
 به نام خدا

تجارت در بازار فارکس شما به یک بروکر یا کارگزار احتیاج دارید و تمامی تریدرها باید بروکری را برای 
اولین گام برای ان ها در این بازار استفاده کنند ، از خدمات و امکانات  و متناسب با نیاز خود، انتخاب کنند 

بروکرها در حقیقت  است ورود به یک مسیر درست انتخاب یک بروکر یا همان کارگزاری مطمئن
پذیر ای هستند میان تریدرهای سرتاسر دنیا و با ایجاد بستر خرید/فروش، ترید کردن را امکانواسطه

ر هنگام انتخاب یک بروکر معتبر در مورد ویژگی هایی که باید دکنند. ما در این فیلم آموزشی قصدداریم می
 فارکس به آن توجه داشته باشید صحبت کنیم 

 قدمت و سابقه یک کارگزاری-1

از موارد مهمی که باید در انتخاب یک بروکر توجه داشته باشید قدمت و سابقه یک بروکر در ارائه خدمات به مشتریان میباشد پیش  
نظرات و تجربیات افراد یا کارشناس هایی که دانش و اطالعات کافی در زمینه فعالیت در از هراقدامی برای انتخاب یک بروکر میباسیت 

 بازار مالی را دارا هستند بررسی کنید  و یا میتوانید از مشاورین مجرب ما در فارکس حرفه ای راهنمایی رایگان دریافت کنید

 

 کمیسیون و اسپرد مقرون به صرفه تر -2

از موارد مهم دیگر در انتخاب یک بروکر توجه به کمیسیون، اسپرد و سواپ است و باید به این نکته هم توجه داشته باشید که 
خدمات کمتر و ضعیفتر کمیسیون کمتری دریافت خدماتی که این بروکر ها می دهند چقدر باهم متفاوت است بعضی از بروکرها با 

می کنند و برخی نیز در ازای ارائه خدمات بهتر کمیسیون منصفانه ای در مقایسه با بروکرهایی که خدمات مشابه ارائه می دهند؛ 
 .دریافت می کنند
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برای معامله گری که قصد انجام معامله برروی پیپ است پس  3به صورت ثابت  بروکرز  آی سی ام بروکربه طور مثال اسپرد طال در 
 مناسب است  آی سی ام بروکرز بروکرنماد طال را دارد 

 نمادهای معامالتی -3

هر بروکر بسته به قوانین زیرساخت خود؛ یکسری از نمادهای معامالتی را جهت خرید و فروش به تریدرها ارائه می کند که ممکن 
شد. مثال ممکن است یک بروکر ارزهای رمزپایه )کریپتوکارنسی( را جهت خرید و فروش به تریدرها است با بروکرهای دیگر متفاوت با

 .ارائه کند و بروکر دیگر آن را ارائه نکند

 نحوه واریز و برداشت-4

مناسب با ایران یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در انتخاب بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان، بررسی روش های واریز و برداشت 
است. هم باید به صرفه و کم هزینه و منصفانه باشد و هم بتواند در طوالنی مدت با این روش ها از مشتریان ایرانی پشتیبانی الزم را به 

 .عمل آورد و در این بروکرها خدمات واریز و برداشت ریالی نیز انجام شود

 پشتیبانی و سرویس دهی یاخدمات به معامله گران-5

راه ارتباطی تریدرها با بروکر از طریق چت یا تماس تلفنی با پشتیبانی بروکر است. بنابراین این مهم است که بروکری که انتخاب  یک
 .داشته باشد تا زمانی که شما مشکل یا سوالی دارید بتوانید با بروکر مطرح کنید و فارسی زبان  میکنید پشتیبانی قوی

 

 الیسنس و رگوالتوری-6

تایید بروکر از طرف نهاد های مالی معتبر بین المللی را رگولیشن گویند. از دیگر معیارهای مهم برای معامله گران در هنگام انتخاب یک 
 .کارگزار، وضعیت قانونی کارگزار و اداره شدن آن سازمان زیر نظر رگوالتور است

 حساب های معامالتی متنوع-7



در زمان انتخاب بروکر میبایست انواع حساب های آنرا بررسی کرده تا متوجه شوید که آیا حساب های این بروکر از همه لحاظ  با 
میزان سرمایه و استراتژی معامالتی شما متناسب میباشد؟! ، به طور مثال اگر شما فردی هستید که  تازه با بازار مالی آشنا شده 

و یا آلپاری که به  شما انتخاب مناسب تری است شما میبایست بروکر یا کارگزاری مانند الیت فارکساید  پس حساب سنت برای 
مشتریان حساب سنت ارائه میکنند  را انتخاب کنید ، همینجوری که از اسم این حساب مشخص است شما با سنت در این 

برای   حساب سنتسنت سرمایه گذاری میباشد  100حساب معامله میکنید یعنی هر یک دالر  سرمایه گذاری شما معادل 
 ی واقعی با حداقل ریسک است. معامله گران مبتدی راهی برای ورود به دنیای معامله

 
 

 سواپ-8
به بروکر شما برروی معامالت باز شما اعمال میکند که برای اطالعات بیشترمیتوانید  00:00به نرخ بهره شبانه ای که در ساعت  

فیلم آموزشی جلسه پنجم آموزش های بازارمالی توسط فارکس حرفه ای که در آپارات و یوتیوب در دسترس میباشد مراجعه کنید و 
 یا از طریق تلگرام و واتس آپ تیم فارکس حرفه ای این فیلم آموزشی را دریافت کنید

 

 متنوع،جدید و پیشرفته به معامله گرانارائه پلتفرم های معامالتی -9
 تمام کارگزاری ها برای معامالت در بازارهای مالی  پلتفرم های معامالتی ارائه میدهند ، بهترین پلتفرم های

 معامالتی دربرگیرنده ی تمام نیازهای الزم برای یک معامله سودمند را دارا هستند انتخاب چنین پلتفرمی نیازمند 
 ورت کامل و حرفه ای بررسی شود تا شما با توجه به نیاز معامالتی خود یکی از انواع پلتفرم آن است که به ص

 و ... Ctrader  – 5متاتریدر  – 4های معامالتی را انتخاب کنید به طور مثال : متاتریدر 
 

 ( Based-Web پلتفرم معامالتی تحت وب ) -10
 های معامالتی به روز تری برای معامله گران ارائه شده است  درحال حاظر همزمان با پیشرفت تکنولوژی ، پلتفرم

با استفاده از این پلتفرم های معامالتی معامله گران یا تریدرها میتوانند تجربه بهتر و راحتی را برای انجام معامالت خود داشته 
،  Tradingviewاره کنیم مانند : باشند و از ویژگی این پلتفرم های تحت وب میتوانیم به کیفیت خوب چارت یا نمودار اش

TrendSpider  ... و 

 
 
  

 
 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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