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ماهنامه معامالت بازارهاي مالی یک مجله الکترونیک با موضوعیت 

محوري اقتصادي است که توسط متخصصان این حوزه تهیه و بطور 

رایگان منتشر می گردد.

مطالب این مجله بصورت اختصاصی و تعدادي از میان مطالب منتشر 

شده در وبسایت هاي شرکت 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 بازدید نمایید. 

همچنین با دنبال کردن شبکه هاي اجتماعی 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

persian.economician.com

https://t.me/economician_per
https://www.instagram.com/economicians
https://www.youtube.com/c/Economicians
https://www.facebook.com/Economican/
https://twitter.com/Economician_Per
https://persian.economician.com
https://persian.economician.com
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با افت شدید قیمت بیت کوین ب هنظر 

م یرسد پرو ژ هي تاریخی السالوادور براي 

ب هرسمی تشناختن این رمزارز ب هعنوان 

ارز رایج کشور با شکست مواجه شده 

است.

السالوادور، کوچ کترین کشور منطق هي 

آمریکاي مرکزي، در سال 2021 در 

بیانی هاي خبرساز گفت بیت کوین را 

ب هعنوان ارز رایج به رسمیت م یشناسد. 

این خبر نخستین بار در کنفرانس 2021 

بیت کوین اعالم شد، جایی که نجیب 

ابوکیله، رئی سجمهور السالوادور، 

ازطریق پیامی ویدیویی گفت دولت این 

کشور ب هدنبال تصویب قانون جدیدي با 

محوریت بیتکوین است.

ابوکیله در سال 2021 گفت شناختن 

بیت کوین ب هعنوان ارز رایج کشور با این 

هدف انجام شده است که افراد ساکن 

در کشورهاي خارجی بتوانند راح تتر 

پول براي خانواد هي خود در السالوادور 

ارسال کنند. در 9 ژوئن 2021 (19 

خرداد 1400) مجلس قانو نگذاريِ 

السالوادور رسماً قانون بیت کوین را 

تصویب کرد، آن هم در شرایطی که از 

مجموع 84 نماینده، 62 نفر به آن رأي 

مثبت دادند.

براساس نتایج مطالع هي جدیدي که توسط 

دانشگاه آمریکاي مرکزي انجام شده، 

حدودا 77 درصد از ساکنان السالوادور 

معتقدند پروژ هي پذیرش بیت کوین 

ب هعنوان ارز رایج این کشور به شکستی 

عظیم منتهی شده است.

نگاه تردیدآمیز ساکنان 

السالوادور به بیت کوین
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اوالف شولتس صدراعظم آلمان در 

رویکردي که نشان از بازنگري راهبرد 

برلین در قبال پکن است، اوایل ماه 

نوامبر (آبان ماه) به چین سفر کند.

فاینشال تایمز، در حالی که اخیرا المان 

رویکردي کلیشه اي در کشمیر اتخاذ 

کرده است که خواستار مداخله 

سازمان ملل در مورد این منطقه مورد 

مناقشه با اسالم آباد شده است، اما 

شولتس عالقه اي به «جدا شدن از 

چین» ندارد. تا حدي که هند از آمریکا 

و آلمان به دلیل اقدامات اخیر مقامات 

این دو کشور در خصوص مناقشه 

ارضی طوالنی مدت این کشور با 

همسایه و رقیب اصلی اش پاکستان، 

به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، این اولین سفر 

شولتس به چین از زمان تصدي پست 

صدراعظمی آلمان در اواخر سال 

گذشته است. این سفر برنام هریزي 

شده در زمانی انجام م یشود که وزارت 

خارجه آلمان به دنبال تجربه ناکام 

وابستگی بیش از حد اقتصادي به 

روسیه بر روي استراتژي جدید چین 

کار م یکند.

آنالنا بائربوك» وزیر امور خارجه آلمان »

تاکید کرد: آلمان پس از تجربه ناکام 

اتکاي بیش از حد اقتصادي به روسیه، 

دیگر نباید خود را به هیچ کشوري 

وابسته کند که به ارز شهایی متفاوت 

از ارز شهاي کشور ما (آلمان) عقیده 

دارد. چنین اشتباهاتی را نباید دو بار 

تکرار کرد.

این سفر در حالی صورت م یگیرد که 

آژان سهاي اطالعاتی آلمان درباره چین 

هشدار داد ه و گفت هاند که این هسته 

قدرت آسیایی در درازمدت م یتواند 

تهدیدي بسیار بزر گتر از روسیه براي 

منافع امنیتی آلمان باشد.

صدراعظم آلمان 

به چین سفر 

خواهد کرد
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افشاگر بخشی از فعالی تهاي غیرقانونی تیم توسعه تِرا، گفته است دو 

کوان، بنیا نگذار این شبکه بالك چینی، فردي جامع هستیز است و توجه 

بسیار کمی به احساسات مردم دارد.

او م یگوید اینکه دو کوان مسئولیت سقوط فاجع هبار شبکه تِرا را بر عهده 

بگیرد کافی نیست و افزود که او تاکنون حتی یک دالر هم از دارای یهاي 

خود براي جبران خسارت افراد آسی بدیده از این سقوط هزینه نکرده است.

افشاگر فعالی تهاي تِرا:

دو کوان فردي جامع هستیز است
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باوجود افزایش سوددهی تسال در 

س هماهه سوم 2022، درآمد کلی این 

شرکت کاهش یافت

تسال در فاصل هي زمانی بین ماه ژوئن تا 

سپتامبر 2022، تعداد 365923 

خودرو ساخته و 343830 دستگاه از 

آ نها را به مشتریان تحویل داده است.

با افزایش هزین ههاي حم لونقل، تورم 

در هزین هي مواد خام، ادام هي کمبود 

قطعات و تقویت دالر، تسال در س هماهه 

سوم سال جاري با کاهش درآمد مواجه 

شد. این شرکت در باز هي زمانی 

مورداشاره به درآمد 21�45 میلیارد 

دالري دست یافت که از 21�96 

میلیارد دالر پی شبین ی شده، ک متر بود. 

این خودروساز همچنین موفق شد 

رکوردهاي تولید جدیدي در هم هي 

کارخان ههاي خود ثبت کند. طبق 

گزار شها، تولید س هماه هي سوم این 

شرکت 365923 دستگاه خودرو بوده 

که 343830 دستگاه را به مشتریان 

تحویل داده است.

درآمد تسال از فروش خودرو در 

س هماه هي گذشته به 18�69 میلیارد 

دالر رسید که نسبت به سال گذشته 

حدود 50 درصد افزایش یافته است. 

این نتایج مالی به شرکت مذکور کمک 

کرده است تا بخشی از کاهش درآمد 

س هماه هي دوم خود را جبران کند. 

CNBC  گزارش م یدهد که ارزش

سهام تسال از زمان انتشار گزارش مالی 

س هماه هي دوم، بی شاز 17 درصد 

کاهش یافته است. عالو هبراین در 

س هماه هي سوم 2022 اندري کارپاتی، 

مدیر واحد هوش مصنوعی تسال پس 

از نی مدهه فعالیت، این شرکت را ترك 

کرد.

گزارش درآمدي 

تسال در سه ماهه 

سوم سال 2022



- 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

یادگیري را شروع کنید

https://www.youtube.com/c/Economicians
https://www.youtube.com/c/Economicians
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اتحادیه اروپا بر اساسا توافق تجارت 

آزاد در میان بحران انرژي و تامین 

غذایی خود، به هند روي م یآورد. از 

سوي دیگر هند به عنوان بخشی از 

هد فگذاري تجاري براي تثبیت خود به 

عنوان یک مرکز صنعتی جهانی و یک 

قدرت منطق هاي، م یخواهد روابط 

تجاري نزدی کتري با اتحادیه اروپا 

داشته باشد.

کاتلین ون برمپت نماینده پارلمان اروپا 

در یادداشتی که توسط بنیاد آسیا-

اروپا منتشر شد، نوشت: مذاکرات 

کنونی بین هند و اتحادیه اروپا 

موفقی تآمیز خواهد بود.

مذاکرات جدید تواف قنامه تجارت آزاد 

م یتواند کاري را که 9 سال پیش 

غیرممکن به نظر می رسید، به نتیجه 

برساند زیرا هند و اتحادیه اروپا 60 

سال روابط دوجانبه را جشن می گیرند. 

مذاکرات توافق تجارت آزاد بین هند و 

اتحادیه اروپا در سال 2007 آغاز شد، 

اما در سال 2013 به حال تعلیق 

درآمد.

اتحادیه اروپا به دالیل مختلف باید 

روابط خود با هند را تقویت کند. هند 

بزرگترین دموکراسی در جهان و یک 

متحد مهم براي اتحادیه اروپا است. 

این کشور به چین و روسیه نزدیک 

است و از نقطه نظر استراتژیک در 

مرکز منطقه حیاتی هند و اقیانوس 

آرام واقع شده است. بر اساس مقاله 

برمپت، اهمیت ژئوپلتیکی هند در این 

نکته است که حدود 6 هزار شرکت 

تجاري اروپایی در هند وجود دارد، این 

بنگاه ها در صنایع مختلف 1.7 میلیون 

شغل مستقیم و 5 میلیون شغل 

غیرمستقیم ایجاد می کنند.

تـوافــق تجاري 

اتحادیــه اروپا و 

هند بــراي تامین 

ســـوخت و غذا
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مقا مهاي چینی به طور غیر منتظره، هو جی نتائو رهبر سابق چین را از مراسم 

اختتامیه کنگره حزب کمونیست در پکن خارج کردند.

آقاي هو در سالن بزرگ مردم در کنار شی جین پینگ، رئیس جمهوري چین نشسته 

بود که مقامات به او نزدیک شدند و بازوي او را گرفتند و او را از تاالر بردند.

آقاي هو که مضطرب به نظر م یرسید، ابتدا مقاومت کرد.

خبرنگاران خبرگزاري فرانسه که در محل بودند، صحنه خارج کردن رهبر سابق چین 

را دیدند. مشخص نیست دلیل این کار در مراسمی که به دقت طراحی شده چه بوده 

است.

 رئی سجمهوري سابق چین را «به طور غیرمنتظره» در 

حضور رهبر چین از مراسم رسمی خارج کردند



ماهنامه معامالت بازارهاي مالی
اقتصاددان

مشترك شوید

با عضویت در کانال تلگرام از 

تازه ترین خبرها مطلع شوید.

https://t.me/proskillsnews
https://t.me/proskillsnews
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