
 

 

 

 

 

 



 نحوه اثرگذاری گزارشهای اقتصادی بر بازارهای جهانی

 

چه که باشيم خبرها این نگران است ممکن روز هر ما و شوند می منتشر زیادی اقتصادی های گزارش روزه                      هر

مطلب این در خير؟ یا اندازند می خطر به را ما معامالتی های موقعيت آیا و کنند ایجاد بازار در توانند می                        تغييراتی

با ميگذارند. کمتری تاثير برخی و بيشتر تاثير خبرها بعضی چرا که کنيم بازتر را مسئله این کمی داریم قصد                      کوتاه

 طالچارت همراه باشيد…

 

 گزارش های اقتصادی که منتشر می شود معموال شامل سه رقم مهم می باشند:

 1 رقم دوره قبلی

 2 پيشبينی این دوره

 3 رقم واقعی

 

پيشبينی و قبلی دوره رقم ميدانيم؛ را باال مورد سه از مورد دو ما شود٬ منتشر مقرر ساعت در گزارش اینکه از                        قبل

 دوره فعلی.

 به منظور اینکه متوجه شویم که آیا یک گزارش اقتصادی تاثيرگذار خواهد بود یا خير٬ باید به دو مولفه آن توجه کنيم.

مهم های گزارش ميشویم٬ اقتصادی های تقویم وارد وقتی معموال است. گزارش خود بودن مهم ميزان مولفه٬                   اولين

بودن مهم ميزان تا ميدهند نمایش اینویستينگ) (مثل گاو" "سه عالمت یا فکتوری) فارکس (مثل قرمز رنگ با                    را

 گزارش را مشخص کنند.

 

به باشد. می گذشته) ماه 6 (مثال گذشته ماه چند در گزارش انتشار محدوده کنيد٬ توجه آن به باید که دومی مورد                        اما

 عنوان مثال گزارشی که روز پنجشنبه (9465) منتشر شد و در مورد توليد ناخالص داخلی (GDP) بود.



 

 

نگاه گراف به اگر حتی است. شده داده نمایش آن گراف همراه به گذشته ماه چند در گزارش ارقام باال٬ تصویر                       در

این ارقام که کرد خواهيد مالحظه آگوست)٬ ماه از غير (به باشيد داشته توجه گذشته های داده به تنها و                      نکنيد

توجه قابل بخواهد گزارش این اثرگذاری اگر بنابراین اند. بوده نوسان حال در %2 تا %0 بين ای محدوده در                      گزارش

 باشد٬ باید این محدوده را بشکند و عددی باالتری را به ثبت برساند تا باعث قوی تر شدن دالر شود.

شکست دهنده نشان که است شده عنوان %3.2 گزارش این آگوست ماه پيشبينی کنيد می مشاهده که                   همانطور

مثبت تاثير تواند می شود منتشر هم %3.2 محدوده در حتی گزارش این اگر بنابراین باشد. می %2 تا 0 رنج                       پرقدرت

  خوبی روی دالر آمریکا بگذارد.

دالر مقابل در طال و ارزها ریزش شاهد و بود بهتر هم پيشبينی از که شد منتشر %3.7 رقم گزارش این انتشار از                         بعد

 بودیم.
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