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به نام خدا

یکی از دالیل استقبال عده ی زیادی از معامله گران قدیمی فارکس و تازه کارها به باینری آپشن  ،معامالت با بازدهی
باال در در زمان های کوتاه مانند  60ثانیه است حال در بروکر پاکت آپشن معامله گران میتوانند در زمان هایی مانند 5
ثانیه یا  10ثانیه این کاررا انجام دهند

نحوه ی فعالسازی معامالت سریع در پاکت آپشن
زمانی که وارد کابین خود در بروکر پاکت آپشن شوید میتوانید در سمت راست صفحه خود محیطی که امکان باز کردن
یک قرارداد یا معامله را مشاهده کنید

برای فعالسازی معامالت سریع تنها کافیست تا برروی پرچمی که در قسمت چپ باالی صفحه وجود دارد تا حالت
معامالت سریع فعال شود زمانی که این کاررا انجام دادید کافیه تا با کلیک دوباره برروی زمان معامالت  ,زمان دلخواه
خود از  5ثانیه تا  60ثانیه را تنظیم کنید

پس از انجام این مرحله شما میتوانید زین پس با کلیک برروی گزینه باالتر یا پایین تر معامالت و پوزیشن های
معامالتی خود را در زمان های بسیار کوتاه باز کنید

کسب سود  5ثانیه ای در پاکت آپشن
یکی از روش های قابل استفاده در این زمان های معامالتی استفاده از قدرت کندل شناسی و تشخیص روند یک
کندل استیک است به طور مثال میتوانید با تنظیم معامالت در زمان  10ثانیه میتوانید از نموداری با تایم فریم 1
دقیقه استفاده کنید برای این کار کافیه تا برروی گزینه که در سمت چپ باالی صفحه مشاهده میکنیدکلیک کنید و
سپس تایم فریم  1mرا انتخاب کنید

پس از انتخاب این تایم فریم در مرحله بعدی در قسمت تنظیمات ,فعالسازی زمان سنج این گزینه را فعال کنید با
فعلسازی این مورد میتوانید زمان باز و بسته شدن هر کندل را مشاهده کنید شما با استفاده از این روش میتوانید با
تشخص درست قدرت و روند هر کندل میتوانید با انتخاب زمان بندی درست برای بازکردن هر معامله از سود های
بسیاری قابل توجه ای برخوردار شوید

آیا امکان معامله در هرروز هفته در بروکر پاکت آپشن وجود دارد؟
در بروکر پاکت آپشن تمامی معامله گران در سراسردنیا میتوانند در  7روز هفته به صورت  24ساعته از امکانات و
فضای جذاب معامالتی این بروکر استفاده کنند همچنین در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل تعطیلی بازارهای مالی
به صورت  OTCیا  Over The Counterمیباشد یعنی خریدار و فروشنده به صورت مستقیم با یکدیگر در بروکر
معامله خواهند کرد

برای کسب فایل های آموزشی دیگر ،نحوه معامله ،فنون ترید موفق و سیگنال های روزانه به همراه سرویس های بیشتر ،می توانید با
مشاوران ما در تلگرام و واتس آپ از طریق شماره  00971555406880در تماس باشید..
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