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 الیمپ ترید:ترید فارکس در راهنمای 

 

 :( گردیدOlympTradeبرای ورود به کابین شخصی وارد صفحه اصلی سایت الیمپ ترید )

https://olymptrade.com/en-us/?affiliate_id=83675&subid1=2h3a 

 

حساب افتتاح نموده اید را در بخش اول و سپس  حرفه ایفارکس -توسط نماینده رسمی الیمپ تریددر صفحه اصلی ایمیلی که :  1شکل 

 .( کلیک نماییدLog inرمز را وارد نمایید و روی دکمه ورود )

 

 

در این صفحه موارد  .پس از ورود به کابین، برای باز کردن منوی تنظیمات و ابزارها روز دکمه سمت چپ باال کلیک نمایید:  2 شکل

 مختلفی وجود دارد که گام به گام با آنها آشنا خواهید شد. حساب فعال شما و مقدار موجودی آن در سمت راست باال نشان داده شده است.
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 .دپس از باز شدن منو، روی پرچم آمریکا )زبان انگلیسی( در پایین منو کلیک نمایید و زبان فارسی را انتخاب کنی:  3 شکل

 

 

 : پس از تغییر زبان، باز هم منو ابزارها و تنظیمات را باز نمایید.  4 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و استفاده از لوریج و بقیه خصوصیات آن می توانید از منوی سمت چپ روی دکمه ( Forex): برای انجام معامالت فارکس  5شکل 

 فارکس کلیک نمایید.

 

 

: ارزها و نمادهای موجود و فعال برای شما در بخش نوار باالی حساب مشخص شده است. برای انتخاب نماد های دیگر کافی  6شکل 

( در قسمت باال راست نمایش داده شده است. برای فعال نمودن نمادهای معامالتی مور عالقه <    >است که روی دکمه چپ و راست )

 باال کلیک نمایید. سمت چپ +خود، در کابین روی دکمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فلزات، (Currency) خود مشخص شده است که شامل ارز بخش بندی بر اساس نوعدر بخش ارزها و نمادهای معامالتی :  7شکل 

(Metals) شاخص ها ،(Indices ) رمزارز  – دارایی های رمزیو(Crypto Assets) .است 

 

 

 

: پس از انتخاب نماد معامالتی مورد نظر از نوار باالی صفحه می توانید مقدار سرمایه گذاری مورد نظر را در قسمت راست  8شکل 

 صفحه وارد کنید. سپس باید بر اساس تحلیل ها و استراتژی های مورد استفاده بتوانید تخمین درستی از روند حرکت بزنید. 

نماد معامالتی فارکس،  100افزار دستیار فارکس حرفه ای سیگنال های وتحلیل های روزانه بیش از شما می توانید با استفاده از نرم 

سیگنال معامالتی با  200بورس طال و فلزات گرانبها، رمزارز و سهام مهم دنیا را دریافت نمایید. به ط.ور متوسط روزانه بیش از 

ردند که باید از بین آنها سیگنال های معتبر را تشخیص دهید. برای همین برای معامله گران ارسال می گ %78مجموع موفقیت باالی 

است که پیشنهاد شده ابتدا آموزش های فارکس حرفه ای را به دقت به دفعات مطالعه کنید. سپس با توجه به عالیق خود چندین استراتژی 

 د.را انتخاب کرده و با انجام معامالت دمو به ارتقا مهارت خود اقدام نمایی

ااز جمله ابزارها و اندیکاتور های مورد استفاده در اپلیکیشن فارکس حرفه ای می توان از آر اس آی، استوکاستیک ، آوسام اوسیالتور، 

ایچیموکو، الگوهای هارمونیک، چنگال اندرو، امواج الیوت، واگرایی و همگرایی، مک دی پیشرفته، باندهای بولینگر، فیبوناچی، رفتار 

 گوهای کالسیک مانند سر و شانه، گوه، دو قله و دو دره می باشند.قیمت و ال

 

 

 

 

 



: حال برای فعال کردن لوریج و حدود سود و ضرر وارد قسمت پروفایل در منوی تنظیمات شوید. در پایین صفحه پروفایل،  9شکل 

دسترسی حدود سود و  - ضرر( و ویراست دریافت سود و توقف Leverage-Choice of multiplier) لوریج - انتخاب ضریب

برای آشنایی با قسمت  را فعال نمایید. دو مورد آخر را نیز فعال نمایید. (The take profit and stop loss editor) ضرر

 تنظیمات و پروفایل، فایل راهنمای این بخش را در وب سایت فارکس حرفه ای مطالعه بفرمایید.

 

 

 ت راست باال انتخاب نمایید.: می توانید لوریج را از سم 10شکل 

 

 

است. اگر مفهوم لوریج را آشنایی ندارید، می توانید در  200و  150، 100، 50به  1: لوریج ها یا همان ضریب های موجود  11شکل 

 دروس فارکس حرفه ای می توانید مطالعه بفرمایید. 

 

 



در این نوع معامالت برخالف : سپس مقدار سرمایه گذاری برای این معامله را وارد کرده و معامله خود را انجام دهید.  12شکل 

معامالت باینری آپشن، تا قیمت به حد سود یا ضرر نرسد، معامله به صورت اتوماتیک بسته نخواهد شد یعنی زمان انقضا در معامالت 

ید هر زمان که خواستید معامالت را به صورت دستی نیز ببندید. حد ضرر به صورت اتوماتیک با در فارکس وجود ندارد. شما می توان

نظر گرفتن میزان سرمایه وارد شده به این معالمه در نظر گرفته می شود که حداکثر میزان حد ضرر می باشد. حد سود را نیز می 

 نمایید. توانید بر اساس میزان سرمایه موجود در این معامله تعیین

 در زمان تعیین حد سود و ضرر است که بهره مندی از مدیریت ریسک و سرمایه ارزش خود را نشان می دهد. 

دقت نمایید که در معامالت فارکس، بروکر کمیسیون معامالت را به عنوان اسپرد از موجودی شما کم می نماید. این کمیسیون در سمت 

 از میزان سرمایه وارد شده کم می گردد. 0.026ین مثال مقدار کمیسیون %راست به شما نمایش داده می شود. در ا

 حال می توان معامله را انجام داد با کلیک روی دکمه خرید یا فروش انجام دهید. 

 

 

اگر پس از کلیک روی دکمه انجام معامله، صفحه ای ممکن است ظاهر شود که برای تایید نهایی شرایط معامله توسط شما می باشد. 

احتیاجی به بررسی معامالت خود ندارید و در معامالت دیگر نیز نمی خواهید این صفحه تایید را مشاهد نمایید، تیک آبی را فعال کرده و 

 ( کلیک کنید.Execute a tradeروی دکمه انجام معامله )

 

 

با فارکس حرفه ای از  دبروکر معتبر الیمپ تری ، خصوصانپشمعامله گران باینری آ راه ارتباطی مشتریان و

امکان پذیر است. شایان ذکر است  یتلگرام فارکس حرفه ا او ی 00971555406880 طریق ذخیره شماره

 .ایمو با استفاده از شماره فوق امکان پذیر است از واتس آپ،  هتماس تلفنی و دریافت مشاور که امکان

 

 

 

 

 

 

 شرکت مراجعه کنید. سایت وببه  ایخدمات فارکس حرفهبرای کسب اطالعات بیشتر و استفاده از 
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