
 

 

 

 خوب ابتدا با استفاده از لینک زیر مستقیم وارد صفحه رسمی این بروکر میشیم 

 

https://www.liteforex.com/?uid=207809422 

 

پس از وارد شدن به سایت با استفاده از سربرگ برای معامله گران ، بخش دارایی های معامالتی رو میبینید  و بخش 

 کریپتوکارنسی رو انتخاب کنید.
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 در صفحه جدید میبینید که ابتدا لیستی از ارز های قابل معامله در این بروکر رو میبینید .

 

د ها رو میبینیم که ما امروز میخوایم راجب نماد بیتکوین دالر صحبت کنیم . در مقابل این نماد به پایین تر میایم . لیستی از نما

. برای اینکه اطالعات کامل تری در رابطه با این بهره خرید و فروش  نید همچون اندازه ی الت ، اسپرد واطالعاتی رو مشاهده میک

 رو انتخاب کنیم. BTCUSDمیبایستی نماد داشته باشیم 



 

وارد صفحه جدیدی میشیم که در این صفحه ابتدا جدولی با اطالعاتی مثل قیمت خرید و فروش ،  BTCUSDپس از انتخاب

 احساسات بازار و تغییرات یک روزه ی این نماد رو میبینید.

 

 5،  1یم . به عالوه میتونید این نمودار رو بر روی تایم فریم های پایین تر که بیایم میتونیم نمودار تغییرات قیمت این نماد رو ببین

 ساعته و روزانه یا هفتگی نیز مشاهده کرد . 4و  1دقیقه و  30،  15، 



 

هفته ی اخیر ، اسپرد ، بهره  52به پیین تر که بیایم لیستی رو نیز میبینید که تو این لیست هم اطالعاتی مثل بازه ی قیمتی در 

 ان الیت و سطح استاپ و لیمیت قرار داده شده.خرید و فروش ، میز

 

 

 

 

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

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