
 کارگزاران کالهبردار در فارکس

 

، به یکی از مهمترین مباحث فارکس آموزش التدر درس امروز از مجموعه مقاالت مقا

 .در زمینه انتخاب کارگزار خوب خواهیم پرداخت

 !مراقب کارگزاران کالهبردار فارکس باشید

 "متقلب"می خواهید باور کنید می خواهید نکنید، اما برخی از کارگزاران هستند که 

 !هستند

 .است خرید/فروش اسپردهای دستکاری لب آنها،یکی از راه های تق

پیپ است اما بروکرهای کالهبردار، اسپرد  3-2معمولی بین بروکرها حدود  اسپردهای

 .پیپ دارند 8-7حدود 

 ..تی جمع شودزیاد به چشم نیاید، اما وق پیپ شاید هفت

بپردازد. فکر کنید که  اسپرد پیپ 7تصور کنید هر بار که مشتری معامله می زند، باید 

 .انجام دهد املهاو فقط روزی دو سه مع
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حال این تعداد را اگر در صدها یا حتی هزاران مشتری بی خبر دیگر ضرب کنید.. می 

 !بینید که چه عددی خواهد شد

 .یا جابجا کردن حد ضرر است هانتینگ استاپ راه دیگر

کس می دانند که مشتریان استاپ های خود را در کجا به یاد داشته باشید، کارگزاران فار

 .می گذارند

شوند پوزیشن مشتری ها حد ضرر را زودتر از موعد می زنند و باعث میگاهی اوقات، آن

 .زودتر بسته شود
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خوشبختانه، بسیاری )اما نه همه( از شیطنت ها و زیرآبی های کارگزاران دیگر کهنه و 

 .منسوخ شده است

ین جدید آژانس های نظارتی و تنظیم مقررات )قوانینی نظیر کمیسیون به لطف قوان

معامالت آتی کاال و یا انجمن ملی آتی(، با این کالهبرداری های نخ نما با جدیت برخورد 

 .شده است

شما باید کارگزاری را انتخاب کنید که در یک آژانس نظارتی ثبت شده و یا بعبارتی 

 .باشد رگوله دارای

برای محافظت از مردم در  FSA یا و CYSEC بد نیست بدانید که رگوله هایی نظیر

 .های معامالتی طراحی شده اندبرابر کالهبرداری، دستکاری و سوءاستفاده

مراقب باشید، تشخیص کارگزاران دارای رگوله از کارگزاران بدون رگوله یا غیرقانونی غالبا 

 !دشوار است

ما، تمامی اطالعات در  فارکس های کالهبرداری صفحه شما می توانید با مراجعه به

ر اصلح را پیدا کنید )حتما بخش کامنت ها را نیز مطالعه فرمایید. خصوص انتخاب بروک

 (.همیشه نکات مفید و بدردبخوری دارند

توسط هیچ آژانس ملی ثبت یا تنظیم نشده و دارای هیچ رگوله  اگر کارگزار مورد نظر شما

ای نیست، در اینصورت پول خود را برای آنها واریز نکنید. همچنین حتما از بخش 

انی سایت ما کمک گرفته و از این عزیزان درخواست راهنمایی داشته باشید. پشتیب

 .دانستن نظرات شخصی تیم فنی و بخش پشتیبانی سایت هیچ ضرری ندارد

 !ترجیحا از شرکت های غیرقانونی یا بدون رگوله دوری کنید
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