
 

 

 

 خبری مهم برای معامله گران فارکس 

طبق روال هر سال در زمان بندی معامالت  تغییراتلیست امدن حجم معامالت  و پایینتوجه به فرا رسیدن سال نو میالدی با 

در بروکر آلپاری رخ داده که میتونید اطالعات  ام دسامبر 29تا  24در بازه ی توسط بروکر آلپاری منتشر شد و این تغییرات 

 در سایت آلپاری مشاهده کنید .ا استفاده از بخش اخبار مربوط به این تغییرات رو با استفاده لینک موجود در توضیحات و یا ب
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 24لیست کرده . به طور مثال ما روز  نماد یا دارایی هاتو این صفحه ام مشاهده میکنید بروکر آلپاری این تغییرات رو به تفکیک 

شب بسته میشه . در مقابل  21در این روز در ساعت  رو داریم که فارکسدر ردیف اول رو بررسی میکنیم . تو این لیست ام 

. رمزارز ها به شکل عادی با زمان بندی معمول معامالت انجام میشه . CFDمعامالت یورو روبل و یو اس دی روبل و همینطور 

 رو هم میبینید که در این روز معامله ای روشون انجام نمیشه و یا اینکه پایان معامالتشون زود هنگامه دارایی هامابقی 

بامداد شروع میشه.  3عه که با تاخیر و در ساعت  FTSE 100ام که تنها تغییری که در این روز رخ میده ابزار  29میمونه روز 

 مابقی ابزار ها در این روز طبق روال معمولی خود معامله میشن

رسانی است و ممکن است صرفاً جهت اطالع که با هم مشاهده کردیمبندی معامالت توجه داشته باشید که زماناین نکته هم به 

 دتغییر کن

 

 

 

 

 

ما در  مشاوران 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  قیتلگرام و واتس آپ از طر  
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