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 اخبار
 کاّؼ درصذ 5.5 آهزیکا داری خشاًِ عالِ 10 قزضِ اٍراق باسدُ ٍ درصذ 1 اس بیؼ چْارؽٌبِ رٍس (DXY) آهزیکا دالر ؽاخص•

 .ّغتٌذ گزیش ریغک ّوچٌاى باسارّا پٌجؾٌبِ اٍایل در حال ایي با .یافت

  رئیظ هالپاط دیَیذ تَعظ اخیزاً کِ دارد قزار یَرٍ هٌغقِ در جْاًی رکَد ٍ تَرهی رکَد اس تزط هٌفی، ریغک هْن اخبار هیاى در•

  بزیتاًیا اقتصادی عولکزد بْبَد بزای (BOE) اًگلغتاى باًک ظزفیت هَرد در تزدیذّا ایي، بز عالٍُ .اعت ؽذُ حوایت جْاًی باًک

 .هی گذارد تأثیز عٌتیوٌت ایي بز (اعت گزفتِ قزار اًتقاد هَرد اخیزاً آى هالی بزًاهِ کِ حالی در)

 347.4) یَاى تزیلیَى 2.5 حذٍد چْارم هاِّ عِ در دارد قصذ چیي دارایی ٍسارت کِ داد گشارػ رٍیتزس آعیایی، هعاهالت عاعات در•

 .کٌذ هٌتؾز دٍلتی قزضِ اٍراق (دالر هیلیارد

 عٌَاى بِ آلواى HICP ارقام ٍ یَرٍ هٌغقِ اس هصزف کٌٌذُ اعتواد ؽاخص ٍ تجاری اعتواد ؽاخص ارٍپا، جلغِ عَل در اهزٍس•

 رؽذ ًْایی گشارػ هتحذُ ایاالت اقتصادی تحلیل دیَاى رٍس، دٍم ًیوِ در .گزفت خَاٌّذ قزار بزرعی هَرد جذیذ احتوالی هحزک

 .کزد خَاّذ هٌتؾز را دٍم هاِّ عِ بزای داخلی ًاخالص تَلیذ عاالًِ
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 در ٍ هی کٌذ تجذیذ را 0.9685 بِ ًشدیک رٍساًِ عغح پاییي تزیي پٌجؾٌبِ رٍس آعیایی ًؾغت جزیاى در آهزیکا دالر/یَرٍ جفت•

 یک در ارٍپا هزکشی باًک رئیظ الگارد کزیغتیي .هی کٌذ هعکَط را گذؽتِ عال 20 عغح پاییي تزیي اس قبل رٍس جْؼ حال عیي

  ایي بز عالٍُ .داد خَاٌّذ اداهِ بْزُ ًزخ افشایؼ بِ بعذی ًؾغت چٌذ در کِ گفت ٍ کزد ؽزکت ارٍپا ٍ آهزیکا صئَاکًََهیک هجوع

  ًزخ ٍاحذی 75 افشایؼ اس (ECB حاکن ؽَرای عضَ) کاساکظ هارتیٌظ ٍ (لتًَی باًک رئیظ ٍ حاکن ؽَرای عضَ) کاسیویز پیتز

 .کزدًذ حوایت اکتبز جلغِ در بْزُ

 

 12 عغح باالتزیي اس ًشٍلی رًٍذ بتَاًٌذ تا هی دارد ًگِ اهیذٍار را EUR/USD گاٍّای گذؽتِ، رٍس ایٌگلفیٌگ صعَدی کٌذل•

  عَق 0.9860 در عپتاهبز 06 عغح پاییي تزیي بِ را ارس جفت ،0.9800 ؽکغت .دٌّذ قزار ّذف را 0.9800 حذٍد در عپتاهبز

 ریشػ عزگیزی اس صَرت در دیگز عزف اس .هی گیزد قزار ّذف 0.9900 حذٍد در آگَعت 23 عغح پاییي تزیي آى اس پظ ٍ هی دّذ

 .هی یابذ کاّؼ 0.9500 حذٍد در 2002 صٍئي چٌذگاًِ عغح باالتزیي بِ ارس جفت ،0.9550 حوایت سیز بِ قیوت کاّؼ ٍ







 پوند دالر

MetaTrader4 



 اس باالتز بِ هختصز افشایؼ یک اس پظ دارایی ایي .اعت دادُ ًؾاى را ضعیفی عولکزد GBP/USD ارس جفت تَکیَ جلغِ در•

 اٍراق باسار، ؽزایظ بْبَد بزای گزفت تصوین BOE .اعت کزدُ ثبت را 1.0790 حذٍد چْارؽٌبِ، رٍس در 1.0850 هقاٍهت

  اضغزاری QE عولیات در پًَذ هیلیارد 1.025 فقظ هی تَاًذ کِ کزد تأییذ بعذاً .کٌذ خزیذاری را بزیتاًیا هذت بلٌذ دٍلتی قزضِ

ِ ریشی پًَذ هیلیارد 5 اس کوتز بغیار کِ کٌذ خزیذاری  کِ را گیلت فزٍػ عولیات اٍلیي ّوچٌیي هزکشی باًک .اعت ؽذُ بزًاه

 اًتقاد هَرد ؽذیذا هالی اعتزاتضی ایي .داد خَاّذ اداهِ آى اس پظ ٍ کزد هَکَل هْزهاُ 10 بِ ؽَد، آغاس آیٌذُ ّفتِ اس بَد قزار

 .بَد الولل بیي

 

 حزکت عپتاهبز، 26 عغح پاییي تزیي اس هذت کَتاُ صعَدی رًٍذ خظ اعزاف در خَد اصالحات تکویل اس پظ احتواالً کابل•

  عزف اس .دّذ عَق 1.1200 اعزاف در عپتاهبز 22 عغح پاییي تزیي عوت بِ را دارایی هی تَاًذ کِ کزد خَاّذ پیذا صعَدی

 بِ را دارایی اهز، ایي .بگیزًذ دعت بِ را کٌتزل هی تَاًٌذ خزط ّا کٌذ، عقَط 1.0600 حوایت عغح سیز بِ ارس جفت اگز دیگز

 .هی کٌذ ّذایت 1.0350 حذٍد در خَد عغح پاییي تزیي عوت

 پوند دالر







 دالر ین

•USD/JPY  خَد رٍساًِ عغح باالتزیي بِ اعت، کزدُ خٌثی را قبل رٍس ریشػ پٌجؾٌبِ رٍس در ارٍپا جلغِ اس قبل کِ حالی در 

  ًاؽی اثزات کاّؼ بزای را بیؾتزی اقذاهات صاپي کزد اعالم پٌجؾٌبِ رٍس صاپي دٍلت عخٌگَی .یافت افشایؼ 144.50 حذٍد در

 .هی کٌذ آهادُ بزق قبَض افشایؼ اس

 بِ را یي جفت ،142.50 ؽکغت .دٌّذ قزار ّذف را 142.50 عغح تا بگذارًذ عز پؾت را 143.50 حوایت بایذ فزٍؽٌذگاى•

  اگز دیگز عزف اس .هی گیزد قزار ّذف 140.50 حذٍد در گذؽتِ ّفتِ عغح پاییي تزیي آى دًبال بِ ٍ هی کؾاًذ 141.70 عوت

  .هی یابذ افشایؼ 146.00 حذٍد در عپتاهبز 22 عغح باالتزیي بِ دارایی کٌٌذ، عبَر 145.00 هاًع اس  USD/JPYگاٍّای

 عَق 147.70 حذٍد در 1998 عال عغح باالتزیي آى دًبال بِ ٍ 147.00 هقاٍهت عوت بِ دارایی ایي ،146.00 ؽکغت

 .داد خَاّذ
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•XAU/USD  25.9 با آهزیکا عالِ 10 باسدّی .داد ًؾاى را جشئی اصالح یک جْؼ، یک هؾاّذُ اس پظ تَکیَ جلغِ در 

  عالِ دٍ ًزخ .کزد ًؾیٌی عقب گذؽتِ عال 10 اس بیؼ در خَد عغح باالتزیي اس ٍ رعیذ درصذ 3.705 بِ کاّؼ ٍاحذ

 .اعت یافتِ کاّؼ 2007 عال اس ًزخ قَی تزیي بِ ًغبت کِ رعیذ درصذ 4.121 بِ ٍ کزد ًؾیٌی عقب پایِ ٍاحذ 18.7

 

 ایي کِ بَد خَاّذ گذاراى عزهایِ بزای بْیٌِ خزیذ فزصت یک دالر 1645 حوایت عوت بِ جشئی ًؾیٌی عقب حزکت یک•

  سیز بِ دارایی اگز دیگز عزف اس .داد خَاّذ عَق دالر 1680 حذٍد در جَالی 21 عغح پاییي تزیي عوت بِ را گزاًبْا فلش

  08 عغح باالتزیي عوت بِ را دارایی اهز ایي .آٍرًذ دعت بِ دٍبارُ را کٌتزل هی تَاًٌذ دالر گاٍّای یابذ، کاّؼ دالر 1620

 .هی کٌذ ّذایت دالر 1600 در 2020 آٍریل 01 عغح باالتزیي آى دًبال بِ ٍ دالر 1610 در 2020 صاًَیِ
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ِ داری باسدّی کِ حالی در•  کزد اعالم اًگلغتاى باًک سیزا) کزد عقَط گذؽتِ دِّ یک اس بیؼ در خَد عغح باالتزیي اس خشاً

 .یافت افشایؼ چْارؽٌبِ رٍس هتحذُ ایاالت عْام (کزد خَاّذ حوایت را بزیتاًیا قزضِ اٍراق باسار اس کِ

 

•S&P 500  اصلی بخؼ ّای ّوِ .رعیذ 3719.03 بِ صعَد درصذ 2 با S&P 500 بِ (درصذ 4.4 اًزصی بخؼ) افشایؼ با 

  3 هزحلِ در (آلشایوز بیواری تحقیقاتی درهاى یک)  lecanemabگفت Biogen ؽزکت ّا، اخبار هیاى در .رعیذًذ پایاى

  قیوت افشایؼ ٍ عْام رتبِ ارتقای پیؾبیٌی بِ را تحلیلگزاى ٍ یافت دعت ثاًَیِ پایاًی ًقاط ٍ اٍلیِ پایاًی ًقغِ بِ آسهایؼ

  اپل .بَد  S&P 500 در عولکزد بْتزیي کِ یافت افشایؼ درصذ 40 بْذاؽتی هزاقبت ّای ؽزکت عْام .داد عَق آى ّذف

 .بَد S&P 500 در کاّؼ ّا ؽذیذتزیي اس یکی عْام درصذی 1.3 کاّؼ با

 

  4 عغح باالتزیي اس رٍساًِ ًشٍلی کاًال هیاًی باًذ عوت بِ را ؽاخص ،3,725 هقاٍهت باالی بِ پایذار حزکت فٌی، ًظز اس•

 عوت بِ را ًشٍلی حزکت تا بگذارًذ عز پؾت را 3640 حوایت بایذ فزٍؽٌذگاى بزعکظ .داد خَاّذ عَق 3,800 یعٌی صاًَیِ

 .بخؾٌذ عزعت 3590 حذٍد در 2020 عپتاهبز 02 عغح باالتزیي
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  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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