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ر  ر ض د  ح ت  س ر د ن  ی ی ع ت ا  .ب م ی ن ک ه  م ی ب ا  ر د  و خ ه  ی ا م ر س  

حد ضرر برای چه؟   |ONE 

 

 ناپذیر اجتناب سیستم این در ضرر و داشته را ضرر به منتهي معامله تجربه مالي بازارهاي در گري معامله هر

 بتواند معامالت برایند تا باشند ناچیز ضررها كه كرد رفتار اي گونه به توان مي معامالت مدیریت با اما است

.باشد سود با همراه و مثبت   

 درصد اینكه از قبل آنهم و است جریان در ما نظر و تحلیل خالف كه اي معامله بستن مگر نیست میسر امر این

.شود ذوب ما سرمایه از باالیي  

 كه سودي نسبت. گردد مشخص ضرر حد و قیمتي هدف بایست مي پوزیشن به ورود از قبل اي معامله هر در

 بطور. خیر یا بگیرد صورت معامله به ورود كه كرد خواهد مشخص احتمالي ضرر به شد خواهد حاصل احتماال

 كردن باز اگر و گردد مي طراحي پالن یك بصورت و پذیرد مي انجام عمل از قبل ها بررسي تمام خالصه

.هستیم شده ریزي طرح قبل از پالن   مجري فقط و فقط ما گرفت صورت و بود صرفه به مقرون پوزیشن  

 

 two| چگونه حد ضرر تعیین کنیم؟

 شده سوال شما از بلعكس یا و" اید؟ داده قرار یعدد چه در را ضرر حد"  باشید پرسیده دیگران از بارها شاید

.باشد  

!است اشتباه سوال این اساسا كه بگویم باید اما   

 ببینیم باید پس. ندارد دیگر سیستم در منطقي و توجیه هیچ میشود شناخته ضرر حد بعنوان سیستم یك در كه عددي

چست؟ ضرر حد منطق  

 ار سهم است قرار مثبتي نكته چه بواسطه ببینیم باید دقیقا یعني میشود نامعتبر تحلیل كه جاییست دقیقا ضرر حد"

"شود مي فعال ضرر حد كه همانجاست و شود مي اعتبار بي قیمتي چه در و زماني چه مثبت مورد این و بخریم  

 نمونه چند به موضوع شدن روشن براي دارد معامالتي سیستم یا تحلیل نوع به بستگي مستقیما ضرر حد تعیین

.كنم مي اشاره   
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حد ضرر بواسطه تغییر روند  |A 

 

 شاهد هرگاه و است قیمت حركت روند گرفتن نظر در ضرر حد تعیین روشهاي ترین اصلي و متداولترین از یكي

.میشویم خارج معامله از لذا و شد خواهد فعال ضرر حد باشیم جاري روند نقض  

" نیست ضرر با خروج معني به حتما ضرر حد شدن فعال بواسطه خروج اینكه توضیح  " 

 در باشیم قبلي كف از باالتر كفهاي و قبلي سقف از باالتر هاي سقف شاهد زمان طي در هرگاه داوو نظریه طبق

.نزولي روند براي بلعكس و داریم قرار صعودي روند  

.شویم خارج معامله از بایست مي و هستیم روند تغییر شرف در احتماال نباشد حاكم دیگر شرط این هرگاه طبیعتا   

:نمایید توجه زیر مثال به  

 فروش پوزیشن و عكس حالت در عینا   و بوده خرید پوزیشن و استاك بازار شامل بیشتر شود مي زده كه مثالهایي)

(است صادق طرفهدو بازارهاي در  
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. هستیم صعودی روند شاهد تعریف طبق و شدیم معامله وارد پایین قیمتهاي در كه است این بر فرض فوق مثال در

فلش  ) میشود محسوب اول اخطار  این كه  نداشته را باالتر و جدید سقف تشكیل توانایي  قیمت  حركت آخرین در

 یا)    نزولي  روند  یك آغاز  احتماال و صعودي روند نقض  باعث رسما كف آخرین  شكست  نهایت در و قرمز(

.هستیم معامله از خروج مستلزم و گردیده فعال ضرر حد اصطالح به و باشد مي(  اصالحي  

 

. باشند مي رمق كم و فرسایشي رشدها و شتاب پر ها ریزش. هستیم نزولي روند شاهد دیگر مثالي و دیگر مدلي در

 كه كند مي ایجاد را ذهنیت این قیمتي رفتار. هستیم قیمت جهش ناگهان و ریزش شدن كند شاهد روند این انتهاي در

.باشیم قیمت رشد شاهد پس زین احتماال و رسیده پایان به نزولي روند  

 

 

در نتیجه دیگر نباید شاهد تشکیل کفی جدید پایینتر از کف ایکس باشیم در صورتیکه در حدود نقطه ) بی ( وارد 

معامله خرید شویم می توان نقطه ) ایکس ( را حد ضرر قرار داد چرا که در صورت افت قیمت به زیر عدد 

.ندارد توجیهي نزولي روند در خرید پوزیشن در ماندن یگرو د) ایکس( فرضیه تغییر روند باطل بوده   
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 با نشود فعال نیز ضرر حد و باشیم(  بي)  نقطه حدود از قیمت رشد شاهد و بود درست تحلیل درصوریكه ادامه در

 و داد تغییر را ضرر حد میتوان حالت این در شد خواهد پررنگتر روند تغییر فرضیه(  ا ي)  سقف از قیمت عبور

.گرفت نظر در جدید ضرر حد بعنوان را(  بي)  نقطه در شده تشكیل كف  

 

 B| بواسطه حمایتحد ضرر  

 .دارد را قیمتي سطوح یا و كانال ، حمایتي خطوط اساس بر پوزیشن به ورود قصد گر معامله موارد برخي در

:مثال بعنوان   

 

 

 

 خط شكست طبیعتا باشیم داشته را كانال كف حمایت بواسطه خرید معامله به ورود قصد صورتیكه در فوق مثال در

 پیدا رسمیت قیمت تثبیت با كانال و حمایتي خطوط شكست معموال. شد خواهد گرفته نظر در ضرر حد بعنوان كانال

 حد و شده محسوب شكست شود بسته و تشكیل كانال از بیرون كامل كندل یك قیمت وقتي كه شكل این به كرد خواهد

.شود مي فعال ضرر  
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 قیمت تثبیت همزمان را ضرر حد و كرد همراه كانال باشكست را مینور كف توان مي فوق بشكل مواردي در

.داد قرار(  ایكس)  كف به قیمت نفوذ و كانال بیرون  

 

 معامله وارد قیمت كف در است نوسان در مشخص اي محدوده در روند بدون و ساید بشكل قیمت اینكه بواسطه اگر

.شد خواهد فعال ضرر حد نتیجه در و روند تغییر نشانگر محدوده این از خروج طبیعتا شدیم  
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معامله بر اساس مناطق برگشتی  |C 

Potential Reversal Zone (PRZ) 

.بود خواهیم جهت تغییر شاهد و یابد مي خاتمه اي منطقه در باالخره حركتي هر و موجي هر  

 سطوح تجمع شاهد مناطق این در معموال شویم مي معامله وارد مناطق این شناسایي بواسطه موارد برخي در

هستیم كانال و خطوط حمایت همزمان شاید و هارمونیك الگوهاي گیري شكل احتماال و(  زمان و قیمت)  فیبوناچي  

.شد خواهد ضرر حد شدن فعال باعث منطقه این از برگشت عدم و قیمت عبور قاعدتا    

 در باالتر یا)  پایینتر كمي را ضرر حد توان مي نشود فعال )سایه( شادو بواسطه ضرر حد اینكه بخاطر معموال

. به نمونه زیر توجه شد خارج معامله از ، بعد و ماند منطقه این زیر قیمت تثبیت منتظر یا داد قرار(  بلعكس روند

 کنید:

 

 

شکست و هستیم می توان حد ضرر را  911-19چارت فوق شاهد تشکیل دو الگوی هارمونیک در قیمت در 

نمود. تثبیت قیمت زیر این محدوده لحاظ  

 مثال:
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 پي از پایینتر كمي درست كه دارد وجود احتمال این ، گرفت نظر در باید ضرر حد تعیین مدل این در را موردي

.باشد داشته وجود هم دیگر برگشتي منطقه یك شده مشخص زد ار   

 احتمال تا دهد قرار دوم برگشتي منطقه از پایینتر را ضرر حد تواند مي شخص پذیري ریسك به بسته موارد این در

.بود خواهد بیشتر سرمایه سوخت مقدار ضرر حد شدن فعال صورت در اما ، شود كمتر ، ضرر با پوزیشن بستن  

 

 

 

 حالت در و گرفت نظر در ضرر حد بعنوان را درصد ٨٨ هدف با شارك زد ار پي شكست توان مي فوق مثال در

.ماند باقي معامله در درصد ١١١ شارك زد ار پي شكست تا شده ذكر  

 

 پولبك با ناحیه این شكست از پس حتي زیاد بسیار احتمال به باشد شده شناسایي درستي به زد ار پي اگر: "نكته

"كرد خواهد فراهم را ضرر بدون خروج فرصت كه شد خواهیم مواجه  
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تعیین حد ضرر درصدی  |D 

 معامله معموال ، دارد وجود قبیل این از مواردي یا و ارزندگي یا اخبار بواسطه معامله به ورود امكان مواقعي در

 خاص درصدي از بیش معامله این بخاطر نیست حاضر و گیرد مي نظر در مشخص زیان میزان با ضرري حد گر

.كند شناسایي زیان  

معامله می کنند. ضرر حد مدل همین با هم اسكلپرها اکثر  

.باشد متفاوت تواند مي مدل این در ضرر حد مقدار پذیري ریسك میزان حتي یا و استاك یا فاركس بازار به بسته  

 

الگوهای شمعی ژاپنیمعامله بر اساس   |E 

Candle Stick 

شود مي تعیین ها كندل همین اساس بر نیز ضرر حد دهیم مي انجام شمعي الگوي بر مبتني معامله اگر  

فرمایید توجه زیر شكل به مثال بعنوان كه داریم زیادي شمعي الگوهاي  
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معامالت با سیستم های مختلف دیگر  |F 

 بطور بسیاري و رایج بسیار برخي كه اند، شده ریزي طرح و تعریف زیادي بسیار هاي سیستم تریدري دنیاي در

 شرایط وجود صورت در كه دارد وجود قوانیني ها سیستم این تمامي در. گیرند مي قرار استفاده مورد شخصي

.شود مي صادر ورود سیگنال(  تریگر)  مناسب  

 

 در ماندن باشد شده نقض قوانین و باشد نداشته وجود دیگر گشته مجاز ورود آن بواسطه كه شرطي هرگاه"  

"شده اعتبار بي تحلیل چراكه ندارد توجیه پوزیشن  

 

در نظر شکست خط روند در اسیالتور  اسیالتور انجام شده و حد ضررخرید و فروش بواسطه نمونه زیر در 

:گرفته شده است  

 

 

http://abcbourse.ir/


Stop Loss    حد ضرر 

 

Page 12 

 

راساس کراس مووینگها صورت گرفته.ب نمونه فوق معاملهدر   

می توان مثال زیر فرض بر این است که قیمت هدف نزولی را دیده و روی حمایت با حدضرر بسیار کوچک ودر 

آخرین کف در نظر گرفته شده.ضرر شکست حد  وارد معامله خرید شد.  
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ای دیگر : سیستمی مبتنی بر کندل استیک و بولینگر بندنمونه   

 

 

 

 

 میزان ضرر حد تعیین با و گرفته نظر در را احتماالت تمامي معامله به ورود از قبل كه باشیم داشته یاد به همیشه

 مجري فقط"  پوزیشن به ورود از پس و كنیم تدوین مشخص پالني اصطالح به و كرده برآورد را احتمالي ضرر

.نشویم بیشتر زیان باعث ضرر حد تغییر با راه میانه در وجه هیچ به و باشیم"  پالن آن  
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