
 



 
 

 

 

 

 

قرار دادن حد ضرر برای معامالت بورس ایران مثل بازار فارکس نیست و به این صورت که شما بتوانید 

روی پلتفرم معامالتی خود دستور فروش معامله خریدتان را تنظیم کنید نمی باشد. بلکه می توانید با 

ایجاد شده اند و وقتی که قیمت به نقطه ای خاص می استفاده از سامانه های هشداری که به تازگی  

  .رسد، روی تلفن همراه تان هشدار می دهد استفاده کنید 

مهارت یافتن برای قرار دادن حد ضرر در معامالت چه برای بورس ایران و چه برای بازارهای خارجی مثل 

ست که در چند دقیقه آینده به شما فارکس، رمز ارز و … نیاز به دیدن دوره کامل معامله گری سنتیمنتال ا 

  .در مورد آن و اینکه چطور می توانید به صورت رایگان آموزش ببینید هم توضیح داده می شود



 
 

 

 

 !منتال چیست و چرا برترین سیستم معامالتی در دنیاستمعامله گری سنتی

 

 

 

 حد ضرر چیست و چرا قرار ندادن آن تصمیمی کامال احمقانه است؟

حد ضرر یعنی آخرین نقطه ای که اگر قیمت در جهت خالف معامله شما حرکت کند و به آن برسد دیگر 

  .سریع تر معامله خود را نقد کنیدامیدی به برگشت قیمت در جهت معامله نیست و باید هرچه  

اولین کاری که هر معامله گر حرفه ای بعد از ورود به معامله می کند، تنظیم کردن حد ضرر است و اکثر 

معامله گران ناشی آن را قرار نمی دهند و بیشتر به این خاطر است که پلتفرم های کارگزاری های داخلی 

بورس ایران را ندارند و به صورت پیش فرض این موضوع را   امکان قرار دادن حد ضرر برای معامالت 

  .معامله گر جدی نمی گیرد

 10فرض کنید که شما می خواهید یک بوتیک لباس افتتاح کنید و تصمیم گرفته اید که برای این کار  

ینده میلیون خرج کنید و طبق محاسبات تان اگر این مبلغ را سرمایه گذاری کنید می توانید طی یک سال آ 

 .میلیون سود کسب کنید  70

میلیونی در کسب و کار بوتیک لباس، طی مدت زمانی  10پس انتظار شما این است که با سرمایه گذاری  

  .میلیونی دست پیدا کنید  70مشخص شده یک ساله به سود 
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تحت میلیون وارد بازار کنید و آن را   10میلیون. یعنی حاضرید    10پس در واقع حد ضرر شما می شود 

 .میلیون بدست بیاورید 70خطر از دست رفتن قرار دهید تا بتوانید از طریق آن مبلغ 

حال فرض کنید که شما این کسب و کار را شروع کردید اما بنا به هر دلیلی اوضاع و شرایط مطابق برنامه 

ست. میلیون شما هم از دست رفته ا  10شما پیش نرفت و نتوانستید هیچ سودی کسب کنید و عمال 

میلیون ناموت دیگر ضرر کنید تا شاید به دالیلی نامعلوم و غیر منطقی شاید سود  15حاال آیا حاضرید مثال  

  کسب کنید و ضررتان جبران شود؟

مسلما خیر و شما سعی می کنید هر چه سریع تر از این بازار خارج شده تا مجبور نباشید که ضرر بیشتری 

 .را متحمل شوید

 

https://hw17.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/84667b9438deed0fb2abe069f8ea06cd23931313-720p.mp4


 
 

 

 

 پایبندی به حد ضرر چقدر مهم است و چرا عمل نکردن به آن خیلی خطرناک است؟

فرض کنید همین حاال وارد معامله شدید و حد ضرر آن را هم تنظیم کردید و بالفاصله معامله تان وارد 

 2  ضرر شده و نزدیک است که حد ضررتان را لمس و معامله شما را نقد کند و تمام این اتفاقات در کمتر از

 دقیقه می افتد. چه تصمیمی می گیرید؟

اکثر معامله گران با این تصور که احتماال مکان حد ضررشان اشتباه است، بالفاصله پابندی خود را از دست 

 .داده و به دو صورت عمل می کنند

 .یا اینکه مکان آن را تغییر می دهند و اجازه نمی دهند که قیمت حد ضررشان را لمس کند •

اینکه کال آن را حذف می کنند و اجازه می دهند معامله شان آزادانه در ضرر پیشروی کند که یا   •

 .این اتفاق بیشتر برای معامله گران بازار بورس ایران هم رخ می دهد 

 .در معامله گری سنتیمنتال، استراتژی خروج فوق العاده مهم تر است از استراتژی ورود 

توضیحاتی را با استناد به این موضوع برایتان بدهم که درک کنید چرا پایبند به تصویر زیر نگاه کنید تا  

 .نبودن به حد ضرر، بسیار بسیار خطرناک است و می تواند برای همیشه شما را از بازار حذف کند



 
 

 

 

 

یا  stop loss در این تصویر یک موقعیت معامالتی به نام پولبک به همراه نقطه ورود و مکان دقیق

  .همان حد ضرر مشاهده می فرمایید

حد ضرر دقیقا طبق تعریف آن در جایی قرار داده شده اگر بنا به هر علتی بازار در جهت خالف معامله ما 

  .حرکت و از نقطه مشخص شده عبور کند باید معامله تسویه شود و از بازار خارج شویم 

ال آموزش دیده اید، اگر قیمت از این نقطه عبور کند جریان چون طبق آنچه که در معامله گری سنتیمنت 

سفارشات فروش که از معامالت معامله گرانی که در این جا تصمیم به معامله فروش دارند یا معامله گرانی 

که در معامله خرید هستند اما می خواهند طبق استراتژی خروج شان در این نقطه معامله شان را نقد 

  .ود که قیمت با قدرت و شدت بیشتری نزول کند کنند، باعث می ش 



 
 

 

 

پس فوق العاده خطرناک است اگر شما بخواهید حد ضررتان را از جای مشخص شده تغییر دهید یا اینکه 

 :آن را کال حذف کنید. به تصویر زیر نگاه کنید 

 

جلوتر آبشاری در متر    20فرض کنید که روی قایقی در رودخانه سوار هستید و ناگهان متوجه می شوید که  

مقابل شما قرار گرفته است که اگر زودتر وارد عمل نشوید احتمال اینکه سقوط کنید حتمی است. آیا 

منتظر می شینید ببینید چه اتفاقی می افتد؟ یا اینکه بالفاصله واکنش نشان می دهید و خود را از خطر 

 دور می کنید؟

ر می بینید، اگر قیمت از آن عبور کند در خالف جهت حد ضرر دقیقا مثل همین آبشاری است که در تصوی 

  .معامله شما با قدرت بیشتری حرکت می کند و این به قیمت از دست رفتن سرمایه تان است 



 
 

 

 

حال در تصویر زیر به ادامه معامله ای که به شما نشان داده شد دقت کنید تا ببینید که اگر پایبند به حد 

 :بازار خارج شوید، چقدر می توانید سود کسب کنید ضرر باشید و در زمان مناسب از  

 

همانطور که مشاهده می کنید قیمت بعد از لمس حد ضرر، با قدرت و شدت بسیار زیادی ریزش کرده 

است؛ ولی چون حد ضرر در مکان مناسبی قرار داشت خیلی راحت جلوی ضرر خیلی بزرگی گرفته شده 

 .است 

 ست که هر معامله گر باید به خودش بدهدپایبندی به حد ضرر، اولین تعهدی ا 

 :نتیجه گیری 



 
 

 

 

حد ضرر یعنی آخرین نقطه ای که اگر قیمت در خالف جهت معامله شما حرکت و از آن عبور کند، دیگر 

امیدی به حرکت در جهت معامله نیست و باید هر چه سریع تر از آن خارج شد. دو سوال اصلی مطرح 

 .است 

حد ضرر برای معامالت بورس ایران، فارکس، رمز ارز و … را در بازار    دقیق قرار دادناول اینکه چطور نقطه  

  تشخیص دهیم؟

 دوم اینکه پایبندی به آن چقدر مهم است؟

در مورد سوال دوم گفته شد که اگر حد ضرر قیمت در جای درست و صحیح قرار داده شده باشد، وقتی که 

بیشتری در خالف جهت حرکت می کند و این به خاطر فعال سازی جریان از آن عبور کند با شیب و سرعت  

  .سفارشات معامالت خالف شماست

اما برای یادگیری تشخیص نقطه دقیق حد ضرر در معامالت، الزم است که حتما دوره معامله گری 

مقاله قرار داده سنتیمنتال را آموزش ببینید. برای یادگیری این علم کافیست از طریق لینکی که در ادامه  

  .شده وارد صفحه دانلود رایگان دوره شوید و به صورت کامال رایگان آن را دانلود کنید 

 !همین حاال شروع کنید و جستجوی برای یافتن بهترین روش معامالتی را برای همیشه به پایان برسانید 

 !جهت دانلود رایگان دوره ویدیویی معامله گری سنتیمنتال همین حاال کلیک کنید
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