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 اخبار
 .ضذ بستِ هٌفی هحذٍدُ در هتَالی رٍس دٍهیي بزای (DXY) آهزیىا دالر ضاخص ٍ گزفت لزار فزٍش ضذیذ فطار تحت آهزیىا دالر•

ِ گذاراى سیزا ّستٌذ ًَساى ون ًسبتاً جوعِ رٍس اٍایل در باسارّا   ضاخص ارلام ٍ یَرٍ هٌطمِ اس  HICPتَرم دادُ ّای هٌتظز سزهای

ِ ّای لیوتی  ًْایی ًسخِ (UoM) هیطیگاى داًطگاُ ّفتِ، آخز اس پیص .ّستٌذ هتحذُ ایاالت اس (PCE) ضخصی هصزف ّشیٌ

  هجذد تعذیل سَم، هاِّ سِ هعاهالتی رٍس آخزیي در .وزد خَاّذ هٌتطز سپتاهبز هاُ بزای را خَد وٌٌذُ هصزف اعتواد ضاخص

 .دّذ افشایص رٍس دٍم ًیوِ در را باسار ًَساًات هی تَاًذ سَد وسب ٍ پَریطي

 تَلیذی غیز PMI ٍ یافت افشایص سپتاهبز در 50 اس باالتز ووی بِ  NBSتَلیذی  PMIوِ داد ًطاى چیي دادُ ّای رٍس، اٍایل در•

 .یافت واّص 50.6 بِ اٍت هاُ در 52.6 اس

 وِ حالی در .ضذ تطذیذ گاس تحَیل سز بز هسىَ ٍ رٍپا اتحادیِ بیي تٌص استزین، ًَرد لَلِ خطَط در هطىَن خزابىاری اس پس•

 افشایص بِ ٍاوٌص در را جبزاًی بستِ یه آلواى وزد، ًخَاّذ حوایت رٍسیِ علیِ اًزصی جذیذ تحزین ّای اس وزد اعالم هجارستاى

 .وزد اًذاسی راُ بزق ٍ گاس لیوت
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•EUR/USD  وزدُ اًذ تَلف رٍسُ دٍ صعَدی رًٍذ یه اس پس گاٍّا سیزا وزد، تجذیذ را 0.9800 حذٍد در رٍساًِ سطح پاییي تزیي.  

 اس ٍ یافت افشایص ٪10 بِ سپتاهبز هاُ در (ساالًِ) وٌٌذُ هصزف لیوت ضاخص وِ داد گشارش آلواى Destatis پٌجطٌبِ رٍس

 .رفت فزاتز ًیش ٪9.4 باسار اًتظار

 

  پاییي تزیي بِ را ارس جفت اهز ایي وِ وٌٌذ، عبَر 0.9860 حذٍد در سپتاهبز 06 سطح پاییي تزیي اس بایذ گاٍّا بیطتز، صعَد بزای•

 0.9950 حذٍد در سپتاهبز اٍاسط سطح پاییي تزیي بِ را ارس جفت ،0.9900 ضىست .هی رساًذ 0.9900 حذٍد در آگَست 23 سطح

  را ًشٍلی حزوت اداهِ هی تَاًذ 0.9750 در چْارضٌبِ رٍس لیوت باالتزیي بزسذ، 0.9800 سیز بِ دارایی اگز بزعىس .داد خَاّذ سَق

 .وٌذ هحذٍد (0.9700 حذٍد در دٍضٌبِ رٍس لیوت باالتزیي بِ رسیذى اس پیص)
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•GBP/USD  آهار دفتز .هی وٌذ ًَساى 1.1120 هحَر حَل جوعِ، رٍس آسیایی جلسِ در 1.1200 هماٍهت بِ رسیذى اس پس 

 فاصلِ با ٍ است داضتِ رضذ دٍم هاِّ سِ در درصذ 4.4 (ساالًِ) داخلی ًاخالص تَلیذ وِ وزد اعالم جوعِ رٍس بزیتاًیا هلی

 .است رفتِ فزاتز درصذ 2.9 باسار اًتظار اس سیادی

 

  را ارس جفت وِ بَد خَاّذ گذاراى سزهایِ بزای بْیٌِ خزیذ فزصت یه 1.0900 حوایت سوت بِ جشئی ًطیٌی عمب حزوت یه•

 سمَط 1.0600 سیز بِ دارایی اگز دیگز طزف اس .داد خَاّذ سَق 1.1400 حذٍد یعٌی سپتاهبز 7 سطح پاییي تزیي سوت بِ

  1.0350 حذٍد در خَد سطح پاییي تزیي سوت بِ را دارایی اهز، ایي .آٍرًذ دست بِ دٍبارُ را وٌتزل هی تَاًٌذ دالر گاٍّای وٌذ،

 .هی وٌذ ّذایت

 پوند دالر







 دالر ین

•USD/JPY اعتواد ضاخص وِ داد ًطاى صاپي دادُ ّای .یافت افشایص 145.00اس ون تز بِ (رٍس سَهیي بزای) پٌجطٌبِ رٍس در 

 باسار در تَجْی لابل ٍاوٌص ًتَاًست گشارش ایي اها یافت، واّص سپتاهبز در 30.8 بِ آگَست هاُ در 32.5 اس وٌٌذُ هصزف

 .وٌذ ایجاد

 

  افشایص 146.00 حذٍد در سپتاهبز 22 سطح باالتزیي بِ دارایی آًگاُ وٌٌذ عبَر 145.00 هاًع اس  USD/JPYگاٍّای اگز•

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

  حذٍد یعٌی سپتاهبز 23 سطح باالتزیي بِ تا وٌٌذ فتح را 144.00 حوایت بایذ فزٍضٌذگاى دیگز، طزف اس .داد خَاّذ سَق

  ّفتِ سطح پاییي تزیي بِ آى اس پس ٍ وزدُ ّذایت 142.00 سوت بِ را یي جفت ،143.50 ضىست .یابٌذ دست 143.50

 .هی رسذ 140.50 حذٍد در گذضتِ







 طال
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ِ گزاى سیزا است؛ هاًذُ بالی خَد ّفتگی سطح باالتزیي پیزاهَى طال لیوت•  تَرم ضاخص اس ولیذی اطالعات هٌتظز هعاهل

  در ٌَّس آًْا وِ گفت پٌجطٌبِ رٍس (ولیَلٌذ رسرٍ فذرال رئیس) هستز لَرتا رٍیتزس گشارش بِ .ّستٌذ رسرٍ فذرال تزجیحی

ِ ای  (ساًفزاًسیسىَ رسرٍ فذرال رئیس) دالی هزی ایي بز عالٍُ .وٌٌذ فىز بْزُ ًزخ افشایص تَلف بِ بتَاًٌذ وِ ًیستٌذ هزحل

 .یابذ افشایص بیطتز ًزخ ّا آیٌذُ سال اٍایل ٍ آتی جلسات در دارد اًتظار وِ گفت

 

 دست دالر 1680 حذٍد در جَالی 21 سطح پاییي تزیي بِ وِ هی دارد ًگِ اهیذٍار را گاٍّا دالری، 1660 هماٍهت ضىست•

 اگز دیگز طزف اس .داد خَاّذ سَق دالر 1690 حذٍد در سپتاهبز 21 لیوت باالتزیي بِ را گزاًبْا فلش ،1680ضىست .یابٌذ

  سوت بِ را دارایی اهز، ایي .آٍرًذ دست بِ دٍبارُ را وٌتزل هی تَاًٌذ دالر گاٍّای یابذ، واّص دالر 1645 سیز بِ دارایی

 .هی رسذ دالر 1610 حذٍد در 2020 صاًَیِ 08 لیوت باالتزیي بِ آى دًبال بِ ٍ وزدُ ّذایت دالر 1620

 طال
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 ا تَرم واّص بزای هزوشی باًه تعْذ اس هٌاطك رسرٍ فذرال رٍسای سیزا) یافت افشایص دٍلتی لزضِ اٍراق باسدُ وِ حالی در•

 .وزد سمَط پٌجطٌبِ رٍس هتحذُ ایاالت سْام ،(وزدًذ حوایت

 

•S&P 500  بیطتزیي اختیاری هصزف وٌٌذُ ٍ رفاّی خذهات بخص ّای .رسیذ ٍاحذ 3640.46 بِ واّص درصذ 2.1 با 

 .بَدًذ لزهش بخص ّا ّوِ ٍ داضتٌذ را واّص

 

•CarMax  چالص ّای سیزا گزفت، ًادیذُ ًیش را تحلیلگزاى بزآٍرد وِ وزد گشارش را هتفاٍتی (دٍم هاِّ سِ) هالی ًتایج 

 درصذ 24 اس بیص آى سْام .گذاضت تأثیز آى فزٍضی خزدُ ٍاحذّای فزٍش بز باال بْزُ ّای ًزخ ٍ تَرم افشایص اس ًاضی

 .بَد  S&P 500در عولىزد بذتزیي وِ وزد سمَط

 

  اوتبز 12 سطح باالتزیي آستاًِ بِ را S&P 500 فَری ًشٍل ،2020 سپتاهبز 02 سطح باالتزیي پیزاهَى 3,590 هماٍهت•

 هیاًی باًذ سوت بِ را ضاخص ،3,725 هماٍهت باالی بِ پایذار حزوت دیگز طزف اس .هی وٌذ هحذٍد 3,550 حذٍد در 2020

 .داد خَاّذ سَق 3,800 یعٌی صاًَیِ 04 سطح باالتزیي اس رٍساًِ ًشٍلی واًال

 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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