
 

 

 

 برای انجام معامالت در بازار باید با سربرگ های بخش ترید آشنا باشید . ما این موضوع رو در صرافی کوکوین بررسی میکنیم .

 , limitبخش های که در زیرش میپردازیم  spotکه تو این جلسه به بررسی و مارجین رو میبینید  spotدو قسمت اصلی 

market , stop limit  وstop market در حال حاضر تو بخش و  قرار دارهlimit   .. قرار داریمlimit  به این شکله که دو کادر

باید تعداد ارزی  amountرو وارد کنید  و در کادر میبایستی مبلغ پیشنهادیتون یا قیمت  priceمقابل شما قرار داره که در کادر 

که شما قیمت پیشنهادیتون  فروشهرو بزنید . به همین صورت هم برای رو که قصد خریدش دارید وارد کنید و در نهایت خرید 

یکنید و فروش رو میزنید .. بعد از این شما به لیست ارزی که میخواین بفروشین رو تو کادر بعد وارد م رو تو کادر اول و تعداد

خرید و فروش وارد میشید و به محض پیدا شدن خریدار یا فروشنده با اون قیمت معاملتون انجام میشه .. بخش مارکت هم به 

و شما فقط میزان ارزی که قصد  همین صورته با این تفاوت که قیمت پیشنهادی رو خود صرافی بر اساس قیمت بازار تایین میکنه

 انجام میگیرهه لیست خرید و فروش نمیرید و مستقیما معاملتون و دیگه شما ب خرید و فروشش رو دارید وارد میکنید

. دستوری  تو کادر ها قرار دادیمرو وضیح میدم فرض کنید این اعداد ما سه کادر داریم که با مثال بهتون ت stop limitتو بخش 

که به صرافی میدیم به این شکله که با فرض صعودی بودن قیمت وقتی قیمت کوین مربوطه به ....  رسید برای من میزان ..... 

د سریع صعودی صرافی نتونه دقیقا تو کوین با قیمت ..... بخر .... علت بیشتر بودن قیمت خرید هم اینه که ممکنه به خاطر رون

همون قیمت بازار معامله رو کامل کنه .. همین موضو رو برای فروش هم داریم .. به این صورت که با فرض نزولی شدن بازار اگه 

 قیمت به ..... رسید میزان .... از کوین های منو با ..... قیمت بفروش و علت تفاوت قیمت هم مثل قبله.

 

 

 

 

 

 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 با دیتوان  
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