
 

 

 

 

 ریم.خوب ابتدا با استفاده از لینک زیر مستقیما وارد صفحه ثبت نام بروکر آلپاری میشید .. و با انتخاب آیکون آلپاری به صفحه اول سایت می

 

 در این صفحه میتونید با استفاده از سربرگ معامالت آنالین و وارد شدن به بخش شرایط معامالتی صفحه جدیدی رو  مشاهده کنید.
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ها بشید تا لیست ارز های دیجیتال رو مشاهده کنید . سپس با استفاده از کادر جستجو ،  CFDدر این صفحه ابتدا مشخصات بازار رو انتخاب کنید و سپس وارد بخش 

 رو جستجو کنید. BTCکلمه ی 

 

و سواپ شورت و  0.1حداقل نغییرات نرخ که ،  2.8ثل حداقل اسپرد که پس از پیدا کردن نماد بیت کوین دالر اطالعاتی رو در مقابلش مشاهده میکنید . اطالعاتی م

 برای اینکه اطالعات کامل تری در رابطه با این نماد به دست بیاریم  کافیه اون رو انتخاب کنیم . . 19سواپ النگ برابرشون که 

 



 کوین در آلپاری سواپ تعلق میگیرد ؟ آیا به معامالت بیت

 ، اسپرد متوسط ، حداقل میزان اسپرد ، مارجین و بدون سواپ رو میبینید جدول جدیدی رو میببینید که تو این جدول اطالعات کامل تری همچون انواع حساب  

 و در حساب ردیف چهارم صفره. -5/8میبینید که سواپ در حساب های ردیف اول تا سوم 

 

 به پایین تر که بیایم سهمیه روز های بدون سواپ و حداکثر حجم یک معامله رو هم میبینید.

 انجام بدید.  به عالوه میبینید که شما میتونید معامالت خودتون رو روی ارز های دیجیتال به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته

 

 

 

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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