
 

 یک از سواالتی که رد رابطه با سایت روبوفارکس ممکنه برای هر کسی پیش بیاد این هستش که  آیا روبو فارکس کاله بردار است ؟

 در جواب سوالمون بدیم و اکثر ادعاهای غلط بر اساس نداشتن دانش و اطالعات کافی هستش.خب در همین ابتدای می بایست یک پاسخ خیر رو 

 ولی یک سری از موارد که برای این سایت بوجود آمده است رو میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که اوضاع از چه قرار بوده 

ی افتد رو ببینید به طور کلی عالوه بر بررسی کردن موارد متداول مثل رگولیشن دیگر موارد باید نکات ریزی که درون حساب های معامالتی هم اتفاق م

 ررسی کرد ب

اتفاق افتاد که خود طال ریزشی رو بنا به دالیلی تجربه کرد و ارزش اون سقوط ناگهانی داشت . و این نماد  2021آگوست  9یکی از این موارد در تاریخ 

 تمایز میکند به طور خود به خودی وارد نوساناتی شد که در این مواقع هستش که عکس العمل های بروکر های مختلف آنهارو از یکدیگر م

 .تون به عکس ها در زیر دقت کنید خود

آن دقت داشته باشید که ریز طال در این سایت به چه شکل بوده و تفاوت  Lاولین مورد در رابطه با سایت روبو فارکس هستش که شما کافیه که به مقدار 

 کندل low  کندل تا Hپیپ رو مشاهده کنید از  1500در حدود 

 
کندل و قیمت رو ببینید میبینید که با هم چه   lowگرفته شده است دقت کنید و مقدار ریزش و  investing.comو حاال در این تصویر که از چارت سایت 

 مقدار تفاوت دارند
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قیمت هم در اینجا تفاوت زیادی  lowای معامله گری طال می اندازیم و همانطور که مساهده میکنید و حاال نگاهی به چارت یکی از بروکر های مناسب بر

 با روبو فارکس دارد 

 

عضا و مشریان قابل تامل و با توجه به رخ دادن این مورد باعث شد که مشتریان روبو فارکس سواالتی رو از آن ها بپرسند و پاسخ روبوفارکس به این ا

اشاراتی رو داشته و در رابطه با این  market exedcution( و over the counter) otcجالب هستش که در پاسخ خودشون به دو مورد معامالت 

به قیمت  درخواستی آنها  این اجازرو به بروکر میدهند که با نزدیک ترین قیمت market executionپاسخ ها باید گفتش که درسته که مشتریان در 

 معامله و  سفارش رو ثبت کنند ولی بروکر هم موظف هستش که منصفانه ترین قیمت رو ارائه کند و دیگر تصمیم و قضاوت موضوع با شماست

 ند این موارد به ندرت در بازار رخ میدهند ولی همین استثنا های بازار هستند  که بروکر هارو از یکدیگر جدا و متمایز میکن

 
 دریافت کنید  شما برای آگاهی از مناسب ترین بروکر ها با توجه به نماد های معامالتی خودتون میتونید از تیم مجرب پشتیبانی ما راهنمایی های الزمرو

 

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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