
 

 تا از روش هارو به شما عزیزان آموزش دهیم 3حد سود و حد ضرر را میتوان به چند روش متفاوت ثبت کرد که در این جلسه آموزشی میخواهیم 

 قسمت ثبت سفارش:روش اول تنظیم از طریق  -1

به ترتیب حد سود و  stop lossو  take profitدر دو قسمت  new orderانجام دهید در قسمت کافیه که زمانی که میخواهید ثبت سفارش خودتون رو 

به باال و پایین استفاده کنید و در  استفاده و هم از فلش های رو حدضرر خودتان را وارد کنید که برای تنظیم کردنش هم میتوانید از از صفحه کلید خود

 آنجا مقادیر مورد نظر خودتان را قرار دهید

 

 از طریق قسمت ترمینال(:روش دوم ) تنظیم  -2

یک بار دابل  stop lossو   take profitی مورد نظر خودتون بر روی قسمت  کافیه که در معامله tradeدر قسمت ترمینال در بخش معامله و یا همان 

 وارد کنید کلیک کنید و در پنجره جدید که برای شما باز میشود مقادیر مورد نظر خودتان را 
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 کردن ( : dragروش سوم ) تنظیم از طریق کشیدن -3

نید و برای انجام اینکار که یکی از راحت ترینهاست کافیه که بر روی معامله ثبت شده ی خودتان بر روی چارت نقطه چین را یکبار بر روش کلیک ک

و یا و برای حد ضرر هم اون رو به سمت پایین میکشید یکنید م dragاگر برای حال خرید هستش برای تنظیم حد سود به سمت باال میکشید و یا اصطالحا 

 میکنید  dragهمان اصطالحا 

ضرر هم آن را به سمت باال میکشید و در نقطه ای و برای موقعیت ها و معامالت فروش هم برای تعیین حد سود آن را به سمت پایین میکشید و برای حد 

 هستش رهایش کنید  که مد نظرتون

 

 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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