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 کافیه که بر روی لینک زیر یک بار کلیک کنید 

calendar-https://www.bloomberg.com/markets/economic 

زندش تقویم رو آغاز کنیم باید به این موضوع اشاره کنم که ارائه کننده این تقویم اقتصادی و سا خب در همین ابتدا قبل از اینکه توضیحات مربوط به این 

 مراجعه کنید  157به جلسه  investingمیباشد . که برای دیدن تقویم اقتصادی اصلی سایت  investing.comسایت معتبر 
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 تنظیم کردن تقویم اقتصادی:-2

ی تقویم اقتصادی بلومبرگ رو از ابتدای باالی سایتش شروع میکنیم که اولین مورد قسمت فیلتر هستش و شما تمامی تنظیمات تقویم اقتصادی خب معرف

 د مورد نظر خودتون رو میتونید از اینجا انجام دهید که خودش سه قسمت داره قسمت اولش شما میتوانید کشور های مورد نظرتون رو انتخاب کنی

 
 شما میتونید رویداد مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید   categoryو در قسمت بعدی هم 

 

 

 

 

 



میباشد که دارای سه درجه اهمیت متفاوت میباشد و با سر گاو این درجه اهمیت ها نمایش داده میشود importanceقسمت  filterمورد بعدی در بخش 

 

 

 رو انتخاب کنید  applyو بعد از اینکه تنظیمات مورد نظر خودتون رو انجام دادین کافیه که گزینه 

 

 

 

 

 

 



 معرفی بخص های تقویم:-3

هستش که  timeخب در رابطه با این تقویم اقتصادی همانطور که مشاهده میکنید دارای قسمت ها و ستون های متفاوتی میباشد اولین ستون در سمت چپ 

 شما در اینجا زمان انتشار خبر رو مشاهده میکنید

 

 نمایش داده میشود نشان دهنده ارز و همچنین کشور مورد نظری هستش که رویداد برای رخ داده است  curو در قسمت و ستون بعدی که با سه حرف  

 

 

 

 

 



 هستش که درجه اهمیت خبر در آنها مشخص شده است  impو در ستون بعدی هم گزینه 

 
 میباشد که نام رویداد مورد نظر در آن نوشته شده است   eventو ستون بعدی هم 

 
 

 

 

 

 

 



 میباشد که نتیجه فعلی و حال حاضر خبر در ان نشان داده میشود  Actualو ستون کناری آن 

 هم مربوط به پیشبینی بازار میباشد   forecastستون 

  شما نتیجه رویداد رو در دروه گذشته اش مشاهده میکنید  previousو در قسمت بعدی هم در ستون 

 
 .و هر اگر هم هر یک از خبر هارو انتخاب کنید اطالعات بیشتری روو دریافت خواهید کرد و میتوانید مطالعه کنید 

 که در رابطه با تغییر رنگ ها و تاثیرات نتیجه ها در داخل ویدیو توضیحات الزم داده شده است. 

 

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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