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ماهنامه معامالت بازارهاي مالی یک مجله الکترونیک با موضوعیت 

محوري اقتصادي است که توسط متخصصان این حوزه در شرکت

پرو اسکیلز تهیه و بطور رایگان منتشر می گردد.

برخی مطالب این مجله بصورت اختصاصی و تعدادي از میان مطالب 

منتشر شده در وبسایت هاي شرکت پرو اسکیلز انتخاب شده اند.

از آنجاییکه این ماهنامه با هدف تامین محتوا براي عالقمندان به 

مسائل اقتصادي و نیز ارتقاء دانش عمومی تهیه گردیده است، به 

اشتراك گذاري آن آزاد است و نیز توصیه می گردد.

براي دسترسی کامل به مقاالت منتشر شده و نیز اطالع از منابع مرجع 

مورد استفاده می توانید از وبسایت هاي شرکت پرو اسکیلز بازدید 

نمایید. همچنین با دنبال کردن شبکه هاي اجتماعی شرکت پرواسکیلز 

عالوه بر اطالع از آخرین بروزرسانی ها در بازارهاي مالی میتوانید از 

انتشار نسخه هاي جدید این ماهنامه آگاه گردید.

بازبینی و نهایی سازي

پرو اسکیلز

tradeproskills.com

https://proskillsnews.com/
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The moment you 
learn to trade reality, 
not desire, you will 
drill a wall of fire to 
become a 
successful trader.

Larry Williams

لحظه اي که یاد بگیـــرید با 

واقعـیت معامله کــنــید، نه 

آرزو، دیـــواري از آتش را 

ســوراخ خواهید کرد تا یک 

معامله گر موفق شـــــوید.
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سرانجام ماه ها فشار بر بازار رمزارز منجر به 

سقوط بیت کوین گردید.

کاهش ارزش بیت کوین به پایینتر از رقم 

30000 دالر به عنوان بخشی مهم از ریزش 

گسترده در بازارهاي مالی سراسر جهان نیز 

محسوب می گردد. سقوط شاخص هاي مهم 

بازار جلوه دیگري از روند نزولی بوده است.

در این رابطه ادوارد مویا، تحلیلگر بازارهاي 

مالی در موسسه معامالتی اواندا میگوید:

سقوط اخیر ارزهاي دیجیتال کامال تحت تاثیر 

افزایش فشار فروش در بازار سهام 

شرکتهاي فعال در حوزه فناوري است و ارتباط 

فاندامنتال چندانی با فضاي ارزهاي دیجیتال 

ندارد. شتاب نزولی کنونی میتواند بیت کوین 

را تا 28500 دالر پایین بکشد و ممکن است 

پس از رسیدن به این سطح برخی از 

خریداران بلندمدت وارد صحنه شوند. 

عوامل فاندامنتال مثبت و بلندمدت مربوط به 

بیت کوین همچنان به قوت خود باقی هستند، 

اما بازگشت به سطح رکورد قبلی قیمت 

(69000 دالر) زمان زیادي خواهد برد. پس 

از پایان حمام خون در وال استریت (بازار 

سهام آمریکا) بیت کوین میتواند یک دوره 

تثبیت تازه را آغاز کند.

  منبع: اقتصاد نیوز

موفقیت 

تاریخی

خرس ها در 

بازار

بیت کوین
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ماجرا با توییت بایدن شروع شد که نوشت: 

م یخواهید تورم را پایین بیاورید؟ بیایید مطمئن 

شویم که پولدارترین شرکتها سهم منصفان هشان 

را پرداخت م یکنند.

آمازون که در سال 2021 براي 469 میلیارد دالر 

درآمد جهانی، 3.7 میلیارد دالر مالیات در آمریکا 

پرداخت کرد، اغلب براي این که به عنوان یک 

شرکت بزرگ در مالیاتهاي فدرال مشارکت کافی 

ندارد، هدف انتقاد قرار م یگیرد. با این حال جف 

بزوس که دومین مرد ثروتمند جهان است و اغلب 

به عنوان نماد نابرابري درآمد معرفی می شود، 

حاضر نشد ساکت بنشیند و براي تورم مورد 

انتقاد قرار بگیرد.

بزوس در توییتی با اشاره به فعالیت کمیسیون 

نظارت بر اطالعات نادرست وزارت امنیت داخلی 

آمریکا که در آوریل اعالم شد، نوشت: این 

کمیسیون تازه تاسیس باید این توییت را بررسی 

کند یا شاید الزم است کمیسیون جدیدي تشکیل 

شود. بحث درباره افزایش مالیات شرک تها 

مشکلی ندارد. بحث درباره مهار تورم مهم است. 

اما وصل کردن آنها بهم دادن آدرس غلط است.

بزوس و آمازون اهداف همیشگی دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور سابق آمریکا، در توییتر بودند و وي 

تالش کرده بود گزارشهاي تحقیقی مهم واشنگتن 

پست را که متعلق به بزوس است، به اختالف 

شخصی با بزوس ربط دهد.

این نخستین بحث علنی بزوس با بایدن بود، بر 

اساس گزارش بلومبرگ، توییتر از زمانی که ایالن 

ماسک پیشنهاد خرید این شرکت را ماه گذشته 

مطرح کرد، به مرکز اخبار تبدیل شده است.

در توییتر ایالن ماسک: اولین شلیک جف بزوس به جو بایدن
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کمپانی تویوتا موتور هشدار داد که افزایش 

ب یسابقه در هزین ههاي مواد خام م یتواند یک 

پنجم سود کل سال را کاهش دهد و نشان هاي 

واضح است که بزر گترین خودروساز جهان از 

نظر فروش، دیگر نم یتواند با بحران زنجیره 

تامین که صنعت جهانی را متالطم کرده است 

کنار بیاید.

تویوتا در ما ههاي اولیه کمبود جهانی 

نیم هرساناها، به لطف ذخیره بزر گتر 

تراش ههایش، عملکرد خوبی داشت اما با توجه 

به زمان طوالن یمدت بحران و همچنین 

محدودی تهاي جدید چین براي بیماري کووید-

19، اکنون در کاهش تولید به رقبا پیوسته 

است. خانه خودروي کامپکت معروف کروال گفت 

که انتظار دارد در سال مالی که از آوریل آغاز 

شد، هزین ههاي مواد بیش از دو برابر و به 

1.45 تریلیون ین (11.1 میلیارد دالر) برسد 

که انتظار م یرود با تغییر به مواد ارزا نتر با آن 

مقابله کند.

از آنجایی که قیمت مواد در حال افزایش 

است، باید میزان استفاده از مواد را تا حد 

امکان کاهش دهیم و آنها را با مواد ارزا نتر 

جایگزین کنیم. این خودروساز انتظار دارد در 

سال مالی جاري 8.85 میلیون دستگاه خودرو 

در سراسر جهان بفروشد که 7.5 درصد بیشتر 

از سال گذشته است.

منبع: اقتصاد برتر

گزارش کاهش 

20 درصدي در 

سـود سـاالنه 

تــویـــوتا
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شرکت هواپیمایی فالي دبی در سه ماهه اول سال 

جاري 2.35 میلیون مسافر را جابجا کرد که این رقم، 

114 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش یافته است زیرا صنعت مسافرت همچنان 

به بهبودي از تاثیر همه گیري ویروس کرونا ادامه 

میدهد.

غیث الغیث، مدیر اجرایی فالي دبی روز یکشنبه 

گفت: ما با سرمایه گذاري بر نتایج فوق العادهاي که 

براي سال 2021 گزارش کردیم، به رشد خود در 

سال 2022 ادامه دادیم.

وي افزود: ما شاهد بودیم که تعداد مسافران حمل 

شده در سه ماهه اول سال جاري در مقایسه با دو 

سال گذشته بیش از دو برابر شده است زیرا در 

طول اکسپو دبی 2020 از جهان استقبال کردیم.

فالي دبی در سه ماه منتهی به پایان مارس 19هزار 

پرواز انجام داد زیرا دولتها محدودیت هاي رفت و 

آمد را کاهش دادند و صنعت سفر بهبود یافت. 

تقاضا براي ترافیک متصل نیز در این دوره افزایش 

یافت، بطوریکه 43 درصد از مسافران در مقایسه با 

28 درصد در مدت مشابه سال گذشته به شبکه 

شرکت حامل متصل شدند. سفرهاي بیزینس کالس 

نیز در سه ماهه اول رشد داشته است.

فالي دبی در سال جاري چهار فروند هواپیماي جدید 

تحویل گرفته است و ناوگان بوئینگ 737 خود را به 

63 هواپیما افزایش داده تا شبکه مسیرهاي خود 

را گسترش دهد. انتظار میرود این شرکت 

هواپیمایی 18 هواپیماي دیگر را طی چند ماه آینده 

.تحویل بگیرد

این شرکت در سال 2021 به سود خود رسید زیرا 

تعداد مسافران به دلیل کاهش محدودیتسفر و 

بهبود شرایط اقتصادي در سراسر جهان افزایش 

یافت.

این شرکت هواپیمایی در سال 2021، 841 میلیون 

درهم (229 میلیون دالر) سود داشت، در حالی که 

در سال 2020، زمانی که صنعت مسافرت به شدت 

تحت تاثیر بیماري کرونا قرار گرفت، ضرر 712.6 

میلیون درهم داشت. درآمد سال گذشته 86 

درصد بیشتر شد و به 5.3 میلیارد درهم رسید 

زیرا تعداد مسافران 76 درصد افزایش یافت و به 

5.6 میلیون افزایش یافت.

منبع: خبرگزاري اقتصادي ایران

پرواز گزارش هاي مالـی 

هواپیمایـی فالي دوبـی



- اصطالحات و مفاهیم پایه
- شاخصه هاي فنی

- استراتژي هاي معامالتی
- آشنایی با بانک هاي مرکزي

- آشنایی با شرکت ها و شاخص هاي مهم
- ساعت ها ویدئو آموزشی بصورت رایگان

جامع ترین کانال آموزش

معامالت بازارهاي مالـــی

به زبان فارســــــــــــــی

ProfessionalTradingSkills

یادگیري را شروع کنید

https://www.youtube.com/c/ProfessionalTradingSkills
https://www.youtube.com/c/ProfessionalTradingSkills
https://www.youtube.com/c/ProfessionalTradingSkills
https://www.youtube.com/c/ProfessionalTradingSkills
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آنتونی بلینکن: آمریکا با اتحادیه کشورهاي 

جنوب شرقی آسیا همکاري میکند تا چشم انداز 

مشترك منطقه آزاد و باز هند و اقیانوسیه را 

 ایاالت متحده آمریکا قصد دارد به .پیش ببرد

منظور مقابله با تهدیدهاي فزاینده جمهوري 

کمونیستی خلق چین همکاریهاي راهبردي خود را 

با اتحادیه کشورهاي جنوب شرق آسیا «آسه آن» 

.گسترش دهد

به گزارش «صداي آمریکا»، نمایندگان برخی از 

اعضاي «آسه آن» برونئی، مالزي، فیلیپین، و 

ویتنام، جمعه 13 مه در اجالسی ویژه براي اظهار 

همبستگی با آمریکا در پایتخت این کشور 

واشینگتن دي سی گرد هم آمدند.

این کشورها همه مدعی مالکیت بخشی از دریاي 

چین جنوبی هستند، اما چین مدعی مالکیت تمام 

این دریاست، و بر این اساس پروژه هاي نظامی و 

زیرساختی گسترده اي در سرتاسر دریا اجرا 

کرده است، که شامل ساخت جزایر مصنوعی با 

پایگاه هاي نظامی میشود.

در جلسه روز جمعه، آنتونی بلینکن، وزیر امور 

خارجه آمریکا خطاب به همتاي اندونزیایی خود، 

رِتنو مرسودي گفت ایاالت متحده با اتحادیه 

کشورهاي جنوب شرقی آسیا همکاري میکند تا 

«چشمانداز مشترك منطقه آزاد و باز هند و 

اقیانوسیه» را پیش ببرد.

مرسودي در پاسخ گفت کشورش به اصل 

«احترام متقابل به حاکمیت ارضی» پایبند است، 

و امیدوار است که مشارکت استراتژیک میان 

اندونزي و ایاالت متحده بتواند در «صلح، ثبات و 

.سعادت» منطقه نقش بزرگی بازي کند

کاماال هریس، معاون رئیس جمهوري آمریکا نیز 

روز جمعه بطور جداگانه با نمایندگان «آسه آن» 

دیدار و با آنها درباره امنیت دریایی و سایر 

مسائل مهم گفتگو کرد. هریس ماه اوت پارسال 

در سنگاپور «مدعیات غیرقانونی» چین درباره 

دریاي چین جنوبی را محکوم کرده و گفته بود که 

اقدامات این کشور «نظم مبتنی بر قانون مداري 

را تضعیف و حاکمیت ملل را تهدید میکند».

به گفته «صداي آمریکا»، دولت جو بایدن، رئیس 

جمهوري آمریکا از آغاز کار خود بودجه اي 60 

میلیون دالري به ابتکارات جدید دریایی در 

منطقه جنوب شرق آسیا اختصاص داده است، که 

شامل واگذاري ناوگانی از کشتیها به کشورهاي 

منطقه براي افزایش ظرفیت هاي دفاعی آنها در 

.برابر تهدیدهاي دریایی است

دولت بایدن اخیرا اعالم کرد در حال آماده سازي 

یک چارچوب جامع اقتصادي براي منطقه هند و 

اقیانوسیه است. کاخ سفید پنجشنبه هفته 

گذشته از ابتکارات جدید به هزینه بیش از 

150 میلیون دالر خبر داد که شامل سرمایه 

گذاري در زیرساخت ها، امنیت بهداشت و 

آموزش در «آسه آن» است.

منبع: العربیه فارسی

گسترش همکاري آمریکا و «آس ه آن» 

در بـرابــر تهدید فــزاینده چین
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دبیر کل ناتو:

اوکراین م یتواند در جنگ علیه روسیه پیروز شود

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو میگوید حمله روسیه به دونباس متوقف شده و اوکراین 

میتواند در نهایت در این جنگ پیروز شود، نتیجه اي که تعداد کمی از تحلیلگران نظامی 

در آغاز درگیري پیشبینی کرده بودند.

آقاي استولتنبرگ در گفتگو با خبرنگاران همچنین تاکید کرد که جنگ آنطور که مسکو 

برنامه ریزي کرده بود پیش نمیرود.

در جبهه سیاسی هم ابراز تمایل فنالند و سوئد براي پیوستن به ناتو، معادالت را تغییر 

داده است. آمریکا اطمینان داده است که روند پیوستن این دو کشور به این پیمان 

نظامی بدون مشکل انجام خواهد شد. هرچند روسیه به هلسینکی و استکهلم هشدار 

داده که چنین اقدامی میتواند عواقبی براي این دو کشور به همراه داشته باشد.



ماهنامه معامالت بازارهاي مالی
پرواسکیلز

با عضـــــویت در کانال تلگرام
پرو اســـــــــکیلز از تازه ترین
خبرهاي اقتصادي باخبر شوید.

مشترك شوید

https://t.me/proskillsnews
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