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

 .تمامی مباحث مطرح شده در خصوص نحوه تنظیم و گذاشتن حد ضرر

 حد تنظیم چگونگی برای عالی حال عین در و ساده درس چند …خوب، اینم از این

 .ضرر

 .تن حد ضرر باید خاطر بسپاریدامروز مروری داشته باشیم بر مواردی که در هنگام گذاش

که به شما اجازه می دهد حجم پوزیشن و مقدار التی را بگیرید  کنید پیدا را بروکری

 .شماست ریسک مدیریت که متناسب با اندازه سرمایه و قوانین

 باید همیشه زیاد استفاده کردیم زیرا "از پیش تعیین شده"ما طی این دروس از کلمه 

 .شوید خارج آن از باید زمانی چه بدانید خود، پوزیشن کردن باز از پیش
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به مجرد اینکه پوزیشن خود را باز کردید و دیدید که داخل ضرر رفته اید، توانایی شفاف 

اندیشیدن و تصمیم گیری برای چگونگی خروج از معامله را دست می دهید. چنین چیزی 

 !موجودی حساب شما بسیار بد باشدمی تواند برای 

 .و قالب فعلی بازار و روش معامالتی خود تنظیم کنید محیط ها را مطابق با استاپ

 .نکنید تنظیم بپذیرید حاضرید که ضرری میزان اساس بر را خود خروجی سطوح

ید. رک و پوست کنده بازار نمی داند پول شما چقدر است یا چقدر حاضرید از دست بده

 !بگوییم، این موارد بازار به چپش هم نیست

 شما معامله سطوحی را برای گذاشتن حد ضرر خود پیدا کنید که ثابت می کنند

 .کنید را بر اساس آن مدیریت خود پوزیشن سایز است و سپس اشتباه
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 ...این نکته ارزش یکبار دیگر تکرار را دارد

 

برای بستن معامله خود استفاده کنید. حد ضرر های ذهنی فقط  لیمیت سفارشات از

توسط کسانی مورد استفاده قرار گیرند که یک میلیارد معامله در دفترچه معامالتی  باید

 .خود پیش از این ثبت کرده اند

های لیمیت گزینه خوبی هستند: آنها از نظر حتی در آن صورت هم، همچنان سفارش

توانند زمانی که در حال برنزه کردن پوست خود روی شن طرف هستند و میاحساسی بی

 .طور خودکار اجرا شوندساحل هستید بههای 

تریل کردن استاپ کاری  .کنید جابجا خود سود حد جهت در فقط را خود ضرر حد

 !خوب، و بازتر کردن حد ضرر کار بسیار بسیار بدی است

تعیین و تنظیم حد ضرر یک علم است، یک هنر  همچون هر چیز دیگری در معامالت،

 .است
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و نوسانات می آیند و می روند، و قانون یا شرایطی که امروز  تالطم بازارها پویا هستند،

 .جواب می دهد شاید فردا جواب ندهد

اگر به طور مداوم روش صحیح تنظیم حد ضرر را تمرین کنید، مداوم به ثبت و بررسی 

نتایج معامالتی خود در دفترچه خود بپردازید، یک گام به  ایده ها و تراوشات فکری و

 !تبدیل شدن به یک مدیر ریسک حرفه ای نزدیکتر شده اید
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