
 مدیریت ریسک چیست؟

 

 .، با مفهوم مدیریت ریسک آشنا خواهید شدفارکس آموزش در این مقاله از سری مقاالت

عاتی است که در مبحث معامله گری با آن برخورد مدیریت ریسک یکی از مهمترین موضو

 .خواهید کرد

چرا مهم است؟ خوب، کار ما اینست که پول درآوریم و برای پول درآوردن باید یاد بگیریم 

 .که چگونه ریسک )زیان های احتمالی( را مدیریت کنیم

 .ی استاز قضا، این مبحث یکی از نادیده گرفته شده ترین مباحث در زمینه معامله گر

بسیاری از معامله گران فارکس فقط دل دل می زنند که هر چه سریعتر معامالت را آغاز 

 .کنند در حالیکه هیچ توجهی به اندازه حساب خود ندارند

آنها فقط برای خود مشخص می کنند که در هر معامله ظرفیت چقدر ضرر را دارند و 

 .را می زنند "ترید"سریع دکمه 
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 ... گویند می آن به ...یه گذاری اصطالح خوبی وجود داردبرای این نوع سرما

  

 !قمار

  

 

  

وقتی بدون در نظر گرفتن قوانین مدیریت ریسک معامله می کنید، در واقع قمار می 

 .کنید
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ذاری خود نگاه نمی کنید. بلکه، فقط دنبال دسته شما به بازدهی بلندمدت سرمایه گ

 !دستگاه بازی هستید تا آن را بکشید

قوانین مدیریت ریسک نه تنها از شما محافظت می کنند، بلکه در دراز مدت نیز بسیار 

 "قمار"سبب سودآوری شما می شوند. اگر حرف ما را باور نمی کنید و فکر می کنید که 

 :است، به مثال زیر توجه کنیدبهترین راه ثروتمند شدن 

 یکی در شدن برنده امید به را خود پول تا روند می وگاس الس به همیشه مردم

 .شوند می برنده هم مردم از بسیاری واقع، در و کنند قمار ها بازی از

 پس اگر افراد زیادی برنده می شوند، چگونه است که کازینوها همچنان سودآور هستند؟

شوند، اما در درازمدت، کازینوها همچنان سودآور اگرچه مردم برنده میپاسخ این است که 

 !شوند، پول بیشتری جمع می کنندهستند، زیرا از افرادی که برنده نمی

دانند ها میحقیقت این است که کازینوها فقط آمارگیران بسیار ثروتمندی هستند. آن

 .اربازانقم نه –ها هستند که سود می کنند که در درازمدت، آن

دالری  100000حتی اگر آقای جیسون با کشیدن دسته دستگاه، برنده یک جکپات 

شود، کازینوها می دانند که صدها قمارباز دیگر وجود خواهند داشت که برنده آن 

 .و همان پول مستقیماً به جیب آنها برمی گردد شد نخواهند جکپات

ن از قماربازان است. گرچه هر دو این یک مثال کالسیک از نحوه کسب درآمد آمارگیرا

ضرر می کنند، اما آمارگیر )صاحب کازینو در مثال ما( می داند که چگونه ضررهای خود 

 .را کنترل کند

گونه عمل می کند. اگر یاد بگیرید که چگونه ضرر خود اساساً مدیریت ریسک هم همین

 .را کنترل کنید، شانس سودآور بودن خواهید داشت
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که، معامالت فارکس بازی با اعداد است، به این معنی که باید کوچکترین در پایان این

 .عامل ها را تا آنجا که می توانید به نفع خود متمایل سازید

 بازی فرد حاشیه از باالتر ٪5در کازینوها، حاشیه برتری صاحب کازینو گاهی اوقات فقط 

 .نده بودن استباز و بودن برنده بین تفاوت درصد 5 همین اما. است کننده

آن قمارباز، زیرا در دراز مدت است که باید  نه شما باید همان آمارگیر ثروتمند باشید و

 ."برنده باشید"

پس چگونه می توان بازنده نبود و به یک آمارگیر ثروتمند تبدیل شد؟ درس بعدی را 

 !بخوانید
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