
 از کجا اخبار فارکس و آمار اقتصادی بازار را بدست آوریم؟

 

 

داریم نحوه پیدا کردن اخبار و  ، قصدفارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 .یمآمار فارکسی را به شما آموزش ده

در یاهوگلینگ  "forex + data" یا "forex + news" با یک جستجوی سریع کلمات

میلیون نتیجه موفقیت آمیز دست  30)ترکیب یاهو+گوگل+بینگ( می توانید مجموعا به 

 .یابید

 !میلیون! درست است! تعجبی ندارد که شما اینجا هستید تا کمی آموزش ببینید 30

حث و مفاهیم مختلف فارکسی در رسانه ها وجود دارد که حجم انبوهی از اطالعات و مبا

پردازش آنها کاری طاقت فرسا بوده و هر معامله گر مبتدی فارکس را گیج می کند. تنها 

 .چیزی که به چشم می خورد توده دیوانه وار و انبوهی است از اطالعات
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 .ان استاما وقتی صحبت از معامالت موفقیت آمیز می شود، آمار و اطالعات سلط

قیمت ارز به دلیل تغییر اطالعات در مواردی همچون موارد زیر حرکت می کند: گزارش 

 .های اقتصادی، تغییر رئیس بانک مرکزی و تغییرات نرخ بهره

اخبار، سبب تغییر اصول بنیادی می شوند و اصول بنیادی جفت ارز ها را جابجا می 

 !کنند

ز داشته باشید. وقتی بدانید که چرا قیمت هدف شما این است که معامالت موفقیت آمی

به فالن جهت پیش می رود کار برای شما بسیار راحت تر خواهد بود. معامله گران موفق 

 .فارکس بالفطره موفق به دنیا نیامده اند. آنها آموزش دیده اند

 !معامله گران موفق فارکس قدرت اسرار آمیز ندارند. آنها پیشگویی بلد نیستند

کاری که آنها می توانند انجام دهند این است که از یک پنجره بخار گرفته که همان اخبار 

و آمار و داده های فارکس است، بیرون را نگاه کرده و با توجه به آنچه در لحظه برای 

 .معامله گران مهم است، تصمیمات صحیح معامالتی بگیرند

  

 کنیم؟ پیدا کجا از را بازار های داده و آمار و فارکس اخبار

 .اخبار و آمار بازار از طریق منابع بیشمار و متعددی در دسترس معامله گران قرار دارند

اینترنت با قاطعیت در صدر فهرست ماست. اینترنت انبوهی از اخبار را با سرعت نور 

مستقیماً به صفحه نمایش شما آورده و تقریباً از هرجای دنیا می توان به آن دسترسی 

 .تداش
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اما روزنامه ها و رفیق قدیمی ما یعنی تلویزیون که در اتاق نشیمن جاخوش کرده است 

 .را نیز فراموش نکنید

معامله گران فارکس از دیدن تعداد بیشمار وب سایت ها، بنگاه های خبری و برنامه های 

 .تلویزیونی با محوریت ارز، شگفت زده خواهند شد

نیز ممکن است مستلزم پرداخت اشتراک باشند. بیایید بیشتر آنها رایگان هستند و برخی 

 .کار را از موارد مورد عالقه خودمان شروع کرده تا موتور شما روشن کنیم

  

 االیام قدیم مالی خبری منابع

گرچه امروزه هزاران منبع خبری اقتصادی و مالی در دسترس ما هستند، با این حال 

 .توصیه ما این است که سراغ نام های بزرگ بروید

ساعته بازارها و اخبار مهم که باید از آنها اطالع داشته  24این دسته از منابع، پوشش 

کزی، انتشار گزارش های باشید را فراهم می آورند، اخباری نظیر اطالعیه های بانک مر

 ... اقتصادی و آمار ها و تحلیل ها و

بسیاری از این منابع و بازیگران بزرگ دارای ارتباطات اندرونی و سازمانی نیز هستند که 

 .توضیحات در خصوص وقایع جاری روز را به عموم مخاطبان ارائه می دهند

 رویترز 

 ژورنال استریت وال 

 بلومبرگ 

 واچ مارکت 

 CNBC 
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 یا لحظه خبری های خوراک

  

 

اگر به دنبال دسترسی سریعتر از این به تحرکات بازار ارز هستید، از یک تلویزیون فلت 

 !اینچی در حمام نیز غافل نشوید 80

ساعته و هفت روز هفته در دسترس هستند  24شبکه های تلویزیونی اقتصادی به صورت 

 .تا بتوانند فعالیت لحظه به لحظه بازار های مالی سراسر جهان را در اختیار شما قرار دهند

، CNBC، بارتند از: بلومبرگ، فاکس بیزینسدر امریکا، برترین منابع خبری ع

MSNBC  و حتی CNN. شاید بتوانیم کمی BBC رار دهیمرا نیز در کنار اینها ق. 
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 .گزینه دیگر برای دریافت آمار لحظه ای، زیر دست خودتان است: یعنی بستر معامالتی

در نرم افزار معامالتی، فیدهای خبری زنده را  مستقیماً فارکس های کارگزاری بسیاری از

به رویدادها و اخبار بازار ارز دسترسی آسان و در اختیار شما قرار می دهند تا بتوانید 

 .فوری داشته باشید

بررسی کنید که آیا کارگزاری شما چنین ویژگی را در اختیار مشتری قرار می دهد یا 

خیر. توجه داشته باشید که همه کارگزاری ها چنین ویژگی را به طور یکسان راه اندازی 

 .نکرده اند

  

 اقتصادی های تقویم

 

چه خوب می شد اگر می توانستید به ماه جاری نگاه کرده و بدانید که اعالم نرخ بهره 

، چه نرخی پیش بینی می شود، چه نرخی واقعا توسط بانک فدرال دقیقا چه زمانی است

اتفاق می افتد و این تغییر چه نوع تأثیری بر روی بازار ارز دارد؟ همه اینها با یک تقویم 

 !اقتصادی امکان پذیر است
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تقویم های خوب اقتصادی به شما این امکان را می دهند که ماه ها و سال های مختلف 

نظر خودتان چیدمان را انجام دهید. همچنین می توانید را نگاه کنید، براساس ارز مورد 

بعد از  3:00منطقه زمانی محلی خود را در سیستم تنظیم کرده و ذخیره کنید. ساعت 

بعد از ظهر ما نیست، بنابراین از ویژگی منطقه زمانی استفاده کنید  3:00ظهر شما لزوما 

 !تا برای رویداد بعدی تقویم آماده باشید

اد های اقتصادی و گزارش آمار بیشتر از هر آنچه مردم فکر کنند، اتفاق افتاده و ، رویدبله

انتشار می یابند. این آمار، توانایی تحریک بازار ها در کوتاه مدت را داشته و نوسان جفت 

 .کنند می تشدید احتماال را کنید ارزهایی که رصد می 

گران فارکس مهم هستند، از ماهها ، بیشتر اخبار اقتصادی که برای معامله خوشبختانه

 .قبل برنامه ریزی شده اند

 پس توصیه ما کدام تقویم است؟

همه این خوبی ها را  نیست که فکتوری فارکس تقویم اقتصادیاز نظر ما چیزی بهتر از 

 !یکجا ارائه دهد

وست نداشتید )که تعجب خواهیم کرد اگر چنین باشد(، با اگر مال فارکس فکتوری را د

یک جستجوی ساده یاهوگلینگ می توانید وبسایت های دیگری که تقویم اقتصادی 

 .دا کنیدفارکسی دارند را پی
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 بازار آمار با رابطه در نکاتی

به خاطر داشته باشید که گزارش هایی که می خوانید سر وقت هستند. بسیاری از موارد 

پیش از این اتفاق افتاده و اثر خود را بر بازار گذاشته اند و بازار همکنون قیمت ها را با 

 .احتساب آن گزارش تنظیم و تعدیل کرده است

ناچار شوید ذهنیت و استراتژی  اگر بازار پیش از این حرکت خود را انجام داده است، شاید

فعلی خود را اصالح کنید. بررسی کنید که گزارش ها و آمار و اخبار مربوط به چند وقت 

 !پیش هستند که مبادا خود را ناگهان وسط اخبار عتیقه ببینید

همچنین باید بتوانید تشخیص دهید که خبرهای فارکسی که با آنها مواجه می شوید، 

 .آمار واقعی هستند یا خیالی، شایعه هستند یا نظر

شایعات مربوط به آمار اقتصادی در رسانه ها موجود هستند و ممکن است چند دقیقه تا 

 .شوند چند ساعت پیش از انتشار برنامه ریزی شده آمار و داده ها مطرح

این شایعات واکنش کوتاه مدتی معامله گران را در پی دارند و گاهی اوقات نیز می توانند 

 .تأثیر ماندگاری در روح بازار داشته باشند

اغلب شایعه دخیل بودن معامله گران سازمانی در پشت حرکات بزرگ نیز مطرح می 

ای فارکس یک بازار غیر شود، اما پی بردن به حقیقت، با توجه به اینکه بازار لحظه 

 .متمرکز است کار ساده ای نیست

شما به عنوان یک معامله گر فارکس این است که یک برنامه ریزی معامالتی خوب  وظیفه

برای خود طراحی کنید تا پس از اثبات درست یا غلط بودن اخبار در مورد چنین شایعاتی، 

 .سریعاً بتوانید واکنش نشان دهید
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تن یک برنامه مدیریت ریسک کامل و جامع، می تواند سودهای خوبی در این صورت، داش

 !را برای شما به ارمغان آورد

 .بشناسید دهد، می گزارش را خبر که کسی :و نکته آخر

 

با تحلیل گران صحبت می کنیم یا اقتصاد دانان؟ یا یک فرد تازه وارد در گروه فارکسی؟ آیا 

 یا شاید یک تحلیلگر بانک مرکزی؟

هرچه بیشتر اخبار و رسانه های فارکسی را بخوانید و تماشا کنید، با کارشناسان و حرفه 

 .ای های بیشتری در زمینه مالی و ارزی درگیر می شوید

نظر شخصی خود را می گویند؟ یا یک واقعیت یا یک بیانیه بر اساس آمار و  آیا آنها صرفاً

 داده های اخیر را؟
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هرچه درباره فردی که به او گوش می دهید بیشتر بدانید، درک صحت و سقم خبر برای 

 .شما راحت تر خواهد بود

و نقاط کسانی که اخبار را گزارش می کنند تمرکز آنها اغلب بر برنامه کاری خود بوده 

 .قوت و ضعف خاص خود را دارند

 . گرفتید؟"بدانید"، تا بتوانید "بدانید"را باید  "می دانند"افرادی که 
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