
پرو اسکیلز - اردیبهشت ماه 1401

ماهنامه معامالت بازارهاي مالی

احتمال 30% کاهش دوج کوین،

علیرغم تالش ایالن ماسک

چرا مرسدس بنز ساعات کار در

کارخانه را کاهش داد؟
صفحه 6

صفحه 8

صفحه 9

جنگ روسیه و اوکراین:

نبرد در ماریپول
رئیس کل بانک مرکزي ایران:

رمز ریال امسال راه اندازي می شود

صفحه 4

صفحه 5

صفحه 3

مجله فوربس:

3 میلیاردر حوزه رمزارز سال 2022

برزیل در آستانه تدوین

قوانین ارز دیجیتال



ماهنامه معامالت بازارهاي مالی - پرو اسکیلز

اردیبهشت ماه 1401

تامین محتوا

گرافیک و پیکربندي

prokillsnew.com سایت پوشش خبري جدیدترین اخبار بازارهاي مالی

سایت آموزش معامالت در بازارهاي مالی
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لیال مرادي

سحر جعفري

سیامک تیموري

ابوالفضل احمدلو

استراتژي نشر

زهره امیدي

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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Every 
opportunity I 
got, I took it 
as a learning 
experience.

Satya Nadella

از هر فرصتی که بدست 

میآوردم، به عنوان یک 

تجربه یادگیري استفاده 

می کردم.
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این قانون به رئیس جمهور برزیل اجازه می دهد تا یک 

آژانس نظارتی را براي نظارت بر بازار رمزارزها تعیین یا 

ایجاد کند.

به گزارش کوین تلگراف برزیل، انتظار می رود الیحه 

تنظیم بازار رمزارزها در برزیل در نیمه اول سال جاري 

توسط کنگره ملی تصویب شود.

این قانون که از سال 2015 در مجلس نمایندگان مورد 

بحث قرار گرفته است، در دور اول بررسی به تصویب 

رسیده است. سنا آن را به الیحه دیگري با محوریت رمزارز 

پیوست کرده است که قبالً توسط کمیته امور اقتصادي 

سنا تصویب شده است.

دو قانونگذار، سناتور ایراجا آبرو و معاون اورئو ریبیرو، هر 

دو گزارشگر پیشنهادهاي فوق الذکر در اتاق هاي 

قانونگذاري مربوطه خود، در حال تهیه پیش نویس متن 

واحدي از الیحه هستند که به راي کامل سنا ارسال 

خواهد شد.

من در تماس با گزارشگر اتاق که کار بسیار خوبی انجام 

داد، همه کارها را انجام می دهم. تیم فنی بانک مرکزي 

نیز بسیار کمک کننده بوده است. سناتور ایرجا گفت: 

متون شبیه به هم هستند و به یکی می رسند.

ایرجا همچنین خاطرنشان کرد که انتظار می رود رودریگو 

پاچکو، رئیس مجلس سنا، این الیحه یکپارچه را در آوریل 

به راي گیري عمومی بگذارد. او گفت:

«با پیوستن به پروژ هها، تأیید این نقطه عطف ارزهاي 

دیجیتال را تسریع کردیم. تقاضاي بازار براي محیط کسب 

و کار امن تر و نیاز به طبقه بندي جنایی براي جلوگیري 

از کالهبرداري، عالوه بر تطبیق برزیل با توافقات بین 

المللی وجود دارد.

تصویب این قانون در جلسه عمومی، مانند السالوادور، بیت 

کوین را به عنوان ارز قانونی در برزیل تبدیل نمی کند.

قانون پیشنهادي به رئی سجمهور برزیل اجازه م یدهد تا 

یک نهاد فدرال را مسئول ایجاد قوانین براي ارزهاي 

دیجیتال تعیین کند.

رئیس جمهور یا یک تنظیم کننده ایجاد می کند یا این 

وظیفه را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار کشور یا بانک 

مرکزي برزیل واگذار می کند.

این الیحه همچنین مجازات چهار تا هشت سال حبس و 

جریمه نقدي براي افرادي که در ارائه خدمات دارایی 

مجازي مرتکب کالهبرداري شوند، پیشنهاد می کند.

نکته دیگري که در این الیحه برجسته شده است، 

مجموعه اي از مشوق ها براي ماینرهاي رمزارز براي راه 

اندازي فروشگاه در برزیل است که پیشنهاد می کند 

واردات این موارد به کشور معاف از مالیات باشد.

با اینحال، این نمی تواند براي جذب ماینرهاي بیت کوین 

به کشور کافی باشد، مشروط بر اینکه نرخ انرژي در برزیل 

از باالترین نرخ هاي انرژي در آمریکاي جنوبی و حدود 

پنج برابر بیشتر از کشورهایی مانند پاراگوئه و ونزوئال باشد.

برزیل در آســــتانه تدوین

قوانــین ارز دیجــیـــتال



مجله فوربس: 3 میلیاردر حوزه رمزارز سال 2022

چان گ پنگ ژائو
Changpeng Zhao

سم بنکمن فراید
Sam Bankman-Fried

برایان آرمسترانگ
Brian Armstrong

96 میلیارد دالر

24 میلیارد دالر

6.6 میلیارد دالر
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به گزارش تسنیم، علی صال حآبادي رییس کل 

بانک مرکزي کشور در حاشیه نشست کمیسون 

صنایع و معادن مجلس، گفت: در این جلسه 

گزارشی از برنام هها و فعالی تهاي نظام بانکی 

ارائه شد.

وي با بیان اینکه اعضاي کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس نیز در این جلسه به بیان نقطه 

نظرات خود پرداختند که مقرر شد در جلسه 

دیگري این موارد بررسی شود، افزود: مه مترین 

دغدغه نمایندگان هدایت تسهیالت بانکی به 

سمت تولید است تا رونق تولید محقق شود.

صال ح آبادي اضافه کرد: تا انتهاي بهمن ماه 

سال گذشته نظام بانکی حدود 2500 همت 

تسهیالت پرداخت کرده که حدود 66 درصد 

این تسهیالت سرمایه در گردش بنگا ههاي 

اقتصادي بوده و 11.5 درصد به ایجاد و توسعه 

بنگا ههاي اقتصادي اختصاص داشته است.

رییس بانک مرکزي درباره مهلت اجراي قانون 

صدور چک و ایجاد امکان اطال عرسانی پیامکی 

به گیرنده چک جهت اطمینان و اطالع وي از 

ثبت چک در سامانه صیاد ، گفت: این پیامک 

هفته گذشته را هاندازي  شد و در دسترس 

عموم مردم قرار گرفت.

عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: بان کها 

براساس تکالیفی که در این قانون دارند، باید 

سروی سها مورد تاکید را ارائه کنند که اگر ارائه 

نکنند، مشمول مجازا تهاي انضباطی می شوند.

صالح آبادي همچنین درباره را هاندازي رمز پول 

ملی، توضیح داد: ما در حال پیگیري بحث رمز 

پول ملی در بانک مرکزي هستیم و ا نشااهللا 

امسال رمز پول ملی راه اندازي م یشود. موضوع 

رمزارزهاي جهان روا نیز در ستاد اقتصادي 

دولت در حال بررسی است.
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رئیس کل بانک مرکـزي 

ایران: رمز ریال امسـال 

راه اندازي می شـــود



شرکت خودروسازي مرسدس بنز، ساعت 

کاري برخی از کارکنان کارخانه خود در 

شهر زیندلفینگن آلمان که مدل هایی از 

جمله کالس اس و اي را تولید می کند، 

کاهش داده است.

دلیل این موضوع اختالل هایی در زنجیره 

تامین می باشد که ناشی از جنگ در 

اوکراین بوده و این شرکت را مجبور به 

کاهش تولید کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، سخنگوي 

شرکت خودروسازي آلمانی مرسدس بنز 

اعالم کرد برخی از تولیدات قطعاتی را که 

معموال از اوکراین تامین م یشود به دلیل 

کمبود قطعات از اوکراین به تامی نکنندگانی 

در مکا نهاي دیگر منتقل م یکند.

مرسدس بنز در واکنش به تهاجم روسیه به 

اوکراین، همانند سایر خودروسازان، صادرات 

خودروهاي سواري و وانت به روسیه و 

همچنین تولیدات داخلی در این کشور را تا 

اطالع ثانوي در اوایل ماه مارس به حالت 

تعلیق درآورد.

چرا مرسـدس 

بنز سـاعات کار 

در کارخانـه را 

کــاهش داد؟
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- 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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الگوییکه در نمودارهاي دوج کوین ظاهر م یشوند، نشا ندهنده عدم اعتقاد مثبت در میان 

معامل هگران این رمزارز است.

پس از رشد کوتاه مدت قیمت دوج کوین در هفته گذشته پس از پیشنهاد ایالن ماسک مدیرعامل 

تسال براي خرید توییتر، اکنون بنظر می رسد که این رمزارز در روند صعودي خود شکست خورده 

است.

قیمت دوج کوین در 17 آوریل به 0.142 دالر کاهش یافت، سه روز پس از رسیدن به اوج قیمت 

محلی در 0.149 دالر.

اصالح قیمت دوج کوین هرچند اندك بود ولی پتانسیل خود را براي را هاندازي یک الگوي معکوس 

نزولی کالسیک با نرخ موفقیت 85% براي رسیدن به هدف نزولی خود را افزایش داد.

احتمال 30% کاهش دوج کوین،
علیرغم تالش ایالن ماسک
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یکی از اهداف ارتش روسیه تصرف کامل شهر 

بندري ماریوپل در جنوب است که م یتواند ناحیه 

کریمه را به مناطق تحت کنترل شورشیان مورد 

حمایت روسیه در شرق اوکراین متصل کند.

نیروهاي اوکراینی در منطق هاي که شامل کارخانه 

بزرگ فوالد آزو فاستال است، تحت محاصره نیروهاي 

روسیه قرار دارند و دنیس شمیهال، نخس توزیر 

اوکراین، تاکید کرده است که «آ نها تا آخر نفس 

خواهند جنگید». آزو فاستال یکی از بزرگترین 

مجموع ههاي صنایع فلزي اروپا به وسعت 11 کیلومتر 

مربع است

تصرف کامل ماریوپل دو جهت اصلی تهاجم ارتش 

روسیه از شرق و جنوب اوکراین را به یکدیگر متصل 

خواهد کرد و نیروهایی که در حال حاضر ماریوپل را 

محاصره کرد هاند آزاد م یکند تا به تهاجم جدید در 

شرق اوکراین بپیوندند.

در یک رویداد دیگر، دو مرد بریتانیایی که همراه با 

نیروهاي اوکراینی در جبهه ماریوپل م یجنگیدند و در 

روزهاي اخیر تسلیم شد هاند روز دوشنبه در 

تلویزیون روسیه ظاهر شده و خواستار مبادله خود با 

ویکتور مدودچوك، سیاستدار اوکراینی طرفدار 

روسیه شدند. هنوز مشخص نیست که آ نها این 

مطالب را آزادانه و یا تحت فشار عنوان کرد هاند.

همزمان اداره امنیت اوکراین نیز ویدئویی منتشر 

کرده است که در آن ویکتور مدودچوك درخواست 

م یکند او را با مدافعان ماریوپل و یا مردمی که تالش 

م یکنند از این شهر خارج شوند مبادله کنند.

منبع: یورو نیوز

جنگ روسیه و اوکراین:

نبرد در ماریپول



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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