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، جمع بندی کلی خواهیم داشت بر فارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 .دیریت ریسکتمامی مطالب مطرح شده پیرامون مبحث م

 !قمارباز نه باشید کازینو صاحب

 !فراموش نکنید، صاحبان کازینوها فقط آمارگیران بسیار پولداری هستند

پول برای شروع معامالت  برای پول زدن به پول نیاز است. همه این را می دانند، اما چقدر

 ؟نیاز است

معامالت چگونه است. پاسخ تا حد زیادی به این بستگی دارد که رویکرد شما نسبت به 

 .در واقع پاسخ این پرسش از فردی به فرد دیگر متفاوت است

 .هستند و در مقاطعی برای شما رخ خواهند داد ها یک واقعیت دراوداون
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وارتر خواهد بود. به همین هرچه بیشتر ضرر کنید، بازگشت به موجودی اولیه حساب دش

 .دلیل است که شما باید هر کاری که می توانید برای حفاظت از حساب خود انجام دهید

امیدواریم کامال درک کرده باشید که شما باید در هر معامله فقط روی درصد کوچکی از 

حساب خود ریسک کنید تا بتوانید از سلسله ضررهای متوالی احتمالی جان سالم به در 

 .ببرید و همچنین از وقوع هرگونه دراوداون بزرگ در حساب خود نیز جلوگیری کنید

 .دراوداون های بزرگ معموالً برابر با مرگ فوری حساب معامالتی است

 

هرچه در یک معامله کمتر ریسک کنید، ماکسیموم دراوداون شما کمتر خواهد بود. هر 

 .چه حساب شما بیشتر در ضرر رود، بازگشت به نقطه سر به سر دشوارتر خواهد بود

این بدان معناست که شما باید فقط با درصد کمی از حساب خود معامله کنید. هر چه 

 .کمتر بهتر

 !نشنیده اید که می گویند زیبایی در سادگی است
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 .است کمتر حتی یا درصد 2 ما توصیه

در هر معامله یک نسخه بسیار توصیه شده برای همه معامله  "درصد ریسک یا کمتر 2"

 .گران است

کنیم، زیرا عالوه بر تجربه شما، به عوامل دیگری نیز بستگی تأکید می« نسخه»ما بر کلمه 

 .دهد می انجام معامله باریک وقت چند هر که –شما  معامالتی سیستم دارد، مثال

که روی آن متمرکز هستید، معامالت بیشتری انجام دهید، کمتر  فریمی تایم هرچه در

 .باید در هر معامله ریسک کنید

 .گیرید را نیز در نظر بازار تالطم ر پایان، فراموش نکنید که موضوعد
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تالطم بازار ممکن است شما را وادار سازد تا در نقاط ورودی و خروجی خود اصالحاتی را 

 .صورت دهید
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