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 اخبار
 ػمب بِ دٍضٌبِ رٍس در خَد روَرد باالتزیي اس دالر ضاخص وزدًذ، تىزار را خَد ّاٍویص اظْارات رسرٍ فذرال هماهات وِ سهاًی•

 سهاًی تا رسرٍ فذرال :گفت بَستَى باسرگاًی اتاق در خَد سخٌزاًی در دٍضٌبِ رٍس بَستَى رسرٍ فذرال رئیس والیٌش سَساى .بزگطت

ِ ّای وِ  .داد خَاّذ اداهِ پَلی سیاست ّای تطذیذ بِ ،ضَد ظاّز تَرم واّص بز هبٌی "ٍاضح» ًطاً

  اس را خَد جْاًی رضذ بیٌی پیص پاریس، در هستمز تَسؼِ ٍ التصادی ّوىاری ساسهاى دٍضٌبِ، رٍس هَلت اًذاس چطن گشارش در•

  پَلی سیاست ّای جْاى ًماط اس بسیاری در هزوشی باًه ّای سیزا داد واّص 2023 سال بزای درصذ 2.2 بِ درصذ 2.8

ِ تزی  .هی وٌٌذ اجزا تَرهی فطارّای با همابلِ بزای را سختگیزاً

 حالت بذتزیي بِ لاطؼاًِ تجاری اػتواد وِ داد ًطاى (یَرٍ هٌطمِ التصاد 19 هیاى التصاد بشرگتزیي) آلواى دٍضٌبِ رٍس دادُ ّای•

ِ گیزی ضزٍع سهاى اس خَد  .دارد لزار خَد حذ پاییي تزیي در ًیش وٌٌذُ هصزف اػتواد .است یافتِ واّص ّو

ِ ّای فزٍش ٍ آگَست بادٍام واالّای سفارضات رٍس، اٍاخز در•  .هی ضَد دادُ ًوایص هتحذُ ایاالت التصادی تمَین در جذیذ خاً

 .گزفت خَاٌّذ لزار بزرسی هَرد تاسُ هحزن ػٌَاى بِ ًیش سپتاهبز هاُ هصزف وٌٌذُ اػتواد دادُ ّای
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ِ ضٌبِ رٍس در ٍ هی وٌذ تجذیذ را 0.9630 حذٍد در رٍساًِ لیوت باالتزیي آهزیىا دالر/یَرٍ•  واستِ لبل رٍس آسیایی جلسِ ریشش اس س

 التصادی فؼالیت دارًذ اًتظار آى ّا وِ گفت دٍضٌبِ رٍس (ECB) ارٍپا هزوشی باًه رئیس الگارد وزیستیي رٍیتزس گشارش بِ .است

  التصادی ضؼف هی گَیٌذ ارٍپا هزوشی باًه هماهات حال ایي با .یابذ واّص تَجْی لابل هیشاى بِ آیٌذُ هاِّ سِ در یَرٍ هٌطمِ در

 .ًوی دارد باس ًزخ ّا بیطتز افشایص اس را آى ّا

 

  سپتاهبز 22 سطح پاییي تزیي هی تَاًٌذ گاٍّا وٌذ، ػبَر 0.9710 حذٍد در دٍضٌبِ رٍس سطح باالتزیي اس ٍ بواًذ اٍج در لیوت اگز•

  باًذ سیز بِ لیوت سمَط ٍ ریشش سزگیزی اس صَرت در دیگز طزف اس .دٌّذ لزار ّذف هذت وَتاُ ّذف یه ػٌَاى بِ را 0.9800 در

  0.9500 حذٍد در 2002 صٍئي سطح باالتزیي بِ ارس جفت ،(0.9550 حذٍد) فَریِ 10 سطح پاییي تزیي اس رٍساًِ ًشٍلی واًال پاییٌی

 .هی یابذ واّص
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 .هی دّذ اًجام صؼَد بزای جشئی تالضی ،1.0640 در رٍساًِ ًزخ پاییي تزیي ثبت اس پس آسیایی جلسِ در  GBP/USDجفت•

 اػالم اًگلیس هزوشی باًه .است بَدُ فزٍش فطار ضاّذ ّوچٌاى دٍضٌبِ، رٍس تاریخی سطح پاییي تزیي اس چزخص اس پس پًَذ

ِ گزاى اهز ایي ٍ ًذٌّذ اًجام الذاهی ًَاهبز اس لبل است هوىي وِ وزد   دالر بزابز در ارس ایي ارسش واّص خطز بِ ًسبت را هؼاهل

 .هی وٌذ هحتاط

 

  بزػىس .داد خَاّذ سَق 1.1200 در سپتاهبز 22 سطح پاییي تزیي سوت بِ را دارایی ،1.0850 هماٍهت باالی بِ پایذار حزوت•

 فیبًَاچی درصذی 141.4 سطح بِ رسیذى پیص) را GBP/USD فَری ًشٍلی ،1.0350 در گذضتِ رٍس لیوت پاییي تزیي

 .هی وٌذ هحذٍد (1.0230 حذٍد در ،2021 سطح باالتزیي بِ 2020 سال سطح پاییي تزیي اس اوستٌطي
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ِ ضٌبِ رٍس اٍایل در USD/JPY گاٍّای•  باًه .هی وٌذ تَلف 144.25 حذٍد در رٍسُ، دٍ صؼَدی رًٍذ یه ثبت اس پس س

ِ ضٌبِ رٍس را صاپي دٍلتی لزضِ اٍراق ٍیضُ خزیذ ػولیات وِ وزد اػالم صاپي هزوشی  سالِ 10 اٍراق باسدّی ٍ هی دّذ اًجام س

 .هی گیزد لزار درصذ 0.25 سیاستی سمف بزابز در گذضتِ ّفتِ دٍ در بار اٍلیي بزای

 

 بِ را یي جفت ،142.50 ضىست .دٌّذ لزار ّذف را 142.50 سطح تا بگذارًذ سز پطت را 143.50حوایت بایذ فزٍضٌذگاى•

  اگز دیگز طزف اس .هی گیزد لزار ّذف 140.50 حذٍد در گذضتِ ّفتِ سطح پاییي تزیي آى دًبال بِ ٍ دادُ سَق 141.70 سوت

 .هی یابذ افشایص 146.00 حذٍد در سپتاهبز 22 سطح باالتزیي تا دارایی وٌٌذ، ػبَر 145.00سطح  اس  USD/JPYگاٍّای

 .داد خَاّذ سَق 1998 سال سطح باالتزیي بِ آى اس پس ٍ 147.00 هماٍهت سوت بِ  را دارایی ،146.00 ضىست
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•XAU/USD  بزای جشئی تالضی ،(دالر 1625 سیز) اخیز سال دٍ اس بیص سطح پاییي تزیي ثبت اس پس دٍضٌبِ رٍس در 

 اداهِ خَد رضذ بِ جْاى در فلش ایي هصزف وٌٌذُ بشرگتزیي در تماضا وِ داد ًطاى دٍضٌبِ رٍس دادُ ّای .دارد باسیابی

 در حذ باالتزیي بِ ٍ یافت افشایص درصذ 40 تمزیباً آگَست هاُ در وٌگ ٌّگ طزیك اس چیي طالی خالص ٍاردات هی دّذ،

 .رسیذ گذضتِ سال چْار اس بیص

 

  .هی وطاًذ دالر 1610 در  2020 صاًَیِ 8 لیوت باالتزیي سوت بِ را گزاًبْا فلش ایي دالر، 1625 سطح سیز بِ لاطغ حزوت•

 اس طال گاٍّای اگز بزػىس .هی دّذ سَق دالر 1600 در 2020 آٍریل 1 سطح باالتزیي سوت بِ را دارایی ، 1610 ضىست

 .گزفت خَاٌّذ ّذف را دالر 1660 حذٍد در سپتاهبز 12 اس ًشٍلی رًٍذ خط وٌٌذ، ػبَر دالر 1645 هاًغ

 طال







 S&P شاخص 

MetaTrader4 



  هی تَاًذ تَرم ػلیِ رسرٍ فذرال ّاٍویص هَضغ وِ بَدًذ ًگزاى گذاراى سزهایِ سیزا یافت؛ واّص دٍضٌبِ رٍس استزیت ٍال•

 .دّذ لزار ضذیذ روَد در را هتحذُ ایاالت التصاد

 

  S&P 500sضاخص بخص 11 اس بخص 10 .رسیذ 3655.05 بِ واّص درصذ 1.03 با  S&P 500 دٍضٌبِ رٍس جلسِ در•

 .ضذ اًزصی ٍ هستغالت ٍ اهالن بخص در درصذی 2.6 افت بِ هٌجز وِ وزدًذ سمَط

 

  حذٍد در 2020 سپتاهبز 02 سطح باالتزیي سوت بِ ًشٍلی حزوت تا بگذارًذ سز پطت را 3640 حوایت بایذ فزٍضٌذگاى•

  .هی وٌذ ّذایت 3550 حذٍد در 2020 اوتبز 12 رلن باالتزیي سوت بِ را ضاخص ،3590 ضىست .بخطٌذ سزػت را 3590

 3800 در سپتاهبز 12 سطح باالتزیي اس ًشٍلی رًٍذ خط بِ رسیذى بزای ًطیٌی ػمب حزوت ،3725 هماٍهت حال ّویي در

 .هی وٌذ هحذٍد را

 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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