
 

مالی تاثیر تقویم های اقتصادی نشان دهنده زمان و برنامه و رویداد های بین المللی مالی و سیاسی هستند که بر روی ارزش یک واحد پول و بازار های 

 میگذارد 

 تتریدر ها و سرمایه گذار ها عالقه بسیار زیادی به این تقویم های اقتصادی دارند و برای آنها کار آمدی زیادی هم دارد 

 و سیاست های مالی خودشون رو نسبت به شرایط و رویداد های جدید بروز رسانی و برنامه ریزی میکنند
 ر ها میباشد تمرکز بیشتر تقویم های اقتصادی بر روی گذارشات مالی کشو

 البته شما سخنرانی های افراد مهم تاثیر گذار سیاسی و زمان جلسات مهم هر یک کشور ها رو میتوانید در این تقویم ها مشاهده کنید
 اگر بخوایم مثال هایی روبرای این رویداد ها بزنیم به تریتیب میشه به موارد زیر اشاره داشت 

 unemployment rateنرخ بی کاری ماهانه 

 interest ratesنرخ بهره بانکی 

 و صدها رویداد های اقتصادی و مالی دیگر
نکاتی که برای مثال این نرخ بهره توسط بانک مرکزی ارائه میشود که البته در جلساتی تخصصی تر هریک از این موارد رو بهشون خواهیم پرداخت و 

 فاندامنتالی رو ذکر خواهیم کرد 
معامله گرانی که با هر رویدادی که میاد و نسبت به اون رویداد معامله خودشون رو در کوتاه مدت انجام میدهند و به  حتی یک دسته بندی رو مختص

 یا معامله گران رویداد محور میگویند event driven traderدنبال کسب سود از نوساناتش هستند رو قرار دادند که به آنها 

لی تقویم اقتصادی مخصوص خودشون رو دارا هستند و حتی بعضی از سایت ها هستند که فقط اخبار اقتصادی خیلی از سایت های معروف بازار های ما 

ر بین مربوط به یک کشورر ر منتشر میکنند که اکثرا هم آمریکا هستش به خاط اینکه هم یکی از قول های اقتصاد دنیا محسوب میشه و هم ارز مهم د

 جفت ارزهای اصلی میباشد
نند کشور هایی که میخواهند با درصد اهمیت مشخصی که مد اتوبخیلی از سایت ها و تقویم های اقتصادی این امر برای مردم فراهم شده که و حتی در 

 نظرشون هستش رو انتخاب کنند 
 ببینید هر کدام از تقویم ها اقتصادی طراحی گرافیکی خودشون دارند و به هر کدام به یک شکل متفاوت هستند 

 می آنها در اصل یک منظور و یک کاربرد رو دارا هستند ولی تما

 برای انتخابشون هم دو مورد رو باید در نظر بگیرید
رو اعالم  اولیش که مسئله مهمی هم هستش انتخاب تقویم های اقتصادی هستش که در کسری از ثانیه و بدون هیچ وقفه و دیلی ای نسبت به خبر نتیجه اون

 برای شما عزیزان نام خواهیم برد چندتا از بهترین تقویم های اقتصادی رو  کنند که در پایان ویدیو

 سلیقه هستش که شما باید ببینید با فضای کدام یکی از تقویم های اقتصادی راحت تر هستید عامل بعدی هم برای انتخاب 

 

وی بازار فارکس و جفت ارزها کار میکنند اهمیت نداره بلکه برای حتی کسانی که بر روی انرژی مانند نفت این تقویم اقتصادی فقط برای کسانی که بر ر

از تقویم های اقتصادی معروفی که .معامله انجام میدهند یا کسانی که بر روی فلزاتی مانند طال معامالت خودشون رو انجم میدهند حاوی اهمیت میباشد 
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میتونن ازشون استفاده کنند و ما در جلسات آینده به هر یک از آنها خوایم پرداختو روش های مطالعش رو به شما عزیزان وجو دارند و عالقه مندان 

اشاره کرد البته الزم به ذکره که تمامی این تقویم ها به زبان انگلیسی هستند ولی تقویم  investing dailyfx forexfactoryآموزش خواهیم داد میتوان به 

ای مد ی اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه عالوه بر این که با زبان فارسی خدمت شما عزیزان ارائه میشه بلکه امکان این رو به شما میده که کشور هاقتصاد

هر نظرتون و اخبار های مد نظر خودتون رو مشخص کنید تقویم اقتصادی شخصی خودتون رو بسازید و همچنین برای شما اعالنات و نوتیفیکیشن های 

 یک از خبر هارو ارسال خواهد کرد تا همیشه در بازار های مالی به روز بمانید 

 

 forexfactoryحاال در جلسات بعدی هر یک از این تقویم اقتصادی مثل 

daily fx   وinvesting.com  انها هم توضیحاتی خواهیم داد رو برای شما عزیازن توضیح خواهیم داد و روش های مطالعه 

 .راهنمایی کنند شما هرگونه سوال مربوطه در رابطه دانلود و نصب اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای رو از تیم پشتیبانی ما بپرسید تا شما رو گام به گام 

 

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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