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 اخبار
 ّشیٌِ قیوتی ضاخص علیزغن ،(DXY) آهزیکا دالر ضاخص .تَدًذ ًَساى کن ًسثتاً دٍضٌثِ رٍس آسیایی هعاهالتی ساعات در تاسارّا•

 کَاسی.داد ًطاى را ضعیفی عولکزد ،(قثلی  %4.7 ٍ اًتظارات اس تاالتز رسیذ، %4.9 تِ) اًتظار حذ اس تاالتز (PCE) ضخصی هصزف

 اًتطار اس پیص .کزد ًخَاّذ اجزا را درآهذ تز هالیات درصذی 45 ًزخ لغَ عزح دٍلت کِ کزد اعالم تزیتاًیا دارایی ٍسیز کَارتٌگ

 فعاالى تَسظ دقت تِ تزیتاًیا در سیاسی تحَالت کاًادا؛ ٍ تزیتاًیا یَرٍ، هٌغقِ آلواى، تزای  S&P Globalسپتاهثز  PMIضاخص

 .هی ضَد رصذ تاسار

 ،FOMC سیاستگذار چٌذیي .داد خَاّذ ًطاى را ISM سپتاهثز تَلیذیPMI ضاخص رٍس، اٍاخز در هتحذُ ایاالت اقتصادی تقَین•

 سخٌزاًی رٍس دٍم ًیوِ در ًیش (ًیَیَرک رسرٍ فذرال رئیس) ٍیلیاهش جاى ٍ (سیتی کاًشاس رسرٍ فذرال رئیس) جَرج استز جولِ اس

 .کزد خَاٌّذ
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 گستزدُ فزٍش فطار تحت دالر .داضت تزگطتی ٍ رفت حزکت ّای 0.9800 حذٍد در تَکیَ جلسِ اٍایل در  EUR/USDارس جفت•

 .کزد صعَد 0.9800 اس تیص تز تِ جوعِ رٍس در ارس جفت ٍ دارد قزار

 هصزف قیوت ّای ّواٌّگ ضاخص تا کِ یَرٍ هٌغقِ در تَرم کِ داد ًطاى جوعِ رٍس در استات یَرٍ تَسظ ضذُ هٌتطز دادُ ّای•

 .یافت افشایص سپتاهثز در (ساالًِ) درصذ 10 تِ آگَست هاُ در درصذ 9.1 اس ،هی ضَد سٌجیذُ (HICP) کٌٌذُ

 23 سغح پاییي تزیي تِ را جفت اهز ایي کِ کٌٌذ، عثَر 0.9860 در سپتاهثز 06 سغح پاییي تزیي اس تایذ گاٍّا تیطتز صعَد تزای•

 سَق 0.9950 حذٍد در سپتاهثز اٍاسظ سغح پاییي تزیي تِ را ارس جفت ،0.9900 ضکست .هی رساًذ 0.9900 حذٍد در آگَست

 تاالتزیي تِ ریشش هی تَاًذ 0.9750 در چْارضٌثِ رٍس سغح تاالتزیي آًگاُ کٌذ سقَط 0.9800 سیز تِ دارایی اگز تزعکس .داد خَاّذ

 .کٌذ هحذٍد را 0.9700 حذٍد در دٍضٌثِ رٍس قیوت
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•GBP/USD  رٍس .است هتشلشل 1.1200 هحذٍدُ سیز آهزیکا، دالر اهي پٌاّگاُ تقاضای افشایص تحثَحِ در دٍضٌثِ اٍایل در  

 سِ) درصذ 0.2 درصذی، 0.1 کاّص اًتظار هقاتل در تزیتاًیا در اقتصادی فعالیت ّای کِ داد گشارش تزیتاًیا هلی آهار جوعِ،

  ٪4.4 تِ ، قثلی  ٪2.9 ٍ پیص تیٌی ّا تزاتز در ٍ یافتِ تْثَد چطوگیزی عَر تِ ساالًِ دادُ ّای ّوچٌیي .است داضتِ رضذ (هاِّ

 .است رسیذُ

 

ِ گذاراى تزای تْیٌِ خزیذ فزصت یک 1.0900 حوایت سوت تِ جشئی ًطیٌی عقة حزکت یک فٌی ًظز اس•   کِ تَد خَاّذ سزهای

 1.0600 سیز تِ دارایی اگز دیگز عزف اس .داد خَاّذ سَق 1.1400 حذٍد در 07 سپتاهثز سغح پاییي تزیي سوت تِ را ارس جفت

  حذٍد در خَد سغح پاییي تزیي سوت تِ را دارایی اهز ایي .آٍرًذ دست تِ دٍتارُ را کٌتزل هی تَاًٌذ دالر گاٍّای کٌذ، سقَط

 .هی کٌذ ّذایت 1.0350

 پوند دالر







 دالر ین

 است یافتِ کاّص 8 عذد تِ سَم هاِّ سِ در تاًکاى تَلیذ ضاخص کِ داد ًطاى صاپي دادُ ّای آسیایی، هعاهالت ساعات عی در•

  ٍاکٌص دًثال تِ .یافت افشایص 14 تِ 13 اس هطاتِ هذت در ًیش آى تَلیذی غیز ضاخص .است ًکزدُ تزآٍردُ را 11 تاسار اًتظار ٍ

 .(تَد ًَساى در 144.00 تِ ًشدیک حوایت ٍ 145.00 تیي) تاسگطت 145.00 سیز تِ USD/JPY صعَدی، اٍلیِ

 

 ضکست .هی رساًذ 146.00 حذٍد یعٌی سپتاهثز 22 سغح تاالتزیي تِ را دارایی ،145.00 هقاٍهت تاالی تِ هذاٍم حزکت•

  حوایت تایذ فزٍضٌذگاى دیگز عزف اس .داد خَاّذ سَق 147.70 حذٍد در 1998 سال سغح تاالتزیي تِ را یي جفت146.00

 ّذایت 142.00 سوت تِ را دارایی ،143.00 ضکست .دٌّذ قزار ّذف را 143.00 حوایت تا تگذارًذ سز پطت را 144.00

 .هی گیزد قزار ّذف 140.50 حذٍد در سپتاهثز 22 سغح پاییي تزیي آى دًثال تِ ٍ هی کٌذ
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•XAU/USD  ای دٍ ًشٍلی رًٍذ ِ  .رساًذ پایاى تِ تَجْی قاتل افشایص تا را ّفتِ جوعِ، رٍس در ٍ گذاضت سز پطت را ّفت

 .هی یاتذ کاّص دالر 1664 تِ ٍ هی کٌذ خٌثی را صعَد ایي آسیایی جلسِ در گزاًثْا فلش حال ایي تا

 

ِ ّای فعالیت اس ضعیف دادُ ّای تَسظ ریسک توایالت آسیایی جلسِ در•  کٌذی اس ًگزاًی ّا کِ ضذ، تضعیف آسیایی کارخاً

 .کزد تطذیذ هزکشی تاًک ّای اجتٌاب غیزقاتل قاععیت عذم هیاى در ًیش را جْاًی اقتصاد

 

  هقاتل در .دارًذ ًیاس دالر 1660 سیز تِ پایذار حزکت یک تِ دالر 1645 سوت تِ ًشٍلی رًٍذ تسزیع تزای فزٍضٌذگاى•

  دالر 1690 تِ ًشدیک آگَست 25 سغح تاالتزیي اس ًشٍلی رًٍذ خظ آستاًِ تِ سزیع صعَدی حزکت دالری، 1680 هقاٍهت

 .هی کٌذ هحذٍد را
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 .گزفت ضتاب اٍت هاُ در رسرٍ فذرال تزجیحی تَرم ضاخص سیزا یافت، کاّص جوعِ رٍس در هتحذُ ایاالت سْام•

 

•S&P 500  اهالک تخص ٍ ضذًذ افت تِ هٌجز فٌاٍری ٍ ضْزی خذهات تخص .رسیذ 3585.61 تِ درصذی 1.5 کاّص تا ٍ 

 .تَد جوعِ رٍس در تزًذُ تٌْا هستغالت

 

ِ ّای ٍ تاال سَخت قیوت سیزا کٌذ ثثت سیاى سَم، هاِّ سِ هالی گشارش در دارد اًتظار کارًاٍال ضزکت•   تثلیغاتی، ّشیٌ

 .ضذ S&P 500 سقَط تِ هٌجز کِ کزد سقَط درصذ 23 آى سْام .هی اًذاسد تاخیز تِ را سَدآٍری تِ تاسگطت

 

 تِ را ضاخص ،3550 ضکست .هی دٌّذ کاّص 3550حذٍد در 2020 اکتثز 12 سقف تا را  S&P 500 احتواالً خزس ّا•

  خَاّذ ّذف 3400 تِ ًشدیک صاًَیِ 4 سغح تاالتزیي اس رٍساًِ ًشٍلی کاًال پاییٌی تاًذ آى دًثال تِ ٍ هی کطاًذ 3500 سوت

 ّذف را 3725 حذٍد یعٌی سپتاهثز اٍاخز سغح تاالتزیي تا تگذارًذ سز پطت را 3640 هقاٍهت تایذ گاٍّا دیگز عزف اس .تَد

 .دٌّذ قزار

 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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