
 به نام خدا

اگر تصمیم دارید وارد بازار سودده فارکس شوید قطعا این سوال ذهن شمارا درگیرکرده است که حداقل سرمایه مورد نیاز برای 
 ورود به این بازار بین المللی برای کسب درامد دالری چه قدر میباشد؟

 
در حال حاضر به دلیل وجودرقابت گسترده در بین بروکرهای فارکس برای جذب مشتری،بروکرها خدمات متنوع و تنوع حساب 

های زیادی را در اختیار معامله گران قرارمیدهند که این موضوع قطعا به سود معامله گران میباشد ، در بعضی از بروکرها به 
دالر نیز امکان پذیراست و افراد میتوانند با این مقدار ۱۰دلیل وجود حساب های سنت و نانو امکان افتتاح حساب با یک دالر تا 

دالر کسب کنیم بسیار ۱۰سرمایه شروع به ترید کردن کنند ولی اگر واقع بینانه نگاه کنیم سودی که می توانیم با یک دالر یا 
دالر ۱۰دالر و ۱میدی افراد از کسب سود در بازارفارکس می شود، حساب های سنت و نانو که اغلب با ناچیز است و گاها باعث ناا

قابلیت افتتاح دارد بیشتر به درد افرادی میخورد که قصد آشنایی با فضای واقعی ترید کردن را دارند و می خواهند با انجام 
وارد کردن سرمایه بیشتر آماده کنندتعدادی معامله تجربه خودرا باالتر ببرند و خودرا برای   
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حاال نظر کارشناسان بازار مالی در مورد حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به بازار مالی چیست؟بیشتر این افراد می گویند که 

نانو شروع به یادگیری و کسب تجربه کنید  ای سنت واگر شما تجربه و دانش کافی برای مدیریت سرمایه خودرا نداریدباحساب ه
دالر میباشد۱۰تا۱که حداقل سرمایه برای افتتاح این حساب ها   

دالر میباشد ۱۰۰۰تا۱۰۰ولی اگرشما توانایی مدیریت سرمایه خودرا دارید حداقل سرمایه مناسب برای شروع در بازار فارکس بین
ارفارکس کسب کردو از لحاظ روانی  باعث تداوم معامالت شما در فارکس میشودچوت میتوان با این ارقام سود خوبی در باز   

 

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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