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Forex'te Stop Loss koymanın önemini diğer makalelerde ayrıntılı olarak açıklamıştık. Burada
Stop Loss ile ilgili diğer faydalı bir özellikten bahsedeceğiz:"Hareketli Stop Loss". Ayrıca "Trail
ing Stop Loss
", "
Takip Eden Zarar Durdurucu
" olarak da bilinir.

Pozisyonumuz istediğimiz yönde ilerledikçe koymuş olduğumuz Stop Loss emrini ilerletmek
gerekir. Böylece piyasanın yönü değişirse, fiyatın alış seviyesine ve hatta pozisyonu
açtığımızda koyduğumuz Stop Loss seviyesine kadar gerilemesi muhtemeldir. Haliyle
pozisyonumuzu, bir süre kar durumunda iken zararla kapatabiliriz. Ki bu da Trader için çok
üzücü bir durum olmaktadır.

Bu üzücü durumun oluşmaması için pek çok Forex platformunun bize sunduğu faydalı bir
özelliği vardır: Hareketli Stop Loss.

Farklı platformlarda farklı uygulamaları olmasına rağmen, en yaygın olarak uygulanan şekli şu
şekilde:

Pozisyon istediğimiz yönde ilerledikçe, ve pozisyonumuz karda olduğunda mevcut pozisyon
kapanış seviyesine belirttiğimiz aralık kadar (pip olarak) pozisyon Stop Loss seviyesini
yaklaştırmaktadır. Bu yaklaştırma sadece tek yönlü bir işlemdir.

Örnekle açıklamak gerekirse

EURUSD paritesinde pozisyonumuzu 1.3624 fiyatından SATIŞ yönünde açtık. Stop Loss
seviyemizi 1.3705 olarak belirledik. Yani 81 pip geriye koymuş olduk. Bu arada diyelim ki işimiz
çıktı ve pozisyonu ekran karşısında takip edemeyeceğiz. B durumda Hareketli Stop Loss
koymak fena bir fikir olmayabilir. Hareketli Stop Loss seviyesi olarak 30 pip belirledik.
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Pozisyonumuz +29 pip oluncaya kadar hiçbir şey olmayacaktır.

Pozisyonumuz +30 pip olduğunda Stop Loss 0 pip seviyesine yani: 1.3624'e getirilecektir.

Bu durumda piyasa yön değiştirirse 0 pip karla kapanacaktır. Fiyat +50 pip seviyesine kadar
ilerlediğinde (1.3574), bizim stop loss seviyemiz de +20 pip seviyesine (1.3604) kadar
ilerletilecektir. Bu durumda +20 pip kar garantilenmiş olacak. Buradan fiyat 1 pip daha
istediğimiz yönde ilerlediğinde (+51 pip / 1.3573), bizim stop loss seviyemiz de 1 pip daha
ilerletilecek ve 1.3603 seviyesine getirilecektir. Yani +21 pip kar garantilenmiş olacak.

Ancak fiyat en fazla +29 pip seviyesine kadar gelip piyasa yön değiştirirse ve ilk koyduğumuz
stop loss seviyesine kadar giderse, pozisyonumuzu ilk belirlediğimiz seviyede zararla kapatmış
olacağız.

Kurallar

1. Hareketli Stop Loss sadece bizim lehimizdeki yönde ilerletilir.

2. Hareketli Stop Loss, pozisyonumuz karda olacak sekildeki bir seviyeye geldikten sonra ilk
Stop Loss değişikliğini yapacaktır. (Bu özellik bazı platformlarda farklı şekilde uygulanabilir. Broker'ınız ile görüşünüz.)

3. Hareket Stop Loss, devreye girdikten sonra istediğimiz yönde ilerleyen her pip için 1 pip stop
loss'unuzu ilerletir. (Bu özellik bazı platformlarda farklı şekilde uygulanabilir. Mesela yukarıdaki
örneğe göre her 30 pip'te 30 pip stop ilerletme şeklinde... - Broker'ınız ile görüşünüz.)

4. Hareketli Stop Loss, devreye girmesi ve devrede kalması için platformunuz ve bilgisayarınız
açık kalması ve Forex sunucusu ile bağlantının devam etmesi gerekir. Yani İnternet
bağlantınızda bir kesinti olması durumunda Stop Loss seviyeniz değişmeyecektir. İnternet
bağlantınız tekrar geldiğinde o anki fiyata göre Hareketli Stop Loss çalışmaya devam edecektir.
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Ancak arada oluşan fiyat hareketleri dikkate alınmayacaktır. ( Bu özellik bazı platformlarda farklı
şekilde uygulanabilir. Eğer kullanılan Hareketli Stop Loss sunucu tarafında talimatlandırılıyorsa,
platformun açık kalmasına gerek yoktur. - Broker'ınız ile görüşünüz.)

Dezavantajları

1. Hareketli Stop Loss kullanıldığında, belirtilen aralık kadar kardan fedakarlık edilmiş olur.
Çünkü fiyat belirtilen aralık kadar daha yükseğe çıkmıştır ki, bizim Stop Loss seviyemiz buraya
kadar getirilsin.

2. Hareketli Stop Loss çok dalgalanan piyasalarda pozisyondan çok erken, çok az karla ve hatta
hiç karsız çıkmamıza sebep olabilir.

Avantajları

1. Bir süre piyasayı takip edemememiz durumunda Stop Loss seviyemizi negatif durumdan
pozitif duruma getirerek bizi zarardan kurtarabilir.

2. Özellikle açıklama zamanlarındaki gibi oluşan hızlı piyasa hareketlerinde maksimum kar
almamızı sağlayabilir.

3. Fiyatların hangi seviyeye kadar ilerleyeceğini kestiremediğimiz durumlarda maksimum kar
almamızı sağlayabilir.

Sonuç

Buraya kadar anlatılanlara göre Hareketli Stop Loss kullanılırken, paritenin oynaklığına göre
(volatilite) bir Hareketli Stop Loss seviyesi belirlenmelidir. Belirlenen seviye yakın olursa
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pozisyondan erken çıkılmış olur. Tam tersine, seviye çok uzak olursa da daha çok kardan
vazgeçilmiş olunur.
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