
 چگونه حد ضرر خود را بر اساس محدوده زمانی تنظیم کنیم؟

 

، امروز به نحوه گذاشتن و تنظیم استاپ الس فارکس آموزش در ادامه مجموعه مقاالت

 .بر اساس زمان خواهیم پرداخت

 تعیین پیش از زمان یک های زمانی حد ضررهایی هستند که بر اساس استاپ

 .تنظیم می شوند شده،

اینگونه استاپ ها می توانند یک زمان تعیین شده باشند )زمان بازگشایی کندل ساعتی، 

های معامالتی خاص  سشن روزانه، هفتگی و غیره(، می توانند معامله در طول برخی

 .بازگشایی یا فعال بازار باشند و غیره باشند، می توانند معامله کردن در ساعات
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پیش یک پوزیشن هستید و دقایقی  ساعتی به عنوان مثال، فرض کنید شما یک معامله گر

 .باز کرده اید و بازار حرکتی نداشته است EUR/CHF خرید روی

 !بازار گیج خواب است و هیچ حرکتی ندارد
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حال پرسش اینست که چرا پول خود را در این معامله گیر اندازید در حالی که می توانید 

 ...داز آن روی این معامله استفاده کنی

 

 

 !عزیزم آرهبیشتر!  پیپ نوسان بیشتر،

به دلیل قوانین از پیش تعیین کرده برای خود و چون دوست ندارید معامالت خود را در 

بعدازظهر  4:00طول شب باز نگه دارید، تصمیم گرفته اید که پوزیشن خود را در ساعت 

)زمانیکه معموالً روز کاری شما به اتمام می رسد(، ببندید و به گردش های بیرون شهر 

 .هفتگی خود بروید

هستید و تصمیم گرفتید که پوزیشن های خود را  سویینگ ید شما یک معامله گریا شا

در روز جمعه ببندید تا از گپ ناشی از هر گونه رویداد احتمالی آخر هفته )جنگ اوکراین 

 .و کرونا و..( در امان باشید
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تواند به معنی از دست می بر روی یک معامله مرده مارجین همچنین، قفل شدن مقداری

 .رفتن یک فرصت معامالتی عالی در جای دیگر باشد

یک محدودیت زمانی برای پوزیشن خود تعیین کنید و وزن سنگین آن الگوی تکنیکال 

انجام دهد  بتواند مرده را از روی پوزیشن بردارید تا پول شما کاری که باید انجام دهد را

 !رددرآو بیشتری پول بتواند! بله ...
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