
 

 پس از سرمایه گذاری در حساب های پم آلپاری 

برای خیلی ها سوال بوجود میاد بعد از سرمایه گذاری بر روی یک حساب چه اتفاقی می افتد و حساب های سرمایه گذاری آلپاری به چه 

 شکل هستش؟ 

 چه اتفاقی برای حساب شخصی افراد در آلپاری حساب پم می افتد  ؟

 چجوری شکل میگیره و کسب در آمد دالری شما چگونه آغاز می شود ؟ سرمایه گذاری دالری شما

 

کابین زمانی که شما تمامی مراحل کار خود را انجام دهید و سرمایه گذاری شما انجام گیرد اولین تغییری که به وجود می آید در بخش 

م به دنبال کردن و سرمایه گذاری بر روی او کرده شخصی شما هستش در قسمت سرمایه گذاری های من . در این بخش مدیر حسابی که اقدا

 اید نمایش داده می شود به همراه تمامی اطالعات اون مدیر حساب را شما می توانید در آنجا ببینید.

 مانند: 

 مقدار سرمایه شخصی خالص شما-1

 تغییرات روزانه حساب -2

  نام مدیر حسابی که بر روی او سرمایه گذاری انجام گرفته است-3

 شماره حساب سرمایه گذاری  -4

 

 
البته در ویدئوی فوق توضیحات بسیار بیشتری خدمت شما داده شده است . که حتی مثالی از یکی از افرادی که عالقه مند به سرمایه گذاری 

ز این روش یعنی سرمایه در حساب های پم بروکر آلپاری بوده است را مشاهده خواهید کرد . امروزه خیلی از افراد در دنیا هستند که ا

 گذاری در فارکس و سرمایه گذاری بر روی مدیران حساب حرفه ای در آمد کسب می کنند.
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 بررسی صفحه مدیران حساب های سرمایه گذاری آلپاری

 

ث می شود که حساب در این صفحه شما می توانید اطالعات بسیاری مناسبی از مدیر حساب بدست آورید، دقیقا همین اطالعات هستند که باع

 ها در لیست پیشنهادی ما قرار گیرند . که برخی از بخش های آن را با هم در این جا می خواهیم بررسی بکنیم .

 و پاسخ برخی از سواالت زیر را می توان در این مقاله داد:

 چرا مقدار ریسک پذیری در سرمایه گذاری موثر هستش ؟

 م هستش؟چرا وجود مشاور در سرمایه گذاری الز

 

 

 

 بهترین راه کسب در آمد دالر

 

 حساب های پم و کپی ترید را در بازار های مالی یکی از راه بسیار مناسب برای سرمایه گذاری دالری میدانند حاال ممکنه این سوال براتون

 سرمایه گذاری در حال حاضر هستند ؟بیاد: چرا حساب های پم بهترین راه پیش 

خب اگر در کابین مدیران حساب ها دقت کرده باشید بخشی وجود دارد با عنوان ، موجودی غیر قابل برداشت مدیر ، این سرمایه ای هستش 

ترید ها قرار داده است یعنی در هر معامله که انجام میگیرد سرمایه خود مدیر که فردی که مدیر حساب درون حساب برای معامالت خود و 

فه ای و موفق می باشد درگیر با معامالت شود . و دقیقا همین موضوع باعث می شود که فرد تمامی توانایی و دانش خود را با تجربه و حر

 به کار گیرد تا سود بیشتری بدست آورد و معامالت رو بخاطر این که سرمایه خود او هم درگیر هستش با وسواس بیشتری انجام دهد.



 

 
 

 ریسک حساب های پم

صفحه مربوط قسمتی در ن درویکی از مهم ترین موارد که در انتخاب مدیر حساب حرفه ای در نظر گرفته می شود بخش ریسک هستش ، 

 ثر در انتخاب یک مدیر حساب باشد.نید ، این مورد می توانید عاملی موشما میتوانید مقدار ریسک را مشاهده کمدیر حساب حرفه ای به 

پذیری او موثر هستش ، مشاوران ما به شما کمک میکنند تا بهترین گزینه برای سرمایه گذاری مقدار ریسک  قاعدتا شخصیت هر شخص در

 را نسبت به مقدار ریسک پذیری شم انتخاب کنید  نکته قابل توجهش اینجاست که تمامی این مشاوره ها رایگان هستند

یکی از آن ها به معنی پایین بودن مقدار ریسک آن حساب می روشن بودن یسک درجه بندی شده است که با  آیکون مقدار ردر این قسمت 

 .باشد و هر چقدر تعداد بیشتری روشن باشد به این معنی هستش که از ریسک باالتری برخوردار هستش 

ستقیمی ولی همیشه کم ریسک بودن به معنای خوب بودن اون حساب معامالتی نیستش بلکه بعضی اوقات ریسک با مقدار سود دهی رابطه م

 ری آنها هستش .یار زیادی در انتخاب و تاثیر گذا.  میبینید که همین دو گزینه به تنهایی دارای چه اهمیت بسرو دارا هستش 
 

 



 

 موجودی تحت مدیریت

در این قسمت شما میتوانید مقدار سرمایه ای که تحت مدیریت و کنترل مدیر حساب می باشد رو مشاهده کنید یعنی در اینجا می توان مقدار 

و شما . البته در بخش سرمایه که یک سطر از آن پایین تر قرار دارد دیگر رو بر روی آن مدیر حساب را مشاهده کرد  افرادسرمایه گذاری 

 حتی در آن قسمت تاریخچه و گذشته آن را نیز مشاهده کنید 

 که در بخش های جلو تر به آن سطر ها خواهیم پرداخت . .داده می شود  نمایشکه به صورت گراف و نمودار هم به شما 

 

 

 ی در حساب های پمبازده

کلی حساب را بر روی یک نمودار مشاهده کنید که در این نمودار دید کلی درون حساب های پم شما می توانید در قسمت بازده میزان بازدهی 

  باشدنسبت به نوع معامله گری و بازدهی آن مدیر به طور کاملی مشخص می 

اطالعات ریز تر و نمودار  تمامی  و همچنین اگر به پایین تر بروید می توانیدبه راحتی با نگاهی ساده میتوان به سیر صعودی حساب پی برد 

  همین اطالعات مورد بررسی قرار داد طریقکه میتوان این مدیران حساب را از مشاهده کنید  های میله ای ماهانه آن هارا

 



 
 

 سرمایه در حساب های پم

قرار می گیرد  چندی قبل هم به این بخش اشاراتی شدش که شما می توانید به راحتی در این قسمت بر روی نمودار هایی که در اختیارتون

اف شما می توانید به پیشینه و گذشته آن حساب هم نیز دسترسی داشته باشید و اطالعات مفیدی را بدست آورید البته در پایین تر آن هم یک گر

 نید .ککه مقدار نسبت سرمایه خود مدیر حساب به سرمایه گذاران را می توانید مشاهده یا همان نمودار جمعی قرار گرفته است 

 

  

 



 بخش معامالت حساب هایی پم

رار گرفته اطالعات مناسبی قبسیار  هده کنید و همچنین در پایین تر آندر این بخش ها شما میتوانید  مقدار لوریجی که حساب استفاده کرده است را مشا

را  است یکسری نتایج و طبقه بندی ها برای حساب ها  وجود دارد برای مثال شما در آن جا می توانید مقدار نسبی سود دهی روزانه حساب های پم

 مشاهده کنید و یا مقدار حد اکثر افتی که حساب تجربه کرده است را مشاهده کنید 

 اده می کنند برای این که حساب های منتخب را انتخاب کنند و به شما عزیزان پیشنهاد دهند مشاوران ما از این مطالب استف

 

 

 

 باید اطالعات داشته باشیپر سود سرمایه گذاری برای 

 

آشنایی شما با نوع سرمایه گذاری هستش که انجام میدهید تا ببینید محیط آن به چه شکل هستش و اطالعات تمامی هدف ما از این توضیحات 

 بیشتر برای بررسی مدیران حساب خود را از چه قسمت هایی می توانید انجام دهید 

عزیزان آماده شده است که می توانید از آنها  البته تعریفات و مطالب و مقاله های زیاد دیگری در رابطه با این نوع سرمایه گذاری برای شما

 و آشنایی بیشتری با این سرمایه گذاری پیدا کنید استفاده کنید 

 زو مندیمبهترین و پربازده ترین سرمایه گذاری ها را برای شما آر

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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