
 

 

 

رو معرفی کنیم و معامالت بر روی این ارز ها رو به  expertoptionتو این جلسه میخوایم ارز های دیجیتال موجود در بروکر 

 شما آموزش بدیم.

بشیم . در باالی صف با  tradeمیشیم. در سمت چپ صفحه میبایستی وارد بخش    expertoptionابتدا وارد پلترفم معامالتی 

رو انتخاب  cryptocurrencyلیستی به شما نمایش داده میشه که میبایستی  در این لیست قسمت  EUR/USDانتخاب گزینه ی 

کنید تا زیر مجموعه های مربوطه به شما نمایش  داده بشه . شاخص آلت کوین ها ، شاخت ارز های اصلی ، بیتکوین ، اتریوم 

انجام  expertoptionمعامالت خودتون رو بر روی اون ها در پلتفرم  ،الیت کوین و ریپل نماد های معامالتیی هستند که میتونید

ه مربوط به درصد سود شماست در بدید .. برای مثال اتریوم رو انتخاب میکنیم .. میبینید که کنار اتریوم درصدی ذکر شده ک

و سه دقیقه  میبینید که مربوط به بازه مدت زمان های یک ، دو  لیستی از صورتی که معاملتون رو با موفقیت انجام بدید و همینطور

 کلیک میکنیم .  applyدقیقه رو انتخاب میکنیم و روی  2ی زمانی معاملتونه. بطور مثال ما 

در باالی صفحه گزینه هایی موجوده برای شخصی سازی چارت معامالتیتون و ابزاری برای انجام تحلیل هاتون . در پایین هم 

رو وارد کنید به این شکل که در کادر اول میبایستی قیمتی که قصد وارد کردنش به معامله دارید  میتونید معامالتتون رو ثبت

میکنید و قسمت دوم برای قیمتیه که میخواید وارد معامله بشید که در صورتی که قیمت بازار رو میخواید انتخاب کنید با این 

یا گزینه ی  buyد قیمت در بازه زمانی تعیین شده روند صعودی داره در صورتی که پیشبینی میکنیبخش کاری نداریم  . در انتها 

و بعد از  . یا قرمز رنگ رو انتخاب کنید sellسبز رو انتخاب کنید و در صورتی که پیشبینیتون نزولی بودن قیمته گزینه ی 

 گذشت مدت زمان تعیین شده میتونید نتیجه نهایی رو ببینید .

 

 

 

 

 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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