
 گذاریم؟ نمی ضرر حد معامالت در چرا

 

 : یکی از مشکالت و چالش های هر معامله گر دست و پنجه نرم کردن با چهار سوال اصلی است

 جهت روند به کدام سو است  (Bullish or Bearish) 

 با چه حجمی وارد شوم  (money management) 

 حد سودم کجاست  (take profit=tp) 

 حد ضررم کجاست  (stop loss=sl) 

 گذاریم؟ نمی ضرر حد معامالت در چرا

بحث بسیار مهم و ضروری در این چهار سوال باال، مقوله ی حد ضرر است چرا که اگر شما با حجم کمی 
وارد شوید باز اگر حد ضرر نداشته باشید سرمایه شما در معرض نابودی است،در اصل شما با نگذاشتن حد 

 .ر برساندضرر این اجازه را به مارکت میدهید که سرمایه شما را در صورت صالح دیدش به صف

ز ، من اهستم ترسو تریدر یک من که میزنید فریاد عمال دارید ضرر حد نگذاشتن با اصل در شما
ضرر میترسم و من تحمل دیدن ضرر در حساب خود را ندارم پس اینقدر صبر میکنم تا بازار برگردد،ولی 

میرود گویی انگار  زهی خیال باطل، بازار پرشتاب تر به حرکت خود در جهت مخالف خواسته شما پیش
 .کسی آنسوی چارت شما نشسته و قیمت ها را در جهت گریه کردن شما جا به جا میکند

 میدان در زیر لباس بدون شما یعنی معامالت در ضرر حد نگذاشتن ام گفته دوستانم به بارها

 مکنه، خوب مشخصه که ریسک این کار باالست و هر اتفاقی مکنید می زدن قدم به شروع شهر اصلی
برای شما بیفتد.بازاری که شما روی آن کنترل و قدرتی ندارید، تنها ابزار زرهی شما برای زنده ماندن حد 

ضرر است،در جنگ اولین وظیفه ی یک سرباز زنده ماندن است،سرباز مرده به چه دردی می 

را نیز سراغ دارم که از خورد.تریدرهای زیادی را میشناسم که در این بازار موفق عمل کرده اند، ولی کسانی 
شدت ضرر حتی زندگی خانوادگی آنها نیز متالشی شده.شما قصد دارید زود ثروتمند شوید ولی راه نزدیک 

 …… نیست

درصد سرمایه ی خود را از دست  ۰۲،من بارها به خود و دیگران گفته ام به فرض شما کنید آشتی ضرر با
درصد مابقی را هم از دست  ۰۲ید و به خیال واهی بازار برمیگردد داده اید چرا قید مابقی سرمایه را نیز میزن

میدهید.از این به بعد به خود قول دهید که قبل از ورود به معامله این سوال مهم را از خود بپرسید، حد ضرر 

من کجاست،تعیین درست حد ضرر خود یک علم است که بعدها به آن اشاره خواهم کرد ولی این را کوتاه از 
داشته باشید که چند پیپ یا چند دالر باالتر یا پایینتر از قیمت فعلی حد ضرر نیست و آماتور ترین من 

 .روش تعیین حد ضرر است.موفق و پیروز باشید
 

 ۴۲fx.irمدیریت سایت  

http://abcbourse.ir/


لطفا هنگام کپی مطالب با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات و دسترنج 

دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت و 
 .کسب و کار خواهد شد

 

http://abcbourse.ir/

