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 اخبار
ِ ضٌبِ رٍس اٍاخز در•  در .یافت افشایص چْارضٌبِ رٍس در آسیایی هعاهالت ساعات در ٍ آٍرد بذست دٍبارُ را خَد لذرت آهزیىا دالر س

 بِ جْاًی التصادی روَد اس افشٍى رٍس ًگزاًی ّای ٍ فشایٌذُ صئَپلیتیىی تٌص ّای بحبَحِ در باسار گزیش ریسه هحیط ّفتِ، اٍاسط

 دادُ ّای ٍ واالّا تجاری تزاس هتحذُ، ایاالت التصادی تمَین در ٍ رٍس دٍم ًیوِ در .بگیزد پیطی خَد رلبای اس تا هی وٌذ ووه دالر

 سخٌزاًی ًیش FOMC رئیس پاٍل جزٍم ٍ ارٍپا هزوشی باًه رئیس الگارد وزیستیي .ضذ خَاٌّذ دادُ ًطاى اٍت هاُ هسىي فزٍش

 .وزد خَاٌّذ

 بیطتز تا وزد ووه دالر بِ اهز ایي .داد اداهِ افشایص بِ سپتاهبز هاُ در وٌٌذُ هصزف اعتواد وِ داد ًطاى هتحذُ ایاالت دادُ ّای•

 104.5 اس باالتز وِ یافت افشایص سپتاهبز در 108 بِ آگَست هاُ در 103.6 اس وٌٌذُ هصزف اعتواد ضاخص .گیزد لزار تماضا هَرد

 .بَد بلَهبزي بزرسی در اًتظار هَرد

ِ ضٌبِ رٍس اٍاخز (ارٍپا وویسیَى رئیس) الیي در فَى اٍرسَال حال ّویي در•  اس ًاضی استزین ًَرد لَلِ خطَط بِ آسیب وِ گفت س

 ضًَذ، بیطتز حوالت هتحول ارٍپا اًزصی سیزساخت ّای وِ صَرتی در «هوىي ٍاوٌص ضذیذ تزیي» بِ ًسبت ٍ است خزابىاری

 .داد ّطذار
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•EUR/USD  (ّفتِ ایي در سطح باالتزیي اس چزخص اس پس) دِّ دٍ اس بیص در خَد سطح پاییي تزیي در ٍ 0.9550 حذٍد در 

 خَد حذ پاییي تزیي بِ هصزف وٌٌذُ اعتواد ضاخص وِ داد ًطاى آلواى دادُ ّای رٍس، اٍایل در .است  هاًذُ بالی روَد در ّوچٌاى

 .است اًزصی لیوت افشایص اس ًاضی سٌتیوٌت ضذى بذتز ًطاى دٌّذُ وِ است رسیذُ اوتبز هاُ در -42.5 یعٌی

 

  .یابٌذ دست (0.9500حذٍد در) 2002 صٍئي در چٌذگاًِ سطح باالتزیي بِ تا بگذارًذ سز پطت را 0.9550 حوایت بایذ فزٍضٌذگاى•

 0.9710 هماٍهت دیگز طزف اس .هی وطاًذ 0.9400 حذٍد در ،2002 صٍئي سطح پاییي تزیي سوت بِ را دارایی ،0.9500 ضىست

 .هی وطذ چالص بِ 0.9800 در سپتاهبز 22 آستاًِ بِ را  EUR/USDارس جفت هذت وَتاُ صعَد
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•GBP/USD  ضٌبِ رٍس صعَدی حزوت وزدى هعىَس اس پس ِ   صٌذٍق .وزد ثبت را 1.0650 حذٍد چْارضٌبِ رٍس اٍایل در ،س

ِ ضٌبِ رٍس وِ گشارضی در (IMF) پَل بیي الوللی  صٌذٍق .وزد ابزاس بزیتاًیا هحذٍد بَدجِ بِ ًسبت را خَد اًتماد ضذ، هٌتطز س

ِ ّای ها بزیتاًیا، جولِ اس وطَرّا اس بسیاری در باال تَرهی فطارّای بِ تَجِ با» :گفت پَل بیي الوللی  ٍ بشري هالی بست

 «.ًوی وٌین تَصیِ همطع ایي در را غیزّذف هٌذ

 

 فیبًَاچی %141.4 سطح ،یابذ واّص 1.0350 حذٍد در دٍضٌبِ رٍس سطح پاییي تزیي اس ون تز بِ دارایی وِ صَرتی در•

  بزای حوایت آخزیي عٌَاى بِ هی تَاًذ (1.0230 حذٍد در) 2021 سطح باالتزیي بِ 2020 سطح پاییي تزیي اس اوستٌطي

  در سپتاهبز 22 سطح پاییي تزیي سوت بِ را دارایی ،1.0850 هماٍهت باالی بِ پایذار حزوت دیگز سَی اس .وٌذ عول خزیذاراى

 .هی دّذ سَق 1.1200 حذٍد

 پوند دالر







 دالر ین

 در صاپي هزوشی باًه سیاستگذاری جلسِ .است ًَساى در 145.00اس پاییي تز ّوچٌاى USD/JPY دالر، گستزدُ لذرت علیزغن•

 هٌتطز تَرم بز یي اخیز ضذیذ واّص تأثیز چگًَگی دلیك بزرسی هَرد در سیاستگذاراى هیاى تَافمی چْارضٌبِ ایي صٍئیِ، هاُ

 حوایت صاپي یي اس ٍ هی گیزد صَرت داخلی پَل سزیع سمَط اس جلَگیزی بزای هماهات هستمین هذاخلِ دلیل بِ اهز ایي .وزد

 .هی وٌذ عول USD/JPY جفت بزای هخالف باد یه عٌَاى بِ خَد ًَبِ بِ وِ هی وٌذ،

 

 بِ را یي جفت ،142.50 ضىست .دٌّذ لزار ّذف را 142.50 سطح تا بگذارًذ سز پطت را 143.50 حوایت 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، عبَر 145.00 هاًع اس USD/JPY گاٍّای

 سَق 147.70 حذٍد در 1998 سال سطح باالتزیي آى دًبال بِ ٍ 147.00 هماٍهت سوت بِ را دارایی ایي ،146.00 ضىست

 .داد خَاّذ
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•XAU/USD  پس .هی یابذ واّص دالر 1625 بِ چْارضٌبِ رٍس آسیایی جلسِ در ٍ هی دّذ دست اس را گذضتِ رٍس رضذ 

 را فشایٌذُ تَرم با همابلِ بزای تْاجوی سیاست حفظ بزای هتحذُ ایاالت هزوشی باًه تصوین رسرٍ فذرال هماهات وِ آى اس

 .وزد صعَد دٍبارُ دالر وزدًذ، تىزار

 

ِ ضٌبِ رٍس هیٌیاپَلیس رسرٍ فذرال باًه رئیس وطىاری ًیل•  بزای خَد عشم در هتحذُ ایاالت هزوشی باًه ّای وِ گفت س

 .هی وٌٌذ درن را ایي هالی باسارّای ٍ ّستٌذ هتحذ است السم تَرم واّص بزای وِ آًچِ اًجام

 

  8 سطح باالتزیي سوت بِ را گزاًبْا فلش ایي دالر، 1620 حذٍد در دٍضٌبِ رٍس لیوت پاییي تزیي اس ون تز بِ پایذار حزوت•

 1600 در 2020 آٍریل 1 سطح باالتزیي سوت بِ را دارایی ،1610 ضىست .هی وٌذ ّذایت دالر 1610 در 2020 صاًَیِ

 1660 حذٍد در سپتاهبز 12 اس ًشٍلی رًٍذ خط وٌٌذ، عبَر دالر 1645 هاًع اس طال گاٍّای اگز بزعىس .هی دّذ سَق دالر

 .گزفت خَاٌّذ ّذف را دالر

 طال







 S&P شاخص 
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ِ ّای فزٍش ّوچٌیي ٍ وزد رضذ اًتظارات اس بیطتز هصزف وٌٌذُ اعتواد ضاخص ایٌىِ اس پس•  افشایص ًَساس خاً

 .وزد سمَط 2022 سال در خَد حذ پاییي تزیي بِ هتحذُ ایاالت سْام وزد، ثبت را غیزهٌتظزُ ای

 

•S&P 500  بخص 11 هیاى در .است جاری سال در سطح پاییي تزیي وِ رسیذ 3647.28 بِ واّص درصذ 0.2 با S&P، 4 

  بذتزیي Consumer Staples بزعىس .دارد لزار آى ّا اس باالتز اًزصی بخص ٍ هی ضًَذ هعاهلِ هثبت هحذٍدُ در بخص

 .دارد رٍس در را عولىزد

 

 ،3590 ضىست .داد خَاٌّذ واّص 3590 حذٍد در 2020 سپتاهبز سطح باالتزیي تا را S&P 500 احتواالً خزس ّا•

 عمب حزوت 3,725 هماٍهت حال ّویي در .هی وطاًذ 3550 حذٍد در 2020 اوتبز 12 سطح باالتزیي سوت بِ را ضاخص

 .(3,800 در صاًَیِ، 04 سطح باالتزیي اس رٍساًِ ًشٍلی واًال هیاًی باًذ بِ رسیذى اس پیص) هی وٌذ هحذٍد را ًطیٌی

 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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