
 

 ( Amarketsاِی مارکتس )بروکر معرفی 

 

 یکی از بروکر هایی که این روز ها بسیار میان ایرانیان پرطرفدار شده است بروکر معتبر آمارکتس هستش 

 از زمانی که بروکر هات فارکسآغاز کرده است.  2007این بروکر فعالیت حرفه ای خود را در بازار های مالی و خدمات رسانی به افراد از سال 

بروکر خودداری از ارائه سرویس دهی به ایرانیان کرد بروکر آمارکتس و یا همان اِی مارکتس از طرفداران بیشتری برخوردار شد و توجهات به این 

 .بیشتر شد 

ها و  ضر جزو بهترینال حاخود این بروکر هم موفق شد با ارائه خدمات مناسب و بسیار خوب از موقعیت پیش آمده بهترین استفاده را کند.  و در ح 

 معتبر ترین بروکر هایی باشد که به ایرانیان خدمات ارئه میکند .

 

 

 Amarketsنام صحیح بروکر  

در میان فارسی زبانان و معامله گران ایرانی دارای تلفظ های متفاوتی می باشد برخی آن را آمارکتس ، برخی ای مارکتس و خیلیا هم  Amarketsبروکر 

 کت و آمارکت صدا میزنند.اون رو ای مار

ی مارکتس ، هستش ، ولی در این مقاله به تمامی نام هایی که آن را صدا می زنند برای شما نام خواهیم برد تا م درست و تلفظ صحیح آن ، بروکر اِ ولی نا

 .آشنایی کامل با آن را پیدا کنید تا اگر با نام های دیگری آن را مشاهده کردید متوجه تشخیص آن شوید

 

 

 

 

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

 اینستاگرام           
https://pforex.co 

 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 

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


  سایت اصلی بروکر آمارکتس

 یکی از مواردی که معامله گران و مشتریان عزیز حتما باید به ان توجه کنند در رابطه با سایت اصلی این بروکر هستش 

ک های هستش که از لینبه دلیل امکان وجود لینک های جعلی در سطح اینترنت و منابع نا معتبر و همچنین برخی از مشکالت داخلی اینترنت ایران بهتر 

 معتبر و درست استفاده کنید.

کامل قرار ثبت نام تا احراز هویت فایلهای آموزش در اینجا برای شما عزیزان لینک اصلی این بروکر قرار داده شده است و در هر قسمت این مقاله از  

 گرفته است.

 (  مارکتس فارسیآکلیک کنید.) سایت  اینجا Amarketsبروکر برای ورود به سایت اصلی 

https://ir.a-markets.co/?g=VGI9W  

 

 حساب اسالمی در آمارکتس 

 

اسالمی طه با یکی از ویژگی های بسیار جذاب و متمایز کننده بروکر اِی مارکتس نسبت به ما بقی بروکرهایی که به ایرانیان خدمات ارائه میکنند در راب

 سوآپ فری کردن حساب های آن هستش .کردن حساب ها و یا همان 

 که در این بروکر شمکا می توانید بدون هیچ محدودیت خاص زمانی و به طور دائمی حساب خود را سوآپ فری کنید و نکته جالب آن این هستش که

 ecnبروکر  انجام دهید بلکه می توانید بر روی تمامی حساب های آن مانند  اسالمی کردن حساب را نه تنها می توانید بر روی حساب های استاندارد این

 هم انجام دهید که خود این موضوع یک مزیت متمایز کننده برای آن هستش.

 که برای انجام اینکار می توانید از تیم پشتیبانی ما فایل راهنمای اسالمی کردن حساب آمارکتس را جلو ببرید 

 
 

  در آمارکتس  معاملهدارایی های قابل 

 

نه گسترده ای در بروکر آمارکتس دارایی هایی که می توانید معامله کنید و دارایی هایی که در متاتریدر آمارکتس به شما نمایش داده می شود بسیار دام

راق قرضه و فلزات . همونطور که مشاهده کاالها ) طال ، نفت و ...( ، ارزهای دیجیتال ، شاخص ها ، سهام ، اودارد. مانند: جفت ارزهای فارکس ،  

 کردید طیف گسترده ای از دارایی های مختلف در این بروکر ارائه می شود 

 که در قسمت زیر برای شما به صورت تفکیک شده نمایش داده شده است.

https://ir.a-markets.co/?g=VGI9W


 

 

 جفت ارز های فارکس : -1

ستید ، از ویژگی های معامله گری در این بروکر هم بر روی جفت ارزها اسپرد جفت ارز فارکس در این بروکر ه 42 شما قادر به معامله گری بیش از

نوع حسابی که ارائه میکنه ، حساب هایی با اسپرد فیکس ، حساب های معمولی و حساب های با تکنولوژی ای سی  3نسبتا پایین اون هارو گفتش در هر 

را مشاهده کنید مانند جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای کراس و جفت ارزهای اگزوتیک.که می توانید هر سه دسته بندی اِن . در این جفت ارز ها شما 

 .با نام های دیگری هم مثل جفت ارزهای ماژور و مینور هم ممکن هستش شما بشناسید

 

 فلزات: -2

پوشش داده میشود که شما می توانید به راحتی معامله طال در آمارکتس و دیگر  نوع از فلزات مهم بازار های مالی و پرطرفدار در بروکر اِی مارکتس 7

 معامله فلزات در آ مارکتس را انجام دهید .

 

 

 

 ارزهای دیجیتال ) کریپتو( : -3

رده ای دارند  با توجه به دارایی هایی که تازگی ها درون بروکر ها قابل معامله هستش ، ارزهای دیجیتال هستند که خودشون دنیای بسیار گستیکی از 

ی بروکر آمارکتس این بروکر هم از پیشرفت عقب نمونده بلکه با اون همگام شده ،و شما قادر به انجام معامله کریپتو در فارکس بروزرسانی های هرروزه

 و معامله کریپتو در متاتریدر هستید .

در متاتریدر بوجود آمده است . مانند معامله هستید . که این امکان یعنی معامله ارزهای دیجیتال  ارز دیجیتال در این بروکر 12شما قادر به معامله گری 

 بیتکوین در متاتریدر بروکر آمارکتس  و دیگر ارزهای دیجیتالی مثل کاردانو ، ریپل ، اتریوم ، پولکادات و ترون .

 .یکشنبه ارزهای دیجیتال در آمارکتس هستش  یکی از ویژگی هایی که قابل چشم پوشی نیست امکان معامله شنبه و

 

 

 

 

 



 سهام :-4

خرید سهام های آمریکا در ایران را ممکن کرده است و شما می توانید از سهام ها برتر دنیا دراین بروکر ارائه می شود . که  144دی بیش از بالغ بر عد 

 روکر معامله کنید .ایران به راحتی سهام های برتر آمریکا و سهام های اروپا را در این ب

 ، فیس بوک ، تیم یوونتوس و ... . سهام هایی مانند : اپل ، علی بابا ، کترلپیالر ، والت دیزنی

 

 

 

  

 شاخص ها :-5

 تا از بزرگترین و برترین شاخص های بورس های بزرگ دنیا در بروکر اِی مارکتس قابل معامله هستش و شما می توانید به راحتی معامله شاخص 16 

،   S&P500   ،dowjones. مانند معامله شاخص داوجونز در آمارکتس و یا شاخص های دیگری مثل: ها در بروکر آمارکتس را انجام دهید 

Nasdaq100 ،  VIX  ،DXY  ،DAX30  ،eurostoxx50  ،ASX200  ،FTSE100  ،ITA40   ،Nikkei225  ،RTS   ،IBEX35   ،china50  ،

CAC40  وrussell2000 . 

 

 

 

 کاالها : -6

نماد ها به معامله کاال در اِی مارکتس بسیار امکانات و گزینه های جذابی را در اختیار شما قرار می دهد و دست شما را در معامله گری بر روی این 

فت در آ مارکتس و موارد دیگری دارایی مختلف در معامالت خودتون رو انجام دهید .مانند معامله ن 11طور کلی باز می گذارد شما میتوانید بر روی 

  emiss . همچون : کاکائو ، قهوه ، ذرت ، گاز طبیعی ، شکر ، سویا ، گندوم و نفت تگزاس ، نفت برنت و 

 

 اوراق :  -7

 امکان معامله اوراق در بروکر آمارکتس وجود دارد و شما می توانید اوراق های اروپا و آمریکا را در این بروکر معامله کنید 

 ساله ی اروپا و یا دیگر موارد . 10ای مثال اوراق قراضه بر

 



 

 جفت ارز 42بیش از  جفت ارزهای فارکس 

 نوع مختلف از فلزات 7 فلزات 

 عدد از سهام برترین شرکتها 144بیش از  سهام 

 عدد از شاخص های مطرح 16 شاخص

 دارایی مختلف 11 کاالها

 تا از اوراق های مهم دنیا 2 اوراق

 ارز دیجیتال 12بیش از  ارزهای دیجیتال پایه ) کریپتو کارنسی (

 

 

 میزان اسپرد در بروکر آمارکتس 

 

 دیگر ویژگی برجسته بروکر آماکتس میزان اسپرد در آن هستش .

که دارای تنوع مختلفی هستش و هر کس با استراتژی این بروکر حساب هایی هم با میزان اسپرد ثابت و هم حساب هایی با اسپرد شناور را ارائه میکنند 

 خود و با سلیقه خود می تواند هر یک از آنهارا که خواست را استفاده کند.

 1.3حداقل مقداری که برای اسپرد آن محاسبه می شود از  EUR/USDحساب های استاندارد آن برای مثال در جفت ارز  اسپرد در حساب های استاندارد :

 قرار دارد  پیپ 1.6شد که به طور میانگین مقدار بر روی می باپیپ 

 محاسبه می شود  0مقدار های اسپرد آن از حداقل و یا در حدود هم  ECNبرای حساب  : ECNمیزان اسپرد اِی مارکتس در حساب های 

پیپ میباشد البته به طور  0.4دار متوسط آن هم پیپ هستش و مق 0.1حداقل اسپردی که این حساب به خودش می بیند  EUR/USDبرای مثال در جفت ارز 

رو دریافت می کنند که در بروکر  کمیسیونیبجای اسپرد بروکر ها به خاطر وصل کردن معامله گر به سیستم شبکه بانکی   ECNمعمول در حساب های 

 دالر دریافت می شود  5ر همانطور که در قبل گفته شد به ازای هر الت معامله مقدا ECNاِی مارکس کمیسیون حساب های 

در حساب های فیکس اسپرد بروکر آمارکتس به طور ثابت و فیکس شده اسپردی برای هر جفت در حساب های فیکس اسپرد :  Amarketsمقدار اسپرد 

ن نوع حساب میتونه در پیپ می باشد ای 3به طور ثابت اسپرد آن  EUR/USDارز و دارایی در نظر گرفته می شود شده است برای مثال در جفت ارز 

 را نداشته باشید ) پهن شدگی اسپرد ( زمان نوسانات بازار بسیار به کمک شما بیاد و دیگر نگران واید شدگی اسپرد 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Amarketsپلتفورم های معامالتی 

 

 این بروکر هم مانند دیگر بروکر های دنیا از قوی ترین و محبوب ترین پلتفورم های دنیا نیز استفاده میکند . یعنی متاتریدر های 

، البته هر دوی این پلتفورم ها نسخه های موبایل و تلفن  5قابل دانلود می باشد و همچنین متاتریدر  آمارکتس از داخل سایت این بروکر 4. متاتریدر  5و4 

 های همراه آن ها نیز ارائه میشود و شما بر روی موبایل های خود هم می توانید معامالت خودتون رو جلو ببرید 

 نید به راحتی پلتفورم های مد نظر خود را انتخاب و دانلود کنید لینک دانلود هر یک را برای شما در قسمت زیر قرار میدهم تا بتوا

  

 متاتریدر 4 برای ویندوز 

 

 متاتریدر 5 برای ویندوز 

 

 متاتریدر 4 برای مک او اس 

 متاتریدر 5 برای مک او اس 

 

 متاتریدر 4 برای موبایل اندورید

 

 متاتریدر 5 برای موبایل اندروید

  

 متاتریدر 4 برای آیفون

  

 متاتریدر 5 برای آیفون

 

 متاتریدر 4 تحت وب 

 

 متاتریدر 5 تحت وب

 

 

 پشتیبانی آمارکتس 

 

می باشد که با سرعت عملی مناسب تمامی سواالت شما عزیزان را پاسخ گو هستند و  ویژگی جذابی که این بروکر داراست پشتیبانی فارسی آمارکتس

 . راهنمایی های الزمه را خواهند کرد 

که هم به صورت چت زنده  ساعته و با سرعت عملی قبال قبول ارائه می شود 24روز هفته و به صورت  7الزم به ذکر هستش که این پشتیبانی در 

گر موارد ارتباط برقرار کنید و مارکتس و دیواتساپ اِی هم از طریق برخی از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام آمارکتس و یا درون وب سایت آنها و 

 سواالت خودتون در برای آنها مطرح کنید تا پاسخ های مناسب را دریافت کنید

 

شما را گام احساس کردی نیاز به دریافت اطالعات دارید ارتباط برقرار کنید تا  هم هر مرحله که میتوانید از تیم مجرب پشتیبانی ماالبته نا گفته نمونه شما 

 تان کنند . به گام راهنمایی کنند و همینطور در انتخاب بروکر و حساب معامالتی ، مناسب با شرایط شما می توانند راهنمایی

https://download.mql5.com/cdn/web/amarkets.ltd/mt4/amarkets4setup.exe
https://download.mql5.com/cdn/web/amarkets.ltd/mt5/amarkets5setup.exe
https://static.amarkets.trade/s2.amarkets.org/dist/AMarketsMetatrader4.dmg
https://static.amarkets.trade/s2.amarkets.org/dist/AMarketsMetaTrader5.dmg
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metaquotes.metatrader4&referrer=ref_id%3d34d57802%26server%3dAMarkets-Demo%252cAMarkets-Real
https://download.mql5.com/cdn/mobile/mt5/android?server=AMarkets-Demo,AMarkets-Real
https://download.mql5.com/cdn/mobile/mt4/ios?server=AMarkets-Demo,AMarkets-Real
https://download.mql5.com/cdn/mobile/mt5/ios?server=AMarkets-Demo,AMarkets-Real
https://my.amarkets.site/mt4web
https://my.amarkets.site/mt-web


 

 

 بونوس های آمارکتس و طرح های تشویقی

 

بروکر آمارکتس دارای بونوس بروکرها ، امکانی که هیچ کسی نمی تواند از کنار آن بی توجه رد شود ، بونوس ، میرسیم به یک ویژگی جذاب درون 

و اشاراتی های بسیار جذابی برای مشتریان فارسی زبان و ایرانی خودش داراست که به چندتا از آنها که در حال حاضر ارائه می شوند نگاهی میندازیم 

 رو می کنیم .

دالر اختصاص داده شده  300% قابل معامله می باشد که به واریز های تا حد اقل 10، بونوس بونوس هایی که در این بروکر ارائه می شود یکی از 

 است 

داقل ز حولی نکته جالبش اینجاست هرچقدر واریز شما بیشتر باشد درصد بونوس شما تغییر خواهد کرد و مقدار آن بیشتر خواهد شد برای مثال با واری

 % بونوس دریافت خواهید کرد.13دالر تا  500

به حساب های الیو و  یا همان حساب آزمایشی آمارکت متعلق به شما البته یک سری از بونوس ها مانند انتقال مقدار سود بدست آمده از حساب های دمو

 رار کنید تا شما را راهنمایی کنند .اصلی هم وجود دارد که برای مطلع شدن با شرایطش بهتره با پشتیبانی ما ارتباط برق

برای مطلع شدن از جدید ترین بونوس ها و طرح های تشویقی ای که منحصرا و به صورت اختصاصی از طریق ما ، فارکس حرفه ای دریافت خواهید 

 کرد می توانید با تیم پشتیبانی ارتباط برقرار کنید تا شما را راهنمایی کنند .



 

 

 Amarketsاب های باره حسخالصه ای در

 :در اِی مارکت حد اقل واریز برای افتتاح حساب 

 

دالر به حساب استاندار آمارکت و حساب فیکس اِی مارکت افتتاح حساب خود را کامل  100این امکان وجود دارد که شما بتوانید با واریز حداقل مقدار 

 کنید و شروع به ترید و معامله گری خودتون کنید 

رو پیش با حداقل اسپرد ممکنه معامله گریتون به شبکه بین بانکی متصل شوید و  $200هم شما می توانید با واریز حداقل مقدار  ECN و در حساب های

 ببرید.

 : Amarketsلوریج  بروکر 

 لول قرار دارند . همانطور که همگی شما عزیزان مطلع هستید معامالت فارکس در دسته بندی معامالت دارای مارجین لول و لوریج

ید لوریج اِی مارکت با ارائه لوریج های متنوعی با گستردگی زیاد سعی دارد که به شما خدمات مناسبی رو ارائه کند تا با هر استراتژی شخصی بتوان

در این بروکر  1:1000که تا حداکثر لوریج  مناسب رو انتخاب کنید چون همانطور که می دانید مقدار لوریج بسیار مهم در استراتژی معامالتی می باشد 

 ی مقایسه کنید. ارائه میشود البته در هر حساب متفاوت می باشد که در پایین این بخش جدولی قرار داده شده است و می توانید با هم تفاوت ها را به راحت

 

 

 حداقل حجم معامالتی در این بروکر :

 

 100الت هستش و حداکثر مقداری که می توانید برای معامالت خودتون اتخاذ کنید  0.01وانید قرار دهید حداقل التی که برای معامالت خودتون می ت

 الت هستش .

 کمیسیون اِی مارکتس:

 میباشد و بروکر از شما کمیسیونی دریافت نمی کند  0فبکس میزان کمیسیون در این بروکر در حساب های استاندارد و 

$ کمیسیون و به ازای بستن 2.5ر وصل کردن تریدر به شبکه بین بانکی به ازای باز کردن هز یک الت معامله از شما به خاط ECNولی در حساب های 

البته این  می باشد. $5$ کمیسیون در یافت خواهد کرد، که سر جمع مقدار کمیسیون آن به ازای هر یک الت معامله 2.5هر یک الت معامله هم از شما 

 لزات طال و نقره ممکن هستش که متفاوت باشند .مقادیر در معامالت ف

 دقت داشته باشید. ECNحتما به این موضوع قبل از انتخاب حساب های 

 



 ارزهای حساب :

 ( میباشد .EURیورو )  , (USDحساب های این بروکر با دو ارز دالر آمریکا )

 دو ارز با ارزش دنیا انجام دهید.شما میتوانید سرمایه گذاری و ترید های خودتون رو با استفاده از این 

 ( :stop outمیزان استاپ اوت )

 stop outبه مقدار ( drawdownون حسابتون )اتریدرها می بایست حتما این مورد رو در نظر داشته باشید در استراتژی های خودتون تا مقدار دراد

 لول شما می باشد. % مارجین20نرسد تا معامالت شما بسته نشود. این مقدار در این بروکر 

 % برسد معامالت شما به صورت خودکار شروع به بسته شدن خواهد کرد.20زمانی که مارجین لول شما به 

 % می باشد .40آمارکت این مقدار  ECNالبته در حساب های 

 

 fixed standard ECN مقایسه حساب ها
 €200$/200 €100$/100 €100$/100 حداقل واریز

 1:200تا  1:1000تا  1:1000تا  لوریج

 0.01 0.01 0.01 حداقل حجم 

 پیپ 0شناور از  پیپ 1.3شناور از  پیپ 3ثابت از  اسپرد

 $ برای هر الت5 0 0 کمیسیون

 stop out 20% 20% 40%میزان 

 USD,EUR USD,EUR USD,EUR ارز حساب
 

 کار حساب های استاندارد هستش. وعپیشنهاد خود این بروکر به معامله گران مبتدی و تازه وارد برای شر

 

 

 نظارت بر روی آمارکتس:

، یک سازمان دیگه هم وجود داره که بر روی انجام معامالت بروکر آمارکتس عالوه بر دو سازمانی که بر روی فعالیت های این بروکر نظارت دارند 

 نظارت دارد .



، یک سازمان نظارتی کیفی می باشد که بر روی معامالت این بروکر نظارت دارد و هر ماه تعداد زیادی از  VMT  ،verify my tradeسازمان 

 معامالت آنها را مورد بررسی قرار می دهد 

 

 

 (:Amarketsاپلیکیشن بروکر آمارکتس )

 

ستش که سعی دارد با استفاده از جدید ترین امکانات بهترین این بروکر همانطور هم که گفتیم همیشه همراه با تغییرات و به روز رسانی های هر روزه ه

 سرویس هارا ارائه کند .

دسترسی داشته باشید. فقط دقت کنید به این یکی از امکانات این بروکر اپلیکیشن آنها هستش که شما میتوانید به تمامی امکانات سایت از طریق اپلیکیشن 

موبایل شما هنوز نیازمند متاتریدر هستید و فقط اقالمی همچون : واریز و برداشت ،ثبت نام و احراز هویت ، مسئله که برای معامله کردن و ترید برروی 

 مشاهده پروفایل ، قسمت سرمایه گذاری این بروکر و موارد دیگر در دسترس شما خواهد بود.

 و کلیک هر یک به قسمت دانلود آن انتقال داده خواهید شد.لینک های دانلود اپلیکیشن را برای شما در قسمت پایین قرار خواهم داد و با لمس 

 اپلیکیشن بروکر آمارکتس برای اندروید

 اپلیکیشن برورکر آمارکتس برای آیفون 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amarkets
https://apps.apple.com/app/amarkets/id1495820700


 

 

 Amarketsسرمایه گذاری در 

 ( بسیار زیاد شده است.Copy Trading) Rammو  pammاین روز ها بحث سرمایه گذاری از طریق حساب های 

 هستید.Ramm Amarkets بروکر آمارکتس هم دارای این قابلیت میباشد. شما قادر به سرمایه گذاری در حسابهای 

ترید هستند و شما با قرار دادن سرمایه خودتون بر روی یک حساب دقیقا همان معامالت آن مدیر برای شما هم ثبت می شود و این حساب دقیقا همان کپی 

قت داشته شما دقیقا همان مقدار درصد سود مدیر کسب درآمد خواهید داشت که این روش نیاز به هیچ گونه دانشی ندارد و تنها موردی که باید به آن د

کردن معامله گران مناسب برای سرمایه گذاری هستش که البته بهتر هستش قبلش از این نوع سرمایه گذاری کمی اطالعات دریافت کنید و سپس باشید پیدا 

 سرمایه گذاری کنید.

 ئه میکنند .های رایگانی را به شما عزیزان عالقه مند اراوره افارکس حرفه ای دارای برخی متخصصان در این زمینه هستش که اطالعات و مش

را ممکن هستش  به نظر من هنوز جای پیشرفت داره و در بروزرسانی های آینده تغییرات بهتریای مارکتس نسبت به ما بقی رقبا این بخش در بروکر 

 تجربه کند. که 

  

 

 

 و سوابق آن  Amarketsجوایز 

جوایزی همچون : سریع  دارای جوایزی فراوان در حوزه بازار های مالی هستش و توانسته اند جوایز متعددی رو بدست بیاورند. Amarketsبروکر 

 .ترین بروکر در حال رشد ، بهترین بروکر ارزشی ،سریع ترین بروکر برای اجرای معامالت و ده ها جایزه دیگر

 

 در بروکر آمارکتس : sentimentاندیکاتور 
 پیدا کنیم . sentimentبهتره یک آشنایی با اندیکاتور قبل از این که ببینیم این چه نوع از امکاناتی هستش 

بر روی  این اندیکاتور به شما این امکان رو میده که از احساسات درون بازار با خبر شوید ، منظور از احساسات نسبت خریدار به فروشنده هستش که

 درون یک جفت ارز چه مقدار خریدار و چه میزان فروشنده وجود دارد ، الته ایم نسبت با درصد نمایش داده میشود . یک نمودار نشان میدهد که



زار با خبر شوید. این داده می دهد تا از احساسات درون بارا اجازه این به شما پس اندیکاتور سنتیمنت که یکی از بخش های بروکر امارکتس  هستش 

 مناسب برای افرادی هستش که از تحلیل احساسات بازار هم استفاده می کنند  های اطالعاتی بسیار

 

 ثبت نام در بروکر آمارکتس :

ام به گام آن می توانید شما به راحتی با کلیک بر روی این لینک یکبار کلیک کنید و در صفحه اصلی سایت این بروکر اقدام به ثبت نام خودتون کنید و گ

 را پیش ببرید.

نام خودتون رو با آن ها پیش به رایگان همراه باشند و شما ثبت التبه اگر با تیم پشتیبانی هم ارتباط برقرار میی توانید بکنید تا در تمامی مراحل با شما 

 ببرید

https://ir.a-markets.co/?g=VGI9W  

 

 

 

https://ir.a-markets.co/?g=VGI9W


 آیا بروکر آمارکتس معتبر است ؟

در این سازمان معتبر در سنت وینسنت به ثبت رسیده است.و همچنین یکی   Amarketsاست ، که برورکر  FSAبروکر آمارکتس تحت نظارت و رگوله 

 $ را به مشتریان پرداخت خواهد کرد . 20000هستش که در صورت ادعاهای احتمالی تا  the financial commissionاز اعضای شرکت 

 معتبر می باشد بنا به دالیل فوق. Amarketsدر نتیجه بله بروکر 

 میزان سرمایه آمارکت چقدر است ؟حداقل 

 $ می باشد 100واریز اولیه مورد نیاز برای این بروکر 

 حداکثر لوریج آمارکت چه میزان می باشد ؟

 افزایش دهید 1000به1شما می تواانید در حساب های این بروکر لوریج خود را تا مقدار 

 آیا اسپرد بروکر آمارکتس ثابت است ؟

 دارای حساب هایی با اسپرد ثابت می باشد  بله ، این بروکر

 بروکر آمارکتس ؟ ECNاسپرد حساب 

 محاسبه می شود و در هر دارایی متفاوت است  0.1اسپرد آن از میزان 

 آیا معامله شاخص دالر در آمارکتس انجام می شود ؟ 

 شاخص برتر دنیا در اِی مارکتس ترید کنید 16بله شما می توانید بر روی بیش از 

 جفت ارزهای کراس در آمارکتس معامله می شوند ؟ 

 شما می توانید هم بر روی جفت ارزهای اصلی و هم جفت ارزهای فرعی در این بروکر معامالت خودتون رو انجام دهید

 چه نوع فلزاتی در بروکر آمارکتس معامله می شود؟

 و زینک در این بروکر قابل معامله می باشد. فلزاتی همچون : طال ، نقره ، آلومینیوم ، مس ، نیکل ، پالتینیوم

 آیا معامله ارزهای دیجیتال در آمارکتس امکان پذیر است ؟ 

 کریپتو کارنسی مطرح دنیا  12بله بر روی بیش از 

 آیا ترید در روزهای شنبه و یکشنبه در آمارکتس انجام میگیرد ؟ 

 عنی شنبه و یکشنبه هم بر روی ارزهای دیجیتال در این بروکر معامالت خودتون رو انجام دهید بله شما می توانید در روزهای آخر هفته بازار های مالی ی

 آیا معامله ارزهای دیجیتال در آمارکتس امکان پذیر است ؟ 

 کریپتو کارنسی مطرح دنیا  12بله بر روی بیش از 

 آیا ترید در روزهای شنبه و یکشنبه در آمارکتس انجام میگیرد ؟ 

 دهید می توانید در روزهای آخر هفته بازار های مالی یعنی شنبه و یکشنبه هم بر روی ارزهای دیجیتال در این بروکر معامالت خودتون رو انجام بله شما 

 سهام اپل را کجا میشه خرید ؟

 در بروکر معتبر اِی مارکتس می توانید بر روی برترین سهام های دنیا معامالت خودتون رو انجام دهید

 کر آمارکتس پشتیبانی فارسی دارد؟برو

 روز هفته فارسی می باشد  7ساعته در  24بله این بروکر دارای پشتیبانی 

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یال هاگنیموفق 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  

 

 

 کانال تلگرام
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