
 ؟ هم باز کنیمدنیای کسب درآمد رو با رو به در این ویدیو میخوایم یک دریچه ای جدید 

و معامله گری خالصه نمی شود بلکه در آن امکان نوینی به اسم سرمایه  فقط به تریدینگدیگه فارکس  ،  با پیشرفت تکنولوژی و همچنین بازار های مالی

 ش و دانشی هم بتوانند از این بازار مالی کسب در آمد داشته باشند بدون هیچ آموزو گذاری هم اضافه شده که تمامی افراد بدون هیچ محدودیتی 

  بیشتر شد دارنداحتیاج برای دنیا افتاد یعنی اپیدمی کرونا این نیازکه افراد به منبع در آمد دیگری از دنیای بازار های مالی و رایانه ها بعد از اتفاقی که 

 م سوشیال تریدینگ و کپی تریدینگ  ارائه میشوند یریتی که با نام های متفاوتی همچون پاین سرمایه گذاری از طریق حساب های مد

 قبلش الزم به ذکر هستش که  که در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت

 این حساب های سرمایه گذاری به  دسته تقسیم میشوند 

 دخیل شدن احساسات انجام میگریند و فقط با منتطق و بدون و هوش مصنوعی پیشرفته  لگوریتم های ریاضیکه با استفاده از ا: اتوماتیک 

در آمد داره؟ با توجه به پیشرفت تکنولوژی سیستم هایی طراحی شده اند که بدون خستگی و دخیل کردن احساسات انسانی  حاال این چه ربطی به کسب

 شروع به معامله گری بر اساس داده های وارد شده میکنند 

 گروه بعدی نیمه اتوماتیک ها هستند 

 این روش تلفیقی از هوش مصنوعی و یک معامله گر و مدیر حساب حرفه ای میباشد 

 حاال چجوری کار میکنه ؟

 % باشه 80ش مصنوعی با توجه به الگوریتم هاش تشخیص میدهد در صد پیروزی این معامله ممکنه زیر هوبرای مثال 

 و برای انجامش اینجاست که از اجازه مدیر حساب و دانش او و اطالعات کمک میگیرد 

 ی افتد سرمایه های کالنی بدست می آید که ترکیب این دو با یکدیگر اگر به درستی اتفاق ب

 می باشد نوع سوم دستی 

که با استفاده از مدیریت ریسک در این روش کل معامالت توسط مدیر حسابی حرفه ای انجام میگرد که درای پیشینه ای درخشان در معامالت میباشد 

 درصد پیروزی خود را باال میبرد 

 احتیاج دارند  بسیار نیاز به سال ها تجربه موفق و هم به دانشاینها همه متوجه هستم بله 

 سر و کار داریددقیقا یحاتی بود که ببینید شما با چه چیزی اینجای بحث فقط توضولی 

 سب کنید حاال میرسیم به جایی که شما بدون هیچ محدودیت سنی علمی جغرافیایی میتونید سود های ارزی مثل دالر و یورو ک

 ) یا همان کپی تریدینگ (تجتماعی تریدینگ از طریق دو حساب پم و حساب 

 خب اولین مورد پم :

که در این لیست تمامی اطالعات و  در این نوع حساب ها شما مدیر حساب و استراتژی را از بین لیستی که بروکر در اختیارتون قرار میده انتخاب میکنید

 . گر حرفه ای ثبت شده هستش  معاملهاستراتژی استفاده شده و سوابق اون 

 گر حرفه ای در آمد داشته باشید و شما کافیه که سرمایه خودتون رو در اختیار این معامله گر قرار دهید تا از کسب سود این معامله 

 تریدینگ  یمیرسیم به روش دوم این حساب های مدیریتی : حساب های ترید اجتماعی و کیپ

  در اینجا هم لیستی وجود داره که تمامی موارد مانند سابقه معامالتی استراتژی و همه موارد در آن ثبت شده

ون فرد متصل میکنید و با هر معامله ولی فرقش در اینجاست که شما زمانی که مدیر حساب حرفه ای رو اننتخاب میکنید حساب خودتون رو به حساب ا

ن راحتی با دنبال کردن به همیدیدن این که حساب فردی در گذشته سود ده بوده کافی هستش ایا  خب حاال ای که فرد انجام میده برای شما هم ثبت می شود 

 کی که درصد سودش بیشتره شما سرمایه گذاری موفقی خواهید داشت  هر

 که نیاز به دانش داره ، ولی اینجا هم جای نگرانی نیست خیر ، انتخاب این افراد دارای ریزه کاری های تخصصی ای هستش 

ه خواهند بود و قدم به قدم شما را به سمت موفقیت و کسب سود همراهی چون مشاوران فارکس حرفه ای به صورت رایگان و هفت روزه با شما همرا

و هیچ جای نگرانی ای برای شما عزیزان که به دنبال تفاوتی در زندگی مالی خودتان هستید قرار نمیدهند بلکه راهنمای شما در این راه  خواهند کرد

 خواهند بود 

 یات داشته باشی شی تا و هم اطالعات بیشتری از جزئپ و اینستاگرام با مشاور خودت آشنا بتلگرام و واتس کافیه که با یک بر قراری ارتباط از طریق

 با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دیحوه معامله، فنون ترن گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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