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 ضرر حد اوًاع

1.  

 : حد ضررثابت

ایي رٍش خیلی سادُ ای ّست کِ در ایي رٍش هؼاهلِ گز همذار هطخػی تِ ػٌَاى حذ ؾزر در ًظز هیگیزُ کِ 

 : هیتًَِ تِ دٍ رٍش تاضِ

تَهي رٍ تزای ّز سْن تزای خَدش لزار هیذُ ٍ هیگِ ّز سهاى 02،هخال هؼاهلِ گز حذ ؾز مقدار ثابت عددی -الف

 .تَهي افت کٌِ اس هؼاهلِ خارد هیط02ٍِرٍد اس ًمكِ 

اًتخاب هیکٌِ ٍ  ؾزر حذ تزای رٍ ٪ 12درغذ یا  5،هخال هؼاهلِ گز تا خَدش درغذ حاتتی هخل  درصد ثابت-ب

 .تَهي اس هؼاهلِ خارد خَاّذ ضذ 052تَهي تخزُ تا رسیذى تِ  522هخال سْوی رٍ اگز 

درغذی ًسثت تِ لیوت خزیذ ها تزای تؼییي حذ ؾزر هٌاسة تاضذ. الثتِ  12ای پٌذ الی  تِ ّزحال ضایذ هحذٍدُ

ًظز  هَرد کِ سْن  هحال است یك هحذٍدُ ؾزر کاهال یکساى تزای یك سْن تَسف ّوگاى ارایِ ضَد. خػَغا ایي

 .ام ها افشایص )یا کاّص( یاتذتَاًذ ساتمِ ًَساًی سیادی داضتِ تاضذ ٍ تٌاتزایي ضایذ ایي ارل هی

 

،ایي رٍش ًیش سادست ٍ در ایي هَرد هؼاهلِ گز اس اًذیکاتَرّا استفادُ هیکٌِ کِ تؼذادی اسرٍضْای اٍى  حد ضرر مکاویکال

 : رٍ خذهتتَى هخال هیشًن

حذ ؾزر استفادُ ،یکی اس هَاردی کِ در خیلی اس استزاتژیْا تزای  (Parabolic SAR)پارابًلیک ساراستفادُ اس  - الف

هیطِ پاراتَلیك ّست تِ ایي ضکل کِ ها در پاراتَلیك تؼذادی ًماـ دارین کِ تَسف ًزم افشار رسن هیطِ ،در رًٍذ غؼَدی 

ایي ًماـ در سیز ًوَدار لزار دارُ ،اٍلیي ًمكِ ایی کِ در تاالی ًوَدار ظاّز تطِ هیتًَِ تزای ها داللت تز اتوام رًٍذ غؼَدی 

 )اضِ)در تؼؿی استزاتژیْا دٍهیي ًمكِکٌِ ٍ حذ ؾزر ت

تِ ػٌَاى هخال در ًوَدار رٍساًِ ٍپتزٍ در کٌذلی کِ تا رًگ تٌفص هطخع ضذُ است اٍلیي ًمكِ پاراتَلیك ظاّز ضذُ ٍ در 

کٌذل تؼذی کِ تا پیکاى لزهش هطخع ضذُ است دٍهیي ًمكِ پاراتَلیك ًوایاى ضذُ است ، لذا تز اساس ایي استزاتژی حذ 

 .تستِ ضذى کٌذل تا پیکاى لزهش فؼال ضذُ است ؾزر تا

 

 

تِ ػٌَاى حذ ؾزر استفادُ هیطِ ٍ  52یا  02،در استزاتژیْای هختلف اس هٍَیٌگ اٍریزْای  میاوگیه متحرکاستفادُ اس - ب

سهاًِ کِ هٍَیٌگ ًوَدار رٍ تِ سوت تاال لكغ کٌِ ٍ ًوَدار در سیز اٍى تخثیت تطِ ها تایذ اس سْن خارد تطین )یك رٍش 

ل کاهل سیز اٍى تستِ تطِ ٍ در اتتذای کٌذل دٍم ّست کِ تایذ تؼذ اس لكغ یك کٌذ 02استاًذارد استفادُ اس هٍَیٌگ ًوایی

 .هیتًَین خارد تطین
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کِ حذ ؾزر در یك کٌذل کاهل سیز هَیٌگ  ،هیثیٌین کٌین دلت ّست لزهش کادر در کِ تخطی تِ ًوَدار سْام ٍپتزٍ است: 

 .)فؼال ضذُ است.)تَرِ: تایذ یك کٌذل کاهل سیز (تذًِ ٍ سایِ ّا) سیز خف آتی تطکیل هیطذ 02

 

هیتَاى اس اًذیکاتَرّای دیگز یا تزکیة دٍ یا چٌذ هَرد در استزاتژیْای هختلف استفادُ ًوَد اها اساس کار ّوگی یکیست  -ج

ٍ تز هثٌای تماقغ یا ػثَر اس همذاری هطخع تٌاضذُ تِ ػثارتی اقالػات تکٌیکال سیادی السم ًذارد ٍ تز قثك ػذدی کِ تَسف 

  هطخع هیطَد تایذ الذام کزداًذیکاتَر تَاسكِ ًزم افشار 

 

 

،در ایي دستِ رٍضْا کار همذاری سختتز هیثاضذ اها در ػَؼ دلیمتز است ٍ تزخالف  ريشُای تکىیکال یا ترسیمی - 3

 . دستِ دٍم در خیلی اس هَارد اس اتتذا حذ ؾزر تزای ها هطخع است

 

ی ّا فمف تا تستِ ضذى دٍکٌذل سیز آى الذام سهاًی کِ خف رًٍذ ضکستِ ضَد ،تؼؿ:خط ريود بٍ عىًان استاپ الس-الف

هیکٌٌذ ،اها تؼؿی دیگز حتوا اراسُ هیذٌّذ یك فزاکتال ًشٍلی در سیز خف رًٍذ تطکیل ضَد ٍ تؼذ اس ضکستِ ضذى فزاکتال 

غثز ًشٍلی خارد هیطًَذ .در هخال سیز گزٍُ اٍل دٍ کٌذل تؼذ اس ضکست خف لزهش رًگ اس سْن خارد ضذُ اًذ ،اها گزٍُ دٍم 

هیکٌٌذ تا سْن سیز خف چیي سَرهِ ای رًگ تیایذ ٍ چَى ایي اتفاق ًویَفتذ هیتَاًٌذ تا سْن تالی تواًٌذ ٍ غؼَد تؼذی را 

 . ًیش تػاحة کٌٌذ ،الثتِ قثیؼیست اگز لیوت سیز خف چیي هیاهذ گزٍُ دٍم ؾزر تیطتزی هتحول هیطذًذ

تؼذ اس ضکست خف لزهش رًگ اس سْن خارد ضذُ اًذ ،اها گزٍُ دٍم در هخال سیز (ًوَدار ّفتگی ٍساخت) گزٍُ اٍل دٍ کٌذل 

غثز هیکٌٌذ تا سْن سیز خف آتی رًگ تیایذ ٍ چَى ایي اتفاق ًوی افتذ هیتَاًٌذ تا سْن تالی تواًٌذ ٍ غؼَد تؼذی را ًیش 

 . تػاحة کٌٌذ ،الثتِ تذیْی است اگز لیوت سیز خف آتی هی آهذ گزٍُ دٍم ؾزر تیطتزی هتحول هیطذًذ
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،ػالٍُ تز رٍش فَق ػذُ ای اس خكَـ کاهاریال )تا استزاتژی خاظ خَد(یا درصدَای فیببًواچی بٍ عىًان استاپ  -ب

خكَـ پیَت استفادُ هیکٌٌذ ،در هَرد استاج الس ٍ فیثَ ،هیتَاى فیثَ ریتزیسوٌت را رسن کزد ٍ تز هثٌای استزاتژی یك یا 

 .ستاج الس در ًظز گزفتدٍ فیثَ سیز هحل ٍرٍد را تؼٌَاى ًاحیِ ا

 

 

،در ایي رٍش تایذ تز ضوارش اهَاد تسلف کافی داضتِ تاضین ٍ اس لَاًیي الیَت تزای استفادٌ از الیًت برای استاپ الس -ج

ایي کار استفادُ کٌین ،ػوَها ٍلتی ّذف گزفتي هَد سِ هیثاضذ ٍ در اًتْای هَد دٍم ٍارد هیطَین استاج الس را سیز ضزٍع 

 . ار هیذٌّذ کِ ًمؽ آى ضوارش ها را تاقل هیٌوایذهَد اٍل لز

تِ حَسُ هَد یك تاػج  0هیثاضذ استاج الس را اًتْای هَد یك لزار هیذّین چَى ٍرٍد هَد  5اها ٍلتی ّذف گزفتي هَد 

 . اتكال ضوارش خَاّذ ضذ ٍ اغَال ایي اتفاق ًثایذ حادث ضَد هگز ها در ضوارش ایزاد داضتِ تاضن

لزار هیذٌّذ در ایٌزا ػثَر اس استاج ضوارش را ًمؽ ًویٌوایذ ٍلی تیاًگز  b ًیش استاج را اًتْای هَد c تزای گزفتي هَد

 . یا در حالت تذتز اضتثاُ در کل هَد ضواریست b اضتثاُ ها در فزؼ اتوام هَد

 

 

 استفادٌ از پتروُا در استاپ الس ،-د

 استاج الس سیز کفْا لزار هیگیزد ، اگز ها ٍرٍد را تز هثٌای کف دٍ للَ اًزام دادُ تاضین

اگز تزهثٌای سزٍ ضًَِ کف ٍارد ضذُ تاضین استاج الس اتتذا در سیز سز لزار هیگیزد ٍ سپس تِ سیز ضاًِ راست هٌتمل هیطَد 

 ))رٍش استاًذارد

است لزار اگز تزهثٌای پتزى یك دٍ سِ ٍارد ضذُ تاضین استاج الس اتتذا سیز ًمكِ ضزٍع ٍ سپس سیز فزاکتال سوت ر

 . هیگیزد

تز هثٌای ّز پتزًی کِ ٍارد ضذین استاج الس  کال ٍ اگز تزهثٌای هخلج ٍارد ضذُ این ،استاج الس سیز ًمكِ سی لزار هیگیزد

 .ها تز هثٌای اٍى پتزى تؼییي هیطِ

 

 

 را سزهایِ هذیزیت ٍ گیزیذ پیص را ضیَُ ایي اگز یذ،ھهؼاهالت تاسًذُ خَد را سزیغ تثٌذیذ ٍ تِ هؼاهالت تزًذُ اراسُ رضذ د  

 ..تَد دھخَا هخثت ضوا تزایٌذ مھهؼاهالت ضوا تػادفی تاضٌذ تاس  اگز حتی کٌیذ آى هزاُھ
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