
 به نام خدا

چیست؟ومناسب چه  PAMMبپردازیم و بررسی کنیم که حساب  PAMMدر این بخش قصدداریم تا با یکدیگر به حساب های 
 افرادی میباشد؟

 
 PAMMحساب 

یک نوع روش سرمایه گذاری نوین است که به سرمایه گذار اجازه میدهد بدون انجام دادن معامله مستقلی در    PAMMحساب 
 الملی از این بازارهیجان انگیز کسب سود کندبازاربین

و دانش کافی برای انجام معامالت روزمره را ندارند ، این سرویس مختص به افرادی میباشد که زمان ، اطالعات  PAMMسرویس 
 توسط شرکت آلپاری طراحی شد و بدلیل استقبال سرمایه گذاران به سرعت در سراسر 

 جهان محبوبیت باالیی کسب کرد 

ص معامله گر نحوه کار این سرویس به این صورت است که سرمایه گذار با سرمایه گذاری در حساب خود و سپس انتخاب شخ
نیز گفته میشود که این مدیران به ازای مدیریت این سرمایه  و انجام معامالت در حسابی مجزا  PAMMکه به ان مدیر حساب 

که هیچگونه دسترسی به اصل سرمایه را ندارد ، کارمزد دریافت میکنند و سرمایه گذار هم در صورتی که نتیجه معامالن مثبت 
 باشد سود دریافت میکند

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

 اینستاگرام           
https://pforex.vip 

 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 

https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://www.instagram.com/pforex/
https://www.instagram.com/pforex/
https://pforex.vip/
https://wa.me/971555406880
https://www.instagram.com/pforex/
https://t.me/pforex
https://t.me/pforexcom
https://wa.me/971555406880


 
این مدیران حساب توسط شخص سرمایه گذاران انتخاب میشوند و معموال در وبسایت هر بروکر یا کارگزاری لیستی از این افراد 

د مدت زمان موجود میباشد که سرمایه گذاران میتوانند با ایجاد فیلترهای مدنظر خود این مدیران را انتخاب کند فیلترهایی مانن
فعالیت ، میزان سرمایه ای که تحت مدیریت این فرد میباشد و میزان سود و یا ضرر این افراد در بازه زمانی های مختلف مانند 

 یک ماه ، سه ماه و ... 

دقت سرمایه گذاران در زمان انتخاب این مدیران میبایست به شرایطی که مدیران با عنوان شرایط سرمایه گذاری گذاشته اند 
$ به طور کل شرایط 5000$ گذاشته است و دیگری 50کنند به طور مثال بعضی از مدیران حداقل مبلغ سرمایه برای مدیریت را 

 عمومی هر مدیر با مدیگر متفاوت است 

 



فتتاح یک حساب در بروکر یا کارگزاری خوب و سرمایه گذار چگونه سرمایه گذاری کند؟ سرمایه گذار میتواند به راحتی با ا 
سال است که در بازارمالی فعالیت دارد و سپس  22را ارائه میکند مانند کارگزاری آلپاری که بیش از  PAMMمطعمن که سرویس 

ا انجام مراحل تکمیل کابین شخصی سپس بررسی و انتخاب مدیر حساب اقدام به استفاده از این سرویس محبوب کنند ، شم
میتوانید به صورت رایگان از کمک کارشناسان مجرب و حرفه ای ما در فارکس حرفه ای از ابتدای فعالیت خود تا زمان بازدهی 

 سرمایه راهنمایی رایگان دریافت کنید

 و یا PAMMسرمایه گذار میتواند در هر زمانی سود پول خودرا برداشت کند و حتی میتواند برای کاهش ریسک در چند حساب 
 سبد سرمایه گذاری کند
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