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 الیمپ ترید: انجام معامالت باینتری پشن درراهنمای 

 

 :( گردیدOlympTradeبرای ورود به کابین شخصی وارد صفحه اصلی سایت الیمپ ترید )

https://olymptrade.com/en-us/?affiliate_id=83675&subid1=2h3a 

 

حساب افتتاح نموده اید را در بخش اول و سپس  حرفه ایفارکس -توسط نماینده رسمی الیمپ تریددر صفحه اصلی ایمیلی که :  1شکل 

 .( کلیک نماییدLog inرمز را وارد نمایید و روی دکمه ورود )

 

 

در این صفحه موارد  .پس از ورود به کابین، برای باز کردن منوی تنظیمات و ابزارها روز دکمه سمت چپ باال کلیک نمایید:  2 شکل

 مختلفی وجود دارد که گام به گام با آنها آشنا خواهید شد. حساب فعال شما و مقدار موجودی آن در سمت راست باال نشان داده شده است.
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 .دپس از باز شدن منو، روی پرچم آمریکا )زبان انگلیسی( در پایین منو کلیک نمایید و زبان فارسی را انتخاب کنی:  3 شکل

 

 

ارزها و نمادهای موجود و فعال برای شما در بخش نوار باالی حساب مشخص شده است. برای انتخاب نماد های دیگر کافی : 4شکل 

عالقه نمادهای معامالتی مور  فعال نمودنبرای ( در قسمت باال راست نمایش داده شده است. <    >است که روی دکمه چپ و راست )

 سمت چپ باال کلیک نمایید. +خود، در کابین روی دکمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فعال  (By return rate) : در بخش ارزها و نمادهای معامالتی موجود می توانید ترتیب چینش را بر اساس نرخ بازدهی 5شکل 

 است که شامل ارز نمایید. نرخ بازدهی همان سود از معامالت در نماد مشخص شده است. هر نماد هم در کالس خود مشخص شده

(Currency)، ( دارایی های ارزیCrypto Assets،) کاالهای اساسی (Commodities)شاخص ها ، (Indices)  و سهام

 است. (Exchange-Traded Stocks) معامالت آتی

 

 

پایه ای را در فارکس حرفه  اکنون یک معامله روی حساب دمو انجام خواهیم داد، اما قیل از آن بهتر است مطالب باینری آپشن:  6شکل 

(، Higher/Lower(، باالتر  پایین تر )High/Low – Up/Downای مطالعه کرده باشید تا تفاوت انواع معامالت مثل باال پایین )

 خواهد بود. ( را اطالع داشته باشید. معامله در این مثال به صورت باال پایینChannel( و کانال )Ladderنردبان )

برای  می باشد. برای ورود به معامله باید زمان انقضا را در نظر بگیرید. (Demo Currency) واحد دمو 10000رای حساب شما دا

 انتخاب زمان انقضا روی زمان سمت راست باال کلیک کنید.

 

 



از وقتی فعال می شود که شما معامله خود را انجام دهید. این زمان مشخص می کند که چه زمانی  (Expiration) زمان انقضا:  7شکل 

 معامله شما بسته خواهد شد و موفقیت و عدم موفقیت در آن زمان است که مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

ست است که این حساب دمو می باشد اما مدریت : حال میزان سرمایه گذاری مورد نظر خود را انتخاب کرده و وارد نمایید. در 8شکل 

ریسک و سرمایه را در همین معامالت نیز باید ارتقا داده و استفاده نمایید تا معامله گر موفقی شوید. همین موارد جزیی است که روی 

ق با بقیه در رعایت همین سوددهی معامالت شما و تبدیل شدن شما به یک معامله گر خبره تاثیر خواهد گذاشت. تفاوت تریدرهای موف

 موارد نهفته است.

 

 

می رسیم که مشخص کردن روند آینده بازار در زمان انقضا خواهد بود. به باینری آپشن : حال به مهمترین قسمت انجام معامله  9شکل 

 این معنی که آیا قیمت در زمان انقضا از قیمت کنونی پایین تر خواهد بود یا باال تر.

را انتخاب می کنیم. پس پس از  100مقدار سرمایه که در این معامله می خواهیم وارد کنیم را مشخص می کنیم. ما مقدار در بخش بعدی 

 واحد از کل موجودی ما کم شده و به بازار تزریق می شود. 100فعال شدن معامله، 

دقیقه قیمت باالتر  1و اخبار بازار، برای زمان ادی فرض می کنیم پس از استفاده از استراتژی های ارایه شده و انجام تحلیل های بنی 

 خواهد رفت، پس باال را انتخاب می کنیم.

 %82همانطور که در دکمه باال یا پایین مشخص شده، در صورت موفقیت معامله، میزان بازگشت سود به ازای مقدار سرمایه گذاری 

 واحد سرمایه گذاری را انتخاب کردیم. 100ا واهد شد چون مواحد اضافه خ 82است یعنی اگر موفقیت حاصل شود به حساب ما 

واحد که در ابتدا به عنوان ودیعه از حسابمان کم شده بود به عنوان ضرر  100در صورت ضرر و ناموفق شدن معامله نیز همان 

 برداشت خواهد شد و دیگر به باالنس ما بر نخواهد گشت.



 

 

عامله، صفحه ای ممکن است ظاهر شود که برای تایید نهایی شرایط معامله توسط شما می پس از کلیک روی دکمه انجام م:  10شکل 

باشد. اگر احتیاجی به بررسی معامالت خود ندارید و در معامالت دیگر نیز نمی خواهید این صفحه تایید را مشاهد نمایید، تیک آبی را 

 کلیک کنید. (Execute a trade) فعال کرده و روی دکمه انجام معامله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: پس از باز شدن معامله شما، زمان دو نقطه شروع و پایان معامله شما نمایش داده می شود. کافی صبر کنید تا حرکت قیمت  11شکل 

 و در صورت افزایش قیمت بیشتر از زمان باز شدن معامله آنگاه معامله شما با سود همراه خواهد بود. به زمان انقضا معامله شما برسد

 

 

واحد  10082: با موفقیت در این معامله، در قسمت معامالت پایین صفحه، اطالعات آن ثبت می گردد. باالنس اکنون به  12شکل 

 افزایش پیدا کرده است.

 

 

با فارکس حرفه ای از  دبروکر معتبر الیمپ تری ، خصوصانمعامله گران باینری آپش راه ارتباطی مشتریان و

امکان پذیر است. شایان ذکر است  یتلگرام فارکس حرفه ا او ی 00971555406880 طریق ذخیره شماره

 .از واتس آپ، ایمو با استفاده از شماره فوق امکان پذیر است  هتماس تلفنی و دریافت مشاور که امکان
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