
 

 مقدمه

 روش بدون استاپ چیست؟

 معایب روش بدون استاپ

 این روش برای چه حسابهایی کاربرد بهتری دارد؟

 ایا این روش برای من مفید است؟

 

 

 با سالم و عرض ادب و احترام خدمت دوستان و همکاران گرامی

 

بدرخواست بعضی از شما عزیزان توضیحاتی در مورد روش بدون استاپ در معامالت بازارهای مالی ارائه میدم تا برای 

 دوستانیکه عالقمند به دانستن این روش و جزییاتش هستند بتونند تفاوتشو با روش استاپدار تشخیص بدن.

 

 روش بدون استاپ چیست؟

ی مالی آشنایی دارید شنیده اید که گفته میشود یکی از اشتباهات معامله گری قرار ندادن حتما همه شما عزیزانی که با بازارها

نادرست. خطر یک پوزیشن به  نیز درست است و تا حدیاین یک تصور عامیانه است و از جهتی استاپ در معامالت است. 

یزان ریسک آن بستگی دارد نه به داشتن یا نداشتن استاپ.م  

 5000ال مطرح میکنم تا شما پاسخ آنرا بدهید و این مسئله را با هم بررسی کنیم. فرض کنید شما دو حساب بعنوان مثال یک سو

دالری دارید و یک پوزیشن با استاپ بیست پیپ در یکی میگیرید و یک پوزیشن بدون استاپ در دیگری. از نظر شما کدامیک 

میشگی در این بازار مراجعه کنیم حساب اول چون استاپدار است پس از حسابها در خطر بیشتری قرار میگیرد؟ اگر به گفته ی ه

کار درستی بر روی آن انجام شده. حاال سوال را به شکل دیگر بیان میکنم. اگر پوزیشنی که در حساب استاپدار ما باز شده با 

شنی که در حساب بدون استاپ الت گرفته شده باشد چطور؟ حساب قبل از رسیدن به استاپ کال میشود. حال اگر پوزی 40حجم 

الت باشد چطور؟ این پوزیشن میتواند ماهها یا سالها باز بماند بدون اینکه ضرر زیادی به حساب تحمیل کند.  0.01باشد   

 

مبنای پوزیشن های بدون استاپ کاهش و تقسیم ریسک و استفاده از معدلسازی برای جلوگیری از ضرر زدن به حسابها توسط 

بانکها و موسسات مالی که سرمایه های بزرگ را مدیریت میکنند نمیتوانند مقداری زیادی از سرمایه را ار است.نوسانهای باز

پیپی که جزو نوسانات کم بازار حساب میشود ممکن است در مقیاس  40ثال یک استاپ بخاطر چند پیپ به خطر بیندازند چون م

بزرگ ضرر خیلی زیادی به یک حساب میلیون دالری وارد کنند که اگر این مورد بارها تکرار شود باعث از دست رفتن مقادیر 

 قابل توجهی از نقدینگی حساب میشود.

یکنند؟پس بانکها و موسسات هج فاند چگونه کار م   

برای کاال یا جفت ارز خود در نظر میگیرند و سرمایه خود را به تدریج وارد  خود تارگت مشخصی حرفه ای  آنها با تحلیلهای 

بازار میکنند به شکلی که نوسانات بازار نتواند ضربه ای به حسابهای آنها وارد کنند. با باال پایین شدن قیمت حساب در سود و 
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کلی برای حساب ایجاد نمیکند. این نوع روش گاهی جم نسبت به موجودی مقدار کمی است نوسانات مشضرر میرود ولی چون ح

ت خود برسند که معموال چون تارگت ها هم ز بمانند تا به تارگبسیار زمانبر است و پوزیشن یا پوزیشنها ممکن است ماهها با

  بزرگ هستند در نهایت سود منطقی در انتظار چنین سرمایه گداری ها بزرگی هست.

 حال چطور این روش انجام میشود؟ 

تجربه و کنترل احساسات زیادی الزم است چرا که در این روش تکلیف  ،پوزیشن گیری به روش بدون استاپ مهارتبرای 

پوزیشن در صورت اشتباه تحلیلی مثل روش استاپدار در یک بازده زمانی کوتاه مشخص نمیشود. ممکن است پوزیشن به تارگت 

ممکن است بعد از باز کردن پوزیشن جهت بازار عوض شده و مدتها این پوزیشن باز بماند. برای همین در این روش یا برسد و 

به این شکل که بجای وارد کردن حجم باال در یک پوزیشن و قرار دادن استاپ در  از معدلسازی در علم ریاضی استفاده میشود

زه های زمانی مختلف و فواصل مشخص در صورت در بانقظه ی خاص این حجم به تعداد زیادی حجم کوچک تقسیم میشود و 

سیگنال وارد بازار میشوند به شکلی که در نهایت ریسک کلی تمام پوزیشنهای باز تقریبا معادل ریسک چند پوزیشن با استاپ 

.شود  

 

بشه.قضیه آشکارتر برای روشنتر شدن موضوع مثالی میزنم تا   

 

هزار دالری داریم و میخوایم از روش بدون استاپ مدیریتش کنیم. 100فرض کنید یک حساب   

دالر ضرر و برای یک  3000درصد ریسک در هر پوزیشن وارد میکردیم میشد  3استاپدار اگر  روش در حالت معمولی 

درصد  3پوزیشن ما استاپ میخورد الت. حاال اگر  6درصد میشد  3پیپ حجممون با ریسک  50پوزیشن استاپدار با استاپ 

دالر ضرر میکردیم. 3000ریسک کرده بودیم و   

 

ولی در روش بدون استاپ وقتی استاپی وجود نداره انتهای ضرر ما بازه و میتونه بدون استاپ بودن پوزیشن ما باعث ضرر  

ها حساب بتونه ریسک این پوزیشنو تحمل کنه های کالن بشه. برای اجتناب از این مورد حجم پوزیشنمونو انقدر کم میکنیم تا نه تن

الت باز کنیم  0.5الت در روش استاپدار حجم  6بلکه بتونه امکان باز کردن پوزیشنهای دیگر هم به ما بده. مثال اگر بجای حجم 

پیپ.  600ی دالری به حساب تحمیل شه یعن 3000برابر پوزیشن استاپدار قبلی به ضرر بره تا ضرر مشابه  12پوزیشن ما باید 

 200پیپ بشه یعنی اولیشو باز میکنیم و اگر  600حتی میتونیم دو پوزیشن با فاصله باز کنیم که باز مجموع ضرر اونها همون 

پیپ رفت تو ضرر با مجموع پوزیشن اولی  200پیپ رفت توی ضرر یک پوزیشن دیگه در همون جهت بگیریم و اگر اون هم 

درصد خواهد بود. به همین شکل میتونیم  3دالر ضرر شبیه پوزیشن استاپدار ما با ریسک  3000پیپ که باز همون  600میشه 

تا پوزیشن داریم به  10با بازی حجم تعداد پوزیشنها رو بیشتر کنیم در صورتیکه ریسک حساب ما ثابت مونده. مثال فرض کنید 

پیپ میشه و اگر حجم هر  4500ی تو ضرر مجموع پیپ تمام پوزیشنهاپیپ از هم و همه هم توی ضرر.  100فاصله ی 

  دالر خواهد بود. 3000الت باشه باز هم ضرر ما کمتر از  0.06پوزیشن 

 

منجر به ضررهای کالن میشه استفاده  اب هست و ساینجا میبینید که در این روش بر عکس روش استاپدار که اهرم بالی جان ح

نوسانات بازار فیلتر بشه و حساب قابلیت تحمل این نوساناتو داشته که  اعث میشهب در روش بدون استاپ با ریسک کم از اهرم

 باشه.

ری پوزیشنها مبحثی هست که در ریاضی به کمک اقتصاد میاد تا میزان ریسک در بازارهای مالی رو معدلسازی یا جمع جب

پیپی اگر شما بخواید به روش معمول پوزیشن گیری کنید ممکنه بارها استاپ بخورید و در  200برآورد کنه. مثال در یک نوسان 

بازار توسط استاپ رانده شدید از اون حرکت جا بمونید. یکی از  نهایت هم قیمت به تحلیل شما پاسخ بده ولی شما چون بارها از

 200راههایی که موسسات مالی استفاده میکنند وارد کردن مقدار کمی حجم در اون منطقه هست و اگر قیمت برعکس عمل کرد 

ه مجموع جبری هر دو پیپ اصالحی بد 100پیپ پایینتر معادل همون حجم باال پوزیشن دیگری هم جهت باز میشه و اگر قیمت 
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از همین پوزیشن صفر خواهد بود که با استفاده از معدلسازی ریسک بازارهای مالی رو تا حد قابل توجهی کاهش میدن.

پیپی بسته میشه و  100تو سود مثال  بعد از رفتن پوزیشن دوم سودها تبدیل به ضرر بشن.بعنوان مثال تا هشمعدلسازی استفاده می

میشه تا پوزیشن اول  رینکار انقدر تکراار بیشتر دوباره پوزیشن دوم باز میشه و باز با سود بسته میشه و اگر قیمت اومد تو ضر

هم با سود بسته شه و در نهایت پوزیشنهایی که میتونستن به حساب ضرر بزنن با صبر و معدلسازی و انجام محاسبات ریاضی 

ا هم میرسه و تمام ریسک ها قبال توسط تریدر محاسبه شده و با یک پلن تبدیل به سود میشن. گاهی تعداد این پوزیشنها به چند ت

 استراتژی مشخص تمام حالتهای احتمالی قیمتو محاسبه میکنه تا در نهایت پوزیشنها به بازدهی برسن.

 

 معایب روش بدون استاپ

ی دقیق مانند روش استاپدار نیست برای همین ممکن است در جاهایی وارد بازار لدر روش بدون استاپ نیاز به نقاط ورود خی

قیمت در خالف جهت پوزیشن شما حرکت کند. این حالت موجب وارد کردن فشار عصبی به کسانی است که تجربه و شوید که 

. مخصوصا بدلیل باز ماندن پوزیشنها به مدت طوالنی ممکن است احساسات تریدر میشه صبر کافی در این روش را ندارند

وش نیاز به صبر زیادی است تا بازار نوسانات و ساختن این ر رهمراه با پوزیشنها درگیر بشود. همانطور هم که عرض کردم د

 امواج خود را تکمیل کند و به تارگتی که در نهایت مشخص کردید برسد. 

و  برای دوستانیکه صبر زیادی ندارند این روش نه تنها جذاب نیست بلکه فرسایشی خواهد بود. علت اصلی هم به نوع حساب

سابهای بزرگ بکار میرود تا جلوی ریسکهای بر میگردد. چون این روش معموال برای ح و خصوصیات روانشناختی تجربه

برای حسابهای بزرگ به صرفه است  که  خواهد بودتا درصد  60احتمالی گرفته شود و در نهایت هم سود حاصله مثال در سال 

ابیتی در این روش نابراین تریدرهای با حساب کوچک جذدالری مبلغ ناچیزی خواهد بود ب 300ولی برای مثال یک حساب 

 5چاره ای بجز کنترل ریسک نیست و نمیتوان مثال یک حساب یک میلیون دالری را با مثال  ابهای بزرگ سنمیبینند ولی برای ح

درصد سرمایه در صورت استاپ خوردن از دست برود که جبران آن کار  15و  تاپدار در روز در ریسک قرار دادپوزیشن اس

.سختی خواهد بود  

جالب اینجاست که امکان سوییچ کردن بین این دو روش در حین انجام روش بدون استاپ وجود ندارد ولی خیلی از دوستان 

که پوزیشن با حجم باال  یی که دوستان تازه کار ارسال میکنند دیده امی از استیتمنتهاری انجام میدهند. در خیلمبتدی عمال چنین کا

و تی پی ها هم کوچک است که این میزان ریسک بدون وارد بازار میشود ولی استاپ قرار داده نمیشود در یک حساب کوچک 

سنگین ندارد. بنابراین دوستانیکه از روش استاپدار استفاده میکنند بهیچ عنوان نباید میزان  استاپ نتیجه ای جز کال شدن یا ضرر

در اکثر  برای همین باید درک درستی از حجم داشته باشند که متاسفانهریسک هر پوزیشن را نادیده بگیرند و استاپ قرار ندهند.

اشتباهی هست که اکثر تریدرهای مبتدی انجام میدهند و  اشتن درک درست از میزان حجم و ریسکمبتدیها دیده نمیشه. ند

 ضررهای جبران ناپذیری به حساب خود وارد میکنند.

 

کاربرد دارد؟ این روش برای چه حسابهایی  

 

تقسیم شود تا جلوی ضررهای همانطور که عرض کردم این روش بیشتر بدرد حسابهای بزرگ میخورد که در آنها ریسک باید 

درصد سوددهی داشته باشد مبلغ قابل توجهی خواهد شد  30هزار دالری اگر در سال  100کالن گرفته شود. مثال یک حساب 

از حساب  یشود و انتطار سودآوری بیشتریمبلغ کمی محسوب میدرها دالری برای تر 1000یک حساب  چنین سودی در  ولی

در حسابهای بدون استاپ تعداد پوزیشنها محدود خواهد بود شاید در هفته چند تا که این برای تریدرهای با حساب خود دارند. 

ه گاهی در روز تعداد زیادی پوزیشن میگیرند خسته کننده باشد. همینطور حسابهای کوچک و تریدرهایی که از روش کوچک ک

انند با حسابهای کوچک خود سودهای بهتری از بازار بگیرند که این خود استفاده میکنند بتوبا استاپ و تعداد پوزیشن زیاد 

درصد تریدرها  90جذابیت روش استاپدار را بیشتر میکند و توصیه های انجام شده هم بهمین دلیل عمومیت دارد چون بیش از 

به صورت عمومی به اشتراک ها ن نوع حسابثر قوانین اعالم شده در باره ی  ایو اک در بازار با حسابهای کوچک کار میکنن

 گذاشته شده.
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 آیا این روش برای من مفید است و میتوانم آنرا بکار بگیرم؟

 

نکته توجه کردچهار ن سوال باید به برای جواب به ای  

 اول تجربه

مقدار موجودی حساب دوم  

 و سوم روانشناسی فردی

 چهارم استراتژی

 

تجربه :   

برای انجام دادن روش بدون استاپ باید تجربه زیادی داشته باشید وگرنه دیدن تعدادی پوزیشن در ضرر احساس ناخوشایندی به 

تمایل دارن احساس ناخوشایند را افراد  روانشناسی این است که ا ریسک کم هم باشند. یکی از مباحثشما خواهد داد حتی اگر ب

در تنگنا قرار گرفتن موجب انجام واکنش برای فرار از آن شرایط خواهد شد . بنابراین این روش توسط از خود دور کنند و 

تیجه رسیدن پوزیشنها برای فرار از افرادی که تجربه ندارند توصیه نمیشود و دیده شده خیلی اوقات تریدرها قبل از به ن

بنابراین به دوستان توصیه د کرده اند. رپوزیشنهای خود را تسویه کرده و ضرر زیادی به حساب وا ،احساسات ناخوشایند ضرر

استفاده نکنند  و سپس حساب ریل کوچک تجربه روی حساب دموا حداقل یکسال ت میشود از این روش برای حساب خود  

 

 موجودی حساب:

همانطور که عرض کردم میزان موجودی حساب نقش مهمی در میزان ریسک در پوزیشنها دارد و هر چه حساب سنگینتر 

دالری شاید بتوان ریسکهای زیادی کرد چون  300میشود باید میزان ریسک وارد شده در هر پوزیشن کاهش یابد. با یک حساب 

دالر است و ضرر جبران ناپذیری به شخص تریدر وارد نمیکند ولی همان نسبت حجم  300چیزی که از دست میرود  در نهایت

مثال یک را نمیتوان در حسابهای بزرگ بکار برد چون ضررهای وارد شده توسط ریسکهای زیاد جبران ناپذیر خواهد بود.

الت  33هزار دالری معادل  100حساب دالری که ریسک باالیی محسوب میشود در یک  300الت در یک حساب  0.1پوزیشن 

پس اگر حساب شما کوچک است روش استاپدار به شما توصیه میشود و  میتواند کل مبلغ را از بین ببرد . خواهد بود که براحتی

گر حساب بزرگ است از هر دو روش با رعایت ریسک میتوانید استفاده کنید ولی آن هم در صورتیکه موارد اعالم شده برای ا

.شما در نطر گرفته شود  

 

 روانشناسی فردی:

 

بر کمتر این مورد برای تریدرهای با ص.بجز موارد فوق روش بدون استاپ بیشتر بدرد کسانی میخورد که صبور تر باشند 

کسانیکه در صورت رفتن پوزیشن در ضرر تعادل خود را از دست میدهند و  این روش برایروش جذابی نیست. همین طور

د تا در نهایت به باروری برسد و در صورت د چون ممکن است ماهها چند پوزیشن در ضرر بمانتوصیه نمیشو عصبی میشوند

احساسات ناخوشایند پوزیشنهای در ضرر در طول بیاید  از آنچه آن سود به چشم هایت بیشترصبر هم این اتفاق بیفتد ولی در ن

تی فارغ از وابستگی به ااین مدت آزاردهنده خواهد بود . بنابراین این روش برای کسانی توصیه میشود که بتوانند احساس
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شوند و نه با سود خوشحال و برای همین هم هست تجربه و روانشناسی بازار پوزیشنهای باز داشته باشند و نه با ضرر ناراحت 

و دانسته ها. تکنیکال  صرفا انقش اصلی در این بازارها ایفا میکنند تو کنترل میزان ریسک   

 

 استراتژی

تا  است  نقص برای استفاده از روش بدون استاپ نیاز به بررسی دقیق میزان ریسک و محاسبات ریاضی آن و پلن معامالتی بی

وزیشن در هر شرایط سختی از بازار حساب را در برابر نوسانات مصون کند. اینکه چه حجمی بر اساس موجودی باید در هر پ

 آستانه تحمل خود تریدر چقدر هست و حاشیه امنیتی حساب چه میزان است. دیریت شوند و ریسک کرد و چگونه ریسکها م

بین این امواج و با چه حجمی تقسیم شوند که خود یک مطالعه  ،ور باید ریسکنوسان جفت ارز چه اندازه است و چطمیزان کل 

بنابراین باید تمام محاسبات قبل از شروع به انجام این  دقیق تکنیکال از رفتار کاالی مورد نظر برای پوزیشن گیری نیاز دارد.

نی نهایتا یک تریدر تا چه میزا ، روش در نظر گرفته شوند و بصورت یک پلن معامالتی نوشته شوند. مثال برای یک حساب

درصد  ،نهای در ضررچون ممکن است مجموع پوزیش درصد آن در نظر گرفته شود 70د و معموال یتواند ریسک را بپذیرم

درصد حساب  50هزار دالری اگر یک تریدر حاضر است  100ک حساب . مثال برای یحساب را درگیر کندمارجین زیادی از 

هزار دالر ضرر در حساب خود را دارد باید به شکلی برنامه ریزی کند تا  50را در معرض ریسک قرار دهد و توانایی دیدن 

حساب به ضرر برود و حساب توان صبر تا د درص 35به ضرر نهایتا  و بدترین شرایط بازار در صورت رفتن تمام پوزیشنها

رسیدن پوزیشنها به سوددهی را داشته باشد. وگرنه دیدن پوزیشنهای در ضرر خود باعث ترس و نگرانی و بستن همه ی 

ی به خصوصیات اخالقی و روانشناختاست که  عایب این روشرد نیز یکی دیگر از مپوزیشنها در ضرر خواهد شد که این مو

تریدر بستگی دارد. اگر تریدر هیچ برنامه ی از قبل تعیین شده ای در مورد میزان ریسک و استراتژی نداشته باشد این روش 

 برای تریدر محتوم به شکست خواهد بود حتی اگر مدتی با این روش حساب رشد خوبی پیدا کند.

 

 کالم آخر:

در انتها یک نکته ی مهم که نقش تعیین کننده در موفقیت در بازار های مالی را دارد بیان میکنم و امیدوارم دوستان در کنار 

یادگرفتن و افزایش دانش تکنیکال و فاندامنتال خود تمرکز بیشتری بر روی این مسئله مهم داشته باشند چرا که آینده ی مالی همه 

بازارهای مالی و چه در زندگی به درک و شناخت صحیح از آن بستگی دارد. و آن نکته چیزی نیست بجز شناخت ی ما چه در 

ریسک و استفاده صحیح از آن که مثل یک طناب در عرصه زندگی است که همه ما در طول زندگی باید از روی آن بگذریم. 

. فل میمانیمغاربه کردن یادی در زندگی بدست نمیاوریم و از تجاگر فردی باشیم که حاضر به انجام هیچ ریسکی نباشیم چیزی ز

دیگر اگر میزان  خود بجا بگذاریم و برویم. از سوی بدهیم و اثری از دتجربه کردنی که بخاطر آن اینجاییم تا یاد بگیریم و یا

باشیم که از توان ما خارج باشد از آنسوی این طناب خواهیم افتاد و ضررهای حاصله  ریسک پذیری کنترل نشده ای داشته

واهد بود که ما یک رویداد خجبران ناپذیر خواهد بود. کل جریان زندگی و بازارهای مالی محاسبه ی میزان ریسک و خطر 

ها و ... هم از این قاعده مستثنی نیستند.  شغل، رفتارهای اجتماعی، دوستی الت، ازدواج،یاریم. تحصمیخواهیم در آن قدم بگذ

و برای هر حرکتی  عایت کنند،  تجربه و ربررسی از قبل تنها کسانی موفق خواهند بود که تعادل در عرصه های مختلف را

تجربه های زندگی را  منطقی به شکلت میتوانند . تنها در این صوربرنامه ی مشخصی قبل از شروع آن در زندگی تدوین میکنند

ببرند.آنها لذت  از کرده و  ارزیابی  

 

گرامی برکت و سالمتی ارزانی همه شما همکاران  

. رضا گلشاهیان 
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