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 اخبار
  (114.52) 2002 هی اس ذَز سطح باالتزیي بِ ٍ یافت افشایص بَز ضسُ هتَلف گذضتِ ّفتِ کِ ًزذی ّواى اس آهزیکا زالر ضاذص•

 افشایص هَرز زر را ًگزاًی ّایی سپتاهبز، هاُ بزای هتحسُ ایاالت S&P Global PMIs ضاذص  اس جوعِ رٍس گشارش اٍلیي .رسیس

  ایي اس پس .بَزًس ذَش بیٌاًِ ارٍپا ضعیف تز ارلام با همایسِ زر ارلام ایي سیزا است؛ کززُ ایجاز (رسرٍ فسرال) آهزیکا بْزُ ًزخ بیطتز

 بَلیص عوستاً ّوگی (آتالًتا رسرٍ فسرال رئیس) بَستیک رافائل ٍ (رئیس ًایب) بزیٌارز الئل (رسرٍ فسرال رئیس) پاٍل جزٍم ،زازُ ّا

 .بَزًس بْزُ ًزخ بیطتز افشایص طزفسار ٍ

 را زٍم جْاًی جٌگ اس پس عوَهی بسیج اٍلیي رٍسیِ جوَْر رئیس پَتیي ٍالزیویز گذضتِ ّفتِ صئَپلیتیکی، تحَالت آذزیي زر•

 .کزز اعالم اٍکزایي هتشلشل جٌگ تمَیت بزای

 تَلیسی کار ٍ کسب ضاذص ٍ ضیکاگَ رسرٍ فسرال هلی فعالیت ضاذص اس پیص ارٍپا التصازی تمَین زر آلواى  IFOًظزسٌجی اهزٍس•

 ٍ (ECB) ارٍپا هزکشی باًک رئیس الگارز کزیستیي .گزفت ذَاّس لزار ارٍپا التصازی تمَین زر هتحسُ ایاالت اس زاالس رسرٍ فسرال

 .کزز ذَاٌّس سرٌزاًی زٍضٌبِ رٍس ًیش  FOMC سیاستگذار چٌسیي
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 یورو دالر

•EUR/USD  ریسک رٍحیِ بحبَحِ زر ذزس ّا سیزا هی زّس، بسط 0.9630 حسٍز تا را رٍساًِ ریشش ارٍپا، زٍضٌبِ رٍس جلسِ زر 

  PMI کِ حالی زر کزز سمَط اذیز سال زٍ سطح پاییي تزیي بِ آلواى ذسهاتی PMI .کززُ اًس حفظ را لسرت گستززُ گزیشی

 ارلام ٍ (ECB) ارٍپا هزکشی باًک رئیس الگارز کزیستیي ًظزات .رسیس گذضتِ هاُ 19 زر سطح پاییي تزیي بِ ارٍپا زر ذسهاتی

 .کٌس ّسایت را رٍساًِ حزکت ّای هی تَاًس آلواى IFO هؤسسِ سٌتیوٌت

 

  0.9800 زر سپتاهبز 22 سطح پاییي تزیي هی تَاًٌس گاٍّا کٌس، عبَر 0.9710 حسٍز زر اهزٍس سطح باالتزیي اس ٍ بواًس باال لیوت اگز•

  سَق 0.9860 زر سپتاهبز 06 سطح پاییي تزیي سوت بِ را زارایی ، 0.9800 ضکست .زٌّس لزار هست کَتاُ ّسف یک عٌَاى بِ را

  10 سطح پاییي تزیي اس رٍساًِ ًشٍلی کاًال پاییٌی باًس سیز بِ لیوت سمَط ٍ ریشش سزگیزی اس صَرت زر زیگز طزف اس .زّس هی

 .هی یابس کاّص 0.9500 زر 2002 صٍئي تاپ هَلتیپل بِ ارس جفت ،0.9550 حسٍز زر فَریِ
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•GBP/USD  است (1.0350 زر آى تاریری سطح پاییي تزیي اس) 1.0500 اس باالتز بِ باسیابی بزای تالش حال زر رٍس اٍایل زر. 

 اس ًاضی هالیاتی بی سابمِ کاّص اس جوعِ رٍس هی ضَز، ضٌاذتِ ًیش صسراعظن عٌَاى بِ کِ بزیتاًیا زارایی ٍسیز کَارتٌگ کَاسی

  فزهاًسار) بیلی اًسرٍ زاًستي همصز زر بزیتاًیا صسراعظن کَارتٌگ تاکیس ّوچٌیي .زاز ذبز بزیتاًیا استمزاض عظین افشایص

BOE) ِاست تاثیزگذار آهزیکا زالر/پًَس بز ،بزیتاًیا التصازی ًگزاًی ّای ٍ تَرم اذیز جْص ذاطز ب. 

 

 22 سطح پاییي تزیي بِ را ارس جفت اهز ایي کِ کٌٌس، عبَر 1.085 زر اهزٍس لیوت باالتزیي اس بایس گاٍّا بیطتز صعَز بزای•

 بِ را  GBP/USDفَری ًشٍلی ،1.0500 حسٍز زر 1985 سطح پاییي تزیي همابل زر .هی رساًس 1.12000 اطزاف زر سپتاهبز

 سطح پاییي تزیي اس  Fibo زرصسی 1.14 سطح کٌس، سمَط 1.0350 سیز بِ کابل اگز .هی کٌس هحسٍز 1.0350 سطح پاییي تزیي

 .کٌس عول ذزیساراى بزای حوایت آذزیي عٌَاى بِ هی تَاًس 1.0230 حسٍز زر 2021 سطح باالتزیي بِ 2020 سال
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 دالر ین

•USD/JPY  رٍس صعَزی حزکت ّای ٍ هی زّس بسط را 144.22 حسٍز زر رٍساًِ لیوت باالتزیي تَکیَ، زٍضٌبِ جلسِ زر  

  بزای صاپي هساذلِ ٍاسطِ بِ) را گذضتِ سال 24 سطح باالتزیي اس گذضتِ رٍس پَلبک ّوچٌیي یي جفت .هی کٌس توسیس را جوعِ

 .کزز هعکَس (هلی پَل اس حوایت

 

ِ گذاراى•  بِ را یي جفت اهز ایي .کٌٌس استفازُ فزٍش فزصت یک عٌَاى بِ 145.00 هماٍهت سوت بِ ًطیٌی عمب اس بایس سزهای

 رٍز، فزاتز 145.00 هماٍهت اس ًزخ اگز زیگز طزف اس .هی کطاًس گذضتِ ّفتِ سطح پاییي تزیي بِ ًشزیک 140.80 سطح سوت

 146.00 حسٍز زر سپتاهبز 22 سطح باالتزیي بِ زارایی کِ هی ضَز باعث اهز ایي .ضس ذَاٌّس هسلط زارایی بز زالر گاٍّای

 .بَز ذَاّس ارس جفت گاٍّای بزای سرتی سطح 146.50 حسٍز زر آٍریل، 28 اس صعَزی هماٍهت حال ایي با .باسگززز
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 ،(زالر 1625 حسٍز زر) اذیز سال زٍ اس بیص زر ذَز سطح پاییي تزیي بِ کاّص اس پس آسیا هعاهالتی ساعات زر طال•

 .کزز صعَز زالر 1645 اس بیص بِ ٍ یافت افشایص

 

ِ گذاراى .است ضکٌٌسُ ّوچٌاى باسار سٌتیوٌت ،رکَز هَرز زر فشایٌسُ ًگزاًی ّای هیاى زر•  کِ ّستٌس ًگزاى ّوچٌاى سزهای

  تطسیس ذطز با ّوزاُ اهز ایي .ضَز جْاًی التصاز عویك تز رکَز بِ هٌجز بشرگ هزکشی باًک ّای تَسط سیاست ّای تطسیس

 .هی کٌس کوک XAU/USDریشش کززى هحسٍز بِ اٍکزایي، ٍ رٍسیِ هٌالطِ

 

 ذَاّس زالر 1660 حسٍز زر سپتاهبز 12 اس ًشٍلی رًٍس ذط بِ را گزاًبْا فلش زالر، 1645 سطح اس باالتز بِ پایسار حزکت یک•

  زر 2020 صاًَیِ 8 سطح باالتزیي بتَاًٌس تا بگذارًس سز پطت را زالری 1625 حوایت بایس فزٍضٌسگاى زیگز سَی اس .رساًس

 .هی کطاًس زالر 1600 زر 2020 آٍریل 1 سطح باالتزیي سوت بِ را زارایی ،1610 ضکست .زٌّس لزار ّسف زالر 1610

 طال
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ِ رٍ ضسیسی کاّص با جوعِ رٍس زر استزیت ٍال اصلی ضاذص ّای• ِ گذاراى سیزا ضسًس، رٍب  تغییز بِ ّوچٌاى هتشلشل سزهای

  تَرم هْار بزای هتحسُ ایاالت رسرٍ فسرال ّاٍکیص ًزخ ّای سیاست اس ًگزاًی ٍالع زر کِ هی زٌّس؛ ازاهِ ذَز هَلعیت

 .هی کٌس هٌعکس را (زّس سَق رکَز سوت بِ را آهزیکا التصاز)

 

•S&P 500 ، 64.75 تا کٌٌس فتح را 3640 حوایت بایس ذزس ّا .رسیس 3693.22 بِ ٍ زاز زست اس زرصس 1.72 یا ٍاحس  

 بِ را ضاذص ،3590 ضکست .برطٌس تسزیع 3590 حسٍز زر 2020 سپتاهبز 2 سطح باالتزیي سوت بِ را ًشٍلی حزکت ّای

 بِ را ًطیٌی عمب حزکت 3725 هماٍهت حال ّویي زر .هی کطاًس 3550 حسٍز زر 2020 اکتبز 12 سطح باالتزیي سوت

 .هی کٌس هحسٍز 3800 سطح

 

  لیوت  کاّص زلیل بِ گاس ٍ ًفت با هزتبط سْام .یافتٌس کاّص اًزصی سْام زرصسی 6.8 کاّص با  S&Pاصلی برص 11 ّز•

  لزار فطار تحت (یافت کاّص آهزیکا، لَی زالر ٍ رکَزی هحیط یک زر تماضا هَرز زر ًگزاًی ّا بِ پاسد زر کِ) ذام ًفت

 .گزفتٌس

 S&P شاخص







  خطز مستلشم خارجی ارسهای ي آپشه فیًچزس، معامالت

  ايلیه سزمایه گذاری مبلغ اس بیش است ممکه .است ضزر

 معامله مارجیه با که محصًالتی با رابطه در ي کىید ضزر

 اضافی يجه بعداً شًید مجبًر دارد امکان می شًود،

  گذاری سزمایه محصًالتی چىیه ريی وباید شما .بپزداسید

 شما بزای که باشید داشته اطمیىان ایىکه مگز کىید

 .هستىد مىاسب
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