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 پس از ورود به سایت کارگزاری برای مشاهده انواع حساب های این کارگزاری 

 در دسته بندی معامالت و سپس بررسی حساب های معامالتی کلیک کنید
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همینطور که مشاهده میکنید این کارگزاری دارای سه نوع حساب معامالتی برای معامله 
 گران میباشد 

: از ویژگی های این حساب میتوان به حداقل  FIXEDحساب معامالتی اول حساب 
مالت به صورت آنی و یا به یورو ، اجرای معا 100دالر یا  100مبلغ واریز برای افتتاح 

الت  ،  0.01، حداقل حجم سفارش  1000به  1صورت خرید در بازار ، حداکثر لوریج 
پیپ ، این حساب قابلیت حساب اسالمی یعنی بدوم بهره و دارد  3اسپرد ثابت از 

% و 20کمیسیون این نوع از حساب صفر هست و این حساب دارای استاپ اوت 
% می باشد ارز پایه این حساب یورو و 50موقیت های هج شده مارجین معامالت برای 

نماد  7نمادمعامالتی در بازار فارکس ،  28دالر است با این نوع حساب میتوانید برروی 
نماد معامالتی در  2نماد معامالتی در بازار شاخص ها ،  16معامالتی در بازار فلزات ، 

نماد معامالتی برای  157یا ارز دیجیتال و  نماد معامالتی ارزهای پایه 12اوراق قرضه ، 
 سهام  معامالت خودرا انجام دهید



 
: از ویژگی های این حساب میتوان به حداقل مبلغ  STANDARDحساب معامالتی دوم 

صورت  یورو ، اجرای معامالت به صورت آنی و یا به 100دالر یا  100واریز برای افتتاح 
الت  ، اسپرد  0.01، حداقل حجم سفارش  1000به  1خرید در بازار ، حداکثر لوریج 

پیپ ، این حساب قابلیت حساب اسالمی یعنی بدوم بهره و دارد کمیسیون  1.3شناور از 
% و مارجین معامالت 20این نوع از حساب صفر هست و این حساب دارای استاپ اوت 

می باشد ارز پایه این حساب یورو و دالر است با این % 50برای موقیت های هج شده 
نماد معامالتی در بازار  7نمادمعامالتی در بازار فارکس ،  42نوع حساب میتوانید برروی

نماد  12نماد معامالتی در اوراق قرضه ،  2نماد معامالتی در بازار شاخص ها ، 16فلزات ، 
ماد معامالتی برای سهام  معامالت خودرا ن 157معامالتی ارزهای پایه یا ارز دیجیتال و 

 انجام دهید



 
: از ویژگی های این حساب میتوان به حداقل مبلغ واریز   ECNحساب معامالتی سوم  

یورو ، اجرای معامالت به صورت آنی و یا به صورت خرید  200دالر یا  200برای افتتاح 
 0الت  ، اسپرد شناور از  0.01، حداقل حجم سفارش  200به  1ر لوریج در بازار ، حداکث

پیپ ، این حساب قابلیت حساب اسالمی یعنی بدوم بهره و دارد کمسیون این نوع از 
% و 20یورو در هر الت هست و این حساب دارای استاپ اوت  2.5دالر یا  2.5حساب 

اشد ارز پایه این حساب یورو و % می ب50مارجین معامالت برای موقیت های هج شده 
نماد  7نمادمعامالتی در بازار فارکس ،  42دالر است با این نوع حساب میتوانید برروی

نماد معامالتی در  2نماد معامالتی در بازار شاخص ها ، 16معامالتی در بازار فلزات ، 
معامالتی برای نماد  157نماد معامالتی ارزهای پایه یا ارز دیجیتال و  12اوراق قرضه ، 

 سهام  معامالت خودرا انجام دهید



 
 

 
 

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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