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تداول بذكاء  -أساسيات تداول الفوركس

ُيعــد ســوق الفوركــس أو ســوق تجــارة العمــات األجنبيــة واحــد مــن أكبــر

ونمــوا فــى العالــم بمــا يتمتــع بــه مــن
إنتشــارا
األســواق الماليــة وأكثرهــم
ً
ً
الســيولة الضخمــة والقــدرة علــى إدارة التــداول أوناليــن مــن قبــل األشــخاص دون
الحاجــة إلــى وســاطة.
ولكــن فــى الحقيقــة البــد أن نســأل مــا هــي أهــم مقومــات متــداول الفوركــس
الذكــي ومــا هــي المهــارات واألساســيات الهامــة التــي يحتــاج تعلمهــا إلدارة

صفقاتــه بــذكاء؟

تعــرف فــي هــذا الدليــل علــى بعــض النصائــح واألدوات التــي تســتطيع مــن
خاللهــا إدارة مخاطــر التــداول وتحليــل الســوق.
المحتويات
•أهم  ٣خطوات قبل بدأ التداول فى سوق الفوركس
•أهم أساسيات التحليل الفني لمتداول الفوركس
•ما هي استراتيجيات التداول وكيف تختار ما يناسبك
•كيف تستخدم أدوات إدارة مخاطر التداول الخاصة بك
•كيف تستخدم أمر وقف الخسارة
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أهم  ٣خطوات قبل بدأ التداول فى سوق الفوركس
أصبــح ســوق الفوركــس مــن أكثــر األســواق الماليــة إنتشــارا لربــح األمــوال فــى العالــم خــال الفتــرة

األخيــرة ،ويعتبــر ســوق الفوركــس مثلــه مثــل أى عمــل تجــارى أو إســتثماري يخضــع لعلــم وقوانيــن
إدارة األعمــال النجــاح فــي عالــم تــداول العمــات يتطلــب معرفــة وعلــم وال يخضــع لألهــواء أو

التقديــرات الســريعة بنــاء مســتقبلك فــي مجــال التــداول يحتــاج منــك إلــى إســتراتيجية ووضــع خطــة
جيــدة تســاعدك علــى إدارة إســتثمارك بــذكاء واإلســتفادة مــن طــرق إدارة المخاطــر بطريقــة تجنبــك

الكثير من الخسائر وتقلبات السوق

الخطوة األولى :تعلم أصول التداول
هنــاك العديــد مــن المتداوليــن الجــدد فــى عالــم الفوركــس ينظــرون إلــى التــداول فــى أســواق
تــداول العمــات بأنــه باألمــر الهيــن ،لكــن فــى الحقيقــة إن عمليــة التــداول فــى ســوق الفوركــس

تتطلــب علــم ومعرفــة .أســواق العمــات العالميــة تتغيــر بشــكل
لحظــي وتتأثــر بالعديــد مــن المؤشــرات اإلقتصاديــة ولذلــك يجــب

علــى المتــداول فهــم العوامــل المؤثــرة فــي الســوق وكيفيــة
مراقبتها.
علــم الفوركــس يحتــاج إلــي إتقــان التعامــل مــع المنصــة واإللمــام

بعناصــر ومؤشــرات عالــم تــداول العمــات مثــل أزواج العمــات،

أنــواع األوامــر ،فروقــات األســبريد ،مقــدار الرافعــة الماليــة ،أنشــط
مواعيــد الســوق ،أهــم إســتراتيجيات التــداول و حركــة المؤشــرات

ما هي الخطوات
األساسية للنجاح فى
تداول الفوركس؟ هناك
ثالث خطوات رئيسية يجب
على متداول الفوركس
إتباعها واإلستفادة منها
قبل دخول السوق

الخاصــة اإلتجاهــات .علــى المتــداول إجــادة تلــك األدوات قبــل دخــول الســوق .يمكنــك دائمــا فتــح

حساب تجريبي مجاني يسمح لك بالتدريب والتجربة قبل الدخول إلى السوق.

الخطوة الثانية :تحديد حجم إستثمارتك
إن الخطــوة التاليــة فــى بــدء أى نشــاط تجــارى أو تــداول هــى تحديــد حجــم إســتثمارك .مــا هــو
مقــدار األمــوال التــى تســطيع دخــول الســوق بهــا وماهــو حجــم المخاطــر التــي تســتطيع تحملهــا؟

فعلــى ســبيل المثــال :إذا كنــت مســتعد لتخســر  ١٠٠٠فيجــب عليــك أن تعمــل جاهــدا لتصــل لهــذا

المبلــغ ونصفــه أو ضعفــه "أى مــا بيــن  ١٥٠٠و  ، "٢٠٠٠كمــا يجــب أن يكــون المبلــغ الــذى تنــوى المخاطــرة

بــه جــزء مــن دخلــك أو فائــض عليــك ال يجــب أن يكــون مــن دخلــك األساســى الــذى تحتاجــه للمــأكل
أو لمسكن.
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ويتعيــن عليــك أن تضــع لــكل عمليــة تــداول ملــف إلدارة المخاطــر فمثــا إذا كنــت ترغــب للمخاطــرة

ب ١٠٠دوالر فالبــد أن يكــون مــن ورائــه ملــف مخاطــر عــام تســتطيع أن تربــح مــن خاللــه  ١٥٠إلــى ٢٠٠

دوالر لــكل تــداول  ،وتســتطيع أن تقــوم بوضــع إســتراتيجية تــداول تحقــق مكاســب أقــل مــن المبلــغ
الــذى تــم تحديــده للمخاطــرة بــه ولكــن يمكنــك أن تســتخدم تلــك اإلســتراتيجيات فــى حالــة إذا كنــت

تريد أن تحقق مكاسب أكبر من الخسائر.

مثــال علــى ذلــك :إذا ربحــت  ٢٠٠دوالر مــن كل  ١٠٠دوالر تخاطــر بهــا فهــذا يعنــى أنــك ال تحتــاج ســوى

ربــح مبلــغ يتعــدى الثلــث لتحصــل علــى إســتراتيجية مربحــة  ،فلنقــل أن لديــك مثــا  9تــداوالت وفــى

كل تــداول كســبت  ٢٠٠دوالر وخســرت  ١٠٠دوالر فــإذا كســبت  ٣تــداوالت فهــذا يعنــى أنــك ربحــت ٦٠٠

دوالر وإذا خســرت  ٦تــداوالت فهــذا يعنــى أنــك خســرت  ٦٠٠دوالر  ،وعلــى هــذا فإنــك فــى منطقــة
التعــادل التــى تســاعدك فــى تحديــد نــوع اإلســتراتيجية التــى يجــب عليــك أن تتخذهــا  ،ونســتنتج مــن

ذلــك أنــك عندمــا تحــدد أهدافــك وتســير فــى إتجاههــا فهــذا يســهل عليــك تحقيــق المزيــد مــن
األرباح.

الخطوة الثالثة :وضع إستراتيجية تداول مالئمة
كيف تقوم بوضع إســتراتيجية جيدة تالئمك شــخصيتك وتتناســب

مــع حجــم إســتثمارك وتســاعدك علــى إدارة المخاطــر؟ تذكــر دائمــا

أن نــوع اإلســتراتيجية يجــب أن يكــون مناســب لطبيعيــة شــخصيك
وأهدافك من التداول.

إذا كنت ممن يبحث عن تحديد اإلتجاهات فســتكون اإلســتراتيجية
التــى تناســبك هــى التــى تتبــع اإلتجاهــات ولنجــاح تلــك
اإلســتراتيجية يجــب عليــك أن تحقــق أربــاح تتخطــى خســائرك ،أمــا
إذا كنــت تبحــث عــن القيمــة فيجــب البحــث عــن اإلســتراتيجية

تســاعدك علــى إيجــاد أوراق ماليــة لشــراؤها أو بيعهــا ،فــى
الحقيقــة يجــب عليــك إختــار إســتراتيجية تمنحــك القــدرة علــى ربــح

الكثيــر مــن األمــوال بإســتمرار بــدون أن تتعــدى حاجــز مســتوي

المخاطر وقد يتيح لك هذا تطوير عملك بصورة جيدة وأكثر حكمة.
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أسس التداول في عالم
الفوركس هو تحديد

مستوى المخاطر وهذا يتم

بناءا على حجم اإلستثمار

واألدوات المتاحة والمكاسب

المستهدفة وبناء علية

ستبني الطريقة المناسبة
إلدارة تلك المخاطر.
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أهم أساسيات التحليل الفني لمتداول الفوركس

ُيعــد التحليــل الفنــى مــن األدوات األساســية والرئيســية التــى يســتخدمها متــداول الفوركــس

للتوقــع بالتحــركات المســتقبلية لألســواق ،وهــو عبــارة عــن عــدد مــن المؤشــرات الفنيــة والرســوم

البيانيــة التــى يمكــن مــن خاللهــا رســم الحركــة المســتقبلية لــزوج العمــات ،ويختلــف التحليــل
الفنــى عــن التحليــل األساســى فــى أنــه يعتمــد علــى عــدد مــن األداوت لتحديــد الحركــة الســعرية
ألزواج العمــات والتــى تشــمل اآلتــى:

الرسوم البيانية

تعتبــر الرســوم البيانيــة هــى أســاس التحليــل الفنــى حيــث ُتتيــح للمتداوليــن المعلومــات الكافيــة

لمعرفــة تحــركات أســعار زوج العمــات ،هــذا باإلضافــة إلــى أنــك تســتطيع قــراءة أكثــر مــن  ٥٠نــوع
مــن المؤشــرات الفنيــة مــن خــال الرســوم البيانيــة ،وبالتالــى فــإن الرســوم البيانيــة ُتقــدم الكثيــر

مــن المعلومــات الكافيــة حــول حركــة أزواج العمــات الســابقة ومــن خاللهــا تســتطيع أن تتنبــأ

بالحركــة المســتقبلية للــزوج والتــى مــن الممكــن أن تكــون أقــرب للحقيقــة

نقاط الدعم والمقاومة

نقــاط الدعــم والمقاومــة هــى وســيلة مــن

وســائل التحليــل الفنى التــى يهتم ألمرها

الكثيريــن وهــى عبــارة عــن نقــاط ضغــط
تتــم فيهــا عمليــات البيــع والشــراء ،فنقــاط
الدعــم هــى أقــل ســعر يمكــن للعملــة
الوصــول إليــه ،أمــا نقــاط المقاومــة هــى

أعلــى ســعر يمكــن للعملــة الوصــول إليــه،

وبهــذا توضــح نقــاط الدعــم والمقاومــة
الشــكل الصحيــح لمســتويات إتجــاه أزواج

العمــات ويتــم تــداول األســعار بيــن نقــاط الدعــم والمقاومــة.

خطوط اإلتجاه

خطــوط اإلتجــاه مــن أهــم األدوات التــى تهــم المتداوليــن حيــث تســاهمه بشــكل كبيــر فــى

تحديــد إتجــاه زوج العمــات هــل ســيتحرك نحــو األعلــى أو األســفل أو يتحــرك بشــكل أفقــى علــى
الجانبيــن ،ومــن الســهل رؤيتهــا وتحديدهــا بســهولة ،ومــن خــال ُقدرتــك علــى إيجــاد اإلتجــاه

الصحيــح فهــذا سيســاهم المتــداول علــى الفهــم الجيــد وتحليــل إتجــاه الســوق بشــكل عــام.
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المؤشرات الفنية

مــن أحــد المعاييــر األساســية واألكثــر أهميــة فــى التحليــل الفنــى ،تعتبــر المؤشــرات الفنيــة مثــل

البيانــات اإلقتصاديــة ،حيــث أن المؤشــرات الفنيــة هــى المقيــاس الصحيــح لحركــة وإتجــاه ألزواج
العمــات أمــا البيانــات اإلقتصاديــة فهــى تســتخدم لقيــاس مــدى صحــة ونمــو اإلقتصــاد ،وهنــاك

العديــد مــن المؤشــرات الفنيــة بأنواعهــا المختلفــة ويســتطيع المتــداول أن يتخــذ عــدد كبيــر أو عــدد

قليــل مــن المؤشــرات لتحديــد إتجاهــات األســواق ،ويســتخدم المتداولــون ذو الخبــرة العاليــة بعــض
المؤشــرات المحــددة ليحصلــوا علــى المعلومــات الالزمــة لعمليــة التــداول.

ما أهمية إستخدام التحليل الفنى؟

يســتخدم التحليــل الفنــى بجميــع أدواتــه فــى الحصــول

تداول بذكاء :التحليل الفني

أو الخــروج مــن األســواق ،كمــا يعطيــك التحليــل الفنــى

عليه المتداول إستراتيجية

علــى المعلومــات الالزمــة لمعرفــة أفضــل أوقــات الدخــول

هو حجر األساس الذي يبني

القــدرة علــى التنبــؤ بإرتفاعــات وإنخفاضــات األســواق.

التداول الخاصة به وعلى

هل طريقة إستخدام التحليل الفنى صعبة؟

الفني وعدم اإلعتماد على

هنــاك العديــد مــن المتداوليــن يــروا أن التحليــل الفنــى مــن

األمــور المعقــدة ،لكــن فــى الحقيقــة إن التحليــل الفنــى سـ ً
ـهل

لكنــه يحتــاج للدراســة الجيــدة والفهــم الصحيــح وقراءة الرســوم

البيانيــة بشــكل صائــب ،باإلضافــة إلــى معرفــة المؤشــرات

المتداول إجادة طرق التحليل

تحليالت األخرين بشكل كامل.

المتداول الذكي عليه أن يحلل
ويفهم ويتدرب!

الفنيــة وكيفيــة قراءتهــا ،ومــع التطــور التكنولوجــى أصبحــت األمــور أكثــر ســهولة حيــث أن شــركات
الوســاطة ُتتيــح جميــع المعلومــات مــن خــال المؤشــرات الفنيــة والرســوم البيانيــة ،ومــن الضــروى

أن تســتخدم عــدد قليــل مــن المؤشــرات لمعرفــة المعلومــات الالزمــة للتــداول.
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ما هي استراتيجيات التداول وكيف تختار ما يناسبك؟
االســتراتيجية فــى تــداول الفوركــس هــى مجموعــة مــن القوانيــن والشــروط التــى مــن خاللهــا

يقــوم المتــداول بفتــح وغلــق الصفقــات الخاصــة بــه فــى ســوق الفوركــس ،ولــكل خطــة تــداول
مزاياهــا وعيوبهــا التــى يجــب أن نتفهمهــا ،والطريقــة الوحيــدة لجنــى االربــاح فــى الفوركــس هــى

الفهــم والتطبيــق لهــذه القوانيــن.

وفــى الوقــت الحالــى ،هنــاك العديــد مــن االســتراتيجيات المتاحــة ،األمــر الــذي يتســم بالصعوبــة
بالنســبة للمبتدئيــن فــى إختيــار اإلســتراتيجية المناســبة لطريقــة التــداول الخاصــة بهــم  ،وهــذا

األمــر يكــون مســتغرقا للمزيــد مــن الوقــت لكــى يتــم العثــور علــى الخطــط المختلفــة وتجريبهــا

وذلــك حتــى يتســنى للشــخص المتــداول أن يجــد واحــدة مــن تلــك هــذه الخطــط ويقــوم بفهمهــا
وإســتيعاب عيوبهــا.

تطوير إستراتيجيات التداول

قبل أن تمضى نحو إختيار

أغلبيــة المتداوليــن الناجحيــن دائمــا مــا يقومــون بتطويــر

خطة التداول ،فإنه يعد

مــن هــؤالء يتجــه نحــو التركيــز علــى دراســة أو حســاب معيــن ،فــى

نفسك كيف تريد أن

إســتراتيجية تــداول وتطبيقهــا على فترة زمنيــة محددة ،والبعض
حيــن البعــض األخــر يقــوم بإســتخدام تحليــل واســع الطيــف كنــوع
مــن أنــواع الوســائل لتحديــد تجارتهــم ،ويــرى أغلبيــة الخبــراء أن

المحاولــة إلســتخدام مزيــج مــن التحليــل الفنــى واألساســى يمكن

أمرا ضروريا أن تسأل

تتداول؟ ألنه يوجد العديد
األنواع المختلفة للتداول.

مــن خاللــه القيــام ببعــض التبــؤات طويلــة المــدى باإلضافــة إلــى

تحديــد نقــاط الدخــول و الخــروج ،وفــى نهايــة األمــر فــإن المتــداول هــو الــذى ســوف يقــرر أفضــل

طريقــة مناســبة لــه..

التــداول اليومــي (احيانــا يطلــق عليــه االســكالبينج) – أي القيــام ببعــض الصفقــات اثنــاء اليــوم ،

ومتداولــى اليــوم الواحــد عــادة مــا يقومــوا بغلــق صفقاتهــم فــى نفــس اليــوم.

التداول قصير المدى هو التداول الذي يكون ممتدا لعدة ايام ،ويعنى هذا أن الصفقة قد
تبقى مفتوحة من فترة يوم إلى أسبوع.

التداول متوسط المدى ويعنى ابقاء الصفقة مفتوحة من مدة أسبوع إلى شهرين.
التداول طويل المدى والذى يسمى االستثمار الحقيقي فى العمالت  ،والصفقات

وفى هذا النوع من التداول تظل مفتوحة لمدة طويلة تصل لعدة سنوات.
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أختبر اإلستراتيجية قبل البدأ في التداول الفعلي
حيــن تكــون علــى إســتعداد لكــى تبــدأ فــى ســوق الفوركــس فإنــه يجــب عليــك أن تقــوم بإنشــاء

حســابا تجريبيــا وإختيــار اســتراتيجيتك علــى الــورق ومــن ثــم فإنــك تقــوم بالتــدرب حتــى تتمكــن مــن
تحقيــق االربــاح بصــورة مســتمرة ،الكثيــر مــن المتداولــون الذيــن يخســرون يوجــد لديهــم طــرق للقفز

فــى ســوق الفوركــس و خســارة األمــوال الكثيــرة فــى وقــت قصيــر بســبب نقــص خبرتهــم فــى هــذا

الشــأن ،ولذلــك فإنــه يجــب أن تأخــذ الوقــت الكافــى فــى التعلــم والتــداول بشــكل تجريبــى قبــل أن

تبــدأ فــى إســتخدام رأس المــال الخــاص بــك .

ويتعيــن عليــك أيضــا أن تقــوم بإمتــاك القــدرة علــى التجــارة دون إنفعــال ،فلــن يمكنــك تتبــع جميــع

نقــاط وقــف الخســارة إذا لــم تكــن لديــك القــدرة علــى تنفيذهــم فــى الوقــت المناســب ،يجــب
أيضــا أن تقــوم بوضــع نقــاط وقــف الخســارة وجنــى االربــاح حتــى يتــم تنفيذهــم أوتوماتيكيــا ،وال
يجــب أن تقــوم بتغييرهــم مــا لــم تكــن مضطــرا لذلــك بشــكل مطلــق ،إتخــذ القــرارات الخاصــة بــك

وإبقــى ملتــزم بهــا وإال فإنــك ســوف تقــود نفســك و تجارتــك
إلــى الخســارة .

التحلي بالصبر وإدارة

العواطف بشكل سليم هو

الفوركــس هــو الســوق االكبــر علــى مســتوى العالــم وفــى كل

أحد النقاط التي تفرق بين

يجــب أن تتأكــد مــن أن الوســيط الــذى قمــت بإختيــاره مســتوفيا

مشاعر مثل القلق والخوف

يــوم يتزايــد إهتمــام النــاس بــه ،ولكــن قبــل أن تبــدأ تجارتــك
للمعاييــر المحــددة كمــا يتعيــن أن تأخــذ الوقــت الكافــى لكــى
تعثــر علــى إســتراتيجية التــداول المناســبة لــك.
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كيف تستخدم أدوات إدارة مخاطر التداول الخاصة بك؟
إن التــداول فــى ســوق الفوركــس مثــل أى تجــارة تقــوم بهــا يوجــد بهــا فــرص كبيــرة للربــح وأخــرى

للخســارة ،فكونــك متــداول فــى ســوق الفوركــس البــد أن تضــع نصــب عينــك تقلبــات وتحــركات
الســوق وأن تكــون لديــك إســتراتيجية واضحــة وجيــدة حــول إدارتــك للمخاطــر التــى مــن الممكــن
أن تتعــرض لهــا والتــى ســتحميك مــن الخســارة أو تقللهــا وإال قــد تجــد نفســك بنهايــة اليــوم قــد

خســرت أموالــك ،وفيمــا يلــى ســنعرض عليــك بعــض النصائــح التــى ســتفيدك فــى إدراتــك ألموالــك
وتســاعدك علــى التعامــل الجيــد مــع المخاطــر التــى مــن الممكــن أن تواجهــك.

ما هى أهمية إدارة المخاطر؟
فــى البدايــة البــد أن نــدرك أن الطريقــة الصحيحــة لفــن إدارة المخاطــر هــى الجــزء األكبــر مــن

نجاحــك فــى التــداول والتــى تتيــح لــك الحصــول علــى الكثيــر مــن الربــح وتجنبــك الخســائر الكبيــرة،

هنــاك الكثيــر مــن المتداوليــن يتجاهلــوا الحديــث عــن هــذا الجــزء علــى الرغــم مــن أهميتــه الكبيــرة
ويحرصــون فقــط علــى التــداول بغــض النظــر لحجــم حســاباتهم فيقومــون بتحديــد الخســارة التــى
مــن الممكــن تحملهــا فــى التجــارة الواحــدة ثــم يقدمــون علــى التــداول.

ما هى طرق إدارة المخاطر؟
هناك ثالثة طرق تستطيع أن نستخدمها إلدارة المخاطر التى نتعرض لها:

إستخدام وقف الخسارة كإجراء وقائى للتحكم فى المخاطر
مــن األفضــل عنــد إجرائــك ألى عمليــة تــداول أن تضــع أوامــر وقــف

الخســارة كوســيلة مضمونــة وآمنــة للحمايــة ضــد تكبــد الكثيــر مــن

الخســائر ،والمقصــود بأوامــر وقــف الخســارة هــى النقطــة التــى
يتــرك فيهــا المتــداول الســوق ليبتعــد عــن تقلباتــه.

دائمــا مــا يشــغل المتــداول المبتــدئ هــو حجــم الخســائر التــى مــن
الممكــن تلحــق بــه وهــذا مــا ســوف يعرضــه للخســائر المتالحقــة،

البــد أن يفكــر كيــف يحمــى أمواله عند التعرض لمخاطر األســواق،

إدارة المخاطر تتيح للمتداول

فهم أهم جوانب المخاطرة
التي قد يتعرض لها رأس
ماله ومن ثم يمكنه

التحضير لتفاديها أو تجنب

تحولها إلى خسائر فادحة.

إن الهــدف الرئيســى مــن وراء إدارة المخاطــر هــى حمايــة أموالــك مــن الخســائر اإلجماليــة المحتمــل
حدوثها.
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لــو نظرنــا بعنايــة نســتطيع أن نجــد أن غالبيــة اإلســتراتيجيات المســتخدمة فــى التــداوالت الناجحــة

كانــت تحتــوى علــى إجــراءات لتحجيــم الخســائر ،فعندمــا يتعــرض المتــداول لوضــع يحتمــل فيــه
الخســارة فهنــاك الكثيــر مــن المشــاعر المتداخلــة التــى تجــول بخاطــره بشــكل يصعــب عليــه أن يحــدد

لنفســه المســتوى الصحيــح إليقــاف خســارته ،لــذا ننصــح أن أفضــل طريقــة للتغلــب علــى الخســائر
هــى وضــع أوامــر وقــف الخســارة ألنهــا تؤمــن للمتــداول الحــد األقصــى لخســائره الــذى قــرره لــكل
تــداول.

وضع نسبة محددة يسمح بالمخاطرة بها فى كل عملية تداول
ينبغــى عليــك قبــل الدخــول إلجــراء أيــة عمليــة تــداول أن تقــرر حجــم األمــوال التــى مــن الممكــن
أن تســمح بخســارتها فــى حالــة إذ تعرضــت لمخاطــر األســواق
وتقلباتهــا ،فمثـ ًـا مــن الممكــن أن تقــرر أن لــكل عمليــة تــداول

نســبة  ٪٣أو  ٪٥أو  ٪١٥مــن إجمالــى أموالــك هــى التــى مــن
الممكــن تســمح بخســارتها.

وبالتالــى ســتكون ُمــدرك أن هنــاك حــد أقصى تم وضعه للخســارة
وهــذا لــن يؤثــر فــى مشــاعرك تجــاه الخســارة بــل ســيجعلك أكثــر
تركيـ ًـزا فــى إتخــاذ قراراتــك دون تهــور وخــوف مــن تحمــل المزيــد

ننصح دائما المتداولين

بتحديد نسبة المخاطرة

بشكل عملي وعدم

المبالغة ،فعندما تكون أقل

جشعا ستكون أكثر قدرة
ً
على تحجيم خسارتك.

مــن الخســائر حيــث أنــك قــد حددتهــا مــن قبــل.

نسبة السحب
تدريجيــا وهــذا مــا يســمى
عنــد حــدوث خســارة أموالــك فــى إحــدى الصفقــات ينخفــض رأس المــال
ً

بالســحب التدريجــى ويتــم عــادة قياســه بالنســبة المئويــة.

ولكــى تســتطيع حســاب نســبة الســحب مــن األمــوال وكيــف ُتــدار إســتثماراتك يمكنــك إســتخدام

مــا ُيســمى بنقــاط الــذروة ونقــاط القــاع ،وتقصــد بنقــاط الــذروة هــى أعلــى إجمالــى الســحب مــن

األمــوال أمــا القــاع يقصــد بــه أدنــى إجمالــى عمليــة الســحب مــن األمــوال.

وتهــدف معرفــة نســبة الســحب لتحديــد مســار إلســتثماراتك ومــا هــى النقــاط التــى أدت لخفــض
قيمــة اإلســتثمار الخــاص بــك.
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كيف تستخدم أمر وقف الخسارة
ســوف نتحــدث فــى هــذا التقريــر عــن واحــد مــن أهــم األوامــر التــى يقــوم بإســتخدامها الكثيــر مــن
التجــار فــى تجــارة العمــات  ،وهــو أمــر وقــف الخســارة  ،Stop Lossويعتبــر أمــر وقــف الخســارة مــن
األوامــر الهامــة جــدا فــى تجــارة العمــات  ،كمــا نتحــدث أيضــا فــى ســياق هــذا التقريــر عــن أهميــة

أمــر وقــف الخســارة وعــن كيفيــة تحديــد المســتويات التــى يتــم وضعــه عندهــا  ،فهــذا األمــر يعــد
مــن األوامــر الهامــة جــدا ليــس علــى مســتوى تجــارة العمــات فقــط بــل علــى مســتوى األســواق

الماليــة بكافــة أنواعهــا.

أهمية أمر وقف الخسارة فى تجارة العمالت
وهــذا األمــر يعتبــر منقــذا حقيقيــا للتجــار فــى تجــارة العمــات  ،حيــث يقــوم التاجــر بإختيــار أقــل
مســتوى بحيــث إذا وصــل الســعر إلــى هــذا المســتوى يتــم عندهــا إقفــال الصفقــة  ،وكمــا ذكرنــا

فهــذا األمــر يعتبــر منقــذا حقيقيــا للتجــار فــى ســوق الفوركــس،و يســتخدم كثيــرا عندمــا يخلــد تجــار
الفوركــس إلــى النــوم و يتركــون صفقــات مفتوحــة  ،فــا عجــب أن يســتيقظ التاجــر فــى صبــاح اليــوم

التالــى وقــد خســر كل أموالــه إن لــم يقــوم بإســتعمال ذلــك األمــر ،ذلــك ألن حركــة األســعار تشــهد

تقلبــات بصــورة كبيــرة خاصــة عنــد موعــد إصــدار البيانــات و المؤشــرات.

ما هى مستويات وقف الخسارة؟
إن الكثيــر مــن التجــار يتســاءلون عــن كيفيــة تقريــر المســتويات التــى يكــون بإســتطاعتهم أن يضعــوا

عندهــا أوامــر وقــف الخســارة ،وهنالــك جوابــا واحــدا لجميــع
الصفقــات ،بصــرف النظــر عــن نــوع الــزوج الــذى تقــوم بتداولــه إال

أن هنــاك إســتراتيجية ثابتــة لوضــع أوامــر وقــف الخســارة لجميــع
األزواج  ،فغالبــا مــا يكــون هنــاك بعــض األشــياء التــى يجــب
أخذهــا فــى اإلعتبــار قبــل الدخــول فــى التجــارة ،فهــذه األشــياء
ســوف تجعــل مــن تحديــد المســتويات التــى تضــع عندهــا أوامــر

وقــف الخســارة أمــرا ســهال و مالئمــا ،وقبــل الخــوض فــى

ينصح دائما جميع

المتداولين بتفعيل أمر

وقف الخسارة قبل الدخول

في أي صفقة .حيث يعد

هذا األمر أحد أهم أساليب

إدارة المخاطر.

األمــور التــى تكــون متعلقــة بـــ المســتويات التــى يتــم عندهــا

وضــع هــذا األمــر علينــا أن نــدرك أن هــذه العمليــة واســعة جــدا ولــن نســتطيع اإللمــام بهــا فــى

تقريــر واحــد  ،ونذكــر أن هــذا األمــر تســتطيع إســتخدامه فــى ســوق األســهم و تجــارة العمــات
وجميــع أنــواع األســواق الماليــة.
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قبــل أن تقــوم بفتــح أى صفقــة عليــك أن تقــوم بإختيــار المســتويات التــى يتــم عندهــا وضــع أمــر
وقــف الخســارة وذلــك لكــى تعمــل علــى تقليــل نســبة المخاطــرة لديــك فــى تجارتــك وبالتالــى تريــح

أعصابــك ويبــدأ عندهــا عقلــك بالعمــل بإرتيــاح وينتــج عــن ذلــك المراقبــة الصحيحــة للســوق وفهــم
جميــع المتغيــرات و متابعتهــا ألنــك ســوف تكــون علــى يقيــن أنــه وفــى أســوء األحــوال فإنــك لــن
تخســر ســوى المبلــغ الــذى قمــت بتحديــده عندمــا قمــت بوضــع أمــر وقــف الخســارة.

وهنالــك العديــد مــن الطــرق لتحديــد المســتويات التــى تضــع عندهــا أمــر وقــف الخســارة ،تســتطيع
أن تختــار إحداهــا.

الطريقة األولى:
عليــك أن تقــوم بتحديــد المســتويات بحيــث تقــرر مــع نفســك المبلــغ الــذى تســتطيع تحمــل خســارته

وتضــع األمــر بحســب هــذه الطريقــة وبهــذه العمليــة تســتطيع أن تعمــل علــى تقليــل نســبة
المخاطــرة لديــك فــى ســوق تجــارة العمــات.

الطريقة الثانية:
فــى حالــة شــراؤك لــزوج العمــات ووجــود اإلتجــاه الصاعــد فــى الرســم البيانــى لــزوج العمــات

تســتطيع ان تضــع مســتوى وقــف الخســارة عنــد مســتوى متراجــع بشــكل نســبى عــن الطريقــة
األولــى وذلــك ألن توقــع الســوق ســوف يكــون فــى مســتمرا فــى اإلرتفــاع علــى المــدى المتوســط،
عندهــا ســوف تتجنــب إقفــال صفقتــك عندمــا يكــون الســعر فــى حالــة تجميــع الزخــم لإلنطــاق

نحــو األعلــى ،و نتيجــة لذلــك فســوف تكــون قــادرا علــى إســتثمار العديــد مــن الفــرص الكثيــرة فــى
الســوق.

وفــى النهايــة عليــك أن ال تجعــل األوامــر تســيطر علــى تجارتــك ،
كمــا نذكــر أن الفوركــس فــن يعتمــد بشــكل كبيــر علــى إحساســك
كـــ تاجــر ،فعليــك أن تقــوم بإغــاق الصفقــة يدويــا إذا أحسســت

أن هنــاك خســارة مــا ســوف تتكبدهــا  ،وال تنســى أن تتابــع
أخبــار الفوركــس التــى تعلمــك بـــالمتغيرات فــى نطــاق التحليــل

األساســى و التحليــل الفنــى.
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أمر وقف الخسارة يمكن

التحكم فيه المتداول عند

بدأ التداول أو أثناء التداول.

يمكنك أيضا إستهدام أمر

وقف الخسارة المتدرج الذي

يتيح مكاسب أفضل.
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عن إكسنس

تعتبــر مجموعــة شــركات إكســنس واحــدة مــن أكبــر وأهــم شــركات الوســاطة لتجــارة الفوركــس فــى العالــم،
حيــث تعــد المنصــة األولــى فــى آســيا والشــرق األوســط وأفريقيــا .تتميــز إكســنس بتوفيرهــا أفضــل شــروط

تــداول واألكثــر فاعليــة.

مميزات التداول مع إكسنس

•حسابات اسالمية للمتداول العربي :بدون فوائد تبييت وخالية من السواب
•أفضل شروط تداول :أكثر من  ١٢٠زوج عمالت وحسابات  ECNوتداول على العقود اآلجلة
•أفضل رافعة مالية :رافعة مالية مرنة وال محدودة ،تبدأ من  ٢:١وحتى ما النهاية
•سحب وإيداع فوري :أسحب أموالك في ثواني ودون عموالت باألضافة لوسائل دفع محلية
•تنفيذ سريع لألوامر :منصات ميتاتريدر  ٤ومنصات الجوال باإلضافة إلى خوادم VPS
•بونص قابل للتداول :بونص إكسنس قابل للتداول ويتزايد مع كل لوت
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