
 قوانین مدیریت پوزیشن

 

 

، به اهمیت قوانین مدیریت معامله فارکس آموزش در درس امروز از مجموعه مقاالت

 .خواهیم پرداخت

وارد معامله شوید، باید یک نقشه راه )استراتژی( حاضر و آماده  بخواهید اینکه از پیش

 .برای خود داشته باشید

این نقشه راه به شما می گوید که چگونه می توانید پوزیشن خود را مدیریت کنید؛ چه 

 .حرکت قیمت به نفع شما باشد و چه علیه شما

خش کار است، اما خروج کلیک بر روی گزینه بای یا سل و ورود به معامله آسان ترین ب

 .از معامله است که در واقع مشخص خواهد کرد که آیا شما سود می کنید یا ضرر
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 باشید تام مثل

دو معامله گر داریم به نام های تام و جری. هر دو ممکن است پوزیشن مشابهی را بگیرند 

 .اما نتیجه آنها کامالً با یکدیگر متفاوت باشد

 

روی معامله خود سود خواهد کرد زیرا پوزیشن خود را به درستی مدیریت کرده و در تام 

 .سناریوهای مختلف، برای هر یک از آنها برنامه ویژه برای خروج از معامله دارد

حتی اگر ضرر هم کند، او می داند چه زمانی باید جلوی ضرر را بگیرد و با ضرر کمتری 

 .از بازار خارج شود

، جری برنامه حاضر و آماده ای برای خود ندارد. او نمی داند اگر قیمت از سوی دیگر

 .ناگهان علیه او حرکت کرد چه کند. او احتماال در نهایت حساب خود را به باد می دهد

 .مشخص کردن نحوه مدیریت پوزیشن پیش از ورود به بازار، بسیار بسیار مهم است

 .ید تصمیمات حیاتی بگیریدطوری باشد که شما در اوج جنگ بخواه نباید
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وقتی یک پوزیشن می گیرید، باید از قبل تصمیم گرفته باشید که در برابر هر گونه اتفاق 

 .و پیامدی که در بازار ممکن است رخ دهد، چه واکنشی نشان دهید

 

 گونه هر

 ای نتیجه و پیامد

 است ممکن که

 بازار در

 !دهد رخ

 

سناریوهای احتمالی که ممکن است رخ دهند را حدس بزنید و  سعی کنید انواع و اقسام

 .پیشاپیش تصمیم بگیرید که در برابر هر یک و هر سناریو باید چه کاری انجام دهید

 

 !باشید فضا پیشتازان سریال در اسپاک مثل

 .وقتی پوزیشن باز دارید، مثل یک ربات بی احساس و بی رحم باشید
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 !باید مانند اسپاک باشید: بدون جنبه انسانیشما 

معامله گرفته شوند. باید دست پیش بگیرید تا پس نخورید.  از پیش تمامی تصمیمات باید

 !یعنی حتی وقتی پوزیشن خود را باز نکرده اید هم آماده باشید

 در زمان تصمیم گیری برای باز کردن پوزیشن، فقط باید به آنچه ثبت کرده اید مراجعه

کنید. اینگونه از اتخاذ هر گونه تصمیم گیری لحظه ای و فی البداهه پیشگیری بعمل 

 .خواهد آمد

دانید که باید حد ضرر اگر سرانجام به این نتیجه رسیدید که پوزیشن بگیرید، از قبل می

خود را کجا بگذارید، باید حد سود شما کجا باشند، آیا باید حد ضرر خود را تریل کنید 

 ... کجا بهتر است زودتر از معامله خارج شوید و یا خیر،
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اگر قیمت اینگونه شود چه؟ "اگر هر زمان در طول معامله یهویی از شما بپرسند که مثال: 

 "اگر قیمت به آنجا برود چه؟

 .باید بتوانید در لحظه و بدون فکر کردن، برای هر سناریو و هر پرسش پاسخ داشته باشید

آماده  قبل از پیش از باز کردن پوزیشن، باید قوانین مدیریت معامله خود را بطور کامل

 .کرده باشید

ای داد "نباید وقتی پوزیشن باز دارید در وضعیتی قرار گیرید که به خود بگویید:  هرگز

 "بیداد..حاال چه کار کنم؟

ه معامله و بازار زمان پاسخ به همه این پرسش ها همیشه، همیشه، همیشه پیش ورود ب

 ؟!است. حله

https://irtrader.net/


