
 

 مشکالت الیت فارکس برای اسکالپر ها 

 یکی از موارد جدید که برای مشتری عزیز ما در بروکر معتبر الیت فارکس بوجود امده 

 ولی به این موضوع باید دقت داشته باشید گفته شده که این بروکر بدون اطالع رسانی ای اسپرد های خودشون رو تغییر داده اند 

ای این که این بروکر به طور کلی دارای فلوت اسپرد یا همان اسپرد شناور هستش و این موضوع در رابطه با تمامی دارایی ها و اکانت ها و حساب ه

 بروکر صدق میکنه

نوسانات کم اسپرد آن هم به ممکنه افراد به اشتباه فکر کنند که ثابت  و حتی ارزهای دیجیتال در این بروکر هم دارای اسپرد شناور هستش ولی بخاطر

 هستش 

 

ه میشوند و و حتی در پایین جدول مربطه به ارز های دیجیتال نوشته شده است که تمامی اسپرد ها و سوآپ ها با توجه به شرابطه فعلی بازار نمایش داد

درون بازار و نوسانات در صورت نیاز  تغییرات مربوطه را انجام دهد   که ممکنه اسکلپر ها زیاد از الیت فایننس این حق را دارد که با توجه به شرایط 

 این موضوع استقبال نکنند 

 می مشتریان اعالم میشود که اسپرد ها شناور هستند  در بررسی های ما بروکر معتبر الیت فارکس اعالم کردن که از قبل به تما

 و اطالع رسانی ها مخصوص موارد ثابتی هستند که تغییر میکنند

 نوابر تغییر کرد که این بروکر آن را در ایمیلی اصالع رسانی کرده است  12برای مثال کمییسیون ارز های دیجیتال در تاریخ 

ون تغییر سرور یا تغییر نام نماده ها و موارد دیگر اطالع رسانی آنها هم از طریق ایمیل به تمامی مشتریان ارسال از اثین قبیل موارد مانند تغییر کمیسی

 میشود  و هم در قسمت خبر های این بروکر ثبت میشود 

 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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