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  یک مدیر ریسک حرفه اي شوید
استراتژي هاي روش هاي ورود وغیر ازدنبال جوابهایی  به بمی رسد که شروع می کند  جاییهر معامله گري به 

مدیریت . مدیریت سرمایه وریسک است صحیحآنچه بدنبالش می گردد روش هاي . جدید معامله گري برود
را بکار برد و توقع تان از رویکرد معامله نسبت ریوارد به ریسک  مبانیمشخص می کند که چطور باید ریسک 

ی کند که شما چطور انتخاب می کنید که چقدر ریسک روي مدیریت سرمایه مشخص م .گري را مدیریت کرد
  .معامله تان داشته باشید و این انتخاب چقدر روي نوسان حساب معامالتی و افت سرمایه تان تاثیر گذار است

به این صورت شروع می کنیم ، اول بررسی می کنیم که نسبت ریوارد به ریسک واقعا چیست و را ما کارمان 
عامله گري شما را تحت تاثیر قرار می دهد  و بعد نگاهی می اندازیم به مدیریت سرمایه  و مبانی و چگونه عملکرد م

  .در پوزیشن هاي معامالتی) حجم(تکنیک هاي تعیین سایز
  

  شروع کار با نسبت ریوارد به ریسک -1
در حالیکه بعضی از معامله گران بیان . نسبت ریوارد به ریسک یکی از بحث هاي داغ مربوط به معامله گري است

مقدس  جاممیکنند که نسبت ریوارد به ریسک چیز بدرد نخوري است، اما گروه دیگر بر این باورند که این نسبت 
ین نسبت به درستی استفاده کنیم، بعضی واقعیتهاي در این کتاب با هم یاد میگیرم که ،چگونه از ا.معامله گري است
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اشتباهی که درباره این نسبت  تصوراتگفته نشده در باره این نسبت را در اختیار شما قرار می دهیم ، و برخی از 
  .وجود دارد را کنار میگذاریم

 
  .نسبت ریوارد به ریسک بدرد نخور است: 1تصور اشتباه شماره  

از معامله گران می گویند نسبت ریوارد به ریسک بدرد نخور و بی فایده است ، این  گاهی می بینید که بعضی
حقیقت این است که این نسبت به تنهایی ارزشی ندارد و اگر قرار باشد به . معامله گران دقیقا درست می گویند 

ي شما نباشد ، معلوم است تنهایی مورد تحلیل قرار گیرد و در ارتباط با سایر ویژگیهاي آماري عملکرد معامله گر
  .که کارایی خاصی نمی تواند داشته باشد

و  با این حال ، اگر بدانید که چطور بدرستی از این نسبت استفاده کنید، خواهید دید که این نسبت یکی از سنجه ها
و حتی می توان گفت ندانستن این   مهم در زندگی روزانه شما بعنوان یک معامله گر بحساب می آید معیارهاي

  . نسبت در تنها یک معامله نیز می تواند منجر به عدم سود کردن درآن معامله شود
  

  بد در مقابل نسبت ریوارد به ریسک خوبنسبت ریوارد به ریسک : 2تصور اشتباه شماره 
ی براي یک نسبت ریوارد به خاص ت شنیده می شود این است که اعداددومین تصور اشتباهی که در مورد این نسب

آیا شما هم باور دارید که اگر وارد معامله اي شوید که نسبت ریوارد به ریسک یک .ریسک مناسب تعیین می شود
به یک  و یا کمتر باشد احتماال درآن معامله سود نخواهید کرد؟ و یا این را شنیده اید که معامله گران حرفه اي فقط 

  د که این نسبت درآنها دو به یک یا بیشتر باشد؟معامالتی را انجام می دهن
زیرا یک نسبت ریسک به .توصیه ما اینست که اگر این مطالب را در سایتی خواندید ، فورا آن سایت را ترك کنید

یعنی که . ریوارد مناسب فقط بستگی به استراتژي شخصی شما و عملکرد معامله گري شما دارد و نه چیز دیگري
. فقط در موقعیت هاي با ریسک به ریوارد یک به سه و باالتر می تواند سود دهی داشته باشداگر یک تریدري 

به راحتی بتواند با ورود به موقعیت هاي داراي ریسک به ریوارد یک به یک و حتی ممکن است تریدر دیگري 
 .کمتر داراي سود دهی مستمر باشد

ریسک فقط درصورتی قابل تفسیر خواهد بود که آن را در ارتباط با چنانچه بعدا با هم خواهیم دید،نسبت ریوارد به 
  .نرخ برد تنظیم کنید،بنابراین توصیه هایی که در مورد این نسبت می شود بی فایده خواهند بود

  



  .شما می توانید بایک دستور حد ضرر ذهنی اقدام به معامله نمایید
این نکته آگاه شود که مفهوم ریسک به ریوارد چگونه کار می کند، خواهد دید که 

فقط درصورتی می توانید نسبت ریسک به 
دارید یا خیر،که ریواردتان را محاسبه کنید و نرخ برد مد نظر را بدانید و قضاوت کنید که از این معامله انتظار سود 

  .اما نسبت ریوارد به ریسک واقعا چه چیزي را به شما می گوید
و . زمانی که شما نسبت ریوارد به ریسک یک معامله را بدانید ، براحتی می توانید نرخ برد مورد نیاز را محاسبه کنید
توانید نرخ برد مورد نیاز را با تاریخچه نرخ بردهایتان مقایسه کنید و آنگاه قضاوت کنید که آیا از این 

  

 50نرخ برد کلی تان باید بیشتر از  به ریسک یک به یک شوید،

  

اگر شما معامالتی را انجام دهید و نگه دارید که نرخ برد مورد نیازتان بزرگتر از نرخ برد واقعی تان باشد ، 
  . در نتیجه به ناچار در دراز مدت پول از دست خواهید داد و بازنده هستید
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شما می توانید بایک دستور حد ضرر ذهنی اقدام به معامله نمایید: 3تصور اشتباه شماره 
این نکته آگاه شود که مفهوم ریسک به ریوارد چگونه کار می کند، خواهد دید که هنگامی که یک معامله گر به 

فقط درصورتی می توانید نسبت ریسک به  .معامله گري بدون یک سطح ضرر دقیق و ثابت ، غیر ممکن است
ریواردتان را محاسبه کنید و نرخ برد مد نظر را بدانید و قضاوت کنید که از این معامله انتظار سود 

  .قبل از ورود به معامله بدانید کجا حدضرر تان را قرار خواهید داد

اما نسبت ریوارد به ریسک واقعا چه چیزي را به شما می گوید
زمانی که شما نسبت ریوارد به ریسک یک معامله را بدانید ، براحتی می توانید نرخ برد مورد نیاز را محاسبه کنید
توانید نرخ برد مورد نیاز را با تاریخچه نرخ بردهایتان مقایسه کنید و آنگاه قضاوت کنید که آیا از این 

  .معامله انتظار برایند مثبت دارید یا خیر

 
 

به ریسک یک به یک شوید، دبراي مثال، اگر شما وارد معامله اي با نسبت ریوار
  یعنی.باشد تا یک معامله گر سود ده بشمار بیایید

  

 

اگر شما معامالتی را انجام دهید و نگه دارید که نرخ برد مورد نیازتان بزرگتر از نرخ برد واقعی تان باشد ، 
در نتیجه به ناچار در دراز مدت پول از دست خواهید داد و بازنده هستید
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تصور اشتباه شماره 
هنگامی که یک معامله گر به 

معامله گري بدون یک سطح ضرر دقیق و ثابت ، غیر ممکن است
ریواردتان را محاسبه کنید و نرخ برد مد نظر را بدانید و قضاوت کنید که از این معامله انتظار سود 

قبل از ورود به معامله بدانید کجا حدضرر تان را قرار خواهید داد
  

اما نسبت ریوارد به ریسک واقعا چه چیزي را به شما می گوید
زمانی که شما نسبت ریوارد به ریسک یک معامله را بدانید ، براحتی می توانید نرخ برد مورد نیاز را محاسبه کنید

توانید نرخ برد مورد نیاز را با تاریخچه نرخ بردهایتان مقایسه کنید و آنگاه قضاوت کنید که آیا از این سپس می 
معامله انتظار برایند مثبت دارید یا خیر

براي مثال، اگر شما وارد معامله اي با نسبت ریوار
باشد تا یک معامله گر سود ده بشمار بیاییددرصد 

اگر شما معامالتی را انجام دهید و نگه دارید که نرخ برد مورد نیازتان بزرگتر از نرخ برد واقعی تان باشد ، 
در نتیجه به ناچار در دراز مدت پول از دست خواهید داد و بازنده هستید
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 امید (انتظار از سیستم معامالتی)

امید یکی از مفاهیم بسیار مهم در معامله گري است، بخاطر اینکه این مفهوم در نهایت تعیین می کند که شما یک 
بصورت ساده بگوییم ، امید در واقع  اندازه گیري می کند که آیا سنجه  اگر بخواهیم. معامله گر سود ده هستید یا نه

ریسک در دراز مدت به شما اجازه میدهد که یک تریدر سود  رد و نسبت ریوارد بهبهاي معامله گري شما مثل نرخ 
  :اجازه دهید نگاهی بیاندازیم به معنی این مفهوم.ده باشید یانه

  
 سیستم نرخ برد نرخ باخت  میانگین نسبت ریوارد به ریسک امید

[40% * (-1)] + [60% * (1.5)] = +0.5 5/1  40% 60% 1 
  

درصد سایز پوزیشن ها ي  50دراز مدت ، برایند و امید سیستم معامله گري شما معنی ارقام باال اینست که در طی 
درصد ریسک کنید ، از هر معامله انتظار یک درصد سود می توانید  2بنابر این اگر شما در هر معامله . شما است

  .داشته باشید
 سیستم نرخ برد نرخ باخت  میانگین نسبت ریوارد به ریسک امید

[50% * (-1)] + [50% * (0.8)] = -0.1 8/0  50% 50% 2 

در  سیستم معامله گري دوم امید منفی دارد ، به خاطر اینکه در میانگین ، شما پول بیشتري را در معامالت بازنده تان
و در نتیجه شما پول کافی براي پر کردن  از دست می دهید ،مقایسه با پولی که در معامالت برنده تان کسب میکنید

  .این شکاف و اختالف را نخواهید داشت
چندان که در باال دیدیم ، نسبت ریوارد به ریسک به شما حداقل نرخ برد مورد نیاز را براي رسیدن به یک امید مثبت 

  . را می دهد
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یعنی از تاریخچه نرخ بردتان استفاده کنید  همچنین شما می توانید به این مفهوم رویکردي معکوس نیز داشته باشید ،
  .تا حداقل نسبت ریسک به ریواردي را که الزم دارید را بدست اورید

 
  .معامالت بدتان را با نسبت هاي ریوارد به ریسک بزرگ توجیه نکنید

یک حد ضرر  امروزه ،بسیاري از معامله گران فکر می کنند که با قرار دادن یک حد سود دورتر ، و یا قرار دادن
نزدیکتر ، می توانند به آسانی نسبت ریوارد به ریسک شان را ،افزایش دهند، و به تبع آن امید عملکرد معامالتی شان 

  اما واقعا می توان این گونه عمل کرد؟.را افزایش دهند
سود دست معنی استفاده از یک سفارش حد سود بزرگتر  این است که قیمت نمی تواند به سادگی به سفارش حد 

از سوي دیگر تنظیم نقطه حد ضرر در .پیدا کند و شما به احتمال زیاد در نرخ بردتان با افت مواجه خواهید بود
منجر به افزایش مقدار فعال شدن استاپ هاي زود رس شده و در نتیجه خیلی زود از معامله  نزدیکی قیمت ورود

معموال معامله گران تازه کار  .ه ریسک تان افزایش دهیدبیرون می روید در حالیکه می توانستید نسبت ریوارد ب
  .تمایل دارند که معامالت بدشان را با نسبت هاي ریوارد به ریسک بزرگ توجیه کنند

باید توجه کنید که قوانین معامله براي این وجود دارند که رعایت شوند، و سر پیچی از این قوانین  و فقط هدف 
  .در معامله گري می باشد آماتوريسک بزرگتر نشانه قمار و طرز فکر قراردادن نسبت ریوارد به ری

صبور بودن براي یک معامله گر یک .صبر کردن براي معامله اي با نسبت ریسک به ریوارد مناسب ضروري است
  دکتر الکساندر الدر. خصوصیت حیاتی است

  نسبت ریوارد به ریسک چه می گویند؟ اما حرفه اي ها در مورد 
همیشه بایدقادر باشید، یک جایی را پیدا کنید که رابطه ریسک به ریوارد را به نحوي بدلخواهتان تغییر دهید که  بتوانید سرمایه شما ”

هاي کوچک مختلفی را با فرصتهاي ریسک به ریوارد بزرگ بوجود بیاورید ، در حالیکه کمترین میزان افت سرمایه  و بیشترین 
   پل تئودور جونز  “.باشدمیزان رشد را بهمراه داشته 

مهم نیست که شما درست یا غلط کار کرده باشید، مهم اینست که وقتی درست کار کردید چقدر پول بدست آوردید و وقتی ”
  جورج سوروس “.اشتباه کردید چقدر پول از دست دادید

به شما همین را می  استکه موفق  دیگري هم  هر کس. مهمترین چیز مدیریت سرمایه، مدیریت سرمایه و مدیریت سرمایه است”
 مارتین شوارتز “.گوید

 
 
 
 



  . یکی از مهمترین وظایف روزانه یک تریدر است،
که باید خریده شوند و نحوه قرار دادن سفارش حد 

در معامله گري، واژه ریسک شامل انتظار از معامالت ، نسبت ریوارد به ریسک و طبیعت 
شما نمی دانید که با سود هاي تشخیص داده نشده چگونه رفتار کنید و هنوز معتقدید که سود 

ندانستن نحوه مدیریت کردن ریسک باعث شکست شما 
  .در این زمینه به شما کمک خواهد کرد

دالر  و حد  90دالر و با حد ضرر  100فرض کنید که در قیمت 
دالري به  20دالري و یک سود بالقوه  10یک حداکثر ریسک 

و اینکه نسبت ریوارد ،یدحاال با هم نگاهی میاندازیم به اتفاقاتی که در معامله می افتد و اینکه چه بر سر ریسک می آ
چگونه مترهاي معامله را تغییر می دهد، ریسک وقتی قیمت حرکت می کند 

  .تغییر می کند و اینکه مدیریت معامله در این معادله چه نقشی را بازي می کند
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  نسبت ریوارد به ریسک دینامیک
یکی از مهمترین وظایف روزانه یک تریدر است، وظیفه،اگر نگوییم مهمترین بدون شک ،مدیریت کردن ریسک 

که باید خریده شوند و نحوه قرار دادن سفارش حد  چیزهاییاما مدیریت کردن ریسک بسیار فراتر از دانستن تعداد 
در معامله گري، واژه ریسک شامل انتظار از معامالت ، نسبت ریوارد به ریسک و طبیعت .ضرر روي آنهاست
شما نمی دانید که با سود هاي تشخیص داده نشده چگونه رفتار کنید و هنوز معتقدید که سود . دینامیک  آن است

ندانستن نحوه مدیریت کردن ریسک باعث شکست شما .ده براي شما نیستند؟ شما تنها نیستیدهاي تشخیص داده نش
در این زمینه به شما کمک خواهد کرداما آنچه در این کتاب می خوانید
 نقطه آغاز هر معامله است

فرض کنید که در قیمت .کار را با نقطه شروع در یک معامله شروع می کنیم
یک حداکثر ریسک .دالر  وارد یک معامله خرید شده باشیم
  .شما نسبت ریوارد به ریسک دو به یک را میدهد

حاال با هم نگاهی میاندازیم به اتفاقاتی که در معامله می افتد و اینکه چه بر سر ریسک می آ
مترهاي معامله را تغییر می دهد، ریسک وقتی قیمت حرکت می کند اچگونه پار)  پویا(به ریسک دینامیک

تغییر می کند و اینکه مدیریت معامله در این معادله چه نقشی را بازي می کند

  .زمانی که قیمت حرکت میکند ریسک شما تغییر می کند
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نسبت ریوارد به ریسک دینامیک -2
بدون شک ،مدیریت کردن ریسک 

اما مدیریت کردن ریسک بسیار فراتر از دانستن تعداد 
ضرر روي آنهاست
دینامیک  آن است

هاي تشخیص داده نش
اما آنچه در این کتاب می خوانید  .می شود

نقطه آغاز هر معامله است –ورود  
کار را با نقطه شروع در یک معامله شروع می کنیم

دالر  وارد یک معامله خرید شده باشیم 120سود 
شما نسبت ریوارد به ریسک دو به یک را میدهد

حاال با هم نگاهی میاندازیم به اتفاقاتی که در معامله می افتد و اینکه چه بر سر ریسک می آ
به ریسک دینامیک

تغییر می کند و اینکه مدیریت معامله در این معادله چه نقشی را بازي می کند

 
 

زمانی که قیمت حرکت میکند ریسک شما تغییر می کند
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  :وقتی قیمت به سمت سود حرکت کند 1سناریوي -1
و فاصله با  حد ضرر و نقطه ورود شما افزایش می یابد نقیمت در جهت مد نظر شما حرکت میکند، فاصله بیکه زمانی 

  .بنابراین نسبت ریوارد به ریسک کوچکتر می شود، سفارش حد سود کاهش می یابد
دالر است بنابراین نسبت ریواردبه  120دالر است و حد سود  90هنوز  دالر باال می آید ، حد ضرر شما 110قیمت تا 

  .ریسک در این شرایط یک به دو است و کامال شرایط معکوس شده است
در سناریو ما ریسک هاي . یک نسبت ریوارد به ریسک کوچکتر بدین معنی است که ضرر بالقوه بزرگتر شده است

  . دالر دیگر نیز می تواند باشد 10دالري  که احتماال  10سود شناسایی نشده دالر است با  20معامله گر در حال حاضر 
ریسک می تواند همه .قیمت در جهت مورد نظر شما حرکت می کند ، پارامترهاي ریسک بدتر می شوندکه تا زمانی 

یز با هر تیک تند نو مقادیر سودي که بر اساس نقطه حد سود قابل تحصیل هس سودهاي شناسایی نشده را برگرداند
بدترین لحظه براي تریدر زمانی است که قیمت می خواهد نقطه حد سود را لمس کند  ولی ریسک . کوچکتر می شود

 .در حالیکه سودهاي باقی مانده مقادیر ناچیزي هستند.شما همه چیز را به اول بر می گرداند

  
  

براي .نحوي برخورد کنید که انگار براي شما هستنددرسی که باید بگیریم اینست که با سودهاي تشخیص داده نشده به 
درصد از شرایط بازار مطمئن نیستید، منفعل  100مخصوصا اگر .اینکه کمی بیشتر شوند همه آنها را مورد ریسک قرار ندهید

  .ننشینید و نظاره گر باشید که چه بر سر بازار می آید

  .هیچ وقت با سودهاي تشخیص داده نشده قمار نکنید
 



  :وقتی قیمت بر خالف جهت ورود شما حرکت می کند
بر اساس آنچه گفته ایم، ممکن است فکر کنید زمانی که قیمت بر خالف جهت شما حرکت کند، شرایط بهبود می 

بنابراین .دالر قرار دارد 120طه دالر است و حد سود در نق
اما در همین زمان ، قیمت باید مقدار بیشتري حرکت کند تا شما به سود 

  .درصد بیشتر 20دالر  و این یعنی 
اضافی  فاصله يِ.به خرید داشته هنوز معتبر است یا نه

رایج که قیمت باید طی کند چیزي است که بسیاري از معامله گران آن را بحساب نمی آورند،ولی یکی از شرایط 

صبر می کنند تا به نقطه اي براي  بزرگترین اشتباهی که معامله گران در این سناریو انجام می دهند این است که
به یاد داشته باشید که ایده اولیه معامله شما این بود که قیمت قرار 

دالر از بازار خارج  100اگر همه ي آن چیزي که شما فکر می کنید این باشد که در قیمت 
و باخت  دالر خارج شوید و خوب بیشتر از این ریسک نکنید
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وقتی قیمت بر خالف جهت ورود شما حرکت می کند 2سناریوي 
بر اساس آنچه گفته ایم، ممکن است فکر کنید زمانی که قیمت بر خالف جهت شما حرکت کند، شرایط بهبود می 

  .اما همه ي این داستان درست نیست
دالر است و حد سود در نق 90دالر سقوط میکند  و حد ضرر هنوز  95

اما در همین زمان ، قیمت باید مقدار بیشتري حرکت کند تا شما به سود . است 1به  5نسبت ریوارد به ریسک االن 
دالر  و این یعنی  20دالر حرکت کند به جاي  25برسید، یعنی باید 

به خرید داشته هنوز معتبر است یا نه عقیده اي کهکه آیا  در این نقطه معامله گر بایدتصمیم بگیرد
که قیمت باید طی کند چیزي است که بسیاري از معامله گران آن را بحساب نمی آورند،ولی یکی از شرایط 

  . هر معامله اي می باشد
بزرگترین اشتباهی که معامله گران در این سناریو انجام می دهند این است که

به یاد داشته باشید که ایده اولیه معامله شما این بود که قیمت قرار . دست یابند)break-even(خروج سر به سر 
اگر همه ي آن چیزي که شما فکر می کنید این باشد که در قیمت . دالر برسد 120

دالر خارج شوید و خوب بیشتر از این ریسک نکنید 95همین االن یعنی در قیمت شوید، بهتر اینست که 
  .سنگین تري نداشته باشید
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سناریوي  -2
بر اساس آنچه گفته ایم، ممکن است فکر کنید زمانی که قیمت بر خالف جهت شما حرکت کند، شرایط بهبود می 

اما همه ي این داستان درست نیست.یابد
95قیمت به 

نسبت ریوارد به ریسک االن 
برسید، یعنی باید 

در این نقطه معامله گر بایدتصمیم بگیرد
که قیمت باید طی کند چیزي است که بسیاري از معامله گران آن را بحساب نمی آورند،ولی یکی از شرایط 

هر معامله اي می باشد در
بزرگترین اشتباهی که معامله گران در این سناریو انجام می دهند این است که

خروج سر به سر 
120است به 

شوید، بهتر اینست که 
سنگین تري نداشته باشید
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  تصمیم هاي مدیریت معامله –ریسک تان را مدیریت کنید 
  
  تریلینگ استاپ)1(

هایتان محافظت زمانی که قیمت در جهت شما حرکت کرد، به فکر تریل کردن حد ضررتان باشید تا از سود 
  .کنید و شرایط ریسک معامالتتان را بهبود ببخشید

دالر جابجا کنید و نقطه حد  100دالر بود ، شما می توانید نقطه حد ضرر تان را به  110زمانی که قیمت در 
  .افزایش می یابد 1به  1دالر نگه دارید، بنابراین نسبت ریوارد به ریسک به  120سود را همچنان 

آن این است که شما یک رویکرد منطقی  ک استاپ را تریل یا جابجا می کنید، مهمترین جنبه يِوقتی که ی
حد ضرر به قیمت  زود حد ضرر  و نزدیک کردن زیاد نکته مهم اینست که تریل کردنِ .را پیش گرفته اید

در هنگام تریل کردن ، نیز فایده اي ندارد و کار اشتباهی است چرا که ممکن است قیمت تنها یک اصالح 
بزرگترین اشتباهی که معامله گران در هنگام جابجا . کرده باشد و شما سهم ناچیزي از بازار را کسب کنید

  (ی است که از این عمل براي خروج سر به سرانجام می دهند ، زمان) trailing  stop  (کردن حد ضرر 
break-even (بدون داشتن یک پلن استفاده می کنند.  

 

  

زمانی که می خواهید حد ضرر را تریل کنید براي انتخاب سطح جدیدحتما 
  .دلیل منطقی داشته باشید و در واقع از حد ضرر تان محافظت کنید
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   به هدف و نزدیک بستن معامله اي که در سود است قبل از رسیدن )2(
تا حاال چند بار معامله  را در سود، قبل از رسیدن به هدف و البته نزدیک به آن بسته اید؟ احتماال جوابتان همیشه 

  .است
می  1به  1را تبدیل به  بود 1به  2 که دالر ببندید ، شما ریوارد به ریسک اولیه را 110اگر معامله تان را در قیمت 

  .کنید و در واقع این نسبت را کاهش می دهید
و یک تصور اشتباه  درست نیست “حد سود ها لمس می شوند ولی عمل نمی کنند”این جمله مشهور که می گوید 

امید سیستم اگر یک معامله گر معامله را زود ببندد،   .است که متاسفانه مدت هاست در ذهن معامله گران باقی مانده
معامالتی خود را کاهش داده،در واقع شما با این کار در ذهن خودتان یک سیستم سود ساز را دارید تبدیل به یک 

  .سیستم بازنده می کنید
  
  بستن معامله اي که در ضرر است قبل از رسیدن و نزدیک به حد ضرر) 3(

ن به حد ضرر کاري است که معامله گران به بر عکس مطلب قبل بستن معامله اي که در ضرر است، قبل از رسید
ي اینکه قیمت در جهت مخالف ورود شما ، شروع به علتش این است ، در ابتدا .می دهنداندازه کافی انجام ن
و وقتی هم که  قیمت خیلی به پایین می رود دیگر به  هنوز مشهود نیست نیاز به خروج از معامله  حرکت می کند،

  .ر کردن چیز بزرگی نمی آیدنظر تان کمی ضرر بیشت
دالر فعال  90دالر می بندد به جاي اینکه صبر کند تا حد ضرر روي  95معامله گري که قیمت در ضرر را روي 

  .شود، در واقع ضرر بالقوه اش را به نصف کاهش می دهد
در این مورد ، کاستن از در مثال قبل گفتیم که برداشت زود سود می تواند سیستم معامله گري تان را خراب کند، اما 

  .ضرر می تواند منجر به بهبود سیستم معامالتی تان شود
  
  در ضرر يِ افزایش حجم در یک معامله) 4(

هر چند که افزودن به حجم در یک  درصد موارد نباید انجام داد، 99قبل از هر چیز باید بگوییم که این کار را در 
  شما را مخدوش نباشد، با این وجود متاسفانه می تواند ذهن و اعصاب معامله در ضرر می تواند روي کاغذ چیز بدي

  .و کل حساب معامالتی شما را نابود کند
و این ولی ازآن ولی هاي خیلی  ... افزودن به یک معامله بازنده نسبت ریوارد به ریسک را افزایش می دهد ولی

چون قیمت در خالف جهت ورود شما حرکت می چرا که در این زمان همانطور که پیشتر اشاره شد  .بزرگ است
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زایش حجم در یک معامله در واقع شرایط را فا .کند، قیمت باید مسافت بیشتري را طی کند تا به سود و هدف برسد
بهبود نمی دهد چرا که معامله گر می داند که حاال با دو پوزیشن سر و کار دارد که راه زیادي براي رسیدن به سود 

  .در پیش دارند
تمرکز شان را از دست می دهند و در واقع  معامله گران معموال زمانی که به معامله ي در ضرر حجم اضافه می کنند،

  .منفی با خود و بازار می شوند شِناشتباهی که در ورود در معامله اول کرده اند را فراموش کرده و وارد یک کُ
   
  سوددر يِ افزایش حجم در یک معامله ) 5(

کردن یک پوزیشن جدید با همان حد ضرر و حد سودي که در پوزیشن اول داشته ایم زمانی که قیمت در جهت باز 
نسبت ریوارد به ریسک معامله دوم به  .مد نظر شما حرکت می کند ، در واقع امید معامله شما را کاهش می دهد

  .نسبت معامله اول خیلی کمتر خواهد بود
  .نسبت ریوارد به ریسک کلی را کاهش می دهدافزودن به پوزیشن هاي برنده 

با مناسبی باشد البته به شرطی که با یک پلن درست و  در مقایسه با معامله برنده این اقدام می تواند استراتژيِ ،گرچه
ور را خراب می آمعامله گري که که این آگاهی را ندارد که دارد یک معامله سوداز سوي دیگر  .مراقبت انجام شود

  .، نباید از مقایسه کردن استفاده کندکند 
  

   .است) دینامیک(ریسک یک مفهوم پویا: نتیجه گیري
هدف از این فصل ایجاد تصویري از مفهوم پویاي نسبت ریوارد به ریسک و ارتباط دادن  آن با 

زمانیکه معامله گر درك . برداشت هاي اشتباهی است که نسبت به  سود هاي شناسایی نشده وجود دارد
کند، حرکات قیمت و تصمیم هاي مدیریت معامله گري ، چگونه می توانند پارامترهاي ریسک مربوط 

د، آن وقت می تواند مهارتهاي مدیریت ریسک را در خود بهبود نده به معامالتش را تحت تاثیر قرار
  .ببخشد

  :بهتري را بگیرید ،نکات ذیل را همیشه در ذهن داشته باشید براي اینکه تصمیمات معامله گريِ
زمانی که قیمت در جهت دلخواه شما حرکت کرد،نسبت ریوارد به ریسک شما کاهش می یابد  •

 .و اندازه سودهاي شناسایی نشده اي که ممکن است از دست بروند نیز افزایش می یابد
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ز رسیدن قیمت به حد برداشت سود قبل ا يِ مرحلهبدترین زمان در طول دوره معامله  •
دراین زمان ،سودهاي شناسایی نشده در خطر هستند و فقط مقدار کمی از سودهاي بالقوه، .است

شده نمنظور باالنس حساب منظور شده ولی در اکوئیتی حساب در  سودي است کهسود شناسایی نشده : توضیح مترجم(.باقی مانده اند
 )بسته نشده به عنوان سود کسب شده به حساب نمی آیدهنوز چون  ی،یعنی معامله در سود است ولاست

مانیکه قیمت در خالف جهت ورود شما حرکت کند،نسبت ریوارد به ریسک افزایش می یابد، ز •
 .فاصله اي که قیمت باید براي سود کردن طی کند افزایش می یابد امــــا،

اما، در صورتی که حد ضرر را زیاد  تریلینگ استاپ نسبت ریوارد به ریسک را بهبود می بخشد •
به قیمت نزدیک کنید شما را در معرض ریسک بیرون رفتن از معامله بخاطر اصالح قیمت قرار 

 .می دهد

، امید در سیستم معامالتی شما را کاهش می دهد ،برداشت سود حد بستن یک معامله در نزدیکیِ •
 .شما می توانستید حد سود را برداشت کنیدزیرا 

ن و بستن معامله در ضرر قبل از رسیدن به حد ضرر امید سیستم معامالتی را افزایش می برید •
 .دهد

 .افزایش حجم در یک معامله در حال ضرر سرمایه و احساسات شما را نابود می کند •

افزایش حجم در یک معامله ي برنده در صورتیکه بدون پلن انجام شود می تواند امید سیستم  •
 .اهش دهدمعامالتی شما را ک
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  Turtle Tradersپنج راز مدیریت سرمایه و اندازه پوزیشن  -3
)Turtle traders(  ویلیام اکهارتو  ریچارد دنیسگروهی از معامله گران بودند که توسط دو معامله گر موفق یعنی آقایان 

نفر که آموزش هاي مختصري دیده بودند و تجربه معامله گري نداشتند را به  10این دو مربی تعداد . آموزش دیدند و تربیت شدند
 10معامله گري این  خشت هاي موفقیت. کمک یک سري قوانین دقیق معامله گري ، تبدیل به معامله گرانی موفق و سود ده کردند

اصول پنج گانه اي . نها در اندازه پوزیشن معامالتشانآو همچنین رویکرد  ریسک و سرمایه پیشرفته يِ نفر مربوط می شد به مدیریت 
  .است) Turtle traders(که در ذیل اشاره می کنیم مهمترین مبانی استراتژي مدیریت رسیک و سرمایه این افراد 

1-حد ضرر بر مبناي نوسان بازار دستورات)Volatility(  
)ersTurtle trad( از دستور حد ضرر بر مبناي نوسان بازار استفاده می کردند،یعنی آنها سایز حد ضررشان را بر مبناي میانگین

آنها براي هر معامله اي ، از سایز حد ضرر متفاوتی استفاده می کردند تا بتوانند به شرایط متغیر . مشخص می کردند ATRاندیکاتور 
هر دو نمودار مربوط به یک سناریو ي . نمودار زیر نشان می دهد که این روش چرا قدرتمند است .بازار واکنش مناسبی داشته باشند

که نمودار اول شمع هاي خیلی کوچکی در حالی.هاي متفاوت قیمت می باشدبا دینامیک  اما)شکست سطح(ورود در بریک اوت 
نوسان زیاد (باالتر است ATRنشان میدهد و اندازه   ،نمودار دوم شمع هاي بزرگتري را)نوسان کم قیمت(پایین است ATRدارد و 
 ).قیمت

  .به نظر شما در دو نمودار زیر براي معامله باید از یک مقدار ثابت حد ضرر استفاده کرد؟ البته که نه
مودار همانطور که درست حدس زدید یک معامله گر براي معامله در نمودار اول باید از یک حد ضرر کمتر و براي معامله در ن 

قیمت دوم باید از یک حد ضرر وسیع تر استفاده کند تا بتواند نسبت ریوارد به ریسک را به حداکثر رسانده و شانس استاپ خوردن 
  .بعلت وقوع اصالح هاي قیمتی را به حداقل برساند

 

 
گرفتن آن در زمانی که نوسان قیمت پایین باشد  ، به تنظیم کردن فاصله  حد ضرر از نقطه ورود در زمانی که نوسان بازار باال باشد و نزدیک دور 

  شما اجازه می دهد تا به شرایط در حال تغییر بازار واکنش نشان دهید  و نسبت ریوارد به ریسک و پروفایل ریسک خود را بهینه نمایید
 



معامله تغییر می کند، با این وجود ریسک همواره ثابت می 
جدول زیر  .درصد کل باالنس کنونی حساب باشد

چگونه حد ضرر و اندازه پوزیشن خود را بر مبناي نوسان بازار 

ریسک در هر   اندازه حساب
  معامله

 -مبلغ خرید
  حجم

$ ٥٠٠ (٢,٠٠٠ $) %١٠٠,٠٠٠٢ 
$ ٢٠٠ (٢,٠٠٠$) %١٠٠,٠٠٠٢ 

هزار دالر بود، این معامله گران در زمانی که بازار 
نوسان کمتري داشت بدلیل اینکه حد ضرر نزدیک تر تنظیم شده بود براي اینکه به ریسک مشابه برسند ، از حجم 

ه حد ضررتان را بدانید کجاست، هرگز در مورد مقدار حجمی که می خواهید بخرید یا بفروشید 

قصد داشتند که وارد دو معامله در دو جفت ارز متفاوت شوند، حتما ابتدا به 

وجود همبستگی مثبت یعنی دو بازار ، هم .
  .جهت با هم حرکت میکنند  و همبستگی منفی یعنی دو بازار در خالف جهت همدیگر حرکت می کنند
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  .درصد باشد 2حداکثر پوزیشن 
معامله تغییر می کند، با این وجود ریسک همواره ثابت می در هر )با نقطه ورود فاصله از نظر(اگرچه اندازه حد ضرر 

درصد کل باالنس کنونی حساب باشد 2در هر معامله باید )اندازه پوزیشن(حداکثر ریسک مجاز
چگونه حد ضرر و اندازه پوزیشن خود را بر مبناي نوسان بازار ) turtle traders(نشان می دهد که معامله گران 

  

نقطه 
  ورود

قیمت حد 
  ضرر

فاصله نقطه حد ضرر از 
نقطه ورود در نمودار 

  قیمت
اندازه حساب

$ ١٠٠,٠٠٠ ٤ $ ٩٦ $ ١٠٠ 
$ ١٠٠,٠٠٠ ١٠ $ ٩٠ $ ١٠٠ 

هزار دالر بود، این معامله گران در زمانی که بازار  2درصد و در واقع  2ریسک شناسایی شده هر معامله 
نوسان کمتري داشت بدلیل اینکه حد ضرر نزدیک تر تنظیم شده بود براي اینکه به ریسک مشابه برسند ، از حجم 

  .بیشتري استفاده می کردند
ه حد ضررتان را بدانید کجاست، هرگز در مورد مقدار حجمی که می خواهید بخرید یا بفروشید نتیجه بسیار مهم اینست که قبل از اینک

  همبستگی و ریسک
)turtle traders  ( قصد داشتند که وارد دو معامله در دو جفت ارز متفاوت شوند، حتما ابتدا به

  .کردندهمبستگی بین این دو بازار توجه می 
.همبستگی  توضیح می دهد که حرکت دو بازار چقدر شبیه هم هست

جهت با هم حرکت میکنند  و همبستگی منفی یعنی دو بازار در خالف جهت همدیگر حرکت می کنند
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حداکثر پوزیشن -2
اگرچه اندازه حد ضرر 

حداکثر ریسک مجاز.ماند
نشان می دهد که معامله گران 

.می کردند تنظیم
نوسانات 
  قیمت
  کم
  زیاد

ریسک شناسایی شده هر معامله  در حالیکه
نوسان کمتري داشت بدلیل اینکه حد ضرر نزدیک تر تنظیم شده بود براي اینکه به ریسک مشابه برسند ، از حجم 

بیشتري استفاده می کردند
نتیجه بسیار مهم اینست که قبل از اینک

  .فکر هم نکنید
همبستگی و ریسک -3

(اگر معامله گران
همبستگی بین این دو بازار توجه می 

همبستگی  توضیح می دهد که حرکت دو بازار چقدر شبیه هم هست
جهت با هم حرکت میکنند  و همبستگی منفی یعنی دو بازار در خالف جهت همدیگر حرکت می کنند



) . دو نمودار تقریبا منطبق با یکدیگر هستند(تصویر باال دو چارت قیمتی را با یک همبستگی مثبت باال  نشان می دهد
 .) دو نمودار در خالف جهت هم حرکت می کنند

یعنی در حاال همبستگی مثبت دو (در دو معامله هم جهت در بازارهاي داراي همبستگی مثبت وارد می شود 
خیلی محتمل است که هر دو معامله به ، ریسک خود را افزایش داده است زیرا 

یعنی یک جفت ( ر خالف جهت هم می شود روي جفت ارزهاي داراي همبستگی مثبت
  .هر دو معامله اش به یک صورت خاتمه نمی یابند

توسط معامله گران حرفه اي  این نبود ، ولی این استراتژي مدتهاست که
 .چرا که همبستگی قانون انکار ناپذیر بازار هاي مالی است  و شناخت آن اهمیت ویژه اي دارد
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تصویر باال دو چارت قیمتی را با یک همبستگی مثبت باال  نشان می دهد
دو نمودار در خالف جهت هم حرکت می کنند(و در زیر شما دو چارت را با همبستگی منفی می بینید 

 
در دو معامله هم جهت در بازارهاي داراي همبستگی مثبت وارد می شود 

، ریسک خود را افزایش داده است زیرا )معامله خرید یا دو معامله فروش انجام میدهد
  . یک صورت خاتمه یابند

ر خالف جهت هم می شود روي جفت ارزهاي داراي همبستگی مثبتوارد دو معامله د
هر دو معامله اش به یک صورت خاتمه نمی یابند) نه قطعا( احتماال)  ارز را می خرد و جفت ارز دیگر را می فروشد

این نبود ، ولی این استراتژي مدتهاست که)  turtle traders(اگر چه استراتژي معامله گران
چرا که همبستگی قانون انکار ناپذیر بازار هاي مالی است  و شناخت آن اهمیت ویژه اي دارد .مورد استفاده قرار می گیرد
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تصویر باال دو چارت قیمتی را با یک همبستگی مثبت باال  نشان می دهد
و در زیر شما دو چارت را با همبستگی منفی می بینید 

 
در دو معامله هم جهت در بازارهاي داراي همبستگی مثبت وارد می شود که معامله گري 

معامله خرید یا دو معامله فروش انجام میدهد
یک صورت خاتمه یابند

وارد دو معامله دکه معامله گري 
ارز را می خرد و جفت ارز دیگر را می فروشد

اگر چه استراتژي معامله گران
مورد استفاده قرار می گیرد
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  افزایش یک معامله يِ در سود -4
به خطر داشته باشید . معموال در ورود اول با همه سایز مد نظرشان وارد نمی شدند) turtle traders(معامله گران 

آنها معموال سفارش گزاري هایشان  درصد در هر معامله استفاده کنند، اما 2که این معامله گران اجازه داشتند که از 
اولین پوزیشن آنها نیم درصد بود ، . و به حجم معامالت برنده شان می افزودند را در چند بار ورود تقسیم می کردند

آنها این افزایش را ادامه می . ن وارد سود می شد، آنها نیم درصد دیگر اضافه می کردندو بعد از آن که معامله شا
به طور همزمان ، آنها حد ضرر شان را در پشت قیمت جابجا . درصد می رسیدند  2دادند تا اینکه به حداکثر 

  .میکردند تا از پوزیشن هایشان محافظت کنند
  :ت ازمزایاي افزودن به معامالت برنده عبارتس

) breakout(شکست سطح ) turtle traders(استراتژي معامله گران :شما باخت هایتان را محدود میکنید -1
در بریک اوت هاي جعلی، زمانی قیمت بالفاصله در سطح بریک . بود) trend-following(و دنبال کردن روند 

مت سکامل وارد نشده بودند ، بنابراین قشده بر می گشت، این معامله گران چون پوزیشن کوچکی داشتند و هنوز 
  .کوچکی از دو درصد ریسک مجاز را متحمل می شدند و ضرر کوچکی داشتند

شما فقط زمانی می  :می توانید معامالت برنده بزرگی را شکار کنید و از پوزیشن هایتان محافظت کنیدشما  -2
به باالیی در شکست سطح وجود داشته باشد و زمانی که مومنتوم توانید به باالترین سایز پوزیشن دست پیدا کنید که 

حداکثر سایز پوزیشن یعنی دو درصد رسیدید، دستورات حد ضرر اولیه بخشی از سودتان را می بندند و محافظت 
  .میکنند

  
  تعدیل سایز پوزیشن در طی جریانهاي باخت -5

مطلب پی بردند که مهمترین چیز در جریان به این ) turtle tradersمربیان معامله گران ( دنیس و اکهارت
این نیست که شما طی چه زمانی بتوانید این باختها را پوشش دهید،بلکه مهترین چیز درجه اي  )باخت هاي پشت سر هم(باختها

مبانی قانونی که دنیس و اکهارت براي محدود کردن افت . است که شما می توانید باختهایتان را محدود کنید
  :بدین صورت بوداستفاده می کردند ،  )باخت هاي پشت سر هم(در جریان باختها) drawdowns(سرمایه

فاکتور هاي ریسک (درصد سرمایه افت کرده 20انگار  که درصد افت کرد، به صورتی معامله کنید 10اگر حسابتان 
یعنی اگر شما در یک حساب صد هزار دالري ، ده هزار دالر را ). را بر مبناي سرمایه دوبرابر افت کرده محاسبه کنید

  .از دست دادید، باید ازآن به بعد به صورتی معامله کنید انگار که سرمایه تان هشتار هزار دالر است
معنی بود که زمانی که حساب شما نود هزار دالر بود و شما می خواستید با دو درصد ریسک در معامله  و این بدین
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دالر  1600دالر ریسک کنید، حاال باید فرض کنید که حساب هشتاد هزار دالر است و حداکثر  1800حداکثر 
می شد بوضوح باختها را   )اي پشت سر همباخت ه(این استراتژي در زمانی که معامله گر وارد جریان باختها. ریسک کنید

  .کاهش می داد  و مزیت دیگرش این بود که فشار هاي روانی و احساسی را از معامله گر دور می کرد
  .مطالبی که در باال ذکر شد کامال منطبق بر مدیریت سرمایه و سایز گیري روي پوزیشن ها می باشد

این .را براي ورود به معامله بررسی می کنیم) turtle traders(حاال با هم قوانین معامله گران 
  :قوانین عبارت بود از 

  .روزه خود را شکست وارد معامله شوید  20زمانی که قیمت سطح باالي میانگین . 1
  .روزه خود را شکست وارد معامله شوید  55زمانی که قیمت سطح باالي میانگین . 2

  .هاي خیلی کوچکی داشت یده اي نبود، و نکات  و استثنابله ، چنانکه می بینید قوانین زیاد و پیچ
قوانین مربوط به ورود اهمیت کمی دارد و سنگ بناي هر نکته کار اینجاست که حرفه اي ها فهمیده اند که 

دلیلی است که بسیاري  حرفه اي نبودن  تنهاو . سایز گیري پوزیشن ها و مدیریت ریسک است ،استراتژي معامالتی
  .تمرکز و انرژي و تمام وقت شان را روي کم اهمیت ترین عامل استراتژي می گذارند از معامله گران آماتور 
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  )پویا(سایز گیري پوزیشن ها به صورت دینامیک -4
خوبی از اندیکاتورها نیست،  درست و یا ترکیبِ یک روش ورود راه رسیدن به  اهداف معامالتی ازطریق داشتنِ

بلکه آنچه شما را در رسیدن به این اهداف یاري می کند مدیریت ریسک و نحوه سایز گرفتن در پوزیشن است، و 
هدف هاي معامله گران را می توان . از بسیاري از جهات، می تواند اهداف معامالتی شما را کنترل و مدیریت کند

  :در سه نکته ذیل خالصه کرد
  :عبارتند ازدرانجام معامالت مرسوم است که در میان معامله گران  يرویکردسه 

  .سرمایه رسیدن به یک درصد اطمینان در بازگشت )1
معموال معامله گرانی که بدنبال ریسک هستند، و یا افرادي که ذهنیت قمار گونه اي دارند، بطور اختصاصی بدنبال 

که است  در حالیاین هستند تا بتوانند حسابشان را بسرعت رشد دهند،  زیادعایدي مشخصی ازدست یافتن به درصد 
  .مدیریت صحیح ریسک غافل هستنداین دسته از معامله گران اغلب از اهمیت کنترل افت سرمایه و 

  .بنابراین معامله گرانی که به دنبال سود بیشتري هستند معموال کارشان بیشتر به ضرر و باخت ختم می شود
  .قل رساندن افت سرمایه و کاهش نوسان در رشد حساببه حدا) 2

معامله گران ریسک گریز ، اکثرا توجه خود را معطوف به کم نگه داشتن افت سرمایه و دور نگه داشتن حساب 
  .معامالتی از نوسانات شدید می کنند

ب ثابت و پایین در حالیکه نوسانات حسا ،تحقق  یک درصد مطمئن بازگشت از سرمایه اولیه بعنوان سود )3
  .باشد

در حالیکه افت سرمایه را نسبتا پایین نگه می تریدرهاي حرفه اي در تالش هستند تا با  کنترل هر دو جنبه فوق ، 
  .عایدي خود را به حداکثر برساننددارند ،

اجازه گرچه شاید این موضوع کمی سخت بنظر برسد ، با این وجود دو مفهوم معامله گري وجود دارد که به شما 
می دهدتا بصورت فعال در وضعیت کنترل شده اي قرار بگیرید که هم باالنس حساب معامالتی در وضعیت رو به 

  .رشد قرار گیرد و هم بتوان افت سرمایه را بصورت موثري کنترل کرد
  تلفیق نرخ برد با سایز پوزیشن

رستی فهمیده نمی شوند و بسیاري از معامله نرخ برد و سایز پوزیشن ، دو مفهوم معامله گري اي هستند که اغلب بد
  .گران بطور کامل متوجه تاثیرات این دو ویژگی بر روي سرنوشت شان بعنوان یک معامله گر نمی شوند
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  ):Winrate(نرخ برد) 1
نرخ برد خصوصیتی است که معامله گر نمی تواند در آن تاثیر گذار باشد ، ضمن اینکه نرخ برد در واقع نگاهی به 

  .شته است، این خصوصیت می تواند یک دید معنی داري را درباره پتانسیل عملکردي یک تریدر به شما بدهدگذ
  .نرخ برد مساوي است با احتمال بردها ، باختها و اندازه افت هاي سرمایه

بیشتري را در معامالت خواهید داشت، و بالتبع افت سرمایه بیشتري را شاهد  باخت کمتر ، یعنی شما احتمالِ برد نرخِ
  .خواهید بود

ماري بین معامالت بازنده در یک آمعامله، اختالف  200در طی : این موضوع را با یک مثال ساده می تواند شرح داد
درصد ، تقریبا بیست مورد می  60درصد و یک استراتژي دیگر با نرخ برد  50استراتژي معامله گري با نرخ برد 

ته اید و در معامله بازنده داش 100درصد شما  50معامله انجام شده در استراتژي با نرخ برد  200یعنی از .(باشد
  .)معامله بازنده را تجربه کرده اید 80درصد شما  60استراتژي با نرخ برد 
بیشتر اتفاق می  )باختهاي پشت سر هم(که احتماال جریان باختها شما کمتر باشد معنی اش اینست برد عالوه بر این ، اگر نرخِ

همین دو نکته یعنی باختهاي بیشتر و توالی بیشتر باختهاي پشت سر هم مارا متوجه نقش مهم  سایز گیري . دنافت
  .پوزیشن در بهبود مدیریت ریسک می کند

  :فاکتور متغیر و قابل کنترل-سایز پوزیشن) 2
در مورد . بر خالف مفهوم نرخ برد ، این بار معامله گر می تواند بطور فعال سایز پوزیشن را کنترل و مدیریت کند

در نظر بسیار از معامله گران این بینش بی اهمیت جلوه کند اما که این فاکتور باید بگوییم که اگر چه ممکن است 
  .مثالی که در باال ذکر شد برگردیم  اجازه بدهید به: تاثیرات عظیمی در معامله گري دارد

چنانکه  .درصد بود 60ش برد صد داشت و استراتژي دیگر نرخِدر 50گفتیم که استراتژي معامالتی اول نرخ برد 
در هر دو  خوب حاال اگر شما. باخت بیشتر از استراتژي دوم در دویست معامله داشت 20گفتیم،استراتژي اول 

درصد کل سرمایه را ریسک  1یعنی در هر معامله ( رصد سایز را استفاده کنید د 1پوزیشن  هر در استراتژي 
و در . درصد ، تقریبا شاهد بیست درصد افت سرمایه بیشتر هستید 50 برد با نرخِ ،خواهید دید که در استراتژيِ)کنید

این صورت تکرار و  صورتی که در هر دو استراتژي از یک رویکرد انتخاب سایز پوزیشن یکسان استفاده شود در
  .پایینتر بسیار بیشتر خواهد بود  برد توالی جریان باختها  براي نرخِ

ش هاي کوتاه مدت می تواند منجر ناگر چه ممکن است هر دو استراتژي در بلند مدت سود ده باشند، اما تَ در واقع 
  . غیر ضروري به سیستم معامله گري شما شود يِ به اشتباهات ضربه زننده
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 فتسرمایه به خوبی برخورد کنند و اُ فتهستیم که نمی توانند با اُ این آماتور، شاهد معامله گرانِ در مورد مخصوصا
بیشتري را مرتکب شوند کشنده يِ سرمایه باالتر درآنها باعث می شود که اشتباهات.  

ند مانع از اشتباهات ناخواسته معامله گري برد می توا نرخِ تطبیق دادن و تعدیل کردن تعیین اندازه پوزیشن بر مبنايِ
 .شود

 
  گریزي بر مدیریت سرمایه

  !بدانید چه وقتی دست نگه دارید و چه زمانی رو کنید -پوکر
دست تان خوب است، دوست دارید شرط بندي بیشتري کنید و زمانی  وقتی  کهخیلی واضح است  در بازي پوکر

امید وار کننده نیست،و بازیکن پوکر کمتر شرط بندي  این موضوع زیاد که کارت هاي خوبی در دست تان نیست 
موقعیت،کار اشتباهی  مشابه در هر دست، بدون در نظر گرفتنِ يمقدار بنابراین واضح است که شرط بنديِ.می کند

  .است
  !شرط بندي نکنیدزیادي  ،حیوان توسري خورده روي  -شرط بندي ورزشی
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بیشتري روي تیمی که مورد عالقه شان است شرط بندي می کنند  قماربازها زمانی که  پولِورزشی،  در شرط بنديِ
همچنان شانسِ حیوان توسري خوردهاگرچه  . بیشتري را انجام می دهند در واقع دارند ریسک رد دارد و ممکن ب

که مسابقه به و زمانی ودوجود در بلند مدت، تیم بهتري ممکن است پیدا می شاین با . بیشتري بخورداست شالق 
  .کنندورزشی ، شرط بندي کمتري می برسد وبرد تیم مورد عالقه چندان هم قطعی نباشد، شرط بندانِ حساسجاهاي 

ورزشی، با شرط بندي بیشتر در زمانی که شانس با آنها ست،می توانند سودشان را به  شرط بند هاي حرفه ايِ
  .له گري صادق استحداکثر برسانند و همین امر نیز در معام

آورده شده است، وقتی شما پاي صحبت ثابت روي پوزیشن ها  اگرچه در بسیاري از کتابها حرف از  سایز گیريِ
 يِ تاریخچهستاپها و  ها بسته به کیفیتآن پوزیشنِ حرفه اي بنشینید، اغلب آنها به شما می گویند که سایزِ معامله گرانِ
  .یکسان نیستشان ، متفاوت است و  عملکرديِ
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  .خوب استهنوز باخت ،  10چرا استراتژي شما بعد از  -5
سر هم احساس شکست ناپذیري به شما دست دهد و بعد  پشت يِ برندهيِ تاحاالچند بار شده که بعد از پنج معامله 

تان  چند بار تا حاال استراتژي معامالتیِ باالیی که کردید،کلی پول را از دست بدهید ؟ در معامله ششم بخاطر ریسک
ی؟ چند بار در حالتهایاندیکاتورهایتان ور رفته اید را عوض کردید و یا بعد از چهار باخت پشت سر هم به تنظیمات 

  معامله گري تان دیگر بدرد نمی خورد؟ که گفتیم احساس کرده اید که استراتژيِ
باال با این خواهد بود که شما معامله  حتماالت چطور کار میکند، شانسِجالب است که اگر شما بدانید که آمار و ا

  .باشید ه دگري سود
و بهمین خاطر ما معامله . معامله گري هیجان انگیز و سرگرم کننده است، اما ریاضیات سخت و خسته کننده است

دو را با هم داشته باشید، تبدیل شدن به ، اما متاسفانه اگر نتوانید هر دوست نداریمبا هم این دو تا را  گران ترکیبِ
  .چرا که معامله گري مساوي است با علم آمار. معامله گري سود ده ، غیر ممکن خواهد بود

  )خوشه اي توهم(دست داغ يِ  سفسطه
نقدر خوب کار میکنند که گویی قدرتی جادویی داشته باشند و آهمه ما بازیکنانی را در بسکتبال یا بیس بال دیده ایم که 

این که یک  ،اگرچه.خوشه اي توهمدانشمندان به این پدیده می گویند سفسطه دست داغ یا . همیشه بتوانند امتیاز بیاورند
ولی ما وقتی این بازیکنان را  )بدون در نظر گرفتن سطح مهارت فردي (بازیکن بتواند یا نتواند امتیاز بگیرد کامال اتفاقی است

   .استداغ دستش متوالی کسب می کنند ، باز دوست داریم که بگوییم طرف  می بینیم که چند  امتیازِ
مار آبرد و باخت فقط  به صورت نرمال و پیرو احتماالت و  متوالیِ با این وجود، تحقیقات نشان داده اند که جریانهايِ

 در اینجا.نرمال است  ماريِآ یک خروجیِ تنها بلکهداغ می نامیم چیز غیر نرمالی نیست ،  بنابراین چیزي که ما دست.است
درصد باشد، آیا غیر ممکن است که  60پرتابهایش  نسوالی پیش می آید و آن هم اینکه اگر یک بازیکنی نرخ به ثمر نشست

با این  این عمل پایین است، بلکه ما می گوییم احتمالِ . البته که نهشوت منجر به امتیاز را پشت سر هم داشته باشد؟ 14بتواند 
یک  حداقل) شوت منجر به امتیاز را پشت سر هم 14(شوت، این بازیکن چنین چیزي را 1000مار می گوید از هر آوجود 

 .بار می تواند داشته باشد
  :درس اول

از نظر آماري ، نمی توان فقط با :بیایید شروع کنیم به یک نمونه بزرگ بیاندیشیم.باختن ها و بردن هاي پشت سر هم کامال از یک توزیع نرمال برخوردارند 
شما نمی .ستهمین موضوع براي معامله گري هم صادق ا.یک دست بازي به طور معنی دار گفت که چیزي نرمال است یا اینکه کامال غیر محتمل است

بلکه براي اینکه بتوان یک نتیجه گیري درستی انجام داد نیاز به دویست ، سیصد و حتی .توانید فقط با تحلیل یکی دوتا معامله به نتیجه خاصی برسید
  !!!حدود نکنیدميِ بنابراین کورکورانه اقدام به تغییر یا جایگزینی رویکرد معامله گري تان بعد از چند معامله .چهارصد معامله داریم
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  مشکل داریماتفاقی بودن ما با 
و هرگز یک ثانیه هم  هاي مان میشویمهر روز سوار ماشین . ي احتماالت خیلی ضعیفیمما انسانها در مورد یادگیرِ

یم کلی ودر حالیکه وقتی مثال دو بار در سال هواپیما سوار میش.فکر نمی کنیم که چه اتفاقی ممکن است بیافتد
چه اتفاقی .ما دوست نداریم ، اقرار کنیم که نمی توانیم کنترل کنیم ، پیشگیري کنیم یا بفهمیم . اضطراب داریم

  .براي رویدادهاي تصادفی از قوانین ثابت استفاده میکنیماینست که میخواهد بیافتد، ما کاري که می کنیم 
تري ظاهر شود تاس را محکمتر و قوي تر می اندازند و براي در نوعی قمار ، افراد براي اینکه روي تاس عدد بزرگ 

که همه می دانیم این انتظار براي نتیجه عمل . اینکه عدد روي تاس عدد کوچکتري باشد آن را یواش رها می کند
  .خنده دار است

فعه بعدي که سکه را ه بار شیر بیاید ،حتما در ده بار شیر یا خط کردید و پشت سر هم نُشما که فکر نمی کنید اگر نُ
مطالب پیشِ ان مثبت است ، پیشنهاد می کنیم که همچنان به خواندن تپرتاب می کنید قرار است خط بیاید؟ اگر جواب

  .ادامه دهید رو
   :دومدرس 

قبول کنید که نتیجه هر معامله کال تصادفی  و ازاین بدتر، باید.هر معامله اي کامال مستقل از معامله ي قبلش است.اصل تصادفی بودن پدیده ها را بپذیرید 
اگر شما پنج معامله يِ برنده پشت سر هم داشته باشید،این به شما کمک نمی کند که بتوانید در باره نتیجه معامله يِ بعدي .است و از کنترل شما خارج است

  .پیش بینی درستی داشته باشید
  

 .ر نخواهید شدشما به صورت ناگهانی تبدیل به یک معامله گر بهت
زمانی که چند معامله آخرشان موفق باشد، بیشتر و  ،تحقیقات نشان می دهد که سرمایه گذاران فردي و معامله گران

  . فعال تر، اقدام به معامله می کنند
شما زمانی که در جریان مهمترین چیزي که باید در زمان روي دادن پدیده دست داغ ، مواظب آن بود این است که 

براي مثال در این زمانها . ها یا برد هاي پشت سر هم قرار میگیرید ، انتظارتان از مهارتهایتان تغییر می کندباخت
بازیکنان بسکتبال شروع می کنند از نقاطی که  احتمال به سبد نشستن توپ بعید تر است ، شوت می زنند و نتیجه این 

شما بعنوان معامله گر  ن پدیده وارد معامله گري می شود،و زمانی که همی.کارشان باعث ضربه زدن به تیم می شود
علتش اینست که ممکن . شت سرهم انجام دهیدبرنده يِ پيِ دوست دارید ریسک بیشتري را بعد از چهار معامله 

فکر کنید این که چهار معامله را پشت سر هم با برد بیرون آمدید به این خاطر است که  شما قدرت و توان  ،است 
آنچه حقیقت . شنده استو این اشتباه کُ.عفی در بردن در معامله و یافتن موقعیت هاي برنده بدست آورده ایدمضا
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  .بودید قبل ردب 4قبل از  ي هستیدکههمان معامله گرهنوز دارد اینست که شما 
فقط در یک  یی کهتان بخاطر ریسک باال یک ماهه خوبِ يِ این سوال را از خود بپرسیدکه، چند بار تا حاال به نتیجه

   معامله  چون حس می کردید می دانید که بازار به کدام سمت حرکت می کند ، گند زده اید؟
  :سومدرس 

  .بنابراین هرگز رویکرد خود را به مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک تغییر ندهید.شما ناگهان تبدیل به یک معامله گر بهتر نمی شوید 
خیلی راحت از پشت میز معامله گري بلند شوید ، کمی قدم بزنید .که عملکردتان در گذشته مثبت بود، تمایل پیدا کردید که  بیشتر معامله کنید اگر زمانی

 .و این فکر پلید را از ذهن تان دور کنید

  
 مهمترین ویژگی آماري استراتژي معامالتی  

نرخ برد استراتژي معامالتی ) 1( :عبارتند از این دو خصوصیتمهمترین ویژگی آماري استراتژي معامالتی شما 
و چنان که می توانید ببینید، ما واقعا باید از همین نقطه به هدف مان نسبت ریوارد به ریسک یک معامله ) 2(و 

. داشتتا زمانی که این دو خصوصیت آماري را جداي از هم ببینیم ، این دو براي ما معنی و مفهومی نخواهند .برسیم
هم بگذاریم ، به شما خواهند گفت که حتی قبل از ورود به یک معامله، شما می  اما زمانی که این دو را در کنارِ

   .توانید پولسازي کنید یا نه
  :چهارمدرس 

  .داده ها را در ژورنال معامله گري تان جمع اوري کنید و شروع کنید به خرد کردن اعداد 
ري ترین چیزهایی است که یک معامله گر جدي باید داشته باشد ، زیرا یک ژورنال معامالتی خوب دقیقا به شما نشان می ژورنال معامالتی یکی از ضرو

  .دهد که براي بدست اوردن پول بیشتر باید چکاري را انجام دهید
 

 خوب است؟ چقدر ،واقعا، استراتژي معامالتی شما 
تان کار نمی  معامالتیِ بازنده پشت سرهم داشته اید، استراتژيِ يِ معامله 10تا حاال چنین فکري داشته اید که چون 

براي اینکه  شما به استراتژي ، بازنده هم نکشد ي ِبه  ده تا معامله حتی کند و شما یه معامله گر بد هستید؟ احتماال 
  . معاملتی خود شک کنید

اتریدر نیستند که شما را در بازار باال می کشند ، این کامپیوتر و برنامه متحاال چه می شود اگر  به شما بگوییم که 
این استراتژي است که شما با آن می توانید وارد موقعیت هاي پولساز معامالتی شوید و اگر به آن  ،پاسخ واضح است

ید ه خواهسود د قدر عجول نباشید ، خواهید دید که تبدیل به یک معامله گرِاینسبید  و کمی صبر داشته باشید و چبِ
  .شد
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  :پنجمدرس 
هر . زود روش تان را رها نکنید. طبیعی هستند و ربطی به این ندارند که شما چقدر خوب هستید، بلکه اتفاق می افتند) پشت سر هم(جریانهاي باخت و برد

  .وقت استراتژي معامالتی تان را تغییر می دهید، دارید از صفر شروع می کنید
  

 ؟ چه کسی می شود بازنده نصیبِمعامله  یناول   - توهم کنترل
با نتیجه يِ تصادفی ،  در رویدادهايِنترل کُ پیرامون توهمِ و شگفت انگیز، انواع و اقسام مختلفی از تجربیات جالب

  .وجود دارند
شانسی  است ،شرط بندي بیشتري را در بازي هايِ و ضعیف افراد وقتی می بینند که طرف مقابل شان بی کفایت*

  .انجام می دهند
*قرعه کشی را انتخاب کنند، نسبت به برنده شدن اطمینان بیشتري دارند افراد زمانی که خودشان می توانند اعداد.  
افراد زمانی که می توانند خودشان تاس را بیاندازند، احساس اعتماد به نفس باالتري دارند و بیشتر شرط بندي *

  .میکنند
تاسی پرتاب نشده نسبت به زمانی که تاس پرتاب شده شرط بندي بیشتري میکنند ، با وجود  که زمانی در افراد*

  .اینکه نتیجه تاس پرتاب نشده مشخص نیست
مارا هم بهتر می  نترل فقط احساس ما را بهتر نمی کند ، بلکه سالمتکُ روانشناسان کشف کرده اند که احساسِ*

  .کند
  

زمانی  .ه گري هم، می تواند باعث ایجاد سوء برداشت و اشتباهات معامله گري شودنترل در معاملکُ صد البته توهمِ
که بعد از تحلیل خودتان ،معامله را در بازار قرار می دهید  و نتیجه نشان میدهد که ستاپ مناسبی را داشته اید، این 

و دیگر ما وارد یک معامله بازنده نمی . بیشتر معامالت برنده  نصیب ما می شود  بوجود می آید که  توهم در شما
و آنچه در پی این توهم بوقوع می پیوندد یک وابستگی عاطفی به معامله و عدم توانایی  !!درست نمیگویم؟. شویم

  . بستن معامله در ضرر است
  
  

  خود را با انسجام و تداوم بسازید موفقیت:نتیجه گیري
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  .بزرگ کنید يِ و شروع به تفکر بر مبناي یک نمونه.هرگز بر مبناي نتیجه یک ، دو و یا سه معامله تصمیم نگیرید*
یک معامله کامال تصادفی است و مستقل و غیر وابسته از معامله قبلی شما  يِ تصادفی بودن را بپذیرید،نتیجه اصلِ*

  .است
مشابه را در  تاکتیکبنابراین همواره  یک . بهتر نمی شوید شما به صورت ناگهانی تبدیل به یک معامله گر*

  .مدیریت ریسک و سرمایه بکار ببرید
  .تان را دوست بدارید و تا جایی که داده اي را در اختیار دارید شروع به تحلیل کنید معامالتیِ ژورنالِ*

معامالتی تان افتادید ، با خودتان دوباره  دفعه بعد که به فکر تغییر استراتژي. رد و باخت طبیعی هستندب جریانهايِ* 
  .سبیدچفکر کنید و کمی بیشتر به آن بِ
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  نیازدارید؟ يآیا شما به یک حساب معامالتی بزرگتر -6
اما صرف نظر از سرمایه گذاري ،به نظر من . آیا معامله با حسابهاي بزرگتر راحت تر است؟ جواب کوتاه بله است

باید بگوییم که اگر این را هم  و.حساب یکی از بزرگترین دالیل شکست افراد در کسب و کار استبزرگ بودن 
در صورتیکه شما سرمایه اما چه  نظم و انضباط و سعی و کوشش می توانند براي شما جایگاهی را بوجود بیاورند، 

  .کوچکی داشته باشید، این جایگاه ممکن است به سختی ایجاد شود
 )overtrading(بیش معامله گري ،قوي می شوند کوچک تبدیل به حسابهايِ اینکه چرا معموال حسابهايِ اصلیِ دلیلِ
  .روتمند شویم ، یا نیاز مالی داریمثدرصد ما، معامله گري را انتخاب می کنیم براي اینکه میخواهیم   99  .است

دالر را تبدیل  10000ما داستانهایی را از افرادي شنیده ایم که . ما همه چیز را میخواهیم و همین االن هم می خواهیم 
با این هدف در ذهنمان ، حساب معماالتی . دالر کرده اند و به خودمان می قبوالنیم که ماهم می توانیم 40000به 

 .من اینها را می دانم چون خودم هم چنین بوده ام .هر ماه دوبرابر شود دالر شارژ می کنیم و انتظار داریم 500مان را 
علتش هم اینست که این صنعت همین چیزهایی را که ما فکر میکردیم را تبلیغ . همه ما چنین تصوراتی را داشته ایم

ند ولی این افراد البته افرادي هم هستند که حسابهاي کوچک را رشد زیادي داده باش .پس نباید تعجب کرد. می کند
  .بسیار معدودند

حال این سوال مطرح میشود که چه چیزي باعث می شود که فکر کنید شما هم مثل این افراد می توانید چنین کاري 
را انجام دهید؟در حالی که به احتمال زیاد شما در گیر رفتار قمار گونه و  اشتباهات عصبی شده  و حسابتان را بیش 

  .خواهید کشیداز یکبار به آتش 
وقت فشار  بسرعت پول دار شوید، آن بایددر هر ماه درصد مشخصی را بدست آورید و یا   اگر در نظر دارید که 

شما را تحت تاثیر قرار  بسیار زیادي را روي خودتان قرار می دهید و بدون شک این موضوع به شدت معامله گريِ
  .می دهد

فت ارزها و ز مدل معامله گري روزانه استفاده خواهید کرد و به طور همزمان جعالوه بر این ، شما به احتمال زیاد ا 
. بیشتري را تحت نظر قرار می دهید تا بتوانید تا جایی که ممکن است پوزیشن هاي معامالتی را شکار کنید يکاالها

 ت کوچکتر از معامله گريِمعامال تبودن اشکالی ندارد ، ولی نقطه تارگday trader  ((اگرچه معامله گر روزانه 
و همه اینها می تواند . روي سویینگ ها میشود  و بنابراین شما باید کمیسیون بیشتري را نسبت به دریافتی تان بپردازید

شما فقط به  بازيِيِ  زمانی که نتیجه ،و البته صبوري بطرز شگفت انگیزي  .سود آور را نابود کند یک استراتژيِ
  .کباب باشد، بسیار سخت است اندازه خوردن یک سیخ
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 صحیح مدیریت را قابل مانیتور بنشینید و فقط یک ساعت در معامله باشید، و آن معامله واقعا می توانید کل روز را م
  خرم و خوشحال از معامله بیرون بیایید؟ ،دالر سود 30کنید و با 

کوچک  باید بتوانید حسابِ،داشته باشید   واقعیت اینست که اگر بخواهید در این تنور نسوزید باید گوشت بیشتري 
در مورد خود من ، زمانی توانستم به معامله گري به صورت . و این کارِ خیلی از ما ها نیست را مدام افزایش دهید

  .عقول ریسک کنمري از سرمایه به صورت مچشمگی مقدارِ کسب و کار نگاه کنم که شروع کردم رويِ
معامالت را افزایش بدهید که به حسابتان يِ  نقدر اندازه آ آنچه گفتیم به معناي این نیست که شما به صورت نامعقول

دمو معامله کنید ،بسیار بهتر از  من ، اگر روي یک حساب بزرگ شخصیِيِ لطمه بزند ، گرچه ، از نظر تجربه 
 50000واقعی ،سرمایه  دالريِ 500به نسبت یک حساب . یک حساب واقعی کوچک کار کنید اینست که روي

دالري در حساب دمو ، به شما این امکان را می دهد که راحت تر بتوانید به پلن معامالتی تان بچسبید و روي آن 
  .راز معما در تعداد صفر هاست.تمرکز کنید

، زمانی که شما در به من اعتماد کنید.دالر واقعی است 20بخش تر از دالر مجازي بسیار لذت  2000بدست آوردن 
آن وقت به حساب واقعی بروید ، آن هم .ه داشته باشیدنسخه دمو به مدت سه ماه متوالی توانستید معامالت سود د

ینکه تجربه من نشان می دهد که در این صورت موفقیت زودتر و راحت تر  حاصل می شود تا ا. بزرگ یک حسابِ
  .بخواهید براي درآوردن پول چند تا چیز برگر در روز تالش کنید

دالري داشته باشید، باید چه کار کرد؟ خوب در اینجا گزینه  50000اما وقتی نمی توانید یک حساب چشمگیر مثال 
  .البته با فرض اینکه در معامله گري بسیار ورزیده شده باشید:هاي زیادي وجود دارد

  مله گري شویدبی خیال معا)1(
  .مدیریت سرمایه کنید  -سرمایه افراد دیگر را جذب کنید)2(
  .و پس انداز کنید تا بتوانید حساب مناسبی را بوجود اورید بمانید تان  در شغل فعلیِ)3(
  .تا بتوانید سرمایه مناسبی را تدارك ببینیدباشید  و غیره کسب و کار هاي انالینسایر بدنبال ) 4(
انتقال دانش معامله گري تان به سایر معامله گران از طریق مربیگري، سخنرانی، کالس هاي انالین اقدام به )5(

  )البته اگر یک معامله گر موفق و سودآور هستید(کنید
آنچه مد نظر م بود این نبود که بخواهم رویاهاي شما را بر . م که با این همه گزینه متفاوت روبرو هستیم یخوب دید

معامله . معامله گري راهی براي پول دار شدن یک شبه نیست. ه می خواهم ارزش هایتان را تغییر دهیدهم بزنم، بلک
اوقات  اغلبِ. بدون نقدینگی کافی نمی چرخد هاگري نیز مثل سایر کسب و کار ها است و مثل بقیه کسب و کار
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و حاضر نیستند   روز خود را ترك کنند  وقتی افراد وارد معامله گري می شوند، می خواهند شغل پنج تا نه ساعته در
در این جا باید گفت که گرچه ایده معامله گري ایده خوبی است ، ولی . به چیز دیگري به جز معامله گري فکر کنند

  .شما کمک کند تان در کنار معامله گري می تواند به رشد سریعتر حساب معامالتیِ فعلیِ درآمد حفظ کردن جریانِ
نظر شما قرار  بعنوان هدف مددر مورد اندازه حساب معامالتی ،آنچه باید  آیا می شود اینست که که مطرحلی سوا

زندگی کردن در . خوب ، باید بگوییم که بستگی به هزینه هاي زندگی شما دارد؟ یک عدد خاص استگیرد 
 حسابِ ایده آلِ يِ اندازه ).تایلند(در بانکوك بزرگتري دارد تا زندگی کردنِ معامالتیِ نیاز به حسابِ) ژاپن(توکیو

معامالتی این گونه باید باشد که اگر شما یک یا دو درصد سرمایه را ریسک کنید، بتوانید یک مضربی از ریسک را 
، باید درصد ریسک می کنید 2دالري دارید، و در هر معامله  50000یعنی اگر حساب .در ماه عایدي داشته باشید

 البته با در نظر گرفتن  بتواند کفاف هزینه هاي زندگی شما را بدهد  دالردر هر معامله سود کنید که  1000بتوانید 
، این شیوه محاسبه می تواند هم حساب معامالتی را رشد دهد و هم ...کسوراتی مثل مالیات ، کمیسیون و اسپرد و 

  .کیفیت زندگی شما را بهبود بخشد
دیگري هم  درآمديِ بخاطر اینکه شما جریان هايِ،نخواهید داشت هم زیادي سرمایه  در بهترین حالت، شما افت

اگر شما فقط به دو تا سه معامله .داشتن چنین رویکردي به معامله گري کامال ذهنیت شما را متحول می کند. دارید
 چون شما تبدیل به ماهی گیرِ بسیار بهتري خواهید شد، خوب در ماه نیاز داشته باشید، شما تبدیل به معامله گرِيِ 

بهتري خواهید شد، صبر کردن و انتظار کشیدن براي تان شیرین تر و قابل تحمل ترخواهد شد ، هر لحظه از زندگی 
  .تان از شما تشکر می کند تان با استرس سپري نمی شود و قلبِ

را در طی شش تا دوازده ماه پوشش شما  زندگیِ خوب در بانک که بتواند هزینه هايِ مالیِيِ داشتن یک پشتوانه 
توضیح مترجم پس همه .(که می تواند فشارها را از روي شما و معامله گري شما بر دارد است دهد نیز حفاظی

قرار یک چیز  روي  و در این صورت تمام تمرکز شما بر)حسابهاي بانکی را براي سرمایه معامله گري خالی نکنید
به من .تا جایی که امکان دارد و پول خودش در طول این مدت می آید ،ري تانبهبود سیستم معامله گ :دگیرمی 

  .اعتماد کنید
، و تنها و قمارخانه ها با معامله گري مثل سایر کسب و کارها برخورد کنید، نه مثل رفتن به کازینو

  .درست را انجام خواهید داد در این صورت است که کارِ
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  بهره مرکب -7
بوجود می را تاکنون دیده ایم  همه ما که متناوبی حسابِ رشد منحنی هايمرکب یک اصل ریاضی است که ي ِبهره 
مرکب براي شما بعنوان یک معامله گر اهمیت باالیی دارد به این دلیل که اگر بخواهید يِ بهره  درك مفهومِ.آورد

  . که همیشه در راس این بازي باشید،درس هاي زیادي را به شما می دهد
  

  101بهره مرکب
ذیل  درتصویر .مرکب به این دلیل خوب کار می کند که شما به پولتان اجازه می دهید تا براي شما کار کنديِ بهره 

 برد معامالتی با نرخِ دالري  و یک استراتژيِ 10000 یک حسابِ،شروع کار .قدرت بهره مرکب را ترسیم نموده ایم
بوده  2) ریسکاز ی بیا مضر( ریوارد به ریسک نسبت درصد و میانگینِ 2پوزیشن يِ اندازه  درصد ، با میانگینِ 55

درصد خواهید داشت که معنی  3/1ک سیستم معامالتی با امید اگر شما این ویژگی ها را در هم ضرب کنید ی.است
  .خواهید کردکسب  درصد سود 3/1به صورت میانگین از هر معامله  انتظار دارید ن اینست که در بلند مدت شماآ

 نحوه محاسبه امید معامله

بعد از  .خروجی داشته باشددالر  130+اولین معامله دالري انتظار می رود که  10000لذا با یک حساب معامالتی 
دالر در هر  195+درصد می شود  3/1در این نقطه، .دالر رشد می کند 15000چند معامله يِ بیشتر، حساب شما به 

اما به ذهن بسپارید که نیازي به انجام کار  ،دالر شاید درشت بنظر نیاید 195+ دالر به  130+اگرچه تبدیل . معامله
گري قبلی و شما همچنان دارید با همان سیستم معامله  ل این کار را براي شما کرده استخاصی نداشته اید و خود پو
ریسک کار می کنید و همان سنجه هاي مدیریت.  

درصد می شود  3/1دالر شده  و حاال   20000بیشتر، حساب معامالتی شما اکنون تبدیل به  پس از انجام معامالت
معامله  ، اما همین رشد براي سایرِهسته است آبا وجود اینکه این رشد حساب یک رشد . دالر در هر معامله 260+

  .گران به سختی حاصل می شود
درصد با  3/1معامله ، 200بعد از انجام .ع جالب تر می شودبعد از اینکه این فرایند رشد آهسته شروع شود، اوضا

دالر در هر معامله ارزشش خواهد  1700... +پوزیشن و  ریسک و سایز گیريِ معامله گري و مدیریت همان سیستمِ
  درصد 3/1معامله   500بعد از . و این اتفاق زمانی می افتد که در واقع رشد نمایی حساب دارد شروع می شود. بود

  .دالر در هر معامله ارزشش است 81000+
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اما باید . البته در این جا باید این هشدار را بدهیم که اگرچه  رشد نمایی فقط یک فرضیه نیست  و یک اصل ریاضی انکارناپذیر است
شما با برخی مشکالت  همزمان با اینکه حساب معامالتی شروع به رشد میکند، . مراقب بعضی مسائل و نکات خاص در معامله گري باشید

یعنی قراردادن معامله در بازار حاال سخت تر است و برداشت سود و بستن معامله نیز سخت . مانند مسایل مرتبط با اندازه روبرو می شوید
  .تر خواهد بود

 

 
  مرکب می توان گرفت يِ چه درس هایی از بهره

 صبر)1(
بسیاري از معامله گران آماتور یک .مرکب داشت بهره استفاده از مبانیِصبر مهمترین عاملی است که باید در افزایشِ 

معامله  500معامله کردیم چه می شود و اگر  200سري محاسبات انجام می دهند و بعد حساب می کنند که حاال اگر 
 چیزي برايِ شان دالريِ 2000اما اگر به واقعیت برگردیم  این معامله گران زمانی که حساب  .شود میکردیم چه 

  .ورد نا امید می شوندآشان بوجود نمی 
 90 معامالتیِ سفرِ درصد شما  حسابِ سراغِبه مرکب زمانی  شما آهسته و خسته کننده است ، به این دلیل که بهره

بهمین خاطر بسیاري از . خاصی برسد حساب به یک مقدارِ يِ ن را درك کرد که اندازهآمزایاي توان می آید و می
د و یا سیستم یا از دست می دهن شان را بر میدارند، ن نقطه نمی رسند زیرا خیلی زود سرمایهآمعامله گران به 
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شد شان پرکند ، ر به این امید که به سیستمی دست یابند که حساب را سریع تر برايِ. معامالتی شان را تغییر می دهند
  .جیبشان باز گردد دهد و چیزي به

کمی را تولید کند و به انتظار بمانید تا  تان پولِ معامالتیِ آینده سیستمِ آیا می توانید قبول کنید که در چند سالِ
؟.تان بوجود آورد باالیی را برايِ تانسیل سود دهیِدرآینده اي دور پ  

درصد، و  50رد ب یعنی نرخِ( محافظه کارانه را نشان میدهد معامالتی با معیارهايِ شکل زیر شبیه سازي از یک حسابِ
بسیاري از معامله گران فقط به سمت راست تصویر نگاه می کنند و فقط می ) . 5/1ریوارد به ریسک  نسبت میانگینِ

ریز و  اما آنها متوجه نیستند که سالها طول می کشد تا  بازگشت هاي سرمایه. بینند که حساب چقدر رشد داشته است
 Xتوجه می کنیم و نسبت به محور )قیمت (نمودار Yتوضیح مترجم ما به محور .( رد به این نقطه برسدخُ

   .بی توجه هستیم)زمان(نمودار

 
  
   

  
  تداوم و انسجام)2(

  .کار هم توجه ویژه داشته باشیددر م وداتَيِ چنانکه که متوجه اهمیت صبر شدید، الزم است که به مسئله 
م و استمرار بوده ومهمی که هر کسی به آن دست پیدا  کرده بر مبناي اصل تدا مشخص است که هر چیزِکامال 
جر گذاشته شده تا این آساختمانهاي دنیا هم کارشان را با یک آجر شروع کردند  و آجر روي بلندترین . است
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  .ساختمانها ساخته شده اند
ش را کم داوم و هر روز بدنَستمر و با تَم ل تاریخ شد که به طورِبه این دلیل بهترین بدنساز ک آرنولد شوارتزنگر

  .کم ساخت
به این دلیل در این لیست قرار گرفته اند که هر روز )top  Fortune500(شرکت هاي موجود در لیست 

شان را خوشحال کردند و به طورِمشتریان مداوم این لبخند ها را بیشتر و بیشتر کردندستمر و م.  
تان حتی اگر به نظر برسد حسابِ. تان را انجام دهید هر روزتان بهترین بازيِ یک معامله گر، شما باید در بازيِ نِبعنوا

بهره شد قابل مالحظه اي نخواهد کرد، به خاطر بسپارید که مفهومِهرگز ر ِ منکار ناپذیر است و همواره و رکب ا
  .طبیعت است چرا که قانونِ،کار میکند  بدون استثنا

  
  کالم آخر -8

 .ورده استآبراي شما فراهم   را سرمایه ریسک و مدیریت مدیریت مختلف این کتاب نگاهی جامع به جنبه هايِ
معامله  عناوینی که در این کتاب مورد بحث قرار گرفت خواننده را قادر می سازد تا از خودش در مورد رویکرد

  .خود سواالتی را بپرسد تا بتواند این رویکرد را بهبود بخشد گريِ
بالقُ بحث در این کتاب بطورِ اگرچه بعضی از مفاهیم مورداما سرمایه افزایش دهد ،  وه می تواند بازگشتيِ  هله در و

سرمایه و کاهش ریسک به عنوان اولویت  فتاُ  میزانِ آنچه باید مورد توجه معامله گر باشد به حداقل رساندنِاول 
حرفه اي اول سعی می کنند تا راهی براي کاهش ریسک سقوط پیدا کنند  و بعد  معامله گرانِ .هاي اصلی می باشد

 .تشان می گردند نقاط قوتبدنبال یافتن راهی براي افزایش 
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  :خالصه محاسبات ریسک
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