
 حساب های مدیریت شده فارکس

 

، شما را با حساب های مدیریتی در فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .فارکس آشنا خواهیم ساخت

 به باشگاه میلیاردرها بپیوندید؟ آیا برای یادگیری فارکس وقت ندارید؟ و می خواهید

دادید، مراقب باشید فریب حساب های مدیریت شده در  "بله"اگر به این دو سوال پاسخ 

 !رکس را نخورید که بسیاری از آنها کالهبرداری استفا

 ...!+ مرکز کالهبرداری تماس بگیرید و4452155145با خط تلفن ما به شماره ثابت 

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/a-to-z-forex-training-in-forex-school/


 

از طریق « گذاریسرمایه»گذار را ترغیب به کالهبرداری بدینگونه است که سرمایهاین 

گذار کنند که این معامله گر با استفاده از سرمایه سرمایهمی« ایحرفه»یک معامله گر 

 .در ازای دریافت درصدی از سود، اقدام به معامله زدن می کند

تدی که نمی دانند دارند چه کاری شاید جذاب به نظر برسد، به خصوص برای افراد مب

 .انجام می دهند یا وقت و حوصله یادگرفتن ندارند

است. پس او باید بداند که دارد  "حرفه ای"خب، این آقا یک "آنها با خود می گویند، 

 "!بار بهتر از زمانی است که خودم بخواهم معامله بزنم 1000چه می کند! 

یبه کامالً اعتماد می کند و مدیریت و کنترل مشکل کار اینجاست که کاربر به یک غر

 .کامل پول خود را به دست یک غریبه می دهد

 .به نوعی، این کار همچون گرفتن یک آب نبات چوبی از دهان یک نوزاد است
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شده، مدیر حساب در واقع وجوه را به سمت های مدیریتدر بسیاری از نمونه های حساب

و کاخ و ساختمان سازی هدایت می کند و  اجناس لوکس بی ربط مانند خریدن خودرو

 .دهداختصاص می

هنگامی که در نهایت مدیر حساب دستگیر می شود، او قادر به بازپرداخت کل سرمایه 

سرقت شده نیست و این منجر به شکل گیری مشتریان ناراضی و شکایت های چندین 

 .میلیاردی می شود

تیم، اما، غالبا، چنین چیزی اتفاق می افتد و بله، ما می دانیم که شاید اندکی بدبینانه گف

 .مردم ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهند
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حساب های مدیریت شده بد نیستند. برخی از آنها سالها تجربه معامالتی  همه با این حال،

دارند و در معامله با پول واقعی واجد شرایط هستند، اما معموال به ندرت چنین چیزی 

 .دپیش می آی

 

اجازه  برخی از پلتفرم های معامالتی حتی گزینه ای در آنها وجود دارد که به معامله گران

 .می دهد با استفاده از ساختار حساب کارگزار در نقش یک مدیر عمل کنند

شود که فرد از وجوه سرمایه گذاری برای خرید بلیط ال کلسیکو، این کار مانع از این می

 .سفر پاتایا، یا خریدن مرسدس بنز استفاده کند

از پول شما اقدام به گرچه نسبت به اینکه به یک مدیر مستقل اجازه دهید با استفاده 

معامله زدن کند، این گزینه ایمن تر است اما شما باز هم دانش و تجربه گرانبهایی که 

 .می توانید از طریق مطالعه و معامالت فارکس به دست آورید را از دست می دهید

 آموزش اگر بخواهیم فقط یک چیز را به معامله گران تاکید کنیم، آن یک چیز

 .است دیدن

قطعا هیچ جایگزینی برای تجربه به دست آمده از طریق مطالعه بازار و شخصا معامله زدن 

 .وجود ندارد
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در پایان بگوییم، تنها راه مطمئن برای سودآوری و نتیجه بخش در بازار فارکس، این 

 .باشید منضبط و کنید تمرین باشید، داشته را آن علم است که

 .پایان می بریمدرس امروز را با طرح یک پرسش به 

آیا حاضرید به یک فرد غریبه اعتماد کنید و پولی که به سختی به دست آورده اید و حال 

 دسترنج شماست را به او بدهید؟

اگر همچنان دوست دارید حساب های مدیریت شده فارکس را امتحان کنید و مخ مخه 

 .پیدا کنید معتبر این کار هستید، حتما مشق شب خود را انجام دهید و یک مدیر حساب
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