
 راهنمای معامله گران فارکس برای مطالعه اقتصادهای بزرگ

 

قصد داریم سفر به دور دنیا را آغاز کنیم،  ، امروزفارکس آموزش مجموعه مقاالتدر ادامه 

 .روز طول نمی کشد 80اما 

ثانیه این کار  80ر مقداری تند باشید که بتوانید عقب نیفتید، احتماالً بتوانیم فقط در اگ

 !را انجام دهیم

 !نه...
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در هر صورت، می خواهیم مطمئن شویم که شما مبانی اقتصاد های بزرگ و آنچه موتور 

 .اقتصاد آنها را به حرکت در می آورد را می دانید

به اطالعات و برای هر کشوری که به آن سفر خواهیم کرد، نگاهی گذرا خواهیم داشت 

 .ارقام مهم، و سپس مروری خواهیم داشت بر اقتصاد آن

مراجعه می کنیم تا به اسرار آنها پی  کشور آن مرکزی بانک ما بهبمحض اتمام کار، 

 .بریم

 "مدیریت"های مرکزی از آنها برای که بانک  پولی قدرتمند ابزارهای در این بخش، ما

 .اقتصاد کشور استفاده می کنند، را بررسی می کنیم

امیدواریم دزدکی داخل اتاقی که آنها دستگاههای چاپ پول خود را آنجا نگهداری می 

کنند بیفتیم و بتوانیم از درب پشتی مخفیانه بیرون بیاییم و بعد آن را در بازار سیاه 

 .بفروشیم

شوخی می کنیم. ما اینجا خدمت شما هستیم تا به شما آموزش دهیم که چگونه می 

 .توانید ارزها را به روش قانونی معامله کنید

که ارز محلی آن کشور را از سایر کشور ها متمایز  مهمی های ویژگی پس از آن، ما به

 .پر نوسان آن کشور خواهیم پرداخت اقتصادی های شاخص می کند، و همچنین

 های تاکتیک و نیز تفننی موارد برای حفظ جذابیت این سفر، هر از گاهی به

زنی خود  پیپ را نیز خواهیم پرداخت که بعداً وقتی به سراغ ماجراجویی جذاب معامالتی

 !خورد رفتید بسیار بدرد خواهند

و همانطور که قول داده بودیم، این سفر میدانی بسیار منحصر به فرد جزیی از بورسیه 

 .لی رایگان شما می باشدتحصی

 .نیازی به ویزای مسافرتی نداشته و الزم هم نیست بار و بندیل ببندید
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چمدان خود را سبک ببندید، زیرا تنها چیزی که نیاز دارید تشنگی برای یادگیری بیشتر 

 .است

 آماده اید؟

 !پس ادامه نمایش را با هم در مسیر ببینیم
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