
 !از خود در برابر برگشت ها محافظت کنید

 

 

، برود و در ساحل یا استخر شنا کندزمانی که دوست تریدر خوشحال ما می خواهد که 

 .همیشه تیوب الستیکی صورتی خود را به تن می کند و بعد می رود

 .ز حد ضرر استفاده می کند، امی خواهد اصالح ها را معامله کنداو هر زمان که 

، ناجی هم ضرر حد تیوب الستیکی باحال و صورتی در واقع ناجی زندگی است. نقاط

 .سرمایه معامالتی هستند
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ها می  اصالح .ها در هر زمان ممکن است اتفاق بیفتند برگشت ،همانطور که قبالً گفتیم

 .توانند بدون هشدار قبلی تبدیل به برگشت شوند

 .این نکته، تریل کردن حد ضرر در بازارهای روند دار را امری بسیار مهم می سازد
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، به طور موثری می توانید از بستن زود هنگام پوزیشن در با تریل کردن نقاط حد ضرر

 .ورت لزوم خروج بزنیدطول اصالح جلوگیری کرده و برگشت ها را در ص

  

 گیری نتیجه

 را اید زده که هایی پیپ آن همه نباید. شوید امید نا  "ساده و صاف اصالح" نباید با یک 

 .بدهید دست از

به رنگ  و مطمئناً نیازی به پوشیدن تیوب باحال و صورتی الستیکی نیست )مگر اینکه

 (.، که در اینصورت انتخاب با خودتان استصورتی عالقه داشته باشید

 .فقط بدانید که چگونه می توان اصالح را از برگشت تشخیص داد

قش موثری در این بخشی از روند رشد و نمو یک تریدر است. داشتن چنین توانایی ن

 .کاهش ضررهای شما داشته و از تبدیل شدن شما به یک بازنده جلوگیری می کند

، خواهید دید که قادر خواهید بود اصالح ها را معامله کنید و با تمرین و تجربه فراوان

 .خود را با سود ببندید پوزیشن دفعات بیشتری

 

 پیشنهاد برای مطالعه بیشتر در باب این موضوع؟

 :سایت می توانند به شما کمک کنند االتمقاین 

 است؟ کاهش به رو روند قدرت بفهمم چگونه 

 روند قدرت گیری اندازه برای اندیکاتور بهترین 

 قیمتی نمودار و روند های کانال 
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