
 به نام خدا

 در این بخش قصدداریم تا بایکدیگر هدف گذاری درست و مدیریت ریسک حرفه ای را بررسی  کنیم

 
مدیریت ریسک در بازارمالی به این شکل است که شخص بتواند سوددهی باال با پایین ترین ریسک ممکن نسبت به ازدست 

 دادن سرمایه را داشته باشد به این کار یک مدیریت ریسک حرفه ای گفته میشود
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زمانی ممکن است که فرد مدیریت ریسک مختص به خود داشته باشد شما میبایست سیستمی برای خود بسازید که با این کار 

 استفاده از تجربیات  شخصی خود در بازارمالی و اطالعات و دانشی که در این زمینه دارید 

 داشته باشد به همراه یک مدیریت ریسک درست بیشترین سود و کمترین ریسک ازدست دادن سرمایه را

 سعی کنید با سرمایه خود معامله کنید نه قمار .

 
شما در ابتدا میبایست متوجه شوید که چه نوع معامله گری هستید و به دنبال چه مقدار سود در این بازار میگردید یک هدف 

 یسک هایی که میتواند سرمایه شما را نابود کند را کنترل کنیدگذاری درست باعث میشود که شما از طمع های احتمالی و ر



 
 در ابتدای کار باید برای خودتون هدف گذاری کنید 

که به طور مثال به صورت ماهیانه چنددرصد سود نیاز دارید زمانی که شما این مورد را به درستی درک کنید و برای خود هدف 
 ذاری کنید میتوانید ریسک معامالت خودرا کاهش دهید گ

 % سود نیاز دارید10مثال شما می گویید که به صورت ماهیانه به 

حال میبایست براساس این میزان سود استراتژی معامالتی و بهتریت و کم ریسک ترین روش کسب این مقدار سودرا مشاهده 
 کنید

تا معامله  5%سود و یا 0.5تا معامله با  20 –% سود 1تا معامله با  10سود میتوان  به طور مثال برای بدست اوردن این مقدار
 ،%سود کرد2با

 حتما توجه کنید که تمام تخم مرغ های خودرا در یک سبد نگذارید
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