
 

 مزایای اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای :

 عضویت مجانی اپلیکیشن به صورت مادام العمردانلود و نصب و  .1
 برای دسترسی به باالترین سطح از امکانات اپلیکیشن VIPارتقاء حساب به  .2

 عضویت به صورت رایگان ءارتقاروش هایی برای  .3

 از ایران برای افراد درون و خارجعضویت  ءارتقاروش های گوناگون  .4
 قابلیت نصب بر روی تمامی سیستم عامل ها و دستگاه ها .5
 تمامی بخش ها و مزایای بعدی به صورت رایگان در اختیار عموم قرارداده میشود .6
 گروه بازارهای مالی9 –نماد معامالتی  400بیش از  .7

 

 نماد معامالتی 400تمامی تحلیل های تکنیکال بر روی  .8

 سیگنال ها به صورت همزماناعالم تحلیل های تکنیکال و  .9
 ثانیه پس از وقوع 1اعالم تحلیل و سیگنالدهی در کمتر از  .10

 هااعالم سیگنال ها و تحلیل ها از طریق نوتیفیکیشن و اعالن .11
 دریافت تحلیل ها و سیگنال های معامالتی بعد از روشن شدن یا در دسترس قرار گرفتن  .12

 سود نوع روند فعلی و پیشبینی شده امکان اعالم لحظه ای نقطه ورود و حد ضرر و حد .13
 ردیابی وضعیت سیگنال و تحلیل ها به صورت ریل تایم .14
 سیگنال و تحلیل به همراه معرفی کامل استراتژی معامالتی .15

 سیگنالدهی توسط منتخبی از بهترین استراتژی های بازار های مالی .16

 اعالم اهمیت و درصد موفقیت استراتژی .17
 تشخیص سیگنال و تحلیل بازارالگوریتم های پیشرفته در  .18
 آپدیت و بروزرسانی الگوریتم ها نسبت به شرایط موجود .19
 سیگنالدهی معامالت آپشن .20
 تقویم اقتصادی به زبان فارسی .21
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 نشان دهی اهمیت خبر بر روی ارز مورد نظر شما .22

 معرفی بروکر های مناسب فارکس و بروکرهای مناسب معامالت آپشن .23
 هاراهنمایی ثبت نام در بروکر .24

 جلسات آموزشی طبقه بندی شده از مبتدی تا حرفه ای .25
 جلسات آموزشی طبق منابع معتبر .26

 

 بخش بسیار کاربردی ابزار معامالتی با امکانات فراوان .27



 

 بخش مبد ارزها .28

 بخش تنظیمات بسیار کاربردی مناسب برای شخصی سازی اپلیکیشن .29
 بودن اپلیکیشن چند زبانه .30

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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