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ه برای زندگی ن  روش معامله روزا

نما یراه بتد افراد ی بطه در یم بزارها با را له، یها کیتاکت و ا س و نظم پول، تیریمد معام نا الت یروانش  معام

ور گران معامله در روزانه گر معامله نکو  و
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رگونه ر ه تاب نیا نش ز بدون ک رکس مجو ری فا رد ا اهد تیرضا مو  بود نخو

تفاده تاب نیا از اس رد یبرا تنها ک لغ که است یف رکس تیسا به را آن مب ری فا خت ا ردا رده پ  اشدب ک

 : مقدمه1فصل 
 

الت اصول کتاب، نیا در من وت و روزانه معام الت تفا جارت یها سبک ریسا با روزانه معام  را یگذار هیسرما و ت

ض چن ند،یفرآ نیا در. دهمیم حیتو تراتژ نیهم س الت مهم یهایا  آنها از گرانمعامله از یار یبس روزانه که را یمعام

ستفاده ص کنند،یم ا میم فیتو ن ا   کتاب نیا. ک ست کوتاه عمد برا ا نندگان نیبنا نندیم تمام را آن سرعت به خوا  و ک

ندینم خسته راه مهین در نندینم رها ار  آن و شو  لها،یمیا ،ینترنتیا یهایسرگرم لیدل به یهمگ ما. ک

گرامیا ای سبوکیف یهاشنیکیفینوت پل هاده ای نستا رید شنیکیا . میاشده جیگ خود یتبلتها ای همراه یتلفنها در گ

ختصر کتاب نیا نیبنابرا ست یکاربرد و م  .ا

 

گر له کی ا رمعام بتد گ جا از که دیبفهم تا کندیم کمک شما به کتاب نیا د،یهست یم ن شروع دیبا ک  چگونه د،یک

ن شروع نتظار  چه روزانه معامله از د،یک نیم چگونه و دیدار یا تراتژ  دیتوا ندن. دیده توسعه را خود یاس  نیا خوا

ر معامله کی به را شما یسادگ به کتاب ور گ آ خواهد لیتبد سود ندن با معامله در یسودده. کرد ن و ای کی خوا  د

ص کتاب نطور اما شود،ینم لحا ض بعدا   که هما اد، خواهم حیتو ندیم سود د بزار اد،یز نیتمر با توا  یافزارها نرم و ا

اوم آموزش و درست صل مناسب مد  .شود حا

 

جربه گران معامله ل ینما از توانند یم کم ت ستراتژ از یبرخ مورد در کتاب نیا یک الس یهایا  اکثر که کیک

ش خرده گرانمعامله ده آنها از موثر طور به یفرو نند،یم استفا  کار تازه گر معامله کی را خود شما اگر. ببرند بهره ک

ست ممکن د،یدانینم خواه ا لوتر قدم کی دیب ل مرور یبرا را 7 بخش و دیبرو ج تر یک ستراتژ نیمهم  یهایا

الت ن  روزانه معام خوا میم قیتشو را شما من حال، نیا با. دیب ن ل یفصلها تا ک ن مرور زین را یقب  نم نظر به. دیک

تر نیم که یدرس نیمهم ندن از دیتوا ست نیا دیاموزیب کتاب نیا خوا ر روزانه معامله با شما که ا  ثروتمند عا  یس

خواه ب روزانه معامله. شد دین تر نیا. ستین یالتار  ای قمار هیش لط تصور نیمهم ست یغ  معامله درباره مردم که ا

م شما دوارمیام و دارند روزانه ندنخ از بعد ه  ٪99 ،یآمار  نظر از قت،یحق در. دیبرس جهینت نیهم به کتاب نیا وا

جارت که یافراد نند،یم شروع را روزانه ت ست از را خود پول و خورندیم شکست ک  از یکی جز نکهیا. دهندیم د

ش نفر ده انیم از نفر نه آن اده کار د،یبا  .است یاس

 

 

 

 

 

 



برای زندگی  مقدمه: 1 فصل|  روش معامله روزانه 

 01 Forexyar.com | info@forexyar.com 

نون نیاول به را شما نیا ن معامله قا ندیم من هروزا  :رسا

نون نه، معامله: 1 قا  .ستین شدن ثروتمند عا  یسر یبرا یراه روزا

 

لط تصور س غ ست نیا دارند روزانه معامله مورد در مردم که یجیرا اریب س آن که ا سان اریب ست آ  سهام شما - ا

ر نیم یدار یخ ند، صعود آنها که یهنگام و د،یک شیم یخوب سود با را آنها کرد سان یلیخ نیا. "دیفرو ست آ ." ا

رمعامله کی کس هر پس بود، راحت یلیخ نیا اگر خب دی به دیبا. شدیم موفق گ اشته ا ش د  معامله که دیبا

شوار  کار روزانه ست ید گر. کندینم ثروتمند سرعت به را شما و ا لط تصور نیا ا  سرعت به دیخواهیم و دیدار را غ

ست حاال نیهم دیبا د،یشو ثروتمند سهام بازار در یراحت به و ندن از د یاندازهاپس و دیبردار کتاب نیا خوا  را ی

انوادگ یمرخص کی در روزانه معامله کی یبرا که ن خرج د،یاکرده صرف خوب یخ  راه نیا در پول کردن خرج. دیک

س شما یبرا خش تیرضا اریب رب ست از سهام بازار در را آن که بود خواهد نیا از ت  .دیبده د

 

نه، معامالت در ررکیز با شما روزا بت ایدن یهاذهن نیت دیز تیجمع بازار،. کرد دیخواه رقا  است گرانمعامله از یا

نها از هرکدام که ل هدف. رندیبگ پول گرانید از یزرنگ با کنندیم یسع آ ص  ریاس از پول گرفتن روزانه، معامله یا

ست گرانمعامله تند تالش در زین آنها که یحال در ا ست لیدل نیهم به. رندیبگ را شما پول تا هس لهم نیا که ا  عام

س ست یمنطق اریب نینم دیتول پول سهام بازار در شما. ا ست نیا بازار در پول وجود لیدل تنها. دیک  ریسا که ا

اده قرار بازار در را آن گرانمعامله ندد لق دیشو برنده دیخواهیم که یپول. ا ست گرانمعامله ریسا به متع  مه آنها و ا

جارت نوع نیا لیدل نیهم به. بدهند پول شما به ندارند قصد خت اریبس ت ست س  .ا

 

وم به امر نیا جر من روزانه معامالت قانون نید  :شود یم من

نون سان روزانه معامله: 2 قا جارت کی نیا. ستین آ ست یجد ت ن رفتار آن با تجارت کی مثل دیبا شما و ا  .دیک

 

ن یم یدرصورت تنها شما ن معامالت در دیتوا ش موفق هروزا داره یجد یفکر  بیتعق کی عنوانب را آن که دیبا  ا

ن له شکست لیدل نیاول ،یعاطف معامله. دیک ست گرانمعام ط نیتمر به شما. ا نضبا  لپو تیریمد و یشخص ا

شت دیخواه ازین یدفاع نند،یم مراقبت دقت به خود هیسرما از خوب گرانمعامله. دا صان رایز ک  یاحرفه غوا

 .هستند (هوا) دخو هیسرما مراقب

 

نه، معامله در رفا   روزا تر ص  روزانه معامله در یروز یپ یبرا. ستین خوب یکاف اندازه به نیانگیم مقدار از بودن به

ش افراد ریسا از باالتر یتوجه قابل طور به دیبا سفانه،. دیبا یآنها و قماربازان فکر،یب افراد اغلب متأ  احساس که ی

نندیم ست، ونیمد یندگز  کی آنها به جهان که ک ندیم روزانه معامله جذب ا نینم شما. شو  آنها از یکی دیتوا

ش ن عمل آنها مثل دینبا و دیبا ن رفتار برنده کی مثل دیبا شما. دیک  با برندگان عملکرد و احساس فکر،. دیک

ور را خود توهمات د،یکن نگاه خود درون به دیبا شما. دارد فرق بازندگان شها و دیزیبر د  فکر بودن، یمیقد یرو

ست سخت رییتغ. دیده رییتغ را خود کردن عمل و کردن له کی دیخواهیم اگر اما ا رمعام  دیبا د،یباش موفق گ
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رگونه ر ه تاب نیا نش ز بدون ک رکس مجو ری فا رد ا اهد تیرضا مو  بود نخو

تفاده تاب نیا از اس رد یبرا تنها ک لغ که است یف رکس تیسا به را آن مب ری فا خت ا ردا رده پ  اشدب ک

خص بهبود و رییتغ یرو ن کار خود تیش ط و نظم و دانش زه،یانگ به ت،یموفق یبرا شما. دیک با  دیهخوا ازین انض

شت  .دا

 

ب اریبس حرفه کی روزانه معامله ت،یواقع در ست؟یچ روزانه معامله ن،یبنابرا س و حقوق ،یپزشک هیش  یمهند

ست بزار به روزانه معامله. ا سب، افزار نرم و ا دیز ساعات دیبا شما. دارد ازین نیتمر و صبر آموزش، منا  به را یا

ندن الت یسبکها مورد در خوا ن یبررس د،یده اختصاص یمعام جربه با گرانمعامله که دیک  معامله چگونه ت

نندیم ن نیتمر ساز هیشب یحسابها در و ک دی تا دیک ن معامله یواقع پول با چگونه که دیریبگ ا لهم کی. دیک رعام  گ

ندیم موفق روزانه ر توا الر 1999 تا 599 نیب روز ه بر مقدار نیا. کند کسب درآمد د 1 با برا 2 تا 9،999 الر 9،999  ماه در د

ست ر) ا ساس ب 12 با رابرب که( ماه کی در معامله روز ستیب حدود ا 2 تا 9،999 الر 49،999 ست سال در د برا. ا  نیبنا

نتظار یهرکس چرا ست دارد ا بید سان دیبا شغل کی در پول به یا شد؟ آ ال، پزشکان، با س وک س و نیمهند  از یار یب

خصصان مر و کار مدرسه، سالها گر،ید مت ر پشت را شاتیآزما و سخت نیت به درآمد به تا گذارندیم س  یمشا

ست ایپ د نند د برا .ک  باشد؟ متفاوت دیبا روزانه معامله چرا نیبنا

 

سان کار نیا اگر نیبنابرا  انجام را روزانه معامله دیخواهیم چرا کند،ینم ثروتمند سرعت به را مردم و ستین آ

 د؟یده

 

له که آنچه ست یزندگ سبک کند،یم جذاب را روزانه معام نیم شما. ا ن کار خود خانه داخل از دیتوا ر د،یک  روز ه

ر و دیکن کار ساعت چند فقط ن لیتعط را کار دیبخواه که زمان ه نیم شما. دیک ر دیتوا  با دیخواهیم که چقدر ه

نواده ستان و خا ن وقت خود دو ئ از نکهیا بدون دیبگذرا ست ریمد ای سیر ئ شما. دیکن یمرخص درخوا  سیر

جا از. دیهست ست، یاشتغال خود نوع کی روزانه معامله که ییآن  ماتیتصم خودتان و دیهست عاملر یمد شما ا

جرا یا جارت یبرا را ی س یزندگ سبک. دیریگیم خود ت اب اریب ست جذ الت حرفه به شما اگر البته و. ا ن معام  هروزا

لط ش مس نیم د،یبا نه دیتوا الر، هزاران روزا تریب مراتب به د س از ش . دیباش داشته درآمد گر،ید یهاحرفه از یار یب

خصا   من له ش نمعام سمیم را یگرا سط طور به که شنا 2 از شیب روزانه متو الر 999  روزها یبعض. دارند درآمد د

تر ال سود به روزانه آنها مدت، دراز در اما شتر،یب روزها یبعض و کم 2 یبا الر 999 ست د ایپ د نندیم د  ستین مهم. ک

جا که نیم یزندگ چگونه و ک 2 د،یک لغ روز در دالر 999 بل مب ست یتوجه قا ندیم و ا  اریبس یزندگ سبک کی به توا

خش تیرضا  .کند کمک ب

 

گر حظه. است شروع یبرا ساده نقطه کی روزانه معامله د،یباش داشته را خودتان شغل دیخواهیم ا  وقت یال

ن ن سهیمقا رستوران ای فود فست کی افتتاح با را روزانه معامله و دیبگذرا گر. دیک خواه ا ن ازب رستوران کی دیب  د،یک

دیز مقدار دیبا جه اجاره، یبرا پول یا ستخدام زات،یت نها، آموزش و کارکنان ا جوزها و مهیب آ ن خرج م  نیا با و دیک

نینم هم باز حال اصل درآمد دیتوا ن نیتضم را رستوران از ح س. دیک م گرید مشاغل از یار یب  .هستند آن مانند ه

نداز راه گر،ید طرف از جارت شروع و یا س روزانه ت سان اریب ست آ نیم شما. ا  کی یانهیهز چیه بدون امروز دیتوا

الت حساب ن باز یمعام الت و دیک نا  . دیکن شروع فردا از را معام ن تا مطمئ  نیا دینبا دیانداده آموزش را خود که یزما
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نجام را کار الت شروع تدارکات اما د،یده ا س با سهیمقا در روزانه معام رید یهاحرفه و مشاغل از یار یب س گ  اریب

نتر سا ست آ  .ا

 

چن روزانه معامله ده تجارت کی نیهم ست نقد پول انیجر تیریمد یبرا سا نیم شما. ا خر سهام کی دیتوا  و دیب

گر نیم بود، بد طیشرا ا ش ضرر کی با بالفاصله را آن دیتوا ن سهیمقا یافراد با را نیا. دیبفرو ج که دیک  ارتت

درات ات - صا یکاالها و دارند وارد نندیم وارد گرید یکشورها از را ی دیز موارد. ک ر هنگام در که دارد وجود یا  دیخ

حموله ندیم ،فرد خود کشور در فروش یبرا کاالها م باه به توا نجام اشت ط مشکالت - شود ا شندگان، به مربو  فرو

مرک، نقل، و حمل وه،ب. یمشتر  تیرضا و تیفیک ،یابیبازار بخش، گ  به. شودیم قفل ندیفرا کل در شما پول عال

ز نینم شما برود، شیپ خوب زیچ همه که یموارد ج جام یکار  آن مورد در دیتوا ن وقات یگاه. دیده ا  یحت شما ا

نینم نار خود کار از یراحت به و دیریبپذ را کوچک ضرر کی دیتوا نه، معامله در. دیبکش ک گر روزا  خر یاشتباه ا

نیم شما دهد، ر یاقدام با هیثان چند عرض در دیتوا ده و عیس ل کی با و سا  از( کوچک ضرر کی البته و) کیک

سان روزانه معامله در کار به شروع. دیشو خارج معامله س یهایژگیو از یکی نیا و است آ لوب اریب ر یبرا مط  کار ه

ست  .ا

جارت کی بستن ست یاساده کار زین روزانه معامله ت گر. ا نیم فکر ا سب شما یبرا روزانه معامله که دیک  منا

گر ای و ستین ورینم در لپو قیطر نیا از ا نیم د،یآ صله دیتوا ف را معامله بالفا ن متوق  را خود یحسابها د،یک

بند وه. دیریبگ پس را خود پول و دیب ر عال ز و زمان ب ال   که یانهیه ب ز چیه د،یاکرده خرج ق ر ای نهیه  یگر ید مهیج

ل دفاتر ریسا بستن. ندارد وجود نینم شما. ستین یاساده کار با  یتقر مشاغل ای یشغ  یراحت نیا به دیتوا

شگاه، بند را خود رستوران ای دفتر فرو نان ای د،یب جه ای اجاره الیخیب ای دیکن مرخص را خود کارک  .دیوش خود زاتیت

 

ثر چرا پس  خورند؟ یم شکست روزانه معامالت در مردم اک

 

ال بعدا من ض کتاب نیا در را مهم سوال نیا خاص لید د خواهم حیتو ا ل طور به اما د  نیعتریشا من، نظر به یک

ست نیا روزانه معامله در مردم تیموفق عدم لیدل جارت کی عنوان به را آن آنها که ا . رندیگینم نظر در یجد ت

نوان به آن با مردم عوض در نندیم رفتار قمار ینوع ع  .کندیم ثروتمند را آنها یراحت به و سرعت به که ک

 

نندیم شروع ننتف ای یسرگرم یبرا را روزانه معامله افراد یبرخ ند رایز ک احال" کار نیا که معتقد ست" ب نه. ا  اآ

جارت بازارها در قمار یگذرا جانِ یه یبرا نندیم ت نندیم سرگرم را خود بازار در یکم آنها. ک  کسب به هرگز اما ک

سب آموزش کی گاه ای منا ندینم متعهد روزانه معامله از قیعم یآ ست ممکن. شو  رای آنها با شانس بار چند ا

شد نند، کسب درآمد و با جازات را آنها بازار تینها در اما ک  .کرد خواهد م
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رگونه ر ه تاب نیا نش ز بدون ک رکس مجو ری فا رد ا اهد تیرضا مو  بود نخو

تفاده تاب نیا از اس رد یبرا تنها ک لغ که است یف رکس تیسا به را آن مب ری فا خت ا ردا رده پ  اشدب ک

ست من خود داستان واقع در نیا جارت کار یابتدا در. ا ینک نام به یشرکت من، ت ل ا نیکس فارمسیوتیکا  9اکیو

و یط فقط آن سهام و کرد اعالم خود یداروها از یکی یبرا یمثبت جینتا الر 1 از روز د ال به د الر 55 یبا  من. دیرس د

رمعامله کی زمان آن در 1 از شیب با را آنها و دمیخر دالر 4 ارزش با سهم 1999 من. بودم یمبتد گ الر 9 ختم د  .فرو

 نیاول در من. رفت شیپ بد زیچ همه و برگشت ورق د،یرسیم نظر به خوب یلیخ زیچ همه نکهیا با حال نیا با

بتد معامله الر 6999 از شیب قهیدق چند یط در خودم یم  کسب که کردمیم تصور و بودم کرده کسب درآمد د

الص. است یاساده کار بازار در درآمد س تفکر نیا از شدن خ باه، اریب شت  یبرا زمان اتالف و یمال ضرر به منجر ا

 .شد من

ال   زیچ همه نس کام اقعا   من. بود یشا نستمینم و نجام یکار  چه که دا  با من ،هفته چند عرض در فقط. دهمیم ا

شتباه الت، ریسا در ا الر 6999 کل معام  من احمقانه معامله نیاول رایز بودم شانس خوش من. دادم دست از را د

س یبرا. بود یشانس باه نیاول افراد، از یار یب شت ست آنها معامله نیآخر آنها ا جر را خود حساب آنها رایز ا  منف

نندیم ندیم مجبور و ک ل یدیناام تینها با که شو نه همعام ند، را روزا نند ترک ببند  .کنند یخداحافظ آن با و ک

 

له با آنها که شوند غافل تیواقع نیا از دینبا هرگز کارتازه روزانه گرانمعامله ستروال یاحرفه گرانمعام  ریاس و تیا

ربه با گرانمعامله س که جهان سراسر در تج  مهمتر همه از و شرفتهیپ ابزار و آموزش به مجهز و هستند یجد اریب

تند، درآمد کسب به متعهد نندیم رقابت هس  .ک

نون جارت کی روزانه معامله: دینکن فراموش هرگز را 2 قا جارت کی و است ت س ت ست یجد اریب  صبح دیبا شما. ا

اده را معامله یبرا خود نظر مورد سهام روز هر د،یشو داریب خواب از زود ن آم  کامال   بازار شدن باز از قبل و دیک

اد ش هآم حظه یبرا. دیبا ن تصور یال نیم ایآ. دیاکرده باز رستوران کی که دیک ون دیتوا ادگ بد  ازب هنگام در یآم

نینم شما د؟یده سیسرو انیمشتر به خود، رستوران یدرها کردن ساس نکهیا بهانه به دیتوا  ای و دیندار یخوب اح

صله اد که دیندار یکاف وقت ای و دیندار حو پزخانه کارمندان یبرا یکاف هیاول مو ش  اغذ آنها با تا دیده سفارش آ

نند، هیته بند ناهار وقت در را رستوران ک اده دیبا شهیهم شما. دیب ش آم م روزانه معامله. دیبا  غلش نیا با یفرق ه

 .ندارد
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بزار، به روزانه معامله ناسب آموزش و افزارنرم ا ر مانند. دارد ازین م جارت ه ب دیبا شما گر،ید ت سب یزارهاا  یبرا یمنا

ست ش داشته تیموفق به یابید برا. دیبا نا بزارها نیب ل یا  ست؟یچ شما روزانه معامله یبرا ازین مورد یاص

 
جام یبرا یکاف( پول) هیسرما .1 الر 5999 حداقل) معامله ان  و متحده االتیا از خارج در اقامت صورت در د

2 الر 5999 التیا در اقامت صورت در د حده ا  (.مت

 .سرعت پر نترنتیا سیسرو .2

تر .3  .موجود کارگزار نیبه

جرا فرم پلت کی .4 بریم یدهایکل از که سفارش عیسر یا نیپشت ان  .کندیم یبا

نر کی .5 سک سب سهام افتنی یبرا ا نا جارت یبرا م  .ت

له از اجتماع کی .6  .گرانمعام

 

ز بزارها نیا از یبرخ نهیه نطور. شود پرداخت ماهانه صورت به دیبا ا ا مشاغل ریسا که هما ساب یراد  صورتح

تند، اجاره و مجوزها افزار، نرم برق، یبرا ماهانه ن دیبا شما هس حساب دیبتوا  خود، نترنتیا ماهانه یهاصورت

نر نهیهز خود، کارگزار یهاونیسیکم سک ز و ا لت یهانهیه ن پرداخت را معامله فرم پ خش اگر. دیک  چت کی از یب

نیم د،یهست انجمن ای روم ز دیتوا ضافه ستیل نیا به زین را تیعضو آن نهیه ن ا  .دیک
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  01 
رگونه ر ه تاب نیا نش ز بدون ک رکس مجو ری فا رد ا اهد تیرضا مو  بود نخو

تفاده تاب نیا از اس رد یبرا تنها ک لغ که است یف رکس تیسا به را آن مب ری فا خت ا ردا رده پ  اشدب ک

ه عمل می2فصل  له روزانه چگون  کند: معام
 

ن از یار یبس فصل نیا در من الت به و کرد خواهم یبررس را روزانه معامله یمبا  و روزانه معامله مورد در شما سؤا

حوه سخ آن عملکرد ن د خواهم پا ا بزارها از یبرخ بخش، نیا در. د ستر  و ا ل یهایاتژا ص ا   که یا  کتاب نیا در بعد

بزارها فرمها، آرت همه مثل. شودیم یمعرف زین دید دیخواه ن نکهیا مگر هستند، ارزش فاقد ا  از چگونه که دیبدا

ده آنها ن استفا حوه یر یادگی در کتاب نیا. دیک ده ن بزارها نیا از استفا  .کرد خواهد کمک شما به ا

 

امال مقابل در روزانه معامالت  ینوسان تمع
 

ن شروع آن با دیبا که یمهم سؤال ست نیا میک له کی بعنوان شما: که ا رمعام بال به روزانه گ  یز یچ چه دن

 د؟یهست

اب ست ساده جو ال ،. ا نبال به شما او یهاسهام د ش با که دیهست ی بتا   یرو س بل ن نندیم حرکت ینیبشیپ قا نث. ک  ا ،یا

ن عاملهم آنها با روز کی طول در که دیدار قصد شما نیپوز چیه شما. دیک خواه حفظ شب طول در را یش . کرد دین

نوان به ثال ع پل شرکت در امروز اگر م ریت) ا خر سهام( AAPL: ک  نگه شب طول در را خود شنیپوز شما د،یب

گر. دیفروشیم را آن فردا و دیدارینم رید نیا د،یدار نگه شب کی را سهام ا له گ  نوع نیا به ست،ین روزانه معام

ن معامله ،املهمع سا  .شودیم گفته 0ینو

ن معامله سا ست معامله ینوع ینو ن بازه کی در را سهام شما آن در که ا ل طور به خاص، یزما  چند تا روز کی از یک

ال   معامله سبک کی نیا. دیداریم نگه هفته، وت کام ست متفا الت انجام یبرا دینبا شما و ا ن معام سا  از ینو

تراتژ س بزارها و هایا ده ردمو یا ستفا ده روزانه معامله یبرا ا نون ایآ. دیکن استفا شاره من آن در که را 2 قا  که کردم ا

جارت کی روزانه معامله ن معامله د؟یدار خاطر به است، ت سا جارت کی زین ینو ست، ت ال   تجارت نوع کی اما ا  کام

وت ست متفا وت. ا ن معامله نیب تفا سا نه، معامله و ینو وت مثل روزا  تشرک کی و رستوران کی تیمالک نیب تفا

حو ست غذا لیت ر. ا و ه نها ید ندیم شامل را غذا آ س اما شو ن چهارچوب با آنها: هستند متفاوت اریب ف، یزما ختل  م

وت درآمد یمدلها و بازار یبخشها مقررات،  امسه شامل معامله که لیدل نیا به فقط دینبا شما. کنندیم کار متفا

ست، ب ریسا با را روزانه معامله ا الت یهاکس باه یمعام شت له. دیریبگ ا  شدن بسته از قبل شهیهم روزانه گرانمعام

ندیم را خود یهاشنیپوز بازار  .بند

 

س م من، خود جمله از گران، معامله از یار یب م و روزانه معامله ه ن معامله ه سا نیم ما. دهندیم انجام را ینو  میدا

و که جارت د لف ت خت داره را م نیم ا و نیا یبرا و میک له، نوع د ر پشت را یاجداگانه یآموزش یهابرنامه معام  س

شته وتها از یکی. میاگذا س یتفا سا ن و روزانه معامله نیب یا سا خاب کردیرو ،ینو نت ست سهام ا  امسه کی از من. ا
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