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 اخبار
  ضاخص) است هَاجِ هطکل با تقاضا یافتي در دالر ٍ دارًذ تسلظ هالی باسارّای بز ّوچٌاى ریسک جزیاى ّای ضٌبِ سِ رٍس اٍایل در•

 CME Group FedWatchگشارش اساس بز .(هی ضَد هعاهلِ گذضتِ ّفتِ یک اس بیص در خَد سغح پاییي تزیي در آهزیکا دالر

Tool، یافت کاّص درصذ 5۰ بِ ًَاهبز هاُ در رسرٍ فذرال بْزُ ًزخ دیگز ٍاحذی 75 افشایص یک احتوال. 

 قیوت دّذ، کاّص رٍس در بطکِ هیلیَى یک اس بیص را ًفت تَلیذ هی تَاًذ پالس اٍپک ایٌکِ بز هبٌی گشارش ّایی حال ّویي در•

 .کزد تقَیت را خام ًفت

 بزای باسار اًتظار با هقایسِ در را خَد ًزخ کِ کزد اعالم (RBA) استزالیا هزکشی باًک ضٌبِ، سِ رٍس آسیایی هعاهالت ساعات در•

 .است دادُ افشایص درصذ (2.6 بِ درصذ 2.35 اس) ٍاحذ 25 ، ٍاحذی 5۰ افشایص

 ٍ آگَست هاُ کارخاًِ سفارضات گشارش .کزد خَاّذ هٌتطز اٍت هاُ بزای را (PPI) کٌٌذُ تَلیذ قیوت ضاخص دادُ ّای یَرٍاستات•

  ٍیلیاهش جاى ٍ (کلیَلٌذ رسرٍ فذرال رئیس) هستز لَرتا .هی ضًَذ هٌتطز هتحذُ ایاالت اقتصادی تقَین در  JOLTSضغلی فزصت ّای

 .کٌٌذ سخٌزاًی آهزیکا هعاهالتی ساعات در ًیش (ًیَیَرک رسرٍ فذرال رئیس)
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 اس یَرٍ هٌغقِ گاٍّای .است ًَساى حال در (۰.985۰)ّفتگی سغح باالتزیي پیزاهَى EUR/USD ارس جفت ضٌبِ سِ رٍس اٍایل در•

ِ ّای اجزای بزای بزٍکسل تَسظ بذّی کاّص عزح پیطٌْاد  گشارش دٍضٌبِ رٍس تایوش فایٌٌطال .کزدًذ استقبال بیطتز تَسعِ بزًاه

ِ گذاری بزای را فضا ٍ کٌٌذ هحذٍد را بذّی ّایطاى تا بذّذ بیطتزی سهاى ارٍپا اتحادیِ اعضای بِ هی خَاّذ بزٍکسل کِ داد  سزهای

 .کٌٌذ فزاّن عوَهی

 

  افشایص ۰.99۰۰ حذٍد در آگَست سغح پاییي تزیي23 تا دارایی آًگاُ کٌذ عبَر ًیش ۰.986۰ هقاٍهت اس ٍ بواًذ باال قیوت اگز•

  باالیی باًذ آى دًبال بِ ٍ هی دّذ سَق ۰.995۰ حذٍد در سپتاهبز اٍاسظ سغح پاییي تزیي بِ را ارس جفت ،۰.99۰۰ ضکست .هی یابذ

  فَری ًشٍلی ۰.98۰۰ هقاٍهت حال ّویي در .هی گیزد قزار ّذف 1.۰۰۰۰ حذٍد در فَریِ 1۰ سغح باالتزیي اس رٍساًِ ًشٍلی کاًال

EUR/USD  هی کٌذ هحذٍد (۰.975۰ حذٍد در دٍضٌبِ رٍس سغح پاییي تزیي بِ رسیذى بزای خزس ّا فطار اس قبل) را. 
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ِ ضٌبِ رٍس اٍایل در هتَالی افشایص رٍس پٌج اس پس  GBP/USDگاٍّای•   گشارضی دٍضٌبِ رٍس .هی کٌٌذ تَقف 1.131۰ حذٍد س

 بز هالیات ًزخ کاّص دٍلت آى اس ًقل بِ کِ ضذ ارائِ (دارایی ٍسیز) کَارتٌگ کَاسی ٍ (بزیتاًیا ًخست ٍسیز) تزاس لیش سَی اس

 .کزد خَاّذ ًقض را هی ضَد بزیتاًیا در عالیی باسدُ ضذیذ کاّص باعث کِ را درآهذ

 

 یعٌی سپتاهبز 14 سغح باالتزیي بِ را ارس جفت اهز ایي کِ بگذارًذ، سز پطت را 1.14۰۰ هقاٍهت بایذ گاٍّا بیطتز صعَد بزای•

  ّویي در .داد خَاّذ سَق 1.174۰ در سپتاهبز 13 سغح باالتزیي بِ را ارس جفت ،1.16۰۰ ضکست .هی رساًذ 1.16۰۰ حذٍد

  حذٍد در سپتاهبز 26 سغح پاییي تزیي اس صعَدی رًٍذ خظ آستاًِ بِ  GBP/USDفَری ًشٍلی ،1.12۰۰ حوایت حال

 .هی کٌذ هحذٍد را 1.۰9۰۰
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 دالر ین

 .هی دّذ بسظ 144.8۰ حذٍد تا را رٍساًِ کاّص USD/JPY سپتاهبز، هاُ در تَکیَ هٌغقِ تَرم دادُ ّای اًتطار اس پس•

 اها ًطذ، هطاّذُ بشرگی ضَک ّیچ هی رفت اًتظار کِ عَر ّواى بٌابزایي ٍ رسیذ (اًتظار هَرد %2.8) %2.8 بِ تَرم ّوچٌیي

ِ ای دٍضٌبِ، رٍس هبادالت اس هتحذُ ایاالت دادُ ّای  .است گذاضتِ تاثیز جفت ایي بز کِ بَدُ ًَساًات بزای پای

 

 146.۰۰ ضکست .هی رساًذ 146.۰۰ حذٍد یعٌی سپتاهبز 22 سغح باالتزیي بِ را دارایی 145.۰۰ هقاٍهت باالی بِ پایذار حزکت•

 را 144.۰۰ حوایت بایذ فزٍضٌذگاى دیگز عزف اس .داد خَاّذ سَق 147.7۰ حذٍد در 1998 سال سغح باالتزیي بِ را یي جفت

  آى دًبال بِ ٍ هی کطاًذ 142.۰۰ سوت بِ را دارایی ،143.۰۰ ضکست .دٌّذ قزار ّذف را 143.۰۰ حوایت تا بگذارًذ سز پطت

 .هی گیزد قزار ّذف 14۰.5۰ حذٍد در سپتاهبز 22 سغح پاییي تزیي
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•XAU/USD  ضٌبِ اٍایل در ِ ِ ای دٍ قیوت باالتزیي ثبت اس پس س  .کزد هطاّذُ را دالر 1698 حذٍد دٍضٌبِ، رٍس در ّفت

ِ گذاراى آًکِ اس پس  .ضذ تضعیف اس دیگز بار دالر ارسش کزدًذ، استقبال بزیتاًیا دٍلت هالیات ًزخ کاّص اس سزهای

 

  هَرد در ًیش را تزدیذّایی کِ ضذ، تطذیذ هتحذُ ایاالت  ISMتَلیذی  PMIضاخص کاّص با دالر ضعف ایي، بز عالٍُ•

  بِ سپتاهبز  ISMتَلیذی ضاخص جذیذ، سفارضات کاّص با .کزد ایجاد رسرٍ فذرال بْزُ ًزخ ٍاحذی 75 افشایص بزًاهِ

 .یافت کاّص 2۰2۰ هی هاُ اس سغح پاییي تزیي

 

  اس پس حال ایي با .دّذ قزار هذًظز هذت کَتاُ ّذف یک عٌَاى بِ را دالری 169۰ حوایت هی تَاًذ ابتذا در ًشٍلی حزکت•

 دالر 168۰ در سپتاهبز 28 اس هذت کَتاُ صعَدی رًٍذ خظ ٍ آگَست 12 سغح باالتزیي اس ًشٍلی رًٍذ خظ تالقی ،169۰

  سغح پاییي تزیي آستاًِ بِ گزاًبْا فلش دستیابی دالری 171۰ هقاٍهت هقابل، در .بَد خَاّذ سخت سغح یک خزس ّا بزای

 .کزد خَاّذ هحذٍد را دالر 172۰ حذٍد در آگَست 29
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 کاّص هتَسغی هیشاى بِ اضتغال ٍ یافتِ کاّص تَلیذ بخص در قیوتی فطار کِ داد ًطاى  ISMتَلیذی  PMIایٌکِ اس پس•

  .کزدًذ ثبت را چطوگیزی رضذ ٍ ضذًذ باس باالتز قاعع عَر بِ دٍضٌبِ رٍس در استزیت ٍال اصلی ضاخص ّای است، یافتِ

S&P 500  در ٍ داضتٌذ را افشایص ّا بشرگ تزیي فٌاٍری ٍ هصالح ،اًزصی بخص .رسیذ 3678.44 بِ افشایص درصذ 2.6 با 

 .بَدًذ سبش بخص ّا ّوِ دٍضٌبِ رٍس

 

  هسالِ ایي اها بَد، باسار اًتظارات اس کوتز تسال خَدرٍّای سَم هاِّ سِ تحَیل ضزکت ّا، اخبار هیاى در تحلیلگزاى گفتِ بِ•

  سقَط درصذ 8.6 الکتزیکی خَدرٍّای ساسًذُ ضزکت ایي سْام .بَد لجستیکی هسائل دلیل بِ بیطتز تقاضا کاّص جای بِ

 .بَد  S&P 500در کاّص ضذیذتزیي کِ کزد،

 

  بِ ًشدیک صاًَیِ ۰4 سغح باالتزیي اس رٍساًِ ًشٍلی کاًال هیاًی باًذ بِ را ضاخص ،2725 سغح اس باالتز بِ پایذار حزکت•

  حذٍد در قبل رٍس قیوت کوتزیي بِ قیوت کاّص ٍ ریشش سزگیزی اس صَرت در دیگز عزف اس .کزد خَاّذ ّذایت 38۰۰

 .هی یابذ کاّص 355۰ حذٍد در 2۰2۰ اکتبز 12 سغح باالتزیي تا ضاخص ،359۰
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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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