
 

 

 

 ابزار معامله و مبدل ارز در دستیار فارکس حرفه ای 
 

اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای دارای یک بخش خیلی جذاب و فوق العاده ای به نام ابزار معامله است که تمامی ابزار های معامالتی را 

ساعت کار  –محاسبات پیوت پوینت  –محاسبه مارجین  –ه میزان حجم محاسب -در این بخش پشتیبانی می کند، که شامل ) محاسبه ارزش پیپ

می شود. ارتباط( ضریب –بازار   

 شما می توانید با دانلود این اپلیکیشن به صورت کامال رایگان همه ی این ابزارها را در اختیار داشته باشید.

 
 

 محاسبه ارزش پیپ
 

 در این قسمت شما می توانید مقدار پیپ مورد نظر را به ارز های دیگر تبدیل کنید.
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 محاسبه میزان حجم
 مناسب طبق بودجه معامالتی و درصد ریسک و حد ضرر مد نظر شما را انجام می دهد.محاسبه میزان حجم 

 



 

 

 

 

 محاسبه مارجین
 شما در این بخش می توانید از مقدار مارجین مورد نیاز برای معامله با خبر شوید.

 

 

 

 

 محاسبه پیووت پوینت
 مشاهده کنیدپیووت پوینت جفت ارز مورد نظر خود را  خطوط  در این بخش شما می توانید بر اساس جفت ارز و تایم فرم مورد نظر خود



 

 

 

 

 ساعات کار بازار
 

سیدنی( را در اختیار  –توکیو  -لندن  –در این قسمت شما می توانید از زمان کار بازارها آگاه بشید که ساعت کاری مربوط به )نیو یورک 

 داریم و به این موضوع توجه کنید که در این قسمت ساعت کار بازار با ساعت کامپیوتر یا دستگاه شما تنظیم است

 



 

 

 ضریب ارتباط
 

های مختلف مورد بررسی قرار دهید و از میزان  بین جفت ارزها را در تایم فرم Correlationدر این قسمت شما می توانید همبستگی یا 

 همبستگی جفت ارز ها نسبت به هم آگاه شوید.

 

 

 

 

 

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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