
 

 

میخوای سربرگ معامالت صرافی کوینکس رو کامل بشناسی ؟  میدونی بخش قیمت دلخواه بهتره یا قیمت بازار؟ 

تا آخر این ویدیو با من باش تا معامالت تو کوینکس رو بهت آموزش بدم ولی قبل اون برای این که به من انرژی 

داره برای ارسال کن که اونم بتونه استفاده کنه بدی فقط کافیه این پست رو الیک کنی و اگه کسیو میشناسی نیاز 

 .و آخر ویدیو هم اگه سوالی یا نظری داشتی خوشحال مییشیم راهنماییت کنیم

 خوب با استفاده از لینک زیر وارد صرافی میشیم.

https://www.coinex.com/register?refer_code=tge7d 

 وارد بخش سربرگ معامالت میشیم . 

 

ساعت گذشته .. چگونه  24مشخصات و تغییراتش در  . مثل نام ارز و تو این صفحه اطالعات زیادی وجود داره

مربوط به ارز برای انجام تحلیل هاتون .. لیست صف خرید و فروش های مربوط به اون بودن روند بازار.. چارت 

 ادری برای انجام معامالت . و همینطور ک جفت ارز
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قیمت دلخواه ، قیمت بازار ، بخش های در زیرش رو بررسی کنیم .  معامالت اسپاتخوب ما امروز میخوایم 

قیمت قرار داریم ..   قیمت دلخواهدر حال حاضر تو بخش و قرار داره استاپ قیمت دلخواه و استاپ قیمت بازار 

میبایستی مبلغ  USDTخرید به  یا قیمت اولبه این شکله که دو کادر مقابل شما قرار داره که در کادر  دلخواه

باید تعداد ارزی رو که قصد خریدش دارید وارد کنید و در نهایت  دومرو وارد کنید  و در کادر پیشنهادیتون 

. به همین صورت هم برای فروشه که شما قیمت پیشنهادیتون رو تو کادر اول و تعداد ارزی که  خرید رو بزنید

میخواین بفروشین رو تو کادر بعد وارد میکنید و فروش رو میزنید .. بعد از این شما به لیست خرید و فروش 

 میشه ..  وارد میشید و به محض پیدا شدن خریدار یا فروشنده با اون قیمت معاملتون انجام

 



هم به همین صورته با این تفاوت که قیمت پیشنهادی رو خود صرافی بر اساس قیمت بازار  قیمت بازاربخش 

تایین میکنه و شما فقط میزان ارزی که قصد خرید و فروشش رو دارید وارد میکنید و دیگه شما به لیست خرید و 

 فروش نمیرید و مستقیما معاملتون انجام میگیره

 

ما سه کادر داریم که با مثال بهتون توضیح میدم فرض کنید این اعداد رو تو کادر  استاپ قیمت دلخواهتو بخش 

دالر رسید برای من  48500وقتی قیمت بیتکوین به  ها قرار دادیم . دستوری که به صرافی میدیم به این شکله که

بخر .. این برای مواردی کاربرد داره که مثال شما پیشبینی میکنید اگه بیتکوین به  48600بیتکوین با قیمت  یک

تا افزایش قیمت خواهد  55000تا  48500رو بشکنه و برسونه خودش رو به  48200طور مثال مقاوتش رو 

دالر رسید  47000تکوین به داشت .. در بخش خریدش هم به همین شکل دستور شما که هنگامی که قیمت بی

 بخر .  46900بیتکوین به قیمت  1برای من 



 

دسترسی  کادر قیمت خرید یا فروشتون بهبخش استاپ قیمت بازار هم کامال به همین شکله با این تفاوت که شما 

 ندارید و این کادر با قیمت بازار پر میشه .

 

 

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

در تماس  00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان یم شتر،یب یها

 دیباش

 

 

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

            اینستاگرام
https://pforex.vip 

 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 

https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://www.instagram.com/pforex/
https://pforex.vip/
https://wa.me/971555406880
https://www.instagram.com/pforex/
https://t.me/pforex
https://t.me/pforexcom
https://wa.me/971555406880

