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مقدمه

روانشناسـی و  ،اسـتراتژي ": گـر موفـق را  تبدیل شدن به یـک معاملـه  جزءسه ،در بیشتر منابع
که با توجه به مباحث معـامالت الگـوریتمی و بـا فـرض داشـتن      حالیدانند درمی"مدیریت سرمایه

روانشناسـی کـم رنـگ   ، مبحـث  سیسـتم معـامالتی  و پاي بند بودن بـه  1سیستم معامالتی خودکار
.استراتژي،اکسپرت و مدیریت سرمایه نامید:توان این سه جزء رامیوشودمی

.ماندمیحرف باقیدر حد،مورد آزمون قرار نگیریداجراء و ؛استراتژيایده و اگر هر 
MQL5و زبـان برنامـه نویسـی    52یکی از بهترین و کاملترین محیط آزمـون ،نـرم افـزار متاتریـدر     

ضیل به اجزاي یک به تف"MQL5زبان معامالتی خودکار در هاي ایجاد سیستم"کتاب قبلی در .تاس
.پرداخته شده استMQL5 سیستم معامالتی خودکار و نحوه پیاده سازي آن در

هاي مدیریت سرمایه در بازارهـاي آتـی  ه پیش روي شماست، در مورد استراتژيکدر این کتاب
،عنـوان کتـاب مرجـع   ورد همه بازارها کاربردي است و فقط به خـاطر  البته همه این مفاهیم در م(

.پردازیممیبه بحث)شدهبازارهاي آتی ترجمه
مشاوره از اسـاتید و مهندسـین متخصـص ایـن     است و مترجمین با یاین کتاب ترجمه و تالیف

در را بخشـهاي از کتـاب اصـلی    معـامالت الگـوریتمی ،  در مباحث تجارب خودشان به ویژهوحوزه 
.انداصالح نمودهتطبیق با مباحث معامالت الگوریتمی، 

مفاهیم را بصـورت پیوسـته و چنـدین بـار     ،پیشنهادمان به خوانندگان محترم این اثر این است
البته هر چه (.هاي معامالتی خودشان تطبیق دهندمطالعه فرمایند و قواعد مطرح شده را با حساب

)قواعد هم بیشتر استنتایج ن به تعداد معامالت بیشتر درجه اطمینا
بـراي درك و  .اسـت بهره وري سیستم معامالتیهدف از این کتاب کاهش ریسک و بعد افزایش 

هـاي  بسـته ؛متـرجمین ،، همه کتابهاي چاپ شده قبلی و بعدينحوه پیاده سازي مفاهیم کاربردي

1 Expert
است4بیشتر از 5بدیهی است ویژگیهاي .رایج است5و 4متا تریدر در دو نسخه 2



1د بـه سـایت جهـان بـورس    توانیمی،و ارتباط با ماکه براي تهیه اند آموزشی طراحی و تولید نموده

.دییمراجعه فرما
کتاب و قدیمی بودن آن، کیفیـت بعضـی از عکسـهاي    PDF، با توجه به نسخه نکته دیگر اینکه
هر چند مدیریت محترم انتشارات تمام سعی خود را جهت بـاال بـردن کیفیـت    پیوست پایین بوده،
.پوزش ما را پذیرا باشیدعکسها نموده است،

بـه خـاطر مشـاوره و    مهندس یاسر پاکزادو ؛ از مهندس جواد زرین اقبالدانیممیالزمدر انتها 
و مهندس احسان مظفري و مهندس حامد امانپور به خاطر ترجمه ، مهندس بهزاد تقی زادهدلگرمی

اندو جناب رضایی مدیریت انتشارات آراد کتاب،براي ارائه این اثر با ما همراه بودهبخشهاي از کتاب 
.یمیتشکر نما

محمود احمدي
فرهاد سلطانی

96بهمن 

1 jahanbourse.ir



1فصل 

درك مراحل مدیریت سرمایه

صورت ناخودآگاه اصول مدیریت سـرمایه را بکـار   به1آتیهاي گر موفق در طی معاملههر معامله
تر این اصـول، در معـامالت هـرروزه    تر و قدرتمندانهن کتاب تسهیل استفاده آگاهانههدف ای. بردمی
این فصل مدیریت سرمایه را در اصطالحات، انتخاب بازار، کنترل در معـرض خطـر بـودن،    .باشدمی

با انجام ایـن  . نمایدهاي رقابتی خالصه میارزیابی ریسک ویژه معامله و تخصیص سرمایه در فرصت
.دهدخواننده دید کلی از این کتاب میکار به 

محور یک سیگنال خرید یا فروش یک کاال ممکن است با یک مطالعه تکنیکال یا تحلیل نمودار
تحلیل بنیادین با مطالعه نیروهاي عرضه و تقاضا مؤثر بر قیمت کـاال  . هاي قدیمی ایجاد شوداز داده

تمرکز . تمرکز این کتاب بر ایجاد سیگنال نیست.شودهاي معامالتی استفاده میبراي ایجاد سیگنال
.باشدبعد از یک سیگنال میسازي این کتاب فرآیند تصمیم

مراحل فرایند مدیریت سرمایه
یک مسـئله جـدي   این. گر باید تصمیم بگیرد که یک سیگنال را دنبال کند یا خیرابتدا، معامله

گـام بعـدي،   . باشندد در حساب در حال رقابت میمحدوبا سرمایهاست که دو کاال یا کاالي بیشتر، 
کـه بایـد بـه خطـر     اي گر براي مقـدار سـرمایه  گیري معاملهشده، تصمیمبراي هر سیگنال پذیرفته

در شـرکت آنکـه بـراي اطمینـان از امکـان     هدف این است که سود به حداکثر برسد، حـال .بیندازد
. شـود از حد محافظـت  هاي ناخواسته و بیش یانهاي عمده آینده، باید نقدینگی، در مقابل زحرکت

تـر،  طـور سـاده  بـه . باشـد یک انتخاب آشکار به خطر انداختن یک مقدار دالر ثابت در هر معامله می

1 futures
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امـا درنتیجـه   شده انتخاب کنـد؛ گر ممکن است تعداد مساوي قرارداد براي هر کاالي معاملهمعامله
.هینه استتخصیص سرمایه احتماالً کمتر از مقدار ب
اگـر بـازار در   صراحت قیمتی را تعیـین کنـد کـه    گر باید بهبراي هر سیگنال تایید شده، معامله

1عنوان قیمت حد ضـرر این قیمت به. خالف جهت تحلیل وي حرکت کرد،معامله با ضرر بسته شود

ت ارزش دالري تفـاوت بـین قیمـت ورودي و قیمـ    . شده اسـت شناخته2اختصار قیمت توقفو یا به
هـر  یافتـه بـه   ریسک سرمایه تخصـیص . کندتوقف، حداکثر ریسک مجاز هر قرارداد را مشخص می

. کنـد معامله، تقسیم به حداکثر ریسک مجاز در هر قرارداد، تعداد قرارداد مورد معامله را تعیین می
:شودمدیریت سرمایه مراحل زیر را شامل می

مطلوبیت عینیهاي موجود بر اساس یک معیار بندي فرصترتبه.1
گیري درباره کسري از سرمایه در معرض معامله در هر زمان معینتصمیم.2
.هاي فرصتبه همه3ي ریسکتخصیص سرمایه.3
شده براي معاملهقبول براي هر فرصت پذیرفتهارزیابی میزان زیان قابل.4
عات مراحـل  گیري در مورد تعداد قراردادهاي مورد معامله یک کاال با استفاده از اطالتصمیم.5

.4و 3

.دهدهاي برجسته هر یک از مراحل باال را شرح میبندهاي زیر ویژگی

دسترسهاي قابلبندي فرصترتبه
کـه تمرکـز روي همـه    قرارداد معامالت آتی قابل معامله وجـود دارد 50در حال حاضر بیش از 

. کنـد همیـت خاصـی پیـدا مـی    با در نظر گرفتن سرمایه محدود، انتخـاب ا . کندکاالها را دشوار می
هاي رقابتی براسـاس یـک معیـار عینـی مطلوبیـت، تالشـی جهـت رفـع مشـکل          بندي فرصترتبه

.باشدهاي رقابتی تقریباً نامحدود براي سرمایه محدود میفرصت
ریسک همراه با کسب این سودها) ب(، 4سود مورد انتظار)الف(: مطلوبیت یک معامله با عبارات

با سود انتظاري بـاالتر بـراي   یک معامله. شودگیري میالزم براي شروع معامله اندازهسرمایه) پ(و 
کمتر موردنیـاز بـراي شـروع یـک     طور مشابه سرمایهبه. باشدتر میسطح معینی از ریسک، مطلوب

، ما رویکردهاي مبتنی بـر نمـودار را بـراي بـرآورد ریسـک و      3در فصل . باشدتر میمطلوبمعامله،

1 Stop Loss
2 SL
3 Risk Capital
4 Expected Payoff
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هاي جایگزین براي انتخاب کاالها مورد بحث قرار ، روش5در فصل . دهیممورد بحث قرار میپاداش
.گیردمی

گیـري  هاي رقابتی در برابر یک معیار عینی مطلوبیت، گام بعـدي تصـمیم  پس از ارزیابی فرصت
کـه  هـایی  فرصـت .باشدروي نقطه جداکننده یا سطح معیار، روي فهرست نهایی معامالت بالقوه می
.واجد شرایط این نقطه جداکننده نباشند براي توجه بیشتر مناسب نیستند

کنترل در معرض خطر بودن کلی
هـاي  در معرض خطر بودن کلی به کسري از کل سرمایه اشاره دارد که در میـان همـه فرصـت   

توانـد  درصـد موجـودي حسـاب مـی    100به خطر انداختن . شودمعامالتی در معرض خطر واقع می
1الیه این قضیه، ریسـک  در منتهی. اي را به شکست برساندن ویرانگر باشد که پایان هر معاملهچنا

از آن را دهد، امـا احتمـاال منـافع حاصـل    میدرصد از سرمایه، گرچه ریسک ورشکستگی را کاهش
.نمایدناچیز می

ار از سبد کاال بستگی هاي مورد انتظگیرد به بازدهاي که در معرض معامله قرار میمیزانِ سرمایه
. کندبیشتري را پیشنهاد میبودن،هاي انتظاري باالتر، سطح در معرض خطر در مجموع، بازده. دارد

. رسـاند مـی کسر سرمایه در معرض ریسک بهینه، بازده کلی انتظاري از یک سبد کاال را به حداکثر
اي براي عنوان نمایندهتواند به، میهاي معامالت کامل شدهبراي تسهیل تحلیل، داده مبتنی بر بازده

.شده استموردبحث واقع7این تحلیل در فصل . هاي مورد انتظار استفاده شودبازده
هرگاه تغییر در یک نماد موجـب تغییـر   . هاي کاال استعامل مرتبط دیگر، همبستگی بین بازده

قتـی تغییـر در یـک کـاال بـا      در مقابل، و. مشابه در نماد دیگر شود همبستگی بین آنها مثبت است
شدت همبستگی به . باشدمیتغییر مخالف در کاالي دیگر همراه باشد، همبستگی بین آن دو منفی

.میزان تغییرات نسبی در دو کاال، بستگی دارد
تـري را  در مجموع، همبستگی مثبت بیشتر میان کاالهاي یک سبد، ازلحاظ نظري، امنیت کـم 

ایـن کاالهـاي داراي همبسـتگی مثبـت را در برابـر      . کلی در برداردبراي سرمایه در معرض ریسک 
با همین منطق، هرچه همبستگی منفـی بـین کاالهـا در یـک     . نمایدمیهاي متعدد محافظتزیان

فصـل چهـارم   . شـود مجموعه بیشتر باشد، سرمایه در معرض ریسک بهینه کلی باالتري توصیه مـی 
.دهدریسک کل سبد را موردبحث قرار میها و نقش آنها در کاهش مفهوم همبستگی

در شق دیگر، میـزان  . تواند کسر ثابتی از سرمایه موجود باشدکل سرمایه در معرض ریسک می
بـراي  . تواند با تغییرات در موجودي حساب تجاري نوسان داشته باشدسرمایه در معرض ریسک می

یه در معـرض ریسـک در صـورت    مثال، یک معامله گر تهاجمی ممکن است مایل به افزایش سـرما 
دفاعی ممکن است به نحوي مغایر، تنها زمـانی  گر که یک معاملهدرحالی. حساب باشدکاهش مانده 
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، بگیرد که پـیش از آن، افزایشـی را در   قرار تصمیم به افزایش دادن سرمایه در معرض ریسک کلی 
.اندگرفتهبحث قرارمورد7این موضوعات در فصل . مانده حساب مشاهده نماید

تخصیص سرمایه ریسک
گر براي به خطر انداختن میزان کل سرمایه در یک معاملـه تصـمیم گرفـت،    که معاملههنگامی 

تـرین راه تخصـیص مقـدار مسـاوي از     ساده. گام بعدي تخصیص این مقدار به معامالت رقیب است
ر خاص هنگامی مفید اسـت  طواین رویکرد ساده به. سرمایه ریسک، به هر کاالي مورد معامله است

وجود، در اینجا بااین. گر قادر به تخمین پتانسیل بالقوه ریسک و پاداش یک معامله نباشدکه معامله
گذاري خوب را نشان هاي سرمایهفرضیه ضمنی این است که همه معامالت به نسبت برابري فرصت

روش تخصیصی را پـی بگیـرد   فرض موافق نیست ممکن است گري که با این پیشمعامله. دهندمی
هـاي متنـاظر   ها را به تفاوتاین تفاوت) ب(هاي بالقوه معامالت را مشخص کرده و تفاوت) الف(که 

.در تخصیص سرمایه در معرض ریسک یا سرمایه ریسک برگرداند
و 1احتمـال موفقیـت  ) الف: (سنجش هستندهاي بالقوه معامالت بر حسب این موارد قابلتفاوت

محاسبه شده با تقسیم سود مورد انتظار بر میزانِ حداکثر زیان مجـاز ،  2ریسک/ پاداشنسبت) ب(
که با تقسـیم میـانگین سـود دالري معـامالت صـورت گرفتـه بـر        3یا برحسب نسبت بازگشت مالی

و نـرخ بازگشـت مـالی بـاالتر،     احتمال موفقیت باالتر. آیدمیانگین ضرر دالري واردشده، بدست می
دستیابی به سرمایه در معرض ریسـک  . شودکسر در معرض خطر در یک معامله میموجب افزایش
در مورد قواعدي براي افزایش سرمایه در معرض 8فصل . شده استموردبحث واقع7بهینه در فصل 

و بیانگر تکنیکی است کـه معمـوالً بـه نـام گسـترش      کندریسک در طی روند یک معامله بحث می
.شودشناخته می4هرمی

ارزیابی حداکثر ضرر مجاز در یک معامله
نوسـانات نـامطلوب غیرمنتظـره    . بینی کامـل اسـت  ریسک در معامالت آتی، ناشی از عدم پیش

قیمت براي معامله رایج هستند؛ کنترل نتایج چنین نوساناتی نشانی بـراي یـک بـورس بـاز موفـق      
عـدم تمایـل نسـبت بـه کنتـرل      توضیح داده شده است، ناتوانی یـا  2طور که در فصل همان. است
.تواند منجر به ورشکستگی گرددها میزیان

1 Probability of success
2 reward/risk ratio
3 payoff ratio
4 pyramiding
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طـور قطـع   گر باید در مورد رفتار قیمـت تصـمیم بگیـرد و بـه    پیش از آغاز معامله، یک معامله
اسـاس یـک سیسـتم    گري که بـر معامله. مشخص کند که او در سمت اشتباه بازار قرار دارد یا خیر

شـود را محاسـبه   مـی مت حدضرر محافظتی که توسط سیستم مشخصکند، قیمکانیکی معامله می
گر خیلی نموداري باشـد  چنانچه یک معامله. شده استتوضیح داده9این امر در فصل . خواهد نمود

کند، او باید از پیش، نقطه دقیقـی  میبر اساس الگوهاي نموداري تصمیمات معامالتی خود را اتخاذ
3هـاي ذکرشـده در فصـل    رود را، با استفاده از تکنیکمطلوبی نمیسوي مسیرکه در آن معامله به

.تخمین بزند
همیشه این وسوسه براي نپذیرفتن ریسک از طریق صرف تمرکز بر روي پاداش وجود دارد، اما 

و اتخاذ یک هیچ تضمینی در معامالت آتی وجود ندارد. گر نباید تسلیم این وسوسه شودیک معامله
6فصـل  . گرایـی، مسـتعد شکسـت اسـت    جاي استراتژي مبتنی بر واقعبر امید بهاستراتژي مبتنی 

.دهدهاي غیر قطعی، موردبحث قرار میهاي جایگزینی را براي کنترل زیاناستراتژي

معادله ریسک
ضـرب در تعـداد قراردادهـاي    ، ، محصول ریسک دالر مجاز براي هر قراردادمعاملهریسک خاص 
جمـع ریسـک مخـتص    کل سرمایه در معرض خطر معامله برابر است با . اشدبمیکاال مورد معامله

کـل سـرمایه در   . گیرنـد صورت همزمان مورد معامله قـرار مـی  معامله در میان همه کاالهایی که به
. گر براي زیان و تمایل بـه پـذیرفتن زیـان، متعـادل شـود     وسیله ظرفیت معاملهمعرض خطر باید به

کـل سـرمایه در معـرض خطـر در یـک      : شودبا فرمولی شبیه این مواجه میگري اساساً، هر معامله
. باشدمیمعامله برابر با تمایل به جبران خطر فرضی با توانایی زیان کردن

تـر برابـر   سـرمایه ریسـک بـزرگ   : توانایی زیان، تابعی از سرمایه در دسترس براي معامله اسـت 
براي گر اي ریسک فرضی، تحت تأثیر سطح راحتی معاملهاما، تمایل بر. باشدمیتوانایی زیان بزرگتر

شخص شدیداً ریسک ـ گریز یا مخالف ریسـک ممکـن    . باشدمیپذیرش رنج و ناراحتی همراه زیان
است تمایلی براي دریافت هرگونه ریسکی نداشته باشد، حتـی اگـر منـابع مـالی الزم را در اختیـار      

سک کردن است ممکـن اسـت بخواهـد ریسـکهاي     در شق دیگر، شخصی که عاشق ری. داشته باشد
.هاي موجود، قبول کندفراتر از دارایی

اسـاس  گر براي پذیرش ریسک را بـر براي رسیدن به اهداف بحث در این کتاب، ما میل معامله
گـر فرضـی مـا، انتظـار زیـان در      معاملـه . هاي مالی موجود در حسابش در نظرخواهیم گرفتبودجه

اجتناب در و باید این امر غیرقابلما او آمادگی پذیرش زیان اندك را خواهد داشتمعامله را ندارد، ا
.نظر گرفته شود
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:تصمیم در مورد تعداد قراردادهایی که باید مورد معامله قرار گیرد

ریسک تعادل معادله
گر براي زیان کردن و تمایـل بـه پـذیرش ریسـک، عمـدتاً از طریـق      که توانایی معاملهازآنجایی

شود، این جنبه معادله ریسک گر نسبت به ریسک مشخص میسرمایه در دسترس و رویکرد معامله
تواند سطح در معرض خطر بودن کل، که واقعا بـا آن  شخصه میباشد، که بهمیگرمنحصر به معامله

ازاین تصمیم،  او باید سطح خطر مطلـوب را بـا خطـر کـل     پس. آسوده خاطر است را مشخص کند
.ط به معامله یا معامالت مورد نظر متعادل کندمربو

ازآنجا سرمایه . گر بیشتر استفرض کنید که کل سرمایه در معرض خطر از سطح آستانۀ معامله
تعـداد قراردادهـاي مـورد    ) ب(ریسک دالري در هر قـرارداد و  ) الف(حاصل ضرب خطردر معرض 

کاري ریسک اما، دست. متغیر ضروري استیا در هر دو یک، یک تعدیل کاهشی در باشدمیمعامله
، معامله گرا آستانه دردبمنظور تناسب درآمد دالري در هر قراردادي با کاهش مصنوعی آن صرفًا به

یفریبـ خـود ، تمرین باشدمیمعاملهآنچه که خطر مجاز در با برآورد شخصی ازو غیرعاقالنه است
ریسک دالري هر قرارداد یک ثابـت از پـیش   . شودغیر ضروريهاي تواند منجر به زیانمیاست که

دسـت  گر لزوماً باید تعداد قراردادهایی مـورد معاملـه را بـراي بـه    بنابراین، معامله.شده استتعریف
اگر سرمایه مورد . آوردن ریسک کل مطابق با توانایی و تمایل خود براي پذیرش ریسک، تعدیل کند

گـر  دالر باشـد، معاملـه  500قبول در هر قرارداد سک قابلدالر و ری1000ریسک براي یک معامله 
قبول در اگر ریسک قابل. تواند با توجه به جواز مالحظات فرعی، خواستار معامله دو قرارداد باشدمی
.تواند یک قرارداد را براي معامله طلب کندگر تنها میدالر باشد، معامله1000قراردادي هر

نشدهریسک ترازنتایج معامله یک معادله 
شود که ارزیابی ریسک دالري براي یـک معاملـه   نشده زمانی حاصل میترازیک معادله ریسک

شـده در یـک   اگر ریسـک ارزیـابی  . گر براي پذیرش ریسک نباشدمتناسب با توانایی و تمایل معامله
بـرعکس،  . تیمگر باشـد، مـا دچـار افـراط در معاملـه هسـ      معامله بیشتر از میزان مجاز منابع معامله

گـر  شده در یک معامله کمتر از میزان اجازه داده شده توسـط منـابع معاملـه   چنانچه ریسک ارزیابی
.است) کم معامله کردن(شود که او دچار تفریط در معامله باشد، گفته می

اي خطرناك بوده و باید از آن پرهیز شود، به این دلیل که این امـر  طور ویژهافراط در معامله به
طور معمول افراط در به. باشدمیگر به سرمایه تجاري ارزشمندشتهدیدي براي دستبرد یک معامله
کـه او براسـاس   هنگامی. حرکت احتمالی استازحد در مورد یکمعامله ناشی از یک اطمینان بیش

کنـد کـه   میوقایع متوالی متقاعد شد که سمت و سوي درست را در پیش دارد، به همین نحو فکر
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اما در این مورد احساسات بر عقل غلبه پیـداکرده  . طر بزرگی براي موجودي حسابش وجود نداردخ
وسرعت بـه قمـار منجـر شـده    تواند بهپذیري معقول میزنی یا اتخاذ ریسکاینجا است گمانه. است

.آمیزي به بار آوردنتایج فاجعه
چه این امر تهدیدي براي نابودي مالی گر. ازاندازه استاي از احتیاط بیشتفریط معامالتی نشانه

. کنـد کننـده یـا مـانع رفتـار مـی     عنوان یـک مسـتهلک  شود، اما در عمل بهگر محسوب نمیمعامله
خورد، عملکردش که بایسته است، شکست مینحويگر در جهت توسعه خودش بهکه معاملههنگامی

.رد اجتناب واقع شودتواند و باید مواین امر می. آیدتر میاز حد مطلوب پایین

گیرينتیجه
درستی اعتقاد بر این است که معاملـه سـلف یـا آتـی تالشـی پرمخـاطره اسـت، یـک         اگرچه به

اي از تصمیمات آگاهانه، تضمین کند که ایـن  تواند، از طریق مجموعهگر دفاعی یا محتاط میمعامله
هـاي  گر، باید فرصتیک معاملهاول اینکه، . وي نشودشدنشکستهپرمخاطره، موجب درهمفرآیند 

بندي کند، بدین ترتیـب بایـد تخمـین بزنـد کـه چـه       شان رتبههاي نسبیرقابتی را مطابق پتانسیل
گـر  در گام بعدي، معامله. نظر کندیک باید صرفاند و از کدامهایی براي معامله کردن مناسبفرصت

باشـد و  مـی معاملـه هـر  انـداختن در خواسـتار بـه خطـر   باید در مورد میزان سرمایه معامالتی که 
پـیش  گر یک معامله. مورد نظر تصمیم گیري نمایدهاي معامالتی بین فرصتچگونگی تخصیص آن 

که بازار اجـازه رفـتن بـه سـمت و سـوي اشـتباه دارد       یاز ورود به یک معامله، باید در مورد وسعت
درنهایت، سرمایه . استقراردادر قبول در هاین امر مشخص کردن ریسک دالري قابل. تصمیم بگیرد

در نظـر  بر میزان ریسک دالري مجاز در هر قرارداد، با تقسیممعاملهیافته به یک ریسک تخصیص 
.کندرا تعیین میمعامله شدهتعداد قراردادهايمارجین،مربوط بهمالحظاتگرفتن 

نباید سرمایه خـود  ب، هرگز به این ترتی.الزم به یادآوري است که بازار آتی هیچ تضمینی ندارد
رسـد بـیش از انـدازه در معـرض خطـر      مـی بـه نظـر  "یمطمئنمعامله"ممکن است کهآنچهرا در

پـیش از شـروع   . خـود را ارزیـابی کنـد   اشتباهباید عواقب گر ، معاملهمعاملهپیش از شروع . انداخت
آیـا زیـان ناشـی از تحقـق     . کندفرایند معامله، معامله باید نتایج به انحراف رفتن خودش را ارزیابی 

یـا تعـادل   خواهـد انـداخت  گر را به لحاظ مـالی از کـار   بدترین حالت ماجرا در هر شرایطی معامله
خطر گر باید میزان در معرض اش را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، معاملهروانی

یق کاهش تعداد قراردادهاي مورد معامله و یا تر کند، یا از طرتر و دقیقشفافقرار دادن سرمایه را
.براي منابع مالیش خیلی باال باشد از آن صرف نظر نمایدقرارداد یکاگر ریسک 
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در . هایش داشته باشدکسی است که بهترین کنترل را بر روي زیانبازي در معامالت آتی، برنده 
سادگی گر موفق بهاست؛ اما یک معاملهاجتنابغیرقابلدر معامله قضاوت در معامله، بروز اشتباهات 

.نمایدکننده، جلوگیري میبه یک اشتباه بزرگ ویرانقضاوتی نادرست از تبدیل یک خطاي 



2فصل 

1عوامل مؤثر در ورشکستگی

. بار تجربه شـود کم یکه دستشود؛ بهترین راه اجتناب از ورشکستگی آن است کغالبًا گفته می
هـاي  گر با چنین تجربه تلخی، مستقیماً متوجه عوامل ورشکستگی و نحوه اجتناب از سـقوط معامله

شـدت پرهزینـه   توانـد بـه  اي ازنظر مالی و احساسی میالبته لمس چنین تجربه. شودآتی مشابه می
وامل مؤثر در بـروز ورشکسـتگی   در فقدان چنین تجربه مستقیمی، اطالع درست و دقیق از ع. باشد

شده و سپس روابط درونی در این فصل دالیل ورشکستگی بیان. بهترین راه اجتناب از بروز آن است
.بندي خواهد شداحتمال کلی بروز ورشکستگی فرمولتحت عنوانصورت کمیبه،بین این دالیل

. قـدام نادرسـت تفسـیر کـرد    ا) یا ب2کرختی) الفبه دلیلتوان شکست در بازارهاي آتی را می
صورت عدم ورود به معاملـه جدیـد یـا خـروج از معاملـه      توان بهندادن اقدام را میکرختی یا انجام 
ورود یا نقد کردن یک موقعیت معامالتی قبل از موعد مقـرر یـا  اقدام نادرست به . موجود تلقی کرد

.پردازیماقدام نادرست میدر اینجا به دالیل کرختی یا.شوداطالق میبعد از طی شدن آن 

رخوت
چنانچه بازار براي چندین هفته در الگوي . گر باشدمعاملهرخوتتواند اولین دلیل رفتار بازار می

.گر همچنان در رخوت خود باقی بماندرنج یا تراکم باشد، باوجود شکست تراکم ممکن است معامله
اص سریعاً جهت خود را عـوض کنـد پـذیرش    جهت خدر یک3چنانچه بازار بعد از یک رشد نمایی

1 Ruin
2 inaction
3 sharp


