
  اي هنگام خريد) نكته مشاوره 10چه لپ تاپ هايي براي تريد مناسب است (+

بينيم كه در بورس و بازارهاي سرمايه جهاني امروزه بازارهاي سرمايه بازدهي بسيار خوبي دارند. افراد زيادي را مي

موضوع موجب شده است كه گيرد. اين دهند. اين معامالت آنالين و با لپ تاپ صورت ميمعامالت خود را انجام مي

يعني تنها يك داشته باشد.  لپ تاپارش يعني قسمت زيادي از سود و ضرر يك سرمايه دار بستگي به اينترنت و ابز

ثانيه كافي است كه سود يك سرمايه دار به علت پردازش تاخيري لپ تاپ به مخاطره بيفتد. اين موضوع باعث شده 

تري دارند با عنوان لپ تاپ مناسب براي تريد به فروش ت پردازشي قوياست كه برخي از لپ تاپ ها كه قابلي

پردازيم كه چه لپ تاپي براي تريد مناسب است و به معرفي بهترين لپ تاپ برسند. در اين مقاله به اين موضوع مي

  شناخت.هاي لپ تاپ مناسب براي تريد كردن را خواهيد براي تريد و بورس خواهيم پرداخت. در ادامه ويژگي

  سرفصل هاي مقاله

  راهنماي خريد بهترين لپ تاپ براي بورس تريدرها

  معرفي و بررسي بهترين لپ تاپ براي تريد و بورس

  لپ تاپ؛ دست راست هر معامله گر و تريدر

  ويژگي هاي لپ تاپ مناسب براي تريد كردن

  و رم؛ دو ركن اصلي هر لپ تاپ مناسب تريد پردازنده

  ع لپ تاپ هاي مناسب بورسدر انوا كارت گرافيك

  حافظه هارد ديسك مناسب لپ تاپ براي تريد

  كارت شبكه لپ تاپ هاي بورس

  فاكتورهايي كه در انتخاب لپ تاپ تريدر اهميت ندارند!



  پر مخاطب ترين نرم افزارهاي بورس

  بهترين لپ تاپ تريدر اپل

  

  راهنماي خريد بهترين لپ تاپ براي بورس تريدرها

لپ تاپ مناسبي براي خود تهيه  بتوانيد در بازار بورس بدون ريسك معامالت خود را انجام دهيد بايدبراي اين كه 

رسد. اين پردازشي بسيار قوي دارد و معموال با نام لپ تاپ مناسب براي تريد به فروش مي د. اين لپ تاپ قابليتكني

ه و فن قوي دارد. اين موارد بسيار مهم هستند لپ تاپ در واقع لپ تاپي قدرتمند است كه كارت گرافيك، پردازند

كه چه لپ تاپي براي تريد مناسب آنالين باشند. اگر از ما بپرسيد هاي زيادي در معامالت گوي ساعتبايد پاسخ زيرا

كنيم تا با پردازيم و به شما كمك مياست؟ ما به معرفي و بررسي بهترين انواع لپ تاپ براي بورس و تريد مي

  لپ تاپ مناسب به راحتي معامله كنيد.انتخاب 

  معرفي و بررسي بهترين لپ تاپ براي تريد و بورس



ها را به شما معرفي كنيم. يكي از اين لپ تاپ هاي خواهيم چند لپ تاپ مناسب براي تريد و خصوصيات آنمي

ي داخلي بااليي دارد. است. اين لپ تاپ مناسب براي تريد حافظه DA2211-Aاينچي اچ پي مدل  15مناسب لپ تاپ 

باشد. اين لپ تاپ داراي اي ميگيگابايت است. كيبورد اين لپ تاپ جزيره 8ي رم در اين لپ تاپ ظرفيت حافظه

با  GeForceⓇ MX130 GDDR5ي گرافيكي باشد. اين لپ تاپ داراي پردازندهمي Core i7 Intelپردازنده 

تاپ مناسب براي تريد تكنولوژي شارژ سريع باتري است. وزن گيگابايت است. يكي از مشخصات اين لپ  4حافظه 

توانيم به پردازنده اينتل، ترين مزيت اين لپ تاپ را بگوييم ميرسد. اگر بخواهيم مهمو ابعاد آن ايده آل به نظر مي

يت است. ترابا 1گيگابايت اشاره كرد. هارد اين لپ تاپ نيز  8با ظرفيت  DDR4و رم  nVidiaپردازنده گرافيكي 

 1باشد. حافظه داخلي اين لپ تاپ مي C – 255 G7اينچي اچ پي مدل  15لپ تاپ مناسب براي تريد بعدي لپ تاپ 

با حافظه  Radeon Vega Graphicsباشد. پردازنده گرافيكي اين لپ تاپ گيگابايتي مي 8ترابايت است و داراي رم 

 در كنار پردازشگر گرافيكي مجزاي AMD Ryzen™ 5 2500U جديد از پردازندهگيگابايت است. اين لپ تاپ  1

AMD Radeon™ Vega Graphics   ،14لپ تاپ بهرمند است. لپ تاپ ديگري كه به شما معرفي خواهيم كرد 

  اينچي ايسوس مدل

VivoBook S431FL - AM255  است. اين لپ تاپ وزن سبكي دارد. پردازنده اين لپ تاپCore i7 Intel  .است

 2با حافظه  MX250 پردازنده گرافيكيباشد. اين لپ تاپ داراي مي گيگابايت 16 اين لپ تاپ حافظه رم ظرفيت

كيلوگرم وزن دارد؛ اين يعني  1.8است. اين لپ تاپ فقط  ترابايت 1اين لپ تاپ حافظه داخلي باشد. مي گيگابايت

در هر جايي انجام دهيد. لپ تاپ بعدي كه به  توانيد به راحتي معامالت خود راحمل آن بسيار آسان است و شما مي

باشد. اين لپ تاپ نيز سبك است و قيمت مناسبي مي G7-Z255مدل  اينچي اچ پي 15لپ تاپ كنيم شما معرفي مي

  AMD پردازنده گرافيك، گيگابايت 12ظرفيت حافظه رم  ،Core i7 AMD پردازندهدارد. اين لپ تاپ داراي 

Radeon™ Vega Graphics   باشد. يكي ديگر از لپ تاپ مي ترابايت 1حافظه داخلي و  مگابايت 512با حافظه

اين لپ تاپ هم از  باشد.مي  VivoBook S533JQ – A اينچي ايسوس مدل 15.6لپ تاپ هاي مناسب براي تريد 

  پردازندهاين لپ تاپ شامل مشخصات نظر طراحي بدنه و هم از لحاظ سخت افزاري براي تريدرها مناسب است. 

Core i7 Intel ، پردازنده گرافيكي، گيگابايت 16ظرفيت حافظه رم GeForce® MX350  و  گيگابايت 2با حافظه



 Ideapad اينچي لنوو مدل 15لپ تاپ باشد. لپ تاپ ديگر مناسب براي تريد مي گيگابايت 512حافظه داخلي 

330 – SB .ناسب اين لپ تاپ اشاره كرد. اين لپ تاپ براي انجام توان به قيمت ماز نقاط قوت اين لپ تاپ مي است

 4415Uمدل  Pentium اي مناسب است. پردازنده اين لپ تاپ معامالت يك تريدر مبتدي تا يك تريدر حرفه

 Intel HDمدل پردازنده گرافيكي باشد. اين لپ تاپ مي گيگابايت 4ظرفيت حافظه رم باشد. اين لپ تاپ داراي مي

است. لپ تاپ بعدي كه بروز كاال به  ترابايت 1حافظه داخلي اين لپ تاپ  گرافيكي مجزا) را دارد و حافظه (بدون 

اين لپ تاپ امكانات  است. Surface Laptop – C اينچي مايكروسافت مدل 13لپ تاپ كند شما عزيزان معرفي مي

 Core i7 ,ه پردازندشامل  اين لپ تاپ مشخصاتاي دارد. سخت افزاري بسيار خوبي براي يك تريدر حرفه

Intel پردازنده گرافيكي، گيگابايت 8ظرفيت حافظه رم Intel® Iris™ Plus Graphics 640  256حافظه داخلي و 

  ساعت است.  14داري شارژ آن تا حدود ترين خصوصيات اين لپ تاپ قابليت نگهباشد. يكي از مهممي گيگابايت

  تريدرلپ تاپ؛ دست راست هر معامله گر و 

دهد براي تريدري كه هر روز در طي ساعاتي با بازار بورس سر و كار دارد و يا معامالتي در آن انجام مي

ترين ابزار يك سيستم عالي است كه به صورت مداوم به روزرساني نيز شود. بايد بدانيد كه مشكالتي مانند ضروري

تواند با انتخاب يك لپ تاپ مناسب اما يك تريدر ميكند. قطعي سيستم و كندي آن سرمايه گذاران را تهديد مي

براي تريد كار خود را راحت كند. قطعا اين لپ تاپ مناسب براي تريد بايد صفحه نمايش مناسبي داشته باشد. 

  اش كافي باشد، خنك كننده آن قدرتمند باشد و عمر باتري آن خوب باشد. پردازنده

  دنويژگي هاي لپ تاپ مناسب براي تريد كر

شود. در واقع پردازنده لپ تاپ است كه تعيين كننده اين هيچ لپ تاپي با اين عنوان كه مناسب تريد است توليد نمي

است كه آن لپ تاپ براي معامالت بورسي مناسب است يا خير. در واقع سيستم اين لپ تاپ نبايد با حجم باالي 

شيد كه در انتخاب يك لپ تاپ براي تريد حافظه هارد ديسك هاي آنالين آسيب ببيند. بايد در نظر داشته بافعاليت

و حافظه گرافيكي دستگاه يا كارت گرافيك بسيار مهم است. در ادامه به آن ها بيشتر خواهيم پرداخت. فروشگاه 



 اينترنتي بروز كاال با ارائه با كيفيت ترين و بهترين لپ تاپ هاي مناسب براي تريد در خدمت شما مشتريان گرامي

  باشد. مي

  پردازنده و رم؛ دو ركن اصلي هر لپ تاپ مناسب تريد

هاي قوي اينتل از نوعي هستند كه اگر بتوانيد هزينه مناسبي كنيد براي تريد كردن بسيار مناسب هستند. پردازنده

روند. از آن جايي كه ممكن است بودجه كافي براي ها در لپ تاپ هاي مخصوص بازي نيز به كار مياين پردازنده

اعتماد كنيد. در حالت كلي بايد به رم و كارت  AMDهاي ندهتوانيد به پردازخريد اين پردازنده را نداشته باشيد مي

گيگابايت رم داشته باشد تا  8حافظه سيستم لپ تاپ توجه داشته باشيد. يك لپ تاپ مناسب براي تريد بايد حداقل 

 16توانيد اين رم را به بتواند نرم افزارهاي مربوط به معامالت را روي سيستم به خوبي اجرا كند. حتي شما مي

  گيگابايت ارتقا دهيد.

  كارت گرافيك در انواع لپ تاپ هاي مناسب بورس

Nvidi و  AMD كنند. سرعت حافظه كارت گرافيك يكي از فاكتورهاي هاي گرافيك بازار را توليد ميبهترين كارت

التي سر و كار مهمي است كه بايد در خريد لپ تاپ مناسب براي تريد به آن دقت كنيد. وقتي با نرم افزارهاي معام

  كند زيرا نقش مهمي در بارگيري اطالعات شما دارد. داريد اين فاكتور نقش مهمي را ايفا مي

  



  حافظه هارد ديسك مناسب لپ تاپ براي تريد

گيرند. امروزه اكثر لپ تاپ ها با هاردي با مورد استفاده قرار مي HDDو  SSDهاي هارد ديسك به دو صورت حافظه

شوند كه براي استفاده معمولي مناسب هستند. ولي لپ تاپ مناسب براي گيگابايت توليد مي 500ز ظرفيت بيشتر ا

استفاده  SSDكند كه از حافظه هارد ديسك تريد بايد بارگذاري سريعي داشته باشد. بروز كاال به شما پيشنهاد مي

  كنيد. 

  كارت شبكه لپ تاپ هاي بورس

شود كه ارتباط ميان  كارت شبكه يكي از قطعات لپ تاپ است. اگر كارت شبكه آسيب ببيند و خراب شود باعث مي

لپ تاپ و تجهيزات ارائه دهنده خدمات شبكه مانند مودم قطع شود. اتصال به اينترنت بدون داشتن كارت شبكه لپ 

صال به اينترنت است. پس يك لپ تاپ مناسب ترين عضو براي اتتاپ امكان پذير نيست. يعني كارت شبكه مهم

  براي تريد حتما بايد كارت شبكه قدرتمندي داشته باشد. 

  فاكتورهايي كه در انتخاب لپ تاپ تريدر اهميت ندارند!

توانيد از امكانات ي مناسبي احتياج داريد، ميبه رم و پردازنده از آن جا كه براي خريد لپ تاپ مناسب براي تريد

توانيد به حافظه داخلي لپ تاپ توجهي نداشته يا مي مسي در مانيتور را فاكتور بگيريد وريد. مثال امكانات لديگر بگذ

فروشگاه اينترنتي بروز كاال بهترين و با كيفيت ترين انواع لپ تاپ مناسب براي تريد را به شما مشتريان گرامي ارائه باشيد. 

  خواهد كرد. 

  بورسپر مخاطب ترين نرم افزارهاي 

از  نرم افزارهاي بورس براي تريدرها بسيار اهميت دارد. اين نرم افزارها براي بازار بورس طراحي شدند كه استفاده

ترين نرم افزارهاي بورس است. اين  كند. متا تريدر يكي از رايجتر ميكار را براي تريدر راحت تر و مطمئن آن ها

دهد. رضه شده است. و تحليل هاي مناسب و قوي را به بازار بورس ارائه ميهاي مختلفي به بازار عنرم افزار در نسخه

توانيم از دايناميك تريدر نيزبه عنوان يك نرم افزار بورس نام ببريم كه تحليل است. مي eSignalنرم افزار بعدي 



تي هستيد نينجا تريدر دهد. اگر تازه وارد هستيد و به دنبال محيط كاربري راحهاي تكنيكال به كاربران ارائه مي

گزينه مناسبي براي شما است. آمي بروكر ويژگي هاي زيادي دارد و اولين نوع از نرم افزارهاي مدرن تجزيه و 

تواند براي افراد تحليل فني بازار بورس است. متا استاك از محبوب ترين نرم افزارهاي بورس است. ادونسد گت مي

  باشد.  مبتدي محيط ساده و قابل فهمي داشته

  بهترين لپ تاپ تريدر اپل

ي اين لپ تاپ بهترين لپ تاپ اپل براي تريد است. پردازنده MacBook Air MGND3 2020لپ تاپ اپل مدل 

گيگابايتي است. وزن اين لپ  8گيگابايت حافظه داخلي دارد. رم آن  256. اين لپ تاپ اپل M1بسيار قدرتمند است 

ترين لپ تاپ هاي تريدر است. باتري اين لپ تاپ  لپ تاپ اپل يكي از سريع كيلوگرم است. اين مدل 1.29تاپ 

 باشد.وات ساعت مي 49.9نيز 

  گيرينتيجه

گر و تريدر است. نام بهترين لپ تاپ ها با خواندن اين مقاله متوجه شديد كه چرا لپ تاپ دست راست هر معامله

چه لپ تاپي براي تريد مناسب است و آگاهي داريد كه يك لپ  دانيد كهدانيد. حاال ميبراي بورس تريدر ها را مي

تاپ مناسب براي تريدر بايد از پردازنده و رم مناسب برخوردار باشد. با هم خوانديم كه لپ تاپ مناسب براي تريد 

  كنيد؟ميگيگابايت و پردازنده قدرتمندي داشته باشد. شما از چه مدل لپ تاپي براي تريد استفاده  8بايد رم باالي 

  سواالت متداول

  باشد؟. مهم ترين عامل در انتخاب لپ تاپ براي تريد چه مي١

  آيند.پردازنده و رم مهم ترين عوامل در انتخاب لپ تاپ براي تريد به شمار مي

  . صفحه نمايش لپ تاپ مناسب براي تريد بايد چگونه باشد؟٢



گذرانيد، صفحه نمايش لپ تاپ براي شما سيستم مياز آن جايي كه شما ساعت هاي زيادي در روز را در پشت 

اي دارد. صفحه نمايش بايد فول اچ دي مات باشد تا چشم شما آسيب نبيند. اگر در طي روز زياد جا به اهميت ويژه

خوريد، پس بهتر است لپ تاپ با صفحه نمايش كوچكتري ب شويد براي حمل لپ تاپ ممكن است به مشكل برجا مي

  تهيه نماييد.

  براي يك تازه وارد در بورس چه نرم افزاري مناسب است؟. ٣

  تواند گزينه مناسبي براي يك تازه وارد باشد.نينجا تريدر با محيط كاربري بسيار راحت و آساني مي

 


