
 

  حساب مناسب برای کپی تریدینگ را چگونه انتخاب کنیم ؟ -1

 کی از مسائلی که باید به ان دقت داشته باشید( یcopy trading) در کپی تریدینگ حرفه ای وبرای انتخاب یک معامله گر موفق 

 هستش که اطالعات مهمی در اون درج شده است  معامله گران descriptionو اون رو رعایت کنید قسمت توضیحات و یا همان 

  ستدرج شده ا آن ها این قسمت توی داشبور هر یک از این مدیران حساب حرفه ای و در بخش اطالعات معامله گر در زیر نام

 در تصویر زیر قسمت توضیحات خود را کامل کرده است .نید مشاهده کنید که این مدیر حساب حرفه ای ابرای مثال در تصویر زیر میتو

  
 

 نکات مهم برای کپی کردن حساب ها -2

 استفاده کنید . حساب های مدیریتی می توانید از این قسمت ها برای مطالعه نکات ریزشما 

 .به مقدار ایده آل نرسیدخیلی از حساب ها هستند که مقدار زیادی سرمایه اولیه نیاز دارند که اگر شما آن مقدار را دارا نباشید ممکن هستش که 

گر آن که از مدیر حساب د که به سراق آن حساب ها نروید مه تمامی حساب ها این قسمت رو دارا نیستند و پیشنهاد می شودقت داشته باشید ک

 آن اطالع داشته باشید 

زیرا افراد با سابقه سعی دارند که کار خود را شفاف و حرفه ای جلو ببرند سر همین موضوع تمامی اطالعات الزم را در آنجا قرار میدهید 

 جا قرار میدهند و با سرمایه گذاران بیشتر در ارتباط هستند .یلی از افراد هم هستند که راه های ارتباطی شخصی هم در آنحتی خ

، لوریج ، سوآپ یا سوآپ به طور کلی به موارد زیادی بستگی دارد ، مانند : استراتژی ، سرمایه اولیه مورد نیاز انتخاب مدیر حساب حرفه ای 

 فری بودن حساب و خیلی دیگر از موارد 

 که سعی میکنیم در هر مقاله توضیحاتی رو در باره ی آنها بدهیم .

البته با برقراری ارتباطی با مشاوران می توانید اطالعات بیشتری رو دریافت کنید و حتی در انتخاب مسیر درست و حساب هایی با سود های 

به امید کس حرفه ای هستش . ا را راهنمایی خواهند کرد ، بله البته که تمامی این موارد رایگان هستند و جزو سرویس های فارمستمر هم شم

 مندی سرمایه گذاری هایتانسود

 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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