
لیت مجازی در بازار معامالت آنالین آتی سکه / برای فعا

 ای وجود دارد؟آتی سامانه

میکردم  در اوج طوفان اتی کار میکردم که به لطف خدا از جایی که واقعی معامله ۰۹تا  ۰۹سوال: من از سال 

من عهد کرده بودم که  ٫داشتم و برعکس قصر در رفتم با زیان اندک. یعنی هنگامی که فروش میزدم سکه ان را

 .برگردم بعد از انالین شدن دوباره به معامالت

هست یعنی سفارشات مستقیما وارد سیستم بورس کاال میشود.  آنالین سهام میخواستم ببینم که معامالت انالین مثل

 یا نه اول به سایت کارگزاری وبعدا وارد سیستم میشود ؟

های خود را به  معامالت آنالین آتی مانند فارکس نیست که مشتری ابتدا سفارشخوشبختانه  : جواب

دسته ای و یکجا وارد سرور اصلی  کارگزاری فرستاده و سپس کارگزاری سفارشات مشتریان را به صورت

 ورسوارد سرور معامالتی ب  های ارسالی مشتریان آنالین مستقیما سفارش  معامالت کند.در معامالت آنالین آتی

 .از این حیث دقیقا شبیه معامالت آنالین سهام است شود وکاال می

  .برخوردار باشد معامالت فارکس این ویژگی باعث خواهد شد که معامالت آتی از امنیت و دقت باالتری نسبت به

معامله گران،سرورهای معامالتی قادر نخواهند بود حجم عظیم سفارشات  مالت فارکس به دلیل زیاد بودن تعداددر معا

ش معامالت فارکس مشتریان سفار شوند، از این رو درلحظات شلوغ بازار پشتیبانی کنند و با کندی روبرو می را در

ته ای و یکجا سفارشات را وارد سرور اصلی به صورت دس خود را به کارگزاری ارسال کرده و سپس کارگزاری

د گردفارکس می مواقع پر نوسان باعث تحمیل هزینه هایی به معامله گران  هرچند کوچک، در این تاخیر  کند؛می

 .که از جمله آن عمل نکردن سفارشات مشتری است

دیگر نیازی به حضور در دفاتر این کارگزاری و یا  ،معامالت آنالین آتی سکه کارگزاری آگاه با استفاده از سامانه

 اجرای سفارشات خود نداشته و قادر خواهید بود در طول زمان معامالت و از هر گران جهتتماس با معامله

سلیقه خودتان بدون واسطه انجام  ت وجود دارد، معامالت خود را مطابق بامکانی که امکان دسترسی به اینترن

  .دهید

برخورداری از مزایای معامالت آنالین از طرح تخفیف کارمزد معامالتی  مشتریان آنالین این کارگزاری عالوه بر

گردیده که با افزایش حجم  ای طراحیگردند، این طرح به گونهمند میبا حجم معامالت ماهانه نیز بهره متناسب

تماس   91245128اطالعات بیشتر لطفا با شماره تماس  یابد. جهت کسبمعامالت، درصد تخفیف نیز افزایش می

 .بگیرید

 سوال: آیا سامانه ای برای فعالیت مجازی در بازار آتی جهت آشنایی بیشتر با این بازار وجود دارد؟

شود.لذا مناسب ترین نمی برای فعالیت مجازی در بازار آتی ارائه  متاسفانه در حال حاضر خدماتی : جواب

آشنایی با توانایی های خود در بازار آتی به معامله روی  روش برای سرمایه گذاران تازه وارد آن است که برای

 .کاغذ بپردازند

طول زمان روی کاغذ امتحان  خطر، روش ها و استراتژی های مختلف را دربرای حفظ سرمایه و پول خود از 

را رفع کنید. با انجام تمرین مکرر روی این روش یقینا با دستی  کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده و معایبشان

 .بازار واقعی خواهید شد پر تر وارد

http://abcbourse.ir/


معامالت آتی بگذارید و آیا مبلغی  وه کار کردن در سامانهیه درخواست داشتم که اگه ممکنه یه راهنما از نح :سوال

 چگونه مینوان درخواست پرداخت داد و به حساب شخضی واریز شود ؟ که به حساب در اختیار واریز کرده ایم

نزدیک، مطلبی آموزشی  ن آتی، در آینده ایبرای آشنایی با نحوه کارکرد ِ سامانه معامالت آنالی  : جواب

تماس حاصل نمائید تا از نحوه ثبت   91245128شماره  تهیه و ارائه خواهد شد. در حال حاضر شما می توانید با

  . مطلع شوید و یا فایل چگونگی استفاده از سیستم در اختیار شما قرار گیرد سفارش در سیستم آنالین

باشید و یا حساب عملیاتی شما دارای وجه آزاد باشد )مازاد وجه نسبت  عهدی باز نداشتهدر صورتی که شما موقعیت ت

عملیاتی به حساب شخصی خود را  های باز( ، در اینصورت شما میتواند درخواست انتقال وجه از حسابموقعیت به

در سامانه معامالتی ثبت  پایان ساعات معامالتی، درخواست شما را کارگزاری اعالم کنید و کارگزاری پس از  به

  . خواهد کرد

قبل از شروع جلسه معامالتی روز کاری بعد ) ساعت دقیق آن بستگی به  انتقال وجه توسط بورس کاال و معموال تا

 .شودهای بانک در آن روز دارد( انجام میفعالیت شلوغی
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