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	:مدیریت ریسک در سرمایه گذاري  	

بدون شک در یک سرمایه گذاري موفق سه عامل نقش کلیدي و موثري دارند . این سه عامل روانشناسی و 
تحلیل ورود و خروج در معامالت می باشد.خود شناسی در انجام معامله ، مدیریت ریسک در سرمایه گذاري و 

اکثر فعالین موفق نقش دو فاکتور اول یعنی روانشناسی فردي در انجام معامالت و مدیریت سرمایه و میزان 
ریسک در معامالت مالی را با اهمیت تر از تحلیل موقعیت هاي بازار می دانند.

به طور مثال اگر کسی تحلیل صحیحی نسبت به شرایط ورود به یک معامله دارد اما بدلیل ترس یا وسواس 
آن موقعیت را از دست می دهد و یا پس از دریافت سود مورد نظر در تحلیل بدلیل طمع ورزي از معامله خارج 

نشناسی فردي در انجام دلیل آن عدم شناخت صحیح از روادهدو سود بدست آمده از دست می نمی شود 
معامله است.
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در مورد نداشتن مدیریت صحیح ریسک در سرمایه گذاري نیز به مثال زیر دقت فرمایید :
یک تحلیلگر بسیار کار کشته را در نظر بگیرید که نسبت معامالتی که وي با سود از آنها خارج می شود به 

د . اگر این تحلیلگر مدیریت ریسک خود را براساس می باش1به 9معامالتی که ضرر را شناسایی می نماید 
ریسک حداکثر و سود حداکثر در نظر بگیرد چه خواهد شد؟

ریسک حداکثر در مقابل سود حداکثر یعنی در هر معامله امکان از دست رفتن کل سرمایه در مقابل شناسایی 
دالر وارد سرمایه گذاري شده 10با ويسودي بیش از میزان سرمایه گذاري می باشد . در ادامه با فرض آنکه 

بدست می آورد شرایط را موجودي ) %100(سودي به اندازه موجودي ،است و در مقابل ریسک حداکثر 
پیگیري خواهیم کرد :

دالر20نتیجه : میزان سرمایه معامله اول : تحلیل بسیار خوب و یک معامله سود آور          
دالر40نتیجه : میزان سرمایه معامله دوم : تحلیل بسیار خوب و یک معامله سود آور         

دالر80معامله دوم : تحلیل بسیار خوب و یک معامله سود آور                          نتیجه : میزان سرمایه 
.
.
.

دالر5120نتیجه : میزان سرمایه یگر      معامله نهم : تحلیل قوي و یک معامله سود آور د
روند بازار بر خالف انتظار است           نتیجه : میزان سرمایه صفر دالرمعامله دهم : تحلیل قوي است اما 

ل و مدیریت رهمانگونه که در مثال باال مشاهده نمودید . شخص تحلیلگر در نبود یک سیستم صحیح در کنت
ریسک همواره در معرض از دست دادن سرمایه و سود هاي بدست آمده قرار دارد .

اهمیت در ،) در نظر گرفته شده است leverageدر بازار هاي مالی که براي حساب ها اهرم معامالتی ( 
نظر داشتن مدیریت ریسک در سرمایه گذاري بیشتر می باشد . بازار هاي مالی بین الملل اهرم هاي باالیی 

برابر سپرده حساب افراد باشد.2000تا 50دارند و این اهرم ها در حال حاضر می تواند بین 
) براي یک ریسک مناسب lotageدر این بازار ها براي یافتن حجم مناسب سرمایه گذاري در هر موقعیت ( 
باید چند نکته را آموخت . در ادامه این نکات و تعاریف را خواهیم دید .
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تعریف حد سود و حد ضرر :

در یک تحلیل کامل چه این تحلیل از روش فنی و تکنیکال باشد و چه از روش بنیادي یا فاندامنتال و یا از 
ایط نماییم سه فاکتور باید در نظر گرفته شود . فاکتور نخست شرهر اصول و ترکیبی که براي تحلیل استفاده

و نشانه ها ( سیگنال ها ) ي ورود به یک معامله یا موقعیت ( پوزیشن ) می باشد. فاکتور دوم قیمت و سطح 
مورد نظر براي خروج از معامله در زمانی که معامله در جهت مد نظر تحلیلگر حرکت نموده است می باشد که 

) گفته می شود.take profitآن حد سود ( به 
فاکتور سوم قیمت و سطح مورد نظر براي خروج از معامله در شرایطی که معامله در خالف جهت مورد نظر 

) گفته می شود.stop lossتحلیلگر حرکت نموده است می باشد که به آن حد ضرر ( 
در مثال زیر این دو فاکتور نشان داده شده است :

قیمت هاي خروج از ،همان گونه که در شکل نمودار باال مشاهده می شود تحلیلگر بجز یافتن قیمت ورود 
موقعیت در سود و زیان را بررسی و مشخص نموده است.
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) :Risk to Reward( پاداشتعریف نسبت خطر به 

در نظر aدستمزد یا جایزه اي آن را مبلغ اگر از شما خواسته شود که در یک فعالیت خطرناك شرکت کرده و
را براي جبران موقعیت یا سالمتی باید هزینه bاز دست رفتن نتیجه یا سالمتی شما مبلغ بگیرند و در صورت 

باشد . ضمن اینکه باز هم منطقی این است که امکان bبیشتر از مبلغ aنمایید. منطقی آن است که مبلغ 
حصول نتیجه منجر به جایزه نیز بیشتر باشد .

گفته می شود.Risk to Rewardیا RRنسبت aبه مبلغ bبه نسبت مبلغ 

همان گونه که مشخص است این نسبت در هر معامله و فعالیتی زمانی مناسب است که حاصل عددي کوچکتر 
RRرا مناسب می دانند . البته در نظر گرفتن نسبت 3به 1یا 2به 1باشد مثال برخی فعالین نسبت هاي 1از 

ه سیستم با توجه بباید لگري بستگی زیادي به نسبت معامالت موفق به ناموفوق تحلیلگر دارد و هر تحلی
خود نسبت مناسبی را در نظر بگیرد .معامالتی و آمار معامالت موفق به ناموفق 
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میزان ریسک در معامالت :

) باید حجم depositو میزان سرمایه موجود در حساب ( ) stop lossهر تحلیلگر بر اساس حد ضرر ( 
lotage) خود را تعیین نماید. براي تعیین حجم معامله که در اصطالح به آن التیج ( volumeمعامالت ( 

) نیز گفته می شود ، نیاز است که میزان ریسک یا خطر در هر معامله قبال مورد بررسی قرار گرفته باشد و 
فعال مالی یا تحلیلگر برنامه مشخصی براي تعیین حجم معامالت داشته باشد .

پذیر بودن زیان ها و خطراتی که احتمال ایجاد آنها در هرمعامله اي می رود ، پیشنهاد این است براي جبران
accountدرصد کل موجودي سرمایه در حساب مالی ( 3الی 2که میزان ریسک مالی در هر معامله معادل 

) باشد.
برد :براي تحقق این امر می توان از روش زیر براي بدست آوردن حجم معامله بهره

) معامله از راه هاي تحلیلی مورد نظرstop lossتعیین حد ضرر ( -1
تعیین میزان ریسک قابل قبول در معامله با توجه به درصد ریسک مورد نظر-2
تعیین حجم معامله با معادل سازي دو فاکتور بدست آمده-3


