
 به نام خدا

در این بخش با یکدیگر یکی از موارد ضروری و جدانشدنی از بازارهالی مالی یعنی مدیریت ریسک را با یکدیگر بررسی خواهیم 
 کرد

دلیل تحلیل اشتباه میباشد ، بیش از % از ضررهایی که مادر بازارمالی متحمل میشویم به 10میتوان گفت که به طور معمول 
 این مورد مربوط به دلیل عدم رعایت مدیریت ریسک مناسب است 90%

ریسک یک بخش جداناپذیر از بازارهای مالی میباشد که میتوانید با رعایت درست مدیریت ریسک و ارزیابی موانع از ضررهای 
 احتمالی جلوگیری کنید

هر معامله گر است که باید آنرا جدی بگیرد و مدیریت ریسک هر فرد با فرد دیگر متفاوت  مدیریت ریسک یا فاکتور ضروری برای
 میباشد

 
مدیریت ریسک درست باعث میشود  تا از ضررهای احتممالی جلوگیری شود و میتوان با مدیریت ریسک درست ، مدیریت 

 سرمایه بهتری داشت

مالی مدریت ریسک فرایند شناسایی ، تجزیه و تحلیل و پذیرش یا کاهش عدم قطعیت در تصمیمات سرمایه گذاری  در بازارهای
 است

Risk management  زمانی اتفاق می افتد که یک سرمایه گذار تالش میکند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کند و یا آنرا
 کاهش دهد

ف سرمایه گذاری و تحمل ریسک برروی سرمایه شخصی اقدامات مناسب را انجام می این مورد به طور معمول با توجه به اهدا
 دهد
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میزان ریسک در معامالت با توجه به بازاری که در آن فعالیت دارید متفاوت میباشد به طور مثال در بازارهای ارز دیجیتال و 
است پس باید مدیریت ریسک جدی تر و مناسب امالک و مستغالت به دلیل تورمی بودن بازار ، میزان ریسک معامال بیشتر 

 تری برای انجام معامالت در این بازارها داشت

 
 هدف اصلی میباشد 4میتوان گفت که مدیریت ریسک دارای 

 شناسایی ریسک های احتمالی 1

 کاهش یا تعدیل ریسک ها-2

 گیری درست و بدور از رفتارهای احساسی در رابطه با ریسک ها فراهم کردن اصول منطقی برای تصمیم -3

 برنامه ریزی درست و هدفمند -4

 پوزیشن سایز خودرا بداند  Position Sizeیکی از موارد مهم برای مدیریت ریسک این است که معامله گر 

مانی قصد انجام معامله خود را دارد آیا معامله گر بداند که در نقطه ورود مناسب با چه حجمی و با چه مقداری در چه بازه ز 
دالر قصد انجام معامله در تایم فریم کوتاه را دارید و یا بلند؟ تمامی این موارد  100دالر دارید و یا  1000قصد سرمایه گذاری 

 میتواند کمک کند که معامله گر مدیریت ریسک و سرمایه بهتری در هنگام درست پیش نرفتن تحلیل داشته باشد

 ما برای معامله خود هدف گزاری کنید و برای معامله خود حد سود و ضرر تایین کنید حت

 احتماالت عدم سود خودرا بارها و بارها مرور کنید و آمادگی عکس العمل به تمامی موارد ضروری را داشته باشد

 باز کردن پوزیشن کنید  نسبت سود و ضرر معامالت را بررسی کنید و در صورت منطقی بودن این نسبت ها اقدام به

میباشد ولی تمامی این موارد میتوانید برای افراد مختلف متفاوت  2به  1میتوان گفت که حد سود و زیان معقول برای معامالت 
 باشد
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