
 چگونه به حجم یک پوزیشن سودده اضافه کنیم؟

 

 

، نحوه افزایش حجم پوزیشنِ در سود فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .را به شما خواهیم آموخت

حاال برویم سراغ موارد جالب. اگر موفق به گرفتن پوزیشن روی یک روند خوب و قوی 

شدید، افزایش حجم چنین پوزیشنی می تواند یک رگالژ معامالتی عالی برای حداکثر 

 .سود باشدرساندن 

توانیم همیشه فقط و فقط برنده باشیم و سود کنیم، قوانینی از آنجایی که همه ما نمی

وجود دارد که باید به آنها پایبند باشیم تا بتوانیم با خیال راحت به پوزیشن های باز خود 

 .اضافه کنیم

 :پس بیایید این قوانین را با یکدیگر مرور کنیم

 :برنده های پوزیشن به ایمنی کردن اضافه قوانین
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سطوحی که روی آنها می خواهید پوزیشن خود را سنگین تر کنید را از پیش تعیین  .1

 .کنید

 .ریسک خود با مقادیر جدید پوزیشن که می خواهید بگیرید را محاسبه کنید .2

خود را تریل کنید تا از پارامترهای میزان ریسکی که با آن راحت هستید،  ضرر حد .3

 .فراتر نروید

  

 معامالتی مثال

برای توضیح بهتر این استراتژی، اجازه دهید یک مثال معامالتی ساده را با هم مرور 

 موافقید؟؟...کنیم

را زیر نظر دارد.  EUR/USD بوده و جفت ارز "ه گر روندمعامل"را داریم که  توماس ما

پس از کمی تثبیت قیمت، او با خود می گوید احتماال معامله گران، این جفت ارز را باالتر 

می برند. به این ترتیب او تصمیم می گیرد مقداری یورو در برابر دالر آمریکا و با قیمت 

 .بخرد 1.2700

معامله نشده  1.2650یت قیمت اخیر، قیمت هرگز زیر ابتدا، او می بیند که در تثب

 1.2600است، بنابراین او تصمیم می گیرد که حد ضرر خود را زیر آن سطح یعنی در 

 .بگذارد

قوی  مقاومت توماس همچنین معتقد است از آنجایی که این سطح از نظر روانی یک سطح

می تواند یک سطح عالی برای گذاشتن حد سود باشد زیرا رالی افزایش  1.3000، است

 .قیمت ممکن است در آنجا متوقف شود
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است.  1:3او  پاداش به ریسک پیپ حد سود، نسبت 300حد ضرر و  پیپ 100با 

 خیلی عالیه. نه؟

 واقعاً او بار این اما کند، می ریسک خود حساب از ٪2او معموالً در هر معامله فقط روی 

 تصمیم عالی، پاداش به ریسک نسبت این به توجه با و است جمع معامله این از خاطرش

 .دکن تر سنگین را خود پوزیشن کرد، حرکت او نفع به بازار صورتیکه در گیرد می

پیپ حد ضرر  100پیپ پوزیشن خود را سنگین تر و  100او تصمیم می گیرد که هر 

خود را نیز تریل کند. از آنجا که او قصد دارد پوزیشن خود را زیاد تر کند، تصمیم می 

 .کند شروع را کار ٪1گیرد با ریسک اولیه 

دالر  10000دالر ) 100دالری، ریسک اولیه او  10000با موجودی حساب اولیه 

 .( خواهد بود0.01ضربدر 
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واحد  10000اولیه خود را  پوزیشن سایز دالر، او 100و ریسک  استاپ پیپ 100با 

تعیین کرده است )سایزبندی پوزیشن را می توانید با ماشین حساب مربوطه 

پیپ  100واحد اضافه می کند و هر  10000پیپ  100محاسبه کنید(، او هر  جااین از

 .استاپ خود را تریل می کند

بیایید نگاهی دقیق تر اندازیم به اینکه چگونه با هر بار اضافه کردن پوزیشن، ریسک به 

 .پاداش او تغییر می کند

 

می خرد و حد ضرر خود  1.2700هزار واحد یورو/دالر آمریکا را با قیمت  10توماس 

 .تنظیم می کند 1.2600را روی 
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 1.2700می خرد و به  1.2800را با قیمت  EUR/USD هزار واحد 10توماس 

 .می رسد
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ه اضافه می کند و استاپ را دوبار 1.2900هزار واحد دیگر یورو/دالر را در  10توماس 

 .تنظیم می کند 1.2800روی 

این مثال ساده شده، نشان می دهد که چگونه می توان با تکنیکی ساده و با خیال راحت 

به پوزیشن های برنده اضافه کرد و این امر چقدر می تواند در به حداکثر رساندن سود 

 .مؤثر باشد

ن برنده ای که دارید حال پیش از اینکه نرم افزار معامالتی خود را باز کنید و هر پوزیش

را سنگین تر کنید، بهتر است بدانید که افزودن به پوزیشن های برنده ممکن است برای 

 .ها یا فضاهای بازار، بهترین گزینه و ابزار نباشد محیط تمام

های قوی یا حرکت رونددار بازارهای به طور کلی، سنگین کردن پوزیشن های در سود در

 .تر استساعتی مناسب

از آنجایی که شما در حال سنگین کردن پوزیشنی هستید که به نفع شما در حال حرکت 

 .کند  است، میانگین قیمت آغازین شما نیز در جهت پیشروی قیمت، حرکت می

ن معناست که اگر پس از اضافه کردن به پوزیشن، بازار بر خالف نظر شما برگشت این بدا

 .یا پولبک زد، با کمی حرکت یا جابجایی قیمت معامله شما به ضرر خواهد نشست

یا زمان  رنج همچنین، بهتر است بدانید که افزایش وزن پوزیشن های برنده در بازارهای

 .هایی که نقدینگی بازار پایین است، می تواند شما را براحتی استاپ اوت کند

موجودی که دارید  مارجین در پایان اینکه، با افزودن به پوزیشن خود، شما دارید هر گونه

 .را نیز تا ته می خورید

چنین چیزی مارجین آزادی که می تواند روی معامالت دیگر استفاده شود را می بلعد! 

 !!ما هشداراز ما به ش
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