
 

 : www.dailyfx.com معرفی تقویم اقتصادی سایت 

 برای رفتن به تقویم اقتصادیش کافیه که بر روی لینک زیر کلیک کنید :

calendar#today-https://www.dailyfx.com/economic 

یک هفته و در قسمت باالی تقویم اقتصادیش شما میتونید روز مورد نظر خودتون رو برای رویداد های مورد نظرتون رو پیدا کنید که بازه های زمانی 

 دو یک هفته آینده میباشد که حتی اگر در بازه زمانی مورد نظر هم نبود میتوانید با انتخاب آیکون شکل روز مورد نظر خودتون رو پیدا کنیگذشته 

 

 میتوانید  در اولین ستون در سمت چپ ساعت انتشار نتیجه رویداد مورد نظر خودتون رو مشاهده کنید درتقویم اقتصادی شما 
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 به همراه پرچمش نمایش داده میشود  در ستون کناریش شما میتوانید کشور مورد نظر رو مشاهده کنید

 

 

 به سراق ستون کناریش میریم که در اینجا شما میتوانید نام رویداد رو مشاهده کنید و در ستون کناریش در 

 
پ به ترتیب فوق به سراق قسمت نتایج میریم که در این قسمت شما میتوانید نتایج رویداد هارو مشاهده کنید که به سه نتیجه دسته بندی میشوند و از سمت چ

 هستند

actual نتیجه فعلی خبر میباشد که اگر تاثیر مثبت بر روی ارزش ارز کشور مورد نظر داشته باشد با رنگ آبی اگر هم تاثیر منفی بر روی ارز مورد 

 نظر بگذارد با رنگ قرمز نمایش داده میشود و اگر هم با رنگ سیاه نمایش داده شود یعنی تاثیر آن خنثی میباشد 



نه در جاهای متفاوت تاثیر متفاوت هم داشته باشند که البته هر یک از اینها ممک

 

 یا همان پیشبینی تحلیل گران و نتیجه پیشبینی شده میباشد  forecastستون بعدی مربوط به 

 
میباشد نتیجه قبلی رویداد در دوره قبلی رو نشان میدهد که اگر بازنگری بر روی آن نتیجه صورت بگیرد و مقدارش  previousو در ستون بعدی هم که 

تغییر میکند و اگر مقدارش بیشتر شود با رنگ آبی و اگر هم تغییرش کمتر باشد با رنگ منفی نمایش داده  revisedبه   previousتغییر کند عبارت 

 میشود 



 
صفحه قویم بانک های مرکزی رو مشاهده کنید کافیه که بر روی لینک زیر یک بار کلیک کنید تا به اگر هم مایل بودین که قسمت های مربوط به ت

 منتقل شویدمربوطش 

calendar-bank-https://www.dailyfx.com/central 

باشید در و میتوانید در انجا تمامی تاریخ های جلسات و کنفرانش های خبری مربوط به بانک های مرکزی رو مشاهده کنید که به این موضوع دقت داشته  

 نرخ بهره کشور ها تغییر کند و نکته فاندامنتالی مهمی میتواند باشد  این تاریخ ممکنه که میزان

 

 

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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