أدوات إدارة المخاطر
تســمح لــك تــداول عقــود الفروقــات بتحقيــق اقصــى قــدر مــن التواجــد بالســوق مقابــل إيــداع نســبة
صغيــرة مــن القيمــة الكاملــة للصفقــة مــع الحفــاظ علــى تعــرض عالــيُ .يمكنــك هــذا جنــي اربــاح متزايــدة
فــي حالــة تحــرك الســوق فــي صالحــك ،ولكــن الخطــر الرئيســي فــي التــداول بواســطة الرفــع المالــي أن
الخســائر أيض ـاً متزايــدة.
فــي ســيتي إندكــس ،نوفــر عــدة ادوات تســاعدك علــى إدارة مخاطــر التــداول ،مثــل أوامــر عاديــة لوقــف
الخســائر  ،وأوامــر التوقــف المتحركــة ،وأوامــر مضمونــة لوقــف الخســائر .نوفــر أيضـاً مجموعــة مــن النــدوات
المجانيــة (باللغــة اإلنجليزيــة) عبــر اإلنترنــت لمســاعدتك علــى تطوير معلوماتك عــن تداول عقــود الفروقات،
وتقويــم إقتصــادي يغطــي األحــداث الماليــة الكبــرى فــي المملكــة المتحــدة ،واإلتحــاد األوروبــي ،والواليــات
المتحــدة لتمكينــك بتخطيــط تداوالتــك حــول أحــداث إقتصاديــة كبــرى يمكنهــا التأثيــر علــى األســواق.
بإســتخدام أدوات إدارة المخاطــر الصحيحــة ،يمكنــك تحديــد الخســائر المحتملــة بــدون تحديــد االربــاح
المحتملــة.
أوامر عادية لوقف الخسائر
تســتخدم أوامــر وقــف الخســائر لحــد المخاطــر عــن طريــق
غلــق صفقــة خاســرة عنــد وصــول الســوق لمســتوى محــدد
قمــت بإختيــاره مســبقاً ،ممــا يمكنــك بغلــق صفقاتــك تلقائيـاً
والحــد عــن الخســائر فــي حــال تحــرك الســوق ضــدك .رجــاء
العلــم أن األوامــر العاديــة لوقــف الخســائر ليســت معصومــة،
حيــث أن يتــم غلــق الصفقــة علــى أفضــل ســعر متواجــد فــي
الســوق عنــد الوصــول لمســتوى الوقــف.
فــي األوقــات التــي يكــون فيهــا الســوق متقلــب ،يمكــن أن
يتــم غلــق صفقتــك علــى ســعر يختلف عــن المســتوى الذي
قمــت بتحديــده .هــذا مــا يســمى بفجــوات فــي الســوق ،وإن
ظهــرت فجــوات فــي الســوق يمكــن ظهــور إختلفــات بيــن
ســعر الغلــق الحقيقــي والســعر الــذي قمــت بتحديــده.
فــي ســيتي إندكــس ،نوفــر أوامــر عاديــة لوقــف الخســائر
لجميــع األســواق المتواجــدة علــى حســابات التــداول .الرجــاء
مراجعــة «معلومــات الســوق» المتواجدة على منصــة التداول
للمعلومات.
أوامر التوقف المتحركة
تعتبــر أوامــر التوقــف المتحركــة اداة قويــة إلدارة المخاطــر،
حيــث انهــا تقلــص الخســائر المحتملــة بــدون وضــع حــد على
االربــاح المحتملــة.
أوامــر التوقــف المتحركــة يتــم إنشــاؤها عــن طريــق أمــر توقــف
يتحــرك خلــف صفقتك بعدد محدد من النقــاط .إن تحركت الصفقة
فــي صالحــك يتحــرك أمــر التوقف معهــا ،ويتم تفعيلها عنــد تحرك
الســوق ضــدك بعــدد النقــاط التــي قمــت بوضعهــا مــن قبل.

يتــم وضــع أمــر توقــف متحــرك «بيــع» عــدة نقــاط دون ســعر
الســوق ،وعنــد إرتفــاع ســعر الســوق يرتفــع أيض ـاً ســعر أمــر
التوقــف خلف ســعر الســوق بعــدد النقــاط الذي قمــت بتحديده
مســبقاً .فــي حالــة هبــوط الســعر يســتقر ســعر أمــر التوقــف،
ويتــم إصــدار امــر بيــع عنــد الوصــول لســعر امــر التوقــف.
أوامــر التوقــف المتحركــة «شــراء» تعتبــر مقابــل أوامــر التوقــف
المتحركــة «بيــع» ،ويتــم إســتخدامها فــي األســواق الهابطــة.
أوامــر التوقــف المتحركــة لديهــا مرونــة اكثــر مــن أوامــر التوقــف
الثابتــة ،حيــث انهــا تتبــع ســعر الســوق واليجــب إعــادة ضبطها
يدويـاً مثلمــا يحــدث عند إســتخدام أوامر وقف الخســائر العادية.
تمامــاً مثــل أوامــر وقــف الخســائر العاديــة ،أوامــر التوقــف
المتحركــة ليســت مضمونــة – فــي االوقــات التــي يحــدث
فيهــا فجــوات فــي الســوق يمكــن ان ال يتــم تفعيــل امــر البيــع
علــى الســعر المطلــوب ،وبــدال ً عــن ذلــك يتــم امر البيــع على
افضــل ســعر متوفــر مــن خــال أنظمتنــا ،ويجــب المراعــاة أن
هــذا الســعر يمكنــه أن يكــون اســواء مــن الســعر الــذي قمــت
بتحديــده.
أوامر مضمونة لوقف الخسائر
األوامــر المضمونــة لوقــف الخســائر تعتبــر األداة األكثــر فاعليــة
إلدارة المخاطــر ،وتعمــل بنفــس طريقــة األوامــر العاديــة لوقــف
الخســائر بإختــاف أن هــذه األوامــر تضمــن غلــق الصفقــة
علــى الســعر الــذي قمــت بتحديــده ،بغــض النظر عــن تقلبات
الســوق والفجــوات .فــي مقابــل هــذا الضمــان ،تحمــل هــذه
األوامــر تكلفــة صغيــرة (يتــم خصمهــا مــن رصيــد حســاب
التــداول عنــد تأكيــد األمــر) ،ويتبــق حــد ادنــى للفــرق بيــن أمر
الشــراء والبيــع.

يعتبــر تــداول الفوركــس وعقــود الفروقــات مــن المنتجــات التــي تســتخدم الرفــع المالــي مــع إمكانيــة
الخســارة بقــدر أكثــر مــن إيداعــك .وقــد ال تالئــم كل المســتثمرين .تأكــد مــن اســتيعابك الكامــل للمخاطــر
المرتبطــة بذلــك.

