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 اخبار
 گضاسش ضاهل هتحذُ ایاالت التصادی تمَین .ضذُ اًذ هحتاط ّفتِ اٍاسط دس تاصاسّا سیسک، سٍصُ دٍ افضایص اص پس هی سسذ ًظش تِ•

 اٍت هاُ تشای کاال تجاسی تشاص دادُ ّای کٌاس دس سپتاهثش هاُ دس خذهاتی  PMI ISMتشسسی ٍ ADP خصَصی تخص اضتغال

 .کٌذ هٌتطش سا هی ضَد ًفت لیوت سمف ضاهل کِ سا سٍسیِ علیِ جذیذ تحشین ّای جضئیات است لشاس اسٍپا اتحادیِ .تَد خَاّذ

 .داضت خَاٌّذ ًظش صیش دلت تِ ًیض سا پالس اٍپک ًطست اص ضذُ هٌتطش اخثاس  تاصاس فعاالى•

 کِ گفت آهشیکا دس سٍسیِ سفیش گزضتِ سٍص اٍایل ،اٍکشایي تِ تیطتش ًظاهی کوک ّای اسسال تشای ٍاضٌگتي تصوین تِ ٍاکٌص دس•

 .است یافتِ افضایص غشب ٍ سٍسیِ تیي هستمین دسگیشی خطش

 طثك) دسصذ 3.5 تِ ٍ دادُ افضایص پایِ ٍاحذ 50 سا خَد تْشُ ًشخ کِ کشد اعالم ًیَصلٌذ هشکضی تاًک آسیایی، هعاهالت ساعات دس•

 .هی سساًذ (اًتظاس
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ِ ضٌثِ سٍص داسایی ایي .داد ًطاى خَد اص سا ضعیفی عولکشد EUR/USD اسص جفت تَکیَ جلسِ دس•  سٍسیِ گاصپشٍم ایٌکِ اص پس س

 .یافت تَجْی لاتل افضایص است، گشفتِ سش اص سا ایتالیا تِ گاص عشضِ کِ کشد اعالم

ِ ضٌثِ سٍص اٍاخش اسٍپا اتحادیِ اًشطی سئیس•    سٍسیِ گاص تذٍى صهستاى اص عثَس تشای کافی رخیشُ  ها هعتذل َّای صَست دس» :گفت س

 سٍص آى جضئیات کِ کشد، هَافمت ًفت لیوت سمف جولِ اص سٍسیِ علیِ جذیذ تحشین ّای تا اسٍپا اتحادیِ حال ّویي دس «.داسین سا

 .ضذ خَاّذ هٌتطش چْاسضٌثِ

 ایي 0.9950 ضکست .دٌّذ لشاس هذًظش فَسی ّذف یک عٌَاى تِ سا 0.9950 سطح اتتذا دس است هوکي ًطیٌی عمة حشکت ّای•

  گاٍّای دیگش طشف اص .کشد خَاّذ ّذایت 0.9860 حذٍد دس سپتاهثش 30 سطح تاالتشیي آى دًثال تِ ٍ 0.9900 سوت تِ سا داسایی

ِ ضٌثِ سٍص لیوت تاالتشیي اص تایذ یَسٍ  .یاتٌذ دست 1.0500 دس سپتاهثش 20 سطح تاالتشیي تِ تا کٌٌذ عثَس 1.0000 دس س
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•GBP/USD  تحثَحِ دس) هی کٌذ ًمض سا سٍصُ ضص صعَدی سًٍذ ٍ هی ضَد اصالح 1.1495 ای ّفتِ سِ سطح تاالتشیي اص 

 .(گشیضی سیسک سٍحیِ

 

ِ گزاساى کاس، هحافظِ حضب دس تشیتاًیا ٍصیش ًخست تشاس لیض سخٌشاًی اص لثل•   دس .هی کٌٌذ خَدداسی پًَذ سٍی پیص تیٌی اص سشهای

 .ضذ گضاسش 50.0 سپتاهثش دس تشیتاًیا  S&Pخذهاتی ًْایی PMI حال ّویي

 

ِ گزاساى تشای تْیٌِ خشیذ فشصت یک 1.1400 حوایت سوت تِ جضئی ًطیٌی عمة حشکت یک•   سا اسص جفت کِ تَد خَاّذ سشهای

 کٌذ، سمَط 1.1400 صیش تِ داسایی اگش دیگش طشف اص .داد خَاّذ سَق 1.1600 حذٍد یعٌی سپتاهثش 14 سطح تاالتشیي سوت تِ

 .هی کٌذ ّذایت 1.1200 سوت تِ سا داسایی اهش ایي .آٍسًذ دست تِ دٍتاسُ سا کٌتشل هی تَاًٌذ دالس گاٍّای

 پوند دالر







 دالر ین

•USD/JPY  ضٌثِ سٍص دس دالس تی اهاى فشٍش اص پس ِ  دس جفت ایي .کشد پیذا 144.00 تِ ًضدیک حوایتی اها یافت، کاّص س

 .هاًذ تالی 144.17 تِ ًضدیک هحذٍدُ دس چْاسضٌثِ اٍایل

 

•DXY  ِاساس تش 110.870 یا) سٍص دس 111.886 سلن تاالتشیي اص ،هی کٌذ گیشی اًذاصُ اسصّا اص سثذی هماتل دس سا دالس اسصش ک  

  (است یافتِ کاّص هیلیَى 10.1 تمشیثا تِ آگَست هاُ دس هتحذُ ایاالت ضغلی فشصت ّای هی دّذ ًطاى کِ JOLTS دادُ ّای

 .کشد سمَط

 

 146.00 ضکست .هی سساًذ 146.00 حذٍد یعٌی سپتاهثش 22 سطح تاالتشیي تِ سا داسایی 145.00هماٍهت تاالی تِ پایذاس حشکت•

  سا 143.00 حوایت تایذ فشٍضٌذگاى دیگش طشف اص .داد خَاّذ سَق 147.70 حذٍد دس 1998 سال سطح تاالتشیي تِ سا یي جفت

 .یاتٌذ دست 141.80 حذٍد دس سپتاهثش 23 سطح پاییي تشیي تِ تا تگزاسًذ سش پطت
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•XAU/USD ضٌثِ سٍص دس ِ   جضئی تالضی ًطیٌی عمة تشای دالس، 1730 دس سٍصُ پٌج سطح تاالتشیي تِ سسیذى اص پس ٍ س

ِ گزاساى .کشد  فذسال  اًمثاضی سیاست هسیش تش هی تَاًذ کِ تضسگی حشکات اص هتحذُ ایاالت دس ضغلی دادُ ّای اص پیص سشهای

 .هی کٌٌذ خَدداسی تگزاسد، تأثیش سصسٍ

 

 فلض ،1710 ضکست .دّذ لشاس هذًظش فَسی ّذف یک عٌَاى تِ سا دالسی 1710 حوایت هی تَاًذ اتتذا دس ًضٍلی حشکت•

  تشعکس .هی ضَد ّذایت دالس 1690 دس سپتاهثش1 سطح پاییي تشیي تِ آى اص پس ٍ هی کطاًذ دالس 1700 تِ سا گشاًثْا

 دالس 1740 دس آگَست 30 سطح تاالتشیي تِ تا کٌٌذ عثَس دالس 1730 دس گزضتِ سٍص سطح تاالتشیي اص تایذ طال گاٍّای

 تِ آى اص پس ٍ هی دّذ سَق دالس 1755 دس آگَست 3 سطح پاییي تشیي سوت تِ سا داسایی ،1740 ضکست .یاتٌذ دست

 .هی سسذ دالس 1765 دس آگَست 25 سطح تاالتشیي
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ِ ضٌثِ سٍص دس هتحذُ ایاالت سْام است، یافتِ کاّص اٍت هاُ دس ضغلی فشصت ّای کِ داد ًطاى دادُ ّا ایٌکِ اص پس•   س

  ّوِ ٍ داضتٌذ سا افضایص تیطتشیي هالی ٍ اًشطی تخص .سسیذ 3790.92 تِ افضایص دسصذ 3.06 تا S&P 500 .یافت افضایص

 .تَدًذ سثض تخص ّا

 

  سطح تاالتشیي اص ًضٍلی سًٍذ خط سوت تِ سا ضاخص اهش ایي کِ کٌٌذ عثَس 3800 هماٍهت اص تایذ گاٍّا تیطتش صعَد تشای•

 سسیذى اص پیص) سا 3725 سطح هی تَاًٌذ اتتذا دس ًطیٌی عمة حشکت ّای تشعکس .هی فشستذ 3900 حذٍد دس آگَست 16

 .دٌّذ لشاس ّذف (3640 حذٍد دس طٍئي 17 سطح پاییي تشیي تِ

 

 تیطتشیي کِ کشد جْص دسصذ 22 هعاهالت، سشگیشی اص ٍ ساعتِ سِ اص تیص تَلف اص پس تَییتش ضشکت ّا، اخثاس هیاى دس•

ِ  هاسک ایالى .داضت S&P 500 دس سا افضایص  ایي سْن ّش تشای دالسی 54.20 خشیذ پیطٌْاد احیای تشای خَد تشًاه

ِ ّای ضشکت  .کشد اجتٌاب دالسی هیلیاسد 44 لشاسداد سش تش حمَلی جٌگ یک اص تالمَُ طَس تِ ٍ کشد تاییذ سا اجتواعی سساً

 

 .تَد S&P 500 دس عولکشد تذتشیي کِ یافت کاّص دسصذ 1.5 تاٍس ٍل سْام•

 S&P شاخص







  خطز مستلشم خارجی ارسهای ي آپشه فیًچزس، معامالت
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