
 به نام خدا

ویژگی مهم و تاثیرگذار دیگر در انتخاب یک  8در ادامه معرفی ویژگی های یک کارگزاری یا بروکر خوب و مناسب قصد داریم تا 
 کارگزاری را با یکدیگر مقایسه کنیم

 Paamحساب مدیرتی یا حساب سرمایه گذاری یا حساب -11

یکی از ویژگی هایی که یک معامله گر بسته به استراتژی معامالتی خود برای انتخاب یک بروکر مناسب به آن توجه میکند 
 است  Paamحساب سرمایه گذاری یا حساب مدیریتی یا حساب 

انش حساب پم یا حساب مدیریتی , نوعی مدیریت سرمایه است که در ان یک شخص به عنوان مدیر حساب که تجربه و د
کافی در بازار مالی را دارد اقدام به معامله میکند و دیگر افراد وابسته به شرایطی که مدیر حساب پم یا حساب مدیریتی انتخاب 

 کرده  و یا شرایطی که معامله گر کپی کننده انتخاب کرده است اقدام به بازکردن معامالتشان میکند

ت که وقت و یا اطالعات کافی برای انجام معامله در بازار فارکس را ندارید حساب مدیریتی برای معامله گرانی طراحی شده اس
میتوانید با استفاده از این نوع حساب اقدام به کسب سود کنید و یا اگر معامله گر با تجربه و موفقی هستید میتوانید از توانایی 

 خودتان را در مدیریت حساب سرمایه گذاری به کارگیرید

ی برای مشتریان خود و دوست داران بازار مالی که عالقه مند به کسب سود در این بازار هستند ولی وقت و یا تیم فارکس حرفه ا
اطالعات کافی برای کسب سود در این بازار پرسود را ندارند یک سورپرایز ویژه آماده کرده است که شما میتوانید به زودی از 

 ید تا بتوانید تجربه جذاب و جدیدی را در بازار مالی کسب کنید سرویس ویژه مدیریتی فارکس حرفه ای استفاده کن
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در صورت که شما معامله گری هستید که به انجام معامالت با ربات یا اکسپرت عالقه دارید میبایست حتما بررسی کنید که آیا 
 ظر شما معامالت با ربات یا اکسپرت را پشتیبانی میکند؟! و یا اجازه انجام این کاررا به معامله گر میدهد؟! بروکر مدن

شما میتوانید برای پیداکردن بهترین بروکر برای انجام معامالت اکسپرت از مشاورین تیم فارکس حرفه ای از طریق تلگرام و یا 
 واتس اپ راهنمایی بگیرید

 به فرد یک بروکرویژگی منحصر -13

 هر بروکر یک یا چند ویژگی خاص دارد  که انرا با بروکر دیگر متمایز میکند

خود سودسالیانه میدهد و یا در بروکر ای سی ام بروکرز اسپرد طال ثابت  ECNبه طور مثال بروکر الیت فارکس برروی حساب 
 است و حدسود و زیان شما تضمین میشود 

مالت خود در بازار فارکس را دارید شناخت این امر و این ویژگی بروکر مدنظر شما میتوانید در میزان زمانی که ما قصد شروع معا
 سود شما ارتباط مستقیم داشته باشد

 
 خدمات اموزشی -14

نار و سمینارها  برای معامله گران و عالقه در حال حاظر اکثر بروکر ها و کارگزاری های مطرح دنیا ، خدمات آموزشی مانند وبی
 مندان به بازار مالی ارائه می دهند 

 معامله گر با استفاده از این خدمات میتواند تجربه بهتری را در انجام معالمات کسب کند

انید به صورت پیشنهاد ما به شما استفاده از اپلیکیشن رایگان فارکس حرفه ای است شما با استفاده از این اپلیکیشن میتو
کشور را به زبان فارسی زودتر از دیگر  45روزانه سیگنال و تجزیه تحلیل رایگان دریافت کنید و یا از اخبار اقتصادی بیش از 

 معامله گران خبردار شوید



 
 

 سایت بروز از نظر تکنولوژی-15

وژی میتواند نشان دهنده اهمیت یک بروکر به معامله گران برای کسب یک تجربه خوب بروز بودن سایت یک بروکر از نظر تکنول
و لذت بخش باشد به این دلیل که با اهمیت به این مورد ، معامله گر میتواند معامله دقیق تر ، کم خطا تر و در نتیجه سود 

 بیشتری کسب کند

 

 فید بک یا نظرات معامله گران-16

ری مناسب ، نظرات و تجربه ی معامله گران دیگر میتواند مفید باشد ولی باید به این مورد توجه داشته برای انتخاب یک کارگزا
باشید که بعضا مواردی مشاهده شده که معامله گر از بروکر بابت مورد پیش اومده گالیه کرده است ولی پس از بررسی دقیق 

 به دلیل عدم دانش و اطالعات کافی بوده استمورد پیش اومده مشاهده میکنید که مورد پیش اومده تنها 

 پس حتما با شخص یا کارشناسی مشورت بگیرید که دانش و اطالعات کافی بازار مالی را داشته باشد 

 طرح وفاداری و تشویقی-17

 به ان طرح وفاداری گفته میشود هرکارگزاری یک سری طرح ها و خدمات به معامله گران خود ارائه میکند که به اصالح 

 در این خدمات ، کارگزاری میتواند معامله گران را لول بندی کند و بر این اساس طرح های ویژه در اختیارشان قرار دهد

 و ... برای معامله گران باشد VPSاین طرح های تشویقی میتواند مانند  بونوس ، مسابقات ، 

 ارائه میکنند VPSاف اکس گلوری به مشتریان خود برای تجربه معامالت بهتر به طور مثال کارگزاری هات فارکس و 



VPS  به سرورمجازی اختصاصی گفته میشود که معامله گر با استفاده از این سرور میتواند از ویژگی هایی مانند: امکان نصب
 اختصاصی و ... استفاده کند IPدراختیارداشتن -نرم افزارهای دلخواه

 

 یدار بودن سایتپویا و پا-18

 بروز بودن و اپدیت بودن مطالب و محتوای سایت یکی از مواردی است که میباست به ان توجه داشته باشید

همگام بودن و بروز بودن مطالب  –به اشتراک گذاشتن مطالب به صورت روزانه  –مواردی مانند تولید محتوا به صورت منظم 
 لیسایت با اخبار و اتفاقات دنیای بازار ما
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