
 

 یکی از تقوویم های اقتصادی خوب و معتبر در بازار های مالی که معامله گران عالقه زیادی بهش دارند 

 تقویم اقتصادی سایت

 www.babypips.com  

 هستش
 برای رفتن به قسمت تقویم اقتصادیش کافیه که بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد صفحه مربوط به تقویم اقتصادی این سایت شوید

 

https://www.babypips.com/economic-calendar?timezone=Europe%2FKiev&week=2021-W39 

 شما از این تقویم اقتصادی میتوانید در تحلیل های فاندامنتال و تحلیل های بنیادی خودتان ازش استفاده کنید 

ه ای که در آن قرار دارید قرار میگیرد و شما میتوانید روز های بعد از ورود به تقویم اقتصادی این سایت به صورت خودکار بر روی رویداد های هفت

 دیگه هم در نوار تقویم آن برای انتخاب روز انتخاب کنید 

 ستون مختلف میباشد  8این تقویم اقتصادی به طور کلی دارای 

که مربوط به  impactستون بعدی اولی  5یداد ، در که به ترتیب  از سمت چپ در ستون اول زمان ، در ستون دوم نام ارز و کشور ، ستون سوم نام رو

 تاثیر رویداد هستش ، رویداد ها در این تقویم به سه اهمیت متفاوت تقصیم میشوند 

low   ، کمmedium    ، متوسطhigh  زیاد که با سه رنگ متفاوت قابل تشخیص هستندlow   ، طوسیmedium ، آبی  high قرمز 

نتیجه فعلی خبر منتشر میشود و در این قسمت نمایش داده میشود که اگر تاثیر مثبت داشته باشد با رنگ سبز و اگر  actualو در ستون کناری آن قسمت 

 هم تاثیر خنثی داشته باشد به رنگ مشکی و اگر هم تاثیر منفی داشته باشه با رنگ قرمز نمایش داده میشود 

نتیجه قبلی رویداد نمایش داده   previousده نمایش داده میشود و در ستون بعدی هم در قسمت نتیجه پیشنی ش  forecastو در ستون کناری آن قسمت 

 میشود 

رنگ سبز و اگر  نکته : اگر رویداد دوره قبلی دارای تغییر شود و مورد بازبینی قرار بگیرد رنگ آن نیز تغییر میکند برای مثال اگر تغییر مثبت باشد با

 گ قرمز نشان داده میشود تغییر آن منفی باشد با رن

اگر رویدادی دارای جزئیات و اطالعات بیشتر باشد یک آیکون به شکل نمودار و ساعت نمایش داده میشود که  detailsو در ستون آخر هم در قسمت 

ردن این تقویم اقتصادی میتوانید به اگر بر روی آن کلیک کنید اطالعات بیشتر را میتوانید مطالعه فرمایید برای کسب اطالعات بیشتر و چگونه تنظیم ک

 جلسه مربوطه آن مراجعه کنید 
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 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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