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 تعيـين حـد زيـان كـامال      كامال جدا از تحليلگري است ،   يبرخالف مديريت ريسك كه موضوع    
 همـانطور كـه در      .مرتبط با تحليلگري و در واقعي جزئي از يـك تحليـل صـحيح مـي باشـد                 

مقاالت آموزشي استراتژي ها گفته شد يك استراتژي كامل بايد نقاط ورود ، خروج با سود                
و خروج با زيان را مشخص كند تا يك استراتژي كامل ولي نه الزاما صحيح و سود ده تلقـي                    

 . ودش
 :روش هاي مختلفي را مي توان براي تعيين حد زيان برشمرد از جمله 

 روش مقدار ثابت -1
 خطوط حمايت و مقاومت و فيبوناچي -2

 پترن ها و خطوط روند -3

 استفاده از انديكاتور ها  -4

a.               انديكاتور هائي كه نوعي حمايت و مقاومت ديناميك را نشان مي دهند مثـل
PSAR و ميانگين متحرك . SMA, EMA, WMA اين انديكاتور ها عموما 

 .روي نمودار قيمت قرار دارند

b.      انديكاتور هاي تحرك مثلATR .           اين انديكاتور ها خـارج از نمـودار قيمـت
 .هستند

موضوع بسيار مهم ديگري كه در تعيين حد زيان وجود دارد ارتباط حد زيـان بـا حـد سـود                     
برخـي  .  معامالت ما به سـود برسـاند       اين ارتباط بايد بگونه اي باشد كه از نظر آماري         . است

به اشتباه توصيه مي كنند كه همواره حد سود را خيلي بيشتر از حد زيان در نظر بگيريـد تـا      
ولي اين نسبت   .  پيپ حد زيان   30 پيپ حد سود به        70مثال نسبت   . در نهايت به سود برسيد    

ون احتمـال وقـوع    ها نمي توانند تضمين كننده موفقيت در معامالت و سود دهي باشـند چـ              
 پيـپ زيـان برابـر باشـند     30 پيپ سود با 70اگر احتمال . هر يك در نظر گرفته نشده است      

 پيپي خيلي   30اين استراتژي سود آور خواهد بود ولي در عمل احتمال برخورد به حد زيان               
 پيپي است مگر اينكه استراتژي مربوطـه خـالف آنـرا در طـول زمـان                 70بيشتر از حد سود     

 پيپي سه برابر احتمال برخورد به حـد         30اگر احتمال برخورد به حد زيان       . رده باشد اثبات ك 
 پيـپ و يـك      90 پيپي باشد، در هر چهار معامله سه معامله با زيان يعني در مجموع               70سود  

 پيپ بسته مي شود و در نهايت اين استراتژي زيـان آور             70معامله با سود يعني در مجموع       
 .است



د زيان احتمال برخورد به آن كم مي شود ولي يـك معاملـه زيـان ده مـي                   با اضافه كردن ح   
 .تواند زيان زيادي ايجاد كند كه چندين معامله سود ده هم نتوانند آنرا جبران كنند

بنابراين بايد نقطه تعادلي بين حد زيان اندك و حد زيان باال بيابيم كه بتواند معامالت مـا را                   
 :ف ما برقراري معادله زير است هد. از نظر آماري سود ده كند

  
 مقدار حد زيان*  احتمال برخورد به حد زيان >مقدار حد سود * احتمال برخورد به حد سود 

 
شايد شنيده باشيد كه بعضي معامله      . ساده ترين روش، روش مقدار ثابت است         •

گران مقدار خاصي براي حد زيان معامالت خود روي هر جفت ارز پيشنهاد مـي               
ايـن مقـادير    .  پيپ براي پوند بـه دالر        50 پيپ براي يورو به دالر و        30ال  كند مث 

حاصل تجربيات معامله گر با توجـه بـه اسـتراتژي خـود هسـتند و شـايد بـراي                    
معامله گر پيشنهاد دهنده مفيد و سود آور باشند ولي نمي توانند به عنوان يك               

 در قالب يك استراتژي     نسخه كلي به همه معامله گران  پيشنهاد شوند مگر اينكه          
اگر شما از اين روش اسـتفاده مـي كنيـد و تـاكنون بـراي        . مشخص ارائه گردند  

شما نتايج مناسبي داشته است ، مي توانيد به استفاده از آن ادامه دهيد ولـي در                 
البتـه در   . غير اين صورت بايد روش مناسبتري براي تعيين حد زيان خود بيابيـد            

اسكالپينگ ، حد زيان مقدار ثابت پس از آن كـه مـوثر             بعضي استراتژي ها مانند     
 . بودن آن از نظر آماري ثابت شد، كامال قابل توصيه خواهد بود

اين خطـوط را    . دومين روش تعيين حد زيان استفاده از خطوط حمايت و مقاومت مي باشد            
 : مي توان به چند دسته تقسيم نمود

 خطوط حمايت و مقاومت متعارف  -1
 pivot points مقاومت محوري خطوط حمايت و -2
 Fibonacci retracementخطوط حمايت و مقاومت فيبوناچي بازگشتي  -3
  Fibonacci expansionخطوط حمايت و مقاومت فيبوناچي انبساطي  -4

نحوه استفاده ازهمه از اين خطوط مشابه است و حد زيان پس از اين خطوط قـرار داده       
فاصله حد زيان از خط حمايت يا مقاومت عمدتا به تايم فريم و فاصله دو حـط               . مي شود 

در بسياري از موارد حد زيان با فاصـله يـك چهـارم تـا يـك پـنجم                   . متوالي بستگي دارد    
 .ي در نظر گرفته مي شودفاصله خط مورد نظر تا خط بعد

 استفاده از فواصل ثابت نسبت به خط حمايت و مقاومت نيز بـا توجـه بـه تـايم فـريم و                      
 پيـپ بعـد از خطـوط حمايـت و           7مـثال   . جفت ارز يا كاالي مورد معامله مرسـوم اسـت         

 هرچـه تـايم فـريم شـما بـاالتر           . دقيقه جفت ارز يورو به دالر      15مقاومت در تايم فريم     



براي يك خط حمايت يا مقاومت در تايم فريم         . د فاصله بيشتري در نظر بگيريد     باشد، باي 
 . پيپ فاصله در نظر گرفته شود 100ماهانه ممكن است حتي بيش از 

هر چه خطوط حمايت و مقاومت معتبر تر باشند براي استفاده در معامالت و تعيين حد                
 : عيار هاي زير سنجيده مي شوداعتبار اين خطوط بر اساس م. زيان مناسبتر خواهند بود

 . ساعته معتبر تر از نيم ساعته است4تايم فريم هاي باالتر مثال  •
 منطبق شدن چند نوع خط حمايت و مقاومت مثل متعارف و فيبوناچي •
 1,25انطباق خطوط حمايت و مقاومت با اعداد رند مثل  •
 قيمـت   خطوط حمايت و مقاومتي كه در يك دوره طوالني مـاكزيمم يـا مينـيمم               •

اين خطوط هـر چـه در       . مثل حداقل يا حداكثر قيمت هفته، ماه و سال        . بوده اند 
 . زمان دورتري شكل گرفته باشند معتبر ترند

 . ساير خطوط هر چه در زمان نزديكتري شكل گرفته باشند معتبر ترند •
خطوطي كه در انتهاي يك روند قوي تشكيل مي شوند و در واقع راه آنـرا سـد                   •

 .تبر تر هستندمي كنند مع
انديكاتور هاي مختلفي مي توانند     . سومين روش تعيين حد زيان استفاده از انديكاتور هاست        
 . به عنوان مبناي تعيين حد زيان مورد استفاده قرار گيرند

ايـن انـديكاتور در    . اسـت    psar (parabolic SAR)يكي از اين انديكاتور هـا انـديكاتور   
بنابراين حد زيان تعيين شـده      . ورد استفاده قرار مي گيرد    استراتژي هاي تعقيب روند م    

در شـكل زيـر     . با اين انديكاتور تنها براي معامالت مبتني بر رونـد مناسـب خواهـد بـود               
 .  نمونه اي از تعيين حد زيان با استفاده از اين انديكاتور را مالحظه مي فرمائيد



 
 

ريد پوند را پائين تر از شروع نقطه         است و حد زيان خ     psarمنحني نقطه چين انديكاتور     
با ادامه رونـد مـي      .  قرار داده ايم   1,7810چين هاي مربوط به روند صعودي در قيمت         

توان به طور مداوم حد زيان را با توجه به همين انديكاتور باالتر برد و بخشـي از سـود                    
يان را به   مثال در آخرين قيمت موجود روي نمودار مي توان حد ز          . حاصله را حفظ نمود   

 را تثبيت و در عـين    1,82 تا قيمت    1,7891 افزود و سود حاصل از قيمت خريد در          1,82
 .حال به روند اجازه صعود بيشتر داد

 نيز يكي از انديكاتور هاي بسيار مفيد بـراي تعيـين   Bollinger Bandsباند هاي بولينگر 
 .حد زيان استراتژي هاي معامله در يك بازار بدون روند است

نديكاتور هاي ديگري كه براي تعيين حد زيـان بـه كـار گرفتـه مـي شـوند انـديكاتور هـاي               ا
مضـربي  .  مي باشد  ATRيكي از انديكاتور هاي تحرك انديكاتور       .  هستند Volatilityتحرك  

از طرفي در مـواقعي     . از اين انديكاتور را مي توان به عنوان حد زيان مورد استفاده قرارداد            
خيلي باال رفته باشد هشداري در مورد خطـر نـاك بـودن ورود بـه بـازار                  كه اين انديكاتور    

در اينگونه مواقع مي توانيم اصال وارد بازار نشويم و در صورت ورود با حجم كمتـري                 . است



 برابر  1,5بعضي از معامله گران     . مطابق قواعد مديريت ريسك معامالت خود را انجام دهيم        
ATR نظر مي گيرند را به عنوان حد زيان خود در. 

مضـربي از  .  نيز يكي از انديكاتور هاي تحـرك اسـت   Standard deviationانحراف معيار يا 
سـعي كنيـد بـا      . اين انديكاتور نيز مي تواند به عنوان حد زيـان مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد                 

آزمون و خطا روي حساب دمو مضرب مناسبي از اين دو انـديكاتور را بـراي حـد زيـان بـا                      
باال بودن اين انديكاتور نيـز نشـانه خطرنـاك بـودن        . ه استراتژي معامالتي خود بيابيد    توجه ب 

 . بازار و لزوم اجتناب از ورود به بازار با حجم باال مي باشد
استفاده از انديكاتور هاي تحرك از روش مقدار ثابت بسيار مناسبتر به نظر مي رسد چـون                 

ولي نقطه ضعف آن در مقابـل اسـتفاده         .  شود ديناميك است و با تحوالت بازار هماهنگ مي       
بنـابراين  . از خطوط حمايت و مقاومت و روند ايـن اسـت كـه بـا اسـتراتژي عجـين نيسـت                    

پيشنهاد مي كنيم اگر استراتژي معامالتي شما مبتني بر خطوط است از حد زيـان مبتنـي بـر                   
 .هره بگيريدهمان خطوط استفاده نمائيد و در مرتبه بعدي از انديكاتور هاي تحرك ب

 
 


