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براي .  در اين بازار زيان مي كنند      اشخاصي كه به بازار فاركس وارد مي شوند ،        % 90بيش از   
اينكه بتوانيم جزء دسته معامله گران موفق بازار قرار گيريم ابتدا بايد بدانيم كه عوامل ايـن            

 .زيان چيست و چرا اين درصد باال از معامله گران متضرر مي شوند
اولين فكري كه ممكن است به ذهن خطور كند، اين است كه معامله گري و كسب سـود در      
اين بازار نياز به هوش و استعداد باالئي دارد كه باعث مي شود فقط اندكي از معامله گران                   

 .كه داراي نبوغ باالئي هستند بتوانند در اين بازار سود ببرند و بقيه زيان مي كنند
در واقع اينطور نيست و اكثر اشخاصي كه در اين بـازار زيـان مـي كننـد از افـراد موفـق و                         

عه از قبيل پزشكان ، مهندسين ، حقوقدانان و ساير اقشار باالتر از متوسـط               تحصيل كرده جام  
جامعه از نظر تحصيالت و هوش و تجربه هستند كه قبال در زندگي خود موفقيت هاي قابل                 

در واقع اين تصور كه بازندگان فاركس قبال هم در جامعـه افـراد بازنـده                . توجهي داشته اند  
 .استاي بوده اند ، تصور نادرستي 

پس چرا اين همه اشخاص موفق و نخبه جامعه وقتي به فاركس وارد مي شوند بازنده مـي                  
 شوند؟ آيا اصوال بازار فاركس به گونه اي طراحي شده كه همه در آن زيان كنند؟

در بازار فاركس به ازاء هـر خريـدي فروشـي و بـه ازاء هـر                 . اين تصور نيز نادرست است    
مي توان گفت كه مجموع سود و زيان همـه معاملـه گـران و               سودي زياني هست و تا اينجا       

ولي وقتي يـك مصـرف كننـده ارز بـه بـازار             . بروكر ها و دست اندر كاران بازار صفر است        
فاركس وارد مي شود و ارز خود را تبديل مي كند مقداري كميسـيون بـه صـراف يـا بانـك                     

ـ       . طرف معامله خود پرداخـت مـي كنـد         ك هـا ، بروكـر هـا ،         بنـابراين مجمـوع درآمـد بان
موسسات مالي و ساير دست اندر كاران اين بازار بيش از صفر و مثبت است كه اين مقـدار                   

 .مثبت از مصرف كنندگان اخذ و در بين دست اندر كاران بازار توزيع مي شود
سوال ديگر اين است كه آيا شرايط به گونه اي طراحي شده كه همه سود ها را بانـك هـا و                      

  برند و بقيه دست اندر كاران مثل معامله گران جزء محكوم به فنا هستند؟بروكر ها مي
بسياري از بانك ها و بروكـر هـا ، نظيـر هـر تجـارت متعـارف                  . اين تصور نيز درست نيست    

البته اين موسسـات بـه دليـل قواعـدي كـه در             . ديگري، متضرر و حتي ورشكست مي شوند      
له گـران عـادي ورشكسـت مـي شـوند ولـي             مديريت ريسك به كار مي برند كمتر از معام        

نگاهي به صورت هاي مالي آنها نشان مي دهد كه اين موسسات سود خيلي بـاالئي از بـازار                   
در واقع نمي توان گفت كه همه زيان متضررين به جيب اين موسسات مي              . كسب نمي كنند  

 ازاء خـدماتي   در واقع اين موسسات بـه     . رود و آنها مثل زالو خون معامله گران را مي مكند          



كه به معامله گران و مصرف كنندگان ارائه مي كنند سود نه چنـدان بـاال ولـي كـم ريسـكي                      
 .بدست مي آورند كه سود متعارفي براي خدمات آنان است

تا اينجا دريافتيم كه زيان ديدن در اين بازار بدليل عدم نبوغ خاص الزم براي معاملـه گـري          
از طرفـي دريـافتيم كـه       . وارد اين بازار مي شوند، نيسـت      و اينكه اشخاص بازنده در اجتماع       

سود حاصل از زيان متضررين به جيب بانك ها و بروكر ها هم نمي رود هـر چنـد كـه ايـن                     
در . موسسات سود كم و در عين حال كم ريسكي در ازاء خدمات خـود دريافـت مـي كننـد                   

در كدام صنعت چنـد     .  كنند واقع اين موسسات خدماتي بهتر از بسياري صنايع ديگر ارائه مي          
صد برابر پول شما به شما اعتبار مجاني يا با هزينه بسيار پائين مـي دهنـد؟ كـدام خريـد و                      
فروشي در دنيا سراغ داريد كه فقط با دو پيپ هزينه يعنـي دو در ده هـزار هزينـه انجـام                      

ش شود؟ طال فروشي هاي سطح كشور خودمان را در نظر بگيريد كه در يك خريد و فـرو                 
سود به اضافه چند درصد اجرت ساخت و غيـره در يـك معاملـه از شـما كسـر مـي          % 7طال  
 تومـان فاصـله بـين خريـد و          600حتي در بورس سكه نيز اگر به ازاء هر سـكه فقـط              . كنند

حتي اگر به ازاء هر سكه فقط       .  درصد خواهد شد يعني پنجاه برابر فاركس       0,5فروش باشد   
 .  باز هم يك در هزار مي شود يعني ده برابر فاركس تومان از مشتري كسر شود120

پس نمي توان گفت كه فاركس بازار پر هزينه اي است و به همين دليل هركه در اين بـازار         
در واقع فاركس يكي از كم هزينه ترين و به صرفه ترين بـازار هـا                . وارد شود ضرر مي كند    

امله در هر مكان و زمان و بدون نيـاز          براي معامله است كه مزاياي زيادي از قبيل امكان مع         
به محل تجاري ، سرقفلي باال ، پرسنل ، تبليغات و سـاير هزينـه هـا را بـراي همگـان فـراهم                        
كرده است از طرفي با اعتباري كه تحت عنوان لوريج داده مي شود مي توانيم قدرت مالي                 

در عين حال   .  كسب كنيم    باالتري در بازار داشته باشيم و به اين طريق سود بهتري در بازار            
 .مجبور نيستيم كه هزينه سنگيني بابت بهره اين اعتبار بپردازيم

 پس رمز زيان اين اكثريت باال در چيست و اين پولها به جيب چه كساني مي رود؟
البته بخشي از اين پولها به جيب بروكرها و بانك ها و بازار سازها و امثال آن وارد مي شود                    

در هر تجارتي هزينه هائي از قبيـل ماليـات و عـوارض      . ص فاركس نيست    ولي اين امر مخت   
همـانطور كـه يـك كارخانـه دار     . مختلف ، اجاره محل ، تبليغات ، پرسنل و غيره وجـود دارد  

ورشكسته نمي تواند بگويد بدليل اينكه ماليات و دستمزد و هزينه تبليغات و غيره پرداخـت                
متضرر نيز نمي تواند ادعا كنـد كـه بروكـر مـن را              كردم، ورشكست شدم ، يك معامله گر        

هـر چنـد اسـپرد و    . بيچاره كرد و با اسپرد هائي كه از من گرفت تمام سرمايه من را بلعيد           



سواپ هزينه هاي ثابت بسيار مهمي هستند و هر معامله گري بايد سـعي كنـد كـه بروكـر                    
 .مناسبي با كمترين هزينه بيابد
ن درصد باال از معمله گران مي توانـد بـه ذهـن خطـور كنـد                 عامل ديگري كه براي زيان اي     
شايد متضررين خوب تحليـل نمـي كنـد كـه اينطـور در بـازار                . ضعف در تحليل گري است      

 . متضرر مي شوند
در واقع اكثر متضررين بگونه اي طي چند روز تمامي يا بخش قابل توجهي از پول خود را از                   

بخش قابل تـوجهي    . به ضعف تحليلگري نسبت داد    دست مي دهند كه نمي توان فقط آن را          
از آنان پيش از از دست دادن سرمايه خود حتي چند برابر سرمايه شان سود مي برند كـه                   

 . نشان از تحليل هاي خوبشان دارد
مديريت ريسك قواعدي براي حفاظت از سرمايه شما در مقابل ريسك هاي بـازار فـاركس                

ث نمي شود شما سود ببريد ولي اگـر بتوانيـد سـرمايه             مديريت ريسك باع  . ارائه مي نمايد  
مـديريت  . خود را محافظت كنيد ، به تدريج راه سـود بـردن از بـازار را خواهيـد آموخـت               

ترمز باعث نمي شود كه شما به مقصد برسيد ولـي در            . ريسك مثل ترمز يك خودرو است     
احتمـال تصـادف يـا      عين حال بدون ترمز نيز به مقصد رسيدن بسيار دور از ذهـن اسـت و                 

 .سقوط به دره بيشتر از رسيدن به مقصد مي نمايد 
در صنايع مختلف موسسات بيمه اي وجود دارند كه در مقابل اخذ هزينـه، ريسـك هـائي را                   

ولـي در  . از قبيل بيمه تصـادف ، مسـئوليت ، آتـش سـوزي ، دزدي و غيـره              . تقبل مي كنند  
ي كه مي توانـد سـرمايه شـما را در مقابـل     فاركس چنين موسساتي وجود ندارند و تنها كس      
يك معامله گـر موفـق  عـالوه بـر مهـارت          .  مخاطرات عمده حفاظت كند، خود شما هستيد      

تحليلگري و روانشناسي نيازمند مهارت در زمينه مديريت ريسـك مـي باشـد و بـدون آن                  
جدائي هر چند زيان در حد متعارف خود، جزئي         . نمي تواند در فاركس موفقيتي كسب كند      

ناپذير از معامله گري اسـت و تمـام معاملـه گـران موفـق در بـين معـامالت متعـدد خـود                        
معامالت زيان ده را  نيز دائما تجربه مي كنند و آرمان معامالت مستمر بـدون زيـان خـود                    

 .يكي از بزرگترين آفات فكري يك معامله گر است
 ؟پس رمز زيان ديدن اكثر معامله گران در اين بازار چيست 

  ؟كجا ناشي مي شوداگر اشكال از هوش و استعداد و بروكر و امثال آن نيست ، از 
 آزادي بي حد و حصر در فاركس : رمز اول 



در اكثر فعاليـت هـاي      . اولين رمز زيان در فاركس آزادي بي حد و حصر در اين بازار است             
 ي كـاهش مخاطره آميزي كـه بطـور متـداول در جامعـه انجـام مـي شـود ، مقرراتـي بـرا             

 .مخاطرات وضع شده و تدابير ايمني انديشيده شده است 
اولين قاعده كنتـرل ريسـك در راننـدگي الـزام بـه             . بعنوان مثال رانندگي را در نظر بگيريد      

ولي در فـاركس  . احراز صالحيت راننده از نظر داشتن حداقل مهارت الزم يا گواهينامه است      
ه آيـا آمـوزش هـاي الزم را ديـده ايـد ؟ آيـا       هيچكس از افتتاح كننده حساب نمي پرسد كـ  

 حداقل مهارت هاي الزم براي حضور در اين بازار را كسب كرده ايد؟ 
دومين الزامي كه ريسك رانندگي را كاهش مي دهد مقررات رانندگي و تـابلو هـا و عالئـم               

هر مسيري به تناسب وضعيت خود يك حداكثر سرعت دارد و شـما حتـي               . رانندگي هستند 
 كيلومتر در ساعت داشته باشـيد، مجـاز نيسـتيد در هـر     350يك المبورگيني با سرعت    اگر  

ولي در فاركس مجازيد كه از لوريج هـاي خطرنـاك   . مسيري از چنين سرعتي استفاده كنيد  
 استفاده كنيد كه هيچكدام بـراي يـك معاملـه سـودآور بـه طـور                 1:100 و   1:200 و   1:500

 فقـط حربـه هـاي       1:20 يـا حتـي      1:50يج هـاي بـيش از       در واقع لور  . مستمر مناسب نيستند  
 .تبليغاتي هستند و توسط هيچ معامله گر موفقي استفاده نمي شوند

سومين عامل كاهش ريسك در راننـدگي مـاموران راهنمـائي و راننـدگي هسـتند ولـي در                 
فاركس هيچ كس از شما نمي پرسد كه چرا قوائد مديريت ريسك را رعايت نكرديـد؟ چـرا                  

 نگذاشتيد يا آنرا جابجا كرديد؟ چرا بعد از اينكه استاپتان خورد صبر نكرديد و باز هـم       استاپ
 پوزيشن بر خالف روند گرفتيد؟

مـثال  تقـويم     . توجه كنيد كه عالئم هشدار دهنده تا حدودي در بازار فاركس وجـود دارنـد              
 ممكـن    گزارش اشـتغال منتشـر شـود و        17اقتصادي به شما مي گويد كه قرار است ساعت          

 پيپ در هر جهتي حركت كند و در عين حال چند بار تغييـر جهـت                 100است قيمت بيش از     
ولي هيچ مرجعي نيست كه وقتي مي خواهيد درست چند ثانيـه قبـل از انتشـار خبـر                   . بدهد

 . بگيريد، جلوي شما را بگيرد1:100فقط بر اساس تصورات خود پوزيشني آن هم با لوريج 
رين عوامل زيان در فاركس همين آزادي بي حد در فاركس است كه             در واقع يكي از بزرگت    

 .در هيچ بازار ديگري سابقه ندارد
اين آزادي مشابه اين است كه هر كسي بدون گواهينامه رانندگي مجاز باشد كه با سـرعت                 

شايد اين مثال كمي عجيب باشد ولي       !  كيلومتر در ساعت در جاده چالوس حركت كند        300
 . در بازار فاركس دقيقا مشابه همين حالت استآزادي بي حساب



در فاركس تنها كسي كه مي تواند قواعدي براي كـاهش ريسـك معـامالت وضـع و شـما را                     
 !مجبور به پيروي از آن كند خود شما هستيد

 
 باتالق زيان: رمز دوم 

، زيـان   % 20بـراي جبـران     . يك درصد زيان را مي توان با تقريبا يك درصد سود جبران كرد            
زيـان  % 100سود داريم و جبـران      % 100زيان نياز به    % 50براي جبران   . سود الزم است  % 25

 .به هيچ وجه ممكن نيست
سـود بـرده اسـت و       % 100 روز متـوالي هـر روز        1000معامله گري را در نظر بگيريد كه        

ـ    % 100سرمايه خود را به ميليارد ها دالر رسانده است ولي روز هزار و يكم                . دزيان مي كن
اين معامله گر قطعا تحليلگر بي نظيري است كه پس از هزار تحليل درست فقط يك تحليـل           

ولي اين كافي نيست و اين تحليلگر بي نظير در روز هزار و يكم تمام پـول                 . غلط داشته است  
 .خود را از دست مي دهد و ديگر نمي تواند آنرا جبران كند

 .داده شده استباتالق زيان نمايش در جدول و نمودار بعد 

 
 

را مـي  % 5و بخصوص كمتـر از  % 10اين جدول نشان مي دهد كه زيان هاي كوچك كمتر از   
تجـاوز كنـد    % 10توان تقريبا با همان درصد سود جبران كرد ولي هر چـه درصـد زيـان از                  

بيشتر در باتالق زيان فرو مي رويم و حتي با تحليل هاي درست و اصالح روش هاي معاملـه   
 . اين زيان هاي سنگين را جبران نمودنمي توان



 
 

افزايش مسـتمر سـود الزم بـراي جبـران زيـان      نمودار فوق نيز فرو رفتن در باتالق زيان و      
 .هاي سنگين را نمايش مي دهد

 .از افتادن در باتالق زيان دوري كنيم: مهمترين اصل مديريت سرمايه و ريسك 
نموديد جبران زيان هاي بـاالتر از ده        شاهده  همانطور كه در جدول و نمودار باتالق زيان م        

درصد به سادگي ممكن نيست و هر چه درصد زيان بيشتر باشد درصد سود بيشتري براي                
پس بايد قواعد مشخصي براي اجتناب از افتادن در بـاتالق زيـان             . جبران آن مورد نياز است    

ف حد زيان در معـامالت هـر        اولين قدم در اين راه، تعري     . تعريف و اكيدا به آن پايبند باشيم      
سـرمايه  % 5سـرمايه و حـداكثر   % 3يـا  % 2. روز بر اساس درصدي از موجودي حساب است      

حداكثر زياني است كه ما بايد پذيرش آنرا  در يـك روز بـراي خـود                 ) براي حسابهاي ميني  (
 .چنين زياني را مي توان به سادگي با همين مقدار سود جبران نمود. مجاز بدانيم

اشته باشيد كه تنها كسي كه ميتواند قواعدي براي حد زيان شما تعيين كند خود شما                توجه د 
بروكـر ،   . در بازار فاركس هيچ مرجعي وجود ندارد كه زيان شـما را محـدود كنـد               . هستيد

. نماينده بروكر ، دوستان شما و هيچ كس ديگري بجز خودتان نمي تواند به شما كمك كنـد                 
بروكر شما ترجيح مـي دهـد كـه شـما سـالها در              .  نمي شود  هيچكس از زيان شما خوشحال    

بازار فعاليت كنيد و از شما اسپرد بگيرد تا اينكـه در مـدت كوتـاهي پـول خـود را از دسـت                        



بدهيد و از بازار خارج شويد ولي نمي تواند مقرراتي براي محدود كردن شـما وضـع كنـد                   
 . چون عرف اين بازار آزادي بي حد و حسر براي همگان است

 دالر و 2000اگـر موجـودي حسـاب شـما       . محاسبه و كاربرد اين حد زيان بسيار ساده است        
 60است ، شما مجاز نيسـتيد در يـك روز بـيش از              % 3حد زيان تعريف شده توسط خودتان       

هر گاه زيان شما در يك روز به اين حد يا نزديك آن رسيد ، ادامه معاملـه                   . دالر زيان كنيد  
اگر عالقه داريد بازار را دنبال كنيـد مـي توانيـد شـبكه              . ا ممنوع است    در آن روز براي شم    

ماهواره اي بلومبرگ را تماشا كنيد ولي به هيچ عنوان مجاز نيستيد كه معامله ديگري انجام                
 .دهيد

بـه شـرط   . بايد بپذيريد كه امروز روز شما نيست و فردا باز هم فرصت سود آوري هست             
فرصت ها در بازار فاركس هيچوقت براي كسي كه         . ه باشيد آنكه سرمايه خود را حفظ كرد     

ولي كسي كه سرمايه خود را از دسـت         . سرمايه خود را حفظ كرده باشد به اتمام نمي رسد         
 .داده باشد ديگر حتي فرصت يك معامله را نخواهد داشت

توجه داشته باشيد كه مديريت سرمايه به شما نمـي گويـد چطـور تحليـل كنيـد و چطـور                      
حد زيان شما   . حتي نمي گويد حد زيان شما در يك معامله چند پيپ بايد باشد            . له كنيد معام

 دالر مثال باال    60شما مجازيد كه    . فقط بر اساس درصدي از سرمايه شما مشخص مي شود         
 61ولي حق نداريـد كـه     . را در يك معامله يا چند معامله همزمان يا غير همزمان زيان كنيد            

اگر تحليل و حجم معامله شـما بگونـه اي اسـت كـه ايـن حـد را       .  كنيددالر در يك روز زيان    
 .نقض مي كند، بايد حجم معامله را كاهش دهيد يا اصال از اين معامله صرف نظر كنيد

از دست دادن يك فرصت هرگز ناراحت كننده نيسـت بلكـه از دسـت دادن همـه فرصـتها                    
 فرصتهاي بي انتهـاي آينـده را از   عذاب آور است و شما با از دست دادن سرمايه خود همه           

 .پس هيچوقت فرصتهاي بيكران را قرباني يك فرصت نكنيد. دست خواهيد داد
 همه مارجين كـال شـده   .هرگز نگوئيد مطمئن هستم كه در اين معامله سود مي برم          

ها و ورشكستگان بازار هم مطمئن بوده اند كه معامالتشان سود آور است و به خـاطر ايـن                   
پـس شـما تجربـه آنهـا را         . عامالت زيان ده خود را تا چند برابر افزوده بوده انـد           اطمينان م 

ولي بهـاي   ! البته آزاديد كه اين تجربه را نه تنها يك بار، بلكه چند بار تكرار كنيد                . تكرار نكنيد 
دراين بازار هر لحظه امكـان      . آنرا با پولي كه به زحمت بدست آورده ايد، خواهيد پرداخت          

لزومي هم ندارد كه دليل فاندامنتالي يا تكنيكال خاصي         . در هر جهتي وجود دارد    هر حركتي   
بازار را جمعيتي از افراد بـا احساسـات، هيجانـات و            . براي هر حركت بازار وجود داشته باشد      



. تحليل هاي درست يا غلط تشكيل مي دهند كه هر حركتي ممكن اسـت از آنهـا سـر بزنـد                    
ع اين حركت ها آنها را بخوبي تحليل خواهند كـرد و علـت آنـرا                البته تحليلگران بعد از وقو    

ولي وقتي كه ديگر پولي در حساب شما باقي نمانده است و اصال نيازي              ! توجيه خواهند نمود  
وقتي كه شما نياز به تحليل صحيح داريد يعنـي قبـل از             ! به دانستن دليل حركت بازار نداريد     

. چون اصال نمي توانند   . گران به شما كمكي نمي كنند     شروع حركت ها ، هيچكدام از اين تحليل       
اگر هم بتواند نيازي نـدارد كـه   . در واقع هيچ كس نمي تواند حركات بازار را پيش بيني كند   

 .آنرا براي شما بازگو كند
 مقررات مديريت ريسك

به نمونه اي از مقرراتي كه مي تواند ما را در مقابل فرورفتن در باتالق زيان محافظت كند                  
 :شرح زير است

 %3مثال . حد زيان روزانه خود را بر حسب درصدي از سرمايه مشخص كنيد -1
قبل از ورود به هر معاملـه حـد زيـان خـود را اسـاس تحليلـي كـه انجـام داده ايـد                    -2

مديريت ريسك به شما نمي گويد كه حد زيان شـما بايـد چنـد پيـپ           . مشخص كنيد 
 .ين شود كه بستگي به تحليل شما دارد پيپ تعي200 يا 20اين حد مي تواند . باشد

پس از تعيين حد زيان معامله ، فقـط در صـورتي مجـاز بـه معاملـه هسـتيد كـه در                        -3
مـي  . سـرمايه بيشـتر نباشـد     % 3صورت برخورد به حد زيان ، مقـدار زيـان شـما از              

 .توانيد با تنظيم حجم معامله هدف حد زيان را برآورده سازيد

ن جديدي به پوزيشن هاي موجود قبلـي بيفزائيـد،          درصورتي كه مي خواهيد پوزيش     -4
بايد فرض كنيد كه تمام پوزيشن ها به حـد زيـان برخـورد خواهـد كـرد و در ايـن                     

 .سرمايه شما باشد% 3صورت مجموع زيان تمام اين پوزيشن ها نبايد بيش از 

در صورت برخورد به حد زيان، معامالت را بـراي مـدت مشخصـي، مـثال يـك روز،                    -5
 . دمتوقف كني

% 10مـثال  . عالوه بر حد زيان روزانه ، حد زيان هفتگي نيز براي خود در نظر بگيريـد     -6
و در صورت برخورد به آن معـامالت را بـراي مـدت مشخصـي ، مـثال يـك هفتـه ،                       

 .متوقف كنيد

حد زيان هر پوزيشن شما نبايد بيش از حد زيان روزانه باشد حتـي اگـر در آن روز              -7
 .سود زيادي برده باشيد


