
 

 

 ؟تسا ینعم ھچ ھب پیچولب  ھک دایب شیپ لاوس نیا امش نھذ رد و دیشاب هدروخ رب پیچ ولب یاھ ماھس ھب اھ ماھس یسررب رد امش ھک تسا نکمم

 اھ لاس ھک دنتسھ یلام رظن زا یا هداعلا قوف و بوخ ھقباس یاراد الومعم ھک دنتسھ یرابتعا اب و گرزب یاھ یناپمک مھس ھب رصحنم پیچولب حالطصا
 مھس دوس تخادرپ ھب مزلم ھکنیا اب اھ تکرش نیا .دنتسھ یراذگ ھیامرس یارب نانیمطا لباق دمآرد یاراد و دنا ھتشاد تیلاعف تبثم تروص ھب رازاب رد
 .دنھد یم ماجنا ار راک نیا اما دنتسین

 ھب دنتسھ دوخ ھب طوبرم عیانص رد ییورشیپ یاھ یناپمک و تسا بوبحم رایسب اھ تکرش نیا ماھس نوچ دنراد ییالاب تمیق بلغا پیچولب یاھ ماھس
 .دنراد یبسانم یھدزاب و دنتسھ هد دوس اھ یناپمک نیا زاب یداصتقا دب عضو نامز رد یتح ھک یروط

 

 ؟تفرگ لکش ھنوگچ و یلاس ھچ رد اھ تکرش یارب حالطصا نیا ھک دیناد یم ایآ

 ٢٠٠ تمیق اب تکرش کی مھس دید ھک ینامز زنوجواد یناپمک دنمراک ،دلوگنیگ رویلا طسوت تمیق نارگ ماھس کی یارب ١٩٢٣ لاس رد ،پیچولب حالطصا
 .تفرگ لکش دوش یم ھلماعم رت الاب و رالد

 .دنتسھ زایتما و شزرا نیرتالاب یاراد اھ پیچولب یزاب نیا رد ھک نوچ هدش ھتفرگ رکوپ یزاب زا حالطصا نیا ھک دینادب بلاج

 رازاب ناربھر زا یکی ناونع ھب ،دریگب رارق یدنب ھتسد نیا رد یماھس رگا و تساھ ماھس تیفیک ینعم ھب عقاو رد حالطصا نیا عقاو رد حالطصا نیا
 .دوش یم ھتخانش

 تیریدم لیلد ھب و دنراد ینالوط و بوخ تیلاعف ھقباس ھک دنتسھ یللملا نیب و گرزب یاھ تکرش الومعم اھ تکرش نیا دش ھتفگ لبق یتاظحل ھک روطنامھ
 .دنوش یم یقلت ورشیپ و رادیاپ الماک یوق راتخاس و یلاع

 ٣٠ نآ رد ھک زنوج واد صخاش ھب ناوت یم لاثم یارب ھک دنراد رارق زین مھم یاھ صخاش تسرھف رد یلک روط ھب پیچولب یاھ ماھس ھک رکذ نایاش
  .درک هراشا دراد رارق ییاکیرمآ پیچولب گرزب تکرش
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 دنراد رارق دنتسھ اکیرما مھم یاھ صخاش زا ھک Nasdaq-100 و  S&P500 یاھ صخاش تسرھف رد ھک یپیچ .لب یاھ ینامک ھب صخاش نیا رانک رد
 ،درک هراشا ناوت یم زین

 

 .درک هراشا اداناک TSX-60 و سیلگنا FTSE ھب ناوت یم دنراد دوخ صخاش رد ار پیچولب یماھس  ھک ییاھ روشک ریاس یارب روطنیمھ 

 

 درایلیم ۵ شزرا ھب یا ھیامرس ،تکرش دیاب ینالوط ھقباس و تراجت و تعنص رد ندوب ورشیپ رانک رد پیچ ولب یاھ یناپمک تسیل رد نتفرگ رارق یارب
 .دشاب اراد زین ار اکیرمآ رالد



 

 

 سپ درک هراشا  jp morgan، unitedhealth group ،لتنیا ،لپا ،گنیوب :لثم یدنمتردق و گرزب یاھ یناپمک ھب ناوت یم پیچولب یاھ یناپمک زا
 .دنتسھ اھ مھس ریاس ھب تبسن یرت تمیق نارگ یاھ مھس ھک دینادب دیاب یلو دنتسھ شزرا اب رایسب پیچولب اھ تکرش یاھ ماھس ھک دیشاب ھتشاد ھجوت

 

 

 

 

 

 یم ،رتشیب یاه سیورس هارمه هب هنازور یاه لانگیس و قفوم دیرت نونف ،هلماعم هوحن ،رگید یشزومآ یاه لیاف بسک یارب
.دیشاب سامت رد 00971555406880 هرامش قیرط زا پآ ستاو و مارگلت رد ام نارواشم اب دیناوت  
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