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چین: اظهارات بایدن درباره تایوان تخطی

جدي سیاست آمریکاست

بلومبرگ: اتحادیه اروپا اعضاي مخالف

در داخل را تحمل نمی کند



وارن بافت

بازار ســــهام وســــیله اي براي 

انتقال پول از افراد کم حوصـله 

به اشــــخاص صــــبور اســــت.
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تامین محتوا

گرافیک و پیکربندي

سایت پوشش خبري جدیدترین اخبار بازارهاي مالی

لیال مرادي

سحر جعفري

سیامک تیموري

احسان صحرانورد

ابوالفضل احمدلو

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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بلومبـرگ: اتحادیھ 
اروپا اعضـــــــای 
مخالــــف در داخل 
را تحمل نمــــ یکند

تارنماي شبکه خبري بلومبرگ نوشت: 

اتحادیه اروپا مجازات بی سابقه اي را علیه 

یکی از اعضاي خود اعمال کرده و این 

تصمیم بروکسل نشان می دهد صبر این 

اتحادیه در قبال مجارستان و تصمیم نخست 

وزیر این کشور براي تعامل با روسیه به سر 

آمده است.

در ادامه مطلب بلومبرگ آمده است: در 

بیش از یک دهه گذشته اتحادیه اروپا در 

تالش حفظ ویکتور اوربان نخست وزیر در 

این اتحادیه ناکام مانده است. بوداپست 

رویکرد خصومت آمیزي را علیه اتحادیه 

اروپا اتخاذ کرده و به ویژه در موضوع 

تحریم روسیه در مقابل تالش هاي بروکسل 

کارشکنی کرده است.

اتحادیه اروپا روز یکشنبه تهدید کرد 

بودجه 7.5 میلیارد یورویی مجارستان را در 

صورتی که این کشور اقدامی براي مهار 

فساد و کالهبرداري بر ندارد متوقف خواهد 

کرد. مجازات هاي مالی مجارستان همزمان با 

بحران اوکراین رخ داده اما این جنگ، روابط 

نزدیک اوربان با مسکو را در معرض انظار 

قرار داده است و باعث شده که اتحادیه 

اروپا تمایل مجارستان براي به رخ کشیدن 

حاکمیت خود بر قوانین را با اقدامی تهاجمی 

تر مورد توجه قرار دهد.
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چین اعالم کرد اظهارات «جو بایدن» رئیس جمهوري آمریکا در دفاع نظامی از تایوان 

درصورت حمله چین تخطی جدي سیاست آمریکا پیرامون مسئله این جزیره است.

وزارت امورخارجه چین در واکنش به اظهارات اخیر جو بایدن اعالم کرد چین موضع جدي 

در قبال اظهارات اخیر رئیس جمهوري آمریکا درباره دفاع و پشتیبانی نظامی از تایوان در 

صورت حمله چین به این جزیره اتخاذ م یکند.

«مائو نینگ» سخنگوي وزارت امورخارجه چین در مصاحبه مطبوعاتی خاطرنشان کرد چین 

حق دارد تمامی اقدامات الزم براي پاسخگویی و در واکنش به هرگونه جدایی طلبی این 

جزیره را انجام دهد تا این کشور یکپارچگی خود را از دست ندهد.

وي در ادامه افزود: «ما تصمیم داریم بهترین تصمیم را  براي یکپارپگی و اتحاد دوباره 

صل حآمیز بگیریم. همزمان هیچگونه فعالیتی در راستاي تجزیه و جدایی طلبی را تحمل 

نخواهیم کرد.»

چین: اظهارات بایدن درباره تایوان تخطی 

جدي ســـیاســـت آمریکاســــت
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دو ماه پس از اعالم تصمیم دولت 

فرانسه براي ملی کردن دوباره شرکت 

برق فرانسه، منابع آگاه از تصمیم 

دولت آلمان براي کاهش سهم بخش 

خصوصی در شرکت واردات گاز به این 

کشور خبر دادند. 

بلومبرگ روز چهارشنبه به نقل از 

منابع آگاه گزارش داد که دولت آلمان 

 احتماال سهام خود را در شرکت یونیپر

را بیش از 50 درصد افزایش میدهد. 

یک منبع آگاه دیگر نیز به خبرگزاري 

رویترز گفت: ملی کردن یونیپر تنها 

شرکت  .راه حل موجود است

واردکننده گاز به آلمان با وجود اعطاي 

کمک دولتی 20 میلیارد یورویی به 

کمک بیشتري براي تامین هزین ههاي 

فزاینده خرید گاز نیاز دارد. 

هر چند جزئیات کامل طرح کمک مالی 

دولت به یونیپر هنوز روشن نشده 

است، اما دولت آلمان در ماه ژوئیه و 

کمی پیش از اعطاي کمک مالی خود 

موافقت کرد که 30 درصد از سهام 

یونیپر را به عنوان بخشی از طرح نجات 

این شرکت در اختیار بگیرد.

پس از آغاز جنگ اوکراین، بهاي هر 

متر مکعب گاز طبیعی از حدود 21 

سنت در مارس 2021 به 1.2 یورو 

در ژوئن 2022 افزایش یافت و بیش 

از 5.6 برابر شد. با این حال، 

دول تهاي اروپایی با هدف حمایت از 

صنایع و خانوارها تالش کردند تا مانع 

از جهش قیمت برق در بازار داخلی 

خود شوند. 

موج تازه دولت یسازي شرک تهاي 

انــــــرژي در اتحادیه اروپا



       گوگل در یک خطاي انسانی، حدود 250 هزار دالر به حساب یک بالگر ارسال کرد. 

گوگل تصادفی حدود 250 هزار دالر به یک بالگر و مهندس امنیتی ارسال کرد که 

م یگوید حدود یک ماه منتظر مانده تا این شرکت براي پس گرفتن این پول، 

درخواست کند.

سام کوري در توییتی نوشت: این غول فناوري، تصادفی 249 هزار و 999 دالر را به 

حساب او فرستاده است. وي در این پیام نوشت اگر پول را نم یخواهید مشکلی 

نیست.

این بالگر پول را خرج نکرد و منتظر ماند گوگل براي پس گرفتن آن اقدام کند. وي 

به اخبار شبکه ان پی آر آمریکا گفت: براي اجتناب از پرداخت مالیات مربوط به این 

پول، ممکن است الزم باشد آن را به حساب دیگري منتقل کند.

واریز اشـــتباهی 250 هزار دالر به 

حســــاب یک بالگر از سوي گوگل
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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

یادگیري را شروع کنید

https://www.youtube.com/c/Economicians
https://www.youtube.com/c/Economicians
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سامسونگ در بازار 

تلویزیون با رقابت 

سنگین شرک تهاي 

چینی روبروست

با افزایش سهم بازار شرک تهاي 

چینی تولیدکنند هي تلویزیون، 

سامسونگ در این حوزه با چال شهاي 

جدیدي مواجه شده است.

سامسونگ و ا لجی با رقابت بسیار 

سنگینی از جانب برندهاي چینی 

تولیدکنند هي تلویزیون مواجه 

شد هاند.

فروش جهانی تلویزیون در نیمهی 

اول سال 2022 با 6.6 درصد 

کاهش نسبت به سال گذشته، به 

92.6 میلیون دستگاه رسیده است. 

عالوهبراین، درآمد حاصل از فروش 

این محصوالت در نیمهی اول سال 

جاري با کاهش 12.5 درصدي به 

.47.5 میلیارد دالر رسید

مجموع سهم بازار دو تولیدکنند هي 

برتر تلویزیون در جهان یعنی 

سامسونگ و ا لجی نیز روند کاهشی 

داشته است.
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شرکت خودروسازی آمریکایی فورد چندین درخواست ثبت نشان تجاری برای ارائھ 
محصوالت دیجیتال در متاورس ثبت کرده است.

براساس توییت یک وکیل نشان تجاری، شرکت فورد با ثبت درخواست ١٩ نشان 
تجاری، قصد دارد بھ دنیای متاورس وارد شود. درخواست فورد شامل برنامھ این 

شرکت برای ارائھ خودروھای مجازی، کامیو نھا، و نھا، پوشاک و ھمچنین تأسیس 
یک خرد هفروشی آنالین و ارائھ خدمات حوزه توک نھای غیرمثلی است.

شـــرکت خوردوســـازي فورد وارد 

دنیاي متاورس م یشـــــــــــــــــود



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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