
 نحوه استفاده از فیبوناچی برای تعیین حد ضرر در معامالت

 

احتماالً به همان اندازه که دانستن اینکه کجا وارد بازار شوید یا سود خود را بگیرید مهم 

است، اینکه حد ضرر خود را کجا بگذارید نیز مهم است. شما نمی توانید بدون اینکه جای 

 .انید، فقط بر اساس سطح فیبوناچی وارد یک معامله شویدخروج از بازار را بد

، و بد فیبوناچی را سرزنش خواهید کرداینگونه حساب شما به فنا خواهد رفت و شما تا ا

ح قابل اعتماد ، اگر تصمیم دارید از سطودر این درس یی به او فحش می دهید.به ایتالیا

 .ن حد ضرر ها به شما یاد می دهیم، چند روش و تکنیک برای چیدفیبو استفاده کنید

 .اینها روش های ساده ای برای تعیین حد ضرر و اصول پشت هر روش است

 

 : حد ضرر را درست بعد از فیبو بعدی قرار دهید1روش شماره 
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اولین روش این است که حد ضرر خود را درست پس از سطح فیبوناچی بعدی تنظیم 

 از باالتر را خود ضرر حد ،شوید بازار وارد ٪38.2کنید. اگر قصد داشتید در سطح فیبو 

 ضرر حد ،کند می عمل ٪50.0 سطح کنید می احساس اگر. دهید قرار ٪50.0 سطح

 بله؟ ، است ساده. خرآ الی و بگذارید ٪61.8 سطح از بعد را خود

بیندازیم که در درس فیبوناچی  EUR / USD ساعته 4بیایید نگاهی دوباره به نمودار 

 .به شما نشان دادیماصالحی 

 

 

 از بعد درست را خود ضرر حد سفارش توانستید می ،گرفتید می فروش ٪50.0اگر در 

 اعتقاد شما که است این ها ضرر حد چیدن روشِ این دلیل. دهید قرار فیبو ٪61.8 سطح

 اگر ،بنابراین. است کرده می عمل مقاومت نقطه یک عنوان به ٪50.0 سطح که داشتید

 .، فرضیه معامالتی شما عمال نامعتبر استفزایش یابدا نقطه این از بیش بخواهد قیمت

مشکلی که در این روش تنظیم حد ضرر وجود دارد اینست که همه چیز بستگی به این 

، درست بعد از سب داشته باشید. در تنظیم حد ضرردارد که شما یک ورود بسیار منا
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، فرض بر اینست که شما واقعاً اطمینان دارید که ناحیه سطح فیبوناچی اصالح بعدی

، استفاده از ابزارهای همانطور که قبالً اشاره کردیم حمایت یا مقاومت عمل خواهد کرد. و

 .طراحی یک علم دقیق نیست

، حد ضرر شما را بزند و بعد به جهت دلخواه شما مکن است بازار ناگهان دیوانه شودم

برود. معموال این زمانها می خواهیم به گوشه ای برویم و سر خود را به دیوار بکوبیم. فقط 

، شاید گاهی اوقات م که ممکن است چنین اتفاقی بیفتدمی دهی داریم به شما هشدار

، بنابراین مطمئن شوید که جلوی ضررهای خود را د بار پشت سر هم این اتفاق بیفتدچن

 .به سرعت می گیرید و اجازه می دهید که موقعیت های برنده به روند خود ادامه دهند

ادن حد ضرر در معامالت کوتاه مدت و بهترین کار این است که از این روش برای قرار د

 .چند ساعته خود استفاده می کنید

 

 : حد ضرر را بعد از نوسان کف/سقف اخیر قرار دهید2روش شماره 

شما ، راه دیگر برای تعیین حد ضرر می خواهید کمی مطمئن تر کار کنیدحال، اگر 

ف( اخیر است. نگ سقیینگ کف( و سقف نوسان )سویویچیدن آنها پس از کف نوسان )س

، هنگامی که روند صعودی است و شما موقعیت خرید دارید، می توانید به عنوان مثال

حد ضرر را دقیقاً زیر آخرین کف نوسان قرار دهید که به عنوان یک سطح حمایت احتمالی 

 .عمل می کند

 هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد و شما فروش دارید، می توانید حد ضرر را

می کند.  دقیقاً باالتر از سقف نوسان قرار دهید که به عنوان سطح مقاومت احتمالی عمل

، فضای بیشتری برای تنفس معامالت می دهد و فرصت بهتری ن نوع استقرار حد ضررای

 .ایجاد می کند تا بازار به نفع شما حرکت کند
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، ممکن است نشان دهنده این نوسان سقف و نوسان کف بیشتر رود اگر قیمت بازار از

ان معامله باشد که برگشت روند اتفاق افتاده است. این بدان معناست که فرض یا چیدم

 .شما اکنون باطل شده است و برای ورود به بازار هم دیر شده است

احتماالً تنظیم حد ضررهای بزرگتر بهتر است که برای معامالت بلند مدت تر و نوسانگیری 

 "مقیاس دهی موقعیت"استفاده شود. همچنین می توانید از آن بصورت ترکیبی با روش 

 .استفاده کنید ،که بعداً به شما خواهیم آموخت

، شما باید به یاد داشته باشید که حجم معامله خود را نیز البته ، با یک حد ضرر بزرگتر

مکن است ، مهید با همان حجم قبلی معامله کنیدمتناسب با آن تنظیم کنید. اگر بخوا

 .، به خصوص اگر در یکی از سطوح قبلی فیبو وارد شویدضررهای زیادی متحمل شوید

می تواند منجر به نسبت های ریسک به پاداش نامطلوبی شود، زیرا ممکن است همچنین 

 .حد ضرر بزرگی داشته باشید که متناسب با پاداش احتمالی شما نباشد
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 پس کدام راه بهتر است؟

درست مثل زمانی که ابزار فیبوناچی اصالحی را با حمایت و مقاومت و خطوط روند و 

انیم ورود بهتری داشته باشیم، بهترین کار این است که کندل ها ترکیب می کنیم تا بتو

از دانش خود در مورد این ابزارها برای تجزیه و تحلیل محیط فعلی استفاده کنیم تا به 

 .ما در انتخاب یک نقطه حد ضرر خوب کمک کند

، شما نباید حد ضرر خود را فقط بر اساس نقاط حمایت و مقاومت تا آنجا که ممکن است

یبوناچی تنظیم کنید. به یاد داشته باشید، چیدن حد ضرر یک چیز تضمینی سطوح ف

 .نیست

 اما اگر بتوانید با ترکیب چندین ابزار شانس ها را به نفع خود افزایش دهید، می تواند به

، فضای بیشتری برای تنفس معامله داده و احتماالً دهشما در نقطه خروج بهتر کمک کر

 .تی بهتری به شما دهدنسبت ریسک به سود معامال
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