
 

 تقویم اقتصادی :

میتوانند سود دهی افرادطبق تحقیق هایی که توسط تیم ما فارکس حرفه ای انجام گرفت ما به این نتیجه رسیدیم که در عین حال که با تحلیل های فاندامنتال 

 .عالقه ای به آن نشان نمیدهند خودشون رو باالتر ببرند ولی معامله گران ایرانی به دو دلیل به تحلیل های فاندامنتال توجه ای نمیکنند و

 

 نبود ابزار های الزم و صحیح به زبان فارسی هستش مثل تقویم اقتصادی به زبان فارسی  ( 1

 .برای شما عزیزان فراهم شده است و دیگر نگرانی بابت این موضوع نداشته باشیددستیار فارکس حرفه ای  مورد توسط اپلیکیشنکه این 

 و کامل بر اساس منابع معتبر و تایید شده هستش  نبود آموزش های صحیح (2

به این موضوع مثبت اشاره کنم که یکی از برنامه های کاری ما تهیه و تولید دوره ی کامل آموزشی تحلیل های فاندامنتال میباشد که به  بایدکه اینجا 

 صورت کامال رایگان در اختیار شما عزیزان عالقه مند قرار خواهیم داد

 صفحه های ما در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام پیگیری کنید.نید این موضوع رو از طریق شما میتو

 خب به موضوع این جلسه برگردیم و چگونگی کارکرد اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای رو بررسی کنیم

    

 روز بررسیش کنیم یکی از منحصر به فرد ترین قسمت های اپلیکیشن دستیار حرفه ای که قراره ام

 تقویم اقتصادی هستش 

 زبان خدمت شما عزیزان ارائه میشود  6که به 

 .این هستش که شما میتونید تقویم رو به زبان فارسی در اختیار داشته باشید  ارائه کنندگانولی نکته متمایز کننده این تقویم اقتصادی با دیگر 

 
 

ایی که برروشون این بخش بسیار مفید برای کسانی هستش که میخواهند تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی  انجام دهند و  تاثیر اخبار مربوطه به جفت ارز ه

 کار میکنند رو متوجه بشوند 

 ه کنید .البته چگونگی عملکرد آن را جلو تر بررسی خواهیم کرد که به چه شکل از این بخش میتوانید استفاد

 راجب چگونگی عملکرد تقویم اقتصادی داشته باشیم. شما عزیزان حتما باید اطالعات کافی ولی قبل از شروع تحلیل های فاندامنتال
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 لیش روخبر های مامد نظرتون که در بخش تقویم اقتصادی اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای شما میتوانید در قسمت نوار باالیی آن شما میتوانید روز 

 مشاهده کنید انتخاب کنید . میخواهید

 

ده میشود رو شما میتوانید زمان دقیق انتشار خبر ، نوع ارزی که خبر برای آن منتشر میشه و همچنین تاثیر و اهمیت اون خبر که با نماد آتیش نشان دا

 بر و سه آتش نشانگر اهمیت زیاد آن خبر هستش.مشاهده کنید. یک آتش نشان گر درصد اهمیت کم خبر دو آتش نشان گر اهمیت متوسط خ

 و توی قسمت رویداد شما میتونید نام رویداد و خبر رو مالحظه کنید .

 

 لی خبر  و در ستون قبلی نتیجه قب

 میتوانید مالحظه کنید و در قسمت پیشبینی نتیجه پیشبینی تحلیل گران و سایت های معتبر دیگر و در قسمت فعلی هم نتیجه ای قرار است منتشر شود رو

 که اگر رنگ نتیجه فعلی رویداد سبز باشد تاثیر آن مثبت و اگر قرمز باشد تاثیر آن منفی خواهد بود

 و اگر هم رنگ سفید باشد یعنی تاثیری ندارد 



 

 . و اگر هم بر روی هر یک از خبر ها کلیک کنید میتوانید اطالعات بیشتری رو مربوط به اون خبر مشاهده کنید

ظرتان برای شما نشان داده بشود و در آخر هم در قسمت جستجو شما میتوانید نام رویداد مورد نظر خودتون یا کلماتی از آن را بنویسید تا خبر مورد ن

 

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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