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 VIPحساب  OlympTrade دیتر مپیال سکیآموزش معامالت بدون ر

 

چطور از  دانندیاما نم دهندیارتقا م VIP از افراد حساب خود را به یاری: بسدیتر مپیال سکیمعامالت بدون ر آموزش

 .استفاده کنند دیتر مپیدر ال سکیمعامله بدون ر تیقابل

 

داد  میخواه حیبازده، توض نیشتریبه ب یابیدست ینوع معامالت را برا نیمطلب، بصورت گام به گام نحوه استفاده از ا نیا در

 .(دیتر مپیال سکی)آموزش معامالت بدون ر

دالر حساب  10000که شما  یاست. زمان یتنامیو VIP حساب کی ،یمطلب آموزش نی: حساب استفاده شده در انکته

 .کرد دیخواه دایدست پ سکیمعامله بدون ر 5به  د،یکنیخود را شارژ م

 .کرد میصحبت خواه دیتر مپیکسب درآمد از بروکر ال ی. در ادامه در مورد ترفندهاشودیمحسوب م یدالر 100معامله  هر

 دیتر مپیدر ال سکیمعامله بدون ر کیاستفاده از  یالزم برا طیشرا

 دیبپرداز سکیبه معامله بدون ر دیتوانیمت سپر محافظ ظاهر شد، شما معال کیشما  Money یکه در صفحه یزمان

 .(دیتر مپیال سکی)آموزش معامالت بدون ر

 ریخود را نشان داد اما عالمت سپر محافظ در آن تصو سکیمعامالت بدون ر ریبه شما تصو یاگر کس دیداشته باش توجه

 .دیمراقب باش نیکالهبردار باشد؛ بنابرا کی تواندیوجود نداشت، او م
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شما  یحساب اصل نطوری. همدیسپر را فعال کن نیا دیبا د،یاستفاده کن سکیمعامله بدون ر کیاز  دیخواهیکه م یزمان

 .داشته باشد سکینسبت به مقدار معامله بدون ر یشتریب یموجود یدارا دیبا

 تانیامکان برا نیا د،یبده سکیمعامله بدون ر کیو درخواست  دیدالر شارژ کرده و ادامه آن را برداشت کن 10000شما  اگر

 .باشدیفراهم نم

اعتبار  دییکه مراحل تا دیحاصل کن نانیشود، اطم لیتبد VIP تا به دیحساب خود را دوباره شارژ کن دیخواهیاگر م ت،ینها در

 .دیاحساب را گذرانده

 

 :دیتر مپیدر ال سکیاستفاده از معامله بدون ر یراه برا دو

 

کسب  یبرا (Risk-Free) سکیه بدون رشود و تنها از معامل لیتبد VIP تا به دیراه: حساب خود را دوباره شارژ کن نیاول

 .دیاستفاده کن دیتر مپیال یدرآمد در پلتفرم معامالت

آن را فعال کرده و بالفاصله  تیداشت. در نها دیخواه یدسترس سکیکار به معامالت بدون ر نی. با ادیبپرداز زیبه وار ابتدا

 .دیو چه ناموفق، پول را برداشت کرده و از حساب خارج شو دی. چه موفق شودیاستفاده کن

. اگر دی. از آنها فورا استفاده کنشودیداده م یدالر 100 سکیمعامله بدون ر 5. به شما دیکن زیدالر وار 10000مثال:  یبرا

باز کردن معامله آپشن  یبرا دیکه بدست آورد یاز سود د،یو اگر برنده شد دیریبگ دهیآن را ناد د،یدر معامله شکست خورد

 .دیاستفاده کن یبعد
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 د،ی. اگر خوش شانس باششودی" گفته میزیو بدست آوردن چ زیچ چیروش از معامله اصطالحا "استفاده از ه نیا به

 .دیموفق شو سک،یپشت سر هم از معامالت بدون ر یدر سه معامله دیتوانیم

شما  یدر موجود یرییداد و تغ دیکه پلتفرم به شما اهدا کرده بود را از دست خواه یگانیتنها پول را د،یشکست خورد اگر

 .(دیتر مپیال سکی)آموزش معامالت بدون ر دهدیرخ نم

 

 دیتر مپیکسب درآمد از ال یراه: استفاده از راه معکوس معامالت برا نیدوم

آپشن  ینری. در ادامه دو معامله بادیکنیثابت را انتخاب م یانقضا خیتار کیروش  نیروش: شما در ا نیمربوط به ا یدهیا

 یزمان انقضا کینزول است. در  ینیبشیپ نیبوده و دوم متیصعود ق ینیبشیپمعامله  نی. اولدیکنیمعکوس را ثبت م

 .جاد شودیمتفاوت ا یجهیاست که دو نت رممکنیثابت، غ

 :مثال

. در ادامه معامله بدون میکنیدالر باز م 60آپشن را با  نیاول کسان،ی یصبح و با زمان انقضا 11:25مثال در ساعت  یبرا

 .میکنیدالر، باز م 100آپشن با استفاده از  نیدوم یرا برا سکیر

مان سود مطمئنا حساب نیدر آپشن دوم باشد. بنابرا تیبودن آپشن اول و عدم موفق زیآمتیموفق جهینت میکنیم فرض

 .(دیتر مپیال سکی)آموزش معامالت بدون ر کندیکسب م

مقدار پول  رایخواهد بود ز زیآم تیباز هم معامله موفق موفق شود نیبوده و دوم رموفقیآپشن غ نیمعکوس، اگر اول یبصورت

 .میاآپشن اول اختصاص داده یاست که برا یاز مقدار شتریب سکیاختصاص داده شده به معامله بدون ر
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باز کردن  یارزها براجفت ایتا بازار آهسته باشد  دیصبر کن دیبا د،یکنیحساب استفاده م کی: اگر شما تنها از نکته

 .نوسان نباشد یها چندان داراآپشن

 

باشد، احتمال  یارینوسان بس یدارا متیق خواهد داشت، اگر رینسبت به آپشن اول تاخ هیثان 2که آپشن دوم  ییآنجا از

 .تان باالستاز دست دادن پول

 نیرا در دوم سکیحساب و معامله بدون ر نیآپشن را در اول نی. اولدیشو دیتر مپیصورت با دو حساب وارد ال نیا ریغ در

 .دیحساب باز کن

 

 خالصه

 شتریشدن ببا شانس برنده دیتر مپیکسب سود از ال یبرا یشتریب یهاراه م،یکه در باال به آن پرداخت یجز دو روش به

 .وجود ندارد

کند و باعث شود پول  قیتشو VIP تان بهکردن حساب لیتبد یاست که شما را برا نیا سکیمعامالت بدون ر هدف

 .دیرا به معامالت اختصاص ده یشتریب



 دیتر مپیبروکر ال دیاند و شامعامالت رفته نیامکان ضرر وجود ندارد، به سراغ ا نکهیا تیوجود دارند که با ذهن یاریبس افراد

 .دیرا داشته باش دگاهید نیکه شما ا خواهدیهم م

 د،یرا داشته باش یوربهره نیشتریاز آنها ب دیبتوان نکهیا یو برا ستندین سکیبدون ر شهیدر واقع هم سکیبدون ر معامالت

 .دیگفتگو کن پیو اسکا بریتلگرام، واتس اپ، وا قیاز طر نهیزم نیبهتر است با مشاوران متخصص ما در ا

 

با مشاوران ما از  دیتوانیمنظور م نی. بددیداشته باش ازین نهیزم نیدر ا یشتریب یهاییاطالعات جامع، ممکن است به راهنما نیبا وجود ا

 .دییاقدام نما مشاوره یبرا 00971555406880شماره تلفن  ای پیو اسکا بریتلگرام، واتس اپ، وا قیطر

 

 

 

 

 

  

  
info@pforex.comEmail:  https://fa.pforex.comWebsite:  Telegram, WhatApp, Viber, IMO, Line 

Skype: pforex.org PFOREX.COMRight  Copy 00971555406880 

No 00971555406880 & 00442032870800 PFOREXFAFacebook:  @pforexcomChannel:   
 

mailto:info@pforex.com
https://fa.pforex.com/
https://fa.pforex.com/
https://www.facebook.com/PFOREXFA
https://telegram.me/pforexcom

