
 خدمات ارائه سیگنال

 

، امروز پیرامون خدمات ارائه سیگنال فارکس آموزش مقاالتدر این مقاله از مجموعه 

 .صحبت خواهیم کرد

ارائه دهندگان سیگنال فارکس، تمام کارهایی که یک ربات انجام می دهد را انجام می 

 .دهند به جز اجرای سفارش و باز و بسته کردن پوزیشن ها

، ربات وه بر استفاده از یک سیستم خودکار یااحتماالً عال "حرفه ای"یک معامله گر 

سیگنال های معامالتی )البته با دریافت هزینه( را نیز برای مشتریان خود فراهم می آورد 

 .که مشتریان می توانند بر آن اساس عمل کنند

با این حال، شاید شما برای سیگنالی هزینه بپردازید که از منطق پشت هر سیگنال ارائه 

 .اطالعی نداشته باشید "ایمعامله گر حرفه"و دلیل ارائه آن توسط  شده
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شما نمی دانید معامله که می زنید بر چه اساسی است، فقط همین را می دانید که 

 .به شما گفته است که وقت خوبی برای خرید یا فروش است "معامله گر حرفه ای"

 .کنید می تکیه دارید ثالث شخص یک تحلیل به شما اینکه، کالم لپ

عه ای از اندیکاتورها و برنامه نویس یک سرویس ارائه دهنده سیگنال فارکس، مجمو

 .قوانین تکنیکال را می نویسد و برنامه مطابق با آن مشخصات اجرا می شود

در صورتی که رفتار قیمت )پرایس اکشن( شرایط نوشته شده در خدمات ارائه سیگنال را 

احراز کند، در اینصورت یک اعالن یا هشدار از طریق ایمیل یا پیامک به کاربر ارسال می 

 .او اقدام کندشود که 

 .البته در نهایت به عهده کاربر است که تصمیم بگیرد سیگنال را معامله کند یا خیر
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گرچه شاید سودمندتر و مفیدتر همین باشد زیرا انتخاب با شماست که آیا معامله را انجام 

دهید یا خیر، اما سرویس سیگنال همچنان بر اساس مجموعه ای ثابت از قوانین برنامه 

 .ده استریزی ش

 .همانطور که قبالً اشاره کردیم، بازار فارکس بطور دائم در حال تغییر است

گرچه خدمات ارائه سیگنال فارکس شاید در گذشته سودآور بوده باشد، اما هیچ تضمینی 

 .وجود ندارد که در آینده هم سودآور باشد

ارائه سیگنال یکی دیگر از چیزهایی که باید در نظر گیرید این است که اگر خدمات 

فارکس بسیار سودآور است، چرا طراح و سازنده آن می خواهد سود آن را به شما به 

 اشتراک بگذارد؟

در اینجا خود سرویس ارائه خدمات سیگنال  کالهبرداری فارکس،همچون روبات های 

 .نیست، بلکه روش جذب مشتری آن است

های آنها می توانید یک دهند با سیگنالرا ببینید که وعده می رانکالهبردا شاید تبلیغات

 .میلیارد دالر بزنید

یک میلیارد دالر!؟ "نگاه می کنند و با خود می گویند:  بسیاری از معامله گران به آگهی

 !"با یک میلیارد دالر هر کاری که بخواهم می توانم انجام دهم
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 .خب بسه. کمی بیشتر فکر کنید. چانه خود را ماساژ دهید. کمی فکر کنید

اگر چنین تبلیغی صحت داشت، چرا اصال آنها خدمات ارائه سیگنال فارکس را راه اندازی 

 !کرده اند؟ در واقع باید روی معامالت و سیگنال ها و یک میلیارد دالر خود تمرکز کنند
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