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 اخبار
 را (ذَز اصلی رقثای تزاتز زر) ّفتِ اٍایل ریشش ّای اس تزذی تا کزز کوک زالر تِ صئَپلیتیکی تٌص ّای تطسیس ٍ گزیش ریسک تاسار•

 تیطتز تقَیت تاػث  ISMذسهاتی PMI گشارش ٍ  ADPذصَصی ترص اضتغال ذَش تیٌاًِ زازُ ّای ایي، تز ػالٍُ .کٌس جثزاى

 .ضس زالر

 .کزز تصَیة را هسکَ ضسُ تصفیِ هحصَالت ٍ ذام ًفت قیوت سقف جولِ اس رٍسیِ ػلیِ تحزیوی تستِ ّطتویي ارٍپا اتحازیِ•

  را ذَز تَلیس قیوتی هحسٍزیت ّای جثزاى هٌظَر تِ است هایل کطَرش کِ گفت پاسد زر رٍسیِ ًرست ٍسیز هؼاٍى ًَاک الکساًسر

 .تَز ذَاّس زستزس قاتل تطکِ ّز زر زالر 70 ًفت قیوت کِ افشٍز ٍ زّس کاّص

 رٍس زر تطکِ هیلیَى زٍ را ذام ًفت تَلیس کِ کززًس اػالم ًیش غیزاٍپک تَلیسکٌٌسگاى ٍ ًفت صازرکٌٌسُ کطَرّای ساسهاى ّوشهاى•

 .زاضت ًرَاٌّس جلسِ هاّاًِ صَرت تِ زیگز کِ کززًس اػالم ّوچٌیي آًْا .زاز ذَاٌّس کاّص

 ذَاٌّس قزار تزرسی هَرز جسیس هحزک ػٌَاى تِ ارٍپا هزکشی تاًک سیاست جلسِ گشارضات ٍ یَرٍ هٌطقِ اس ذززُ فزٍضی زازُ ّای•

 .کزز ذَاّس ارائِ را  FOMC سیاست گذاراى سرٌزاًی ّای ٍ تیکاری هطالثات ًیش هتحسُ ایاالت اقتصازی تقَین .گزفت
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 افت زًثال تِ زالر سیزا است، جشئی تْثَزی تزای تالش حال زر 0.9900 اس تاالتز کوی ارٍپا تاسار ضزٍع اس پیص آهزیکا زالر/یَرٍ•

 .هیاتس تاس را ذَز قسرت هتحسُ ایاالت گذضتِ جلسِ زر ضسُ هطاّسُ ضسیس

 صؼَزی رًٍس یَرٍ، قیوت هجسز افشایص ػلیزغن ٍ اٍکزایي تحزاى سز تز رٍسیِ ٍ غزب تیي صئَپلیتیکی تٌص ّای تطسیس تحثَحِ زر•

 .کزز حوایت ًفت قیوت سقف جولِ اس رٍسیِ ػلیِ جسیس تحزین ّای اس چْارضٌثِ رٍس زر ارٍپا اتحازیِ .است ًاپایسار ّوچٌاى یَرٍ

ِ ضٌثِ سطح تاالتزیي تِ را گاٍّا ایٌکِ اس قثل) 0.9950 حوایت•   را  EUR/USDفَری صؼَز (کٌس ّسایت 1.0000 حسٍز یؼٌی س

  را کٌتزل هی تَاًٌس زالر گاٍّای ،تزسس 0.9835 زر گذضتِ رٍس سطح پاییي تزیي اس کن تز تِ زارایی اگز هقاتل زر .هی کٌس هحسٍز

  0.9750 حسٍز زر اکتثز 03 سطح پاییي تزیي آى زًثال تِ ٍ هی کطاًس 0.9800 سوت تِ را زارایی اهز ایي .آٍرًس زست تِ زٍتارُ

 .هی گیزز قزار ّسف







 پوند دالر

MetaTrader4 



  تیطتز صؼَز تزای .هی زّس تسط 1.1360 حسٍز تا را گذضتِ رٍس ریشش GBP/USD ارٍپا، پٌجطٌثِ رٍس جلسِ اس پیص تا•

  14 سطح تاالتزیي تِ را ارس جفت اهز ایي کِ تگیزًس، پیطی 1.1500 حسٍز زر چْارضٌثِ رٍس سطح تاالتزیي اس تایس گاٍّا

 .هی رساًس 1.1600 حسٍز یؼٌی سپتاهثز

 

 تِ را زارایی اهز ایي .تگیزًس زست تِ را کٌتزل هی تَاًٌس ذزس ّا کٌس، سقَط 1.1200 حوایت سطح سیز تِ ارس جفت اگز تزػکس•

 .هی زّس سَق 1.1050 حسٍز زر سپتاهثز 26 سطح پاییي تزیي اس صؼَزی رًٍس ذط سوت

 

ِ ریشی حال زر تزیتاًیا•  را کطَر ایي تِ صازرات ٍ هی کٌس هوٌَع را رٍسیِ ذسهاتی ترص کِ است تحزین ّایی اػوال تزای تزًاه

 .تگیزًس سز اس را ضوالی ایزلٌس پزٍتکل تحث است قزار ارٍپا اتحازیِ ٍ تزیتاًیا هقاهات ًیش رٍس اٍاذز زر .هی کٌس هحسٍز

 پوند دالر







 دالر ین

  ًظز تِ .ضس سایسٍی ،143.53 زر چْارضٌثِ رٍس سطح پاییي تزیي اس هؼٌی زار صؼَزی حزکت اس پس  USD/JPYارس جفت•

ِ گذاراى کِ هی رسس  اثثات ٌَّس الثتِ ًکززُ اًس، اػتٌا ضوالی کزُ تا صئَپلیتیکی تٌص ّای هَرز زر اطویٌاى ػسم تِ صاپي یي سزهای

 .است زیسُ تسارک ًظاهی رسهایص ّای ضوالی، کزُ تالستیک هَضک ّای تِ پاسد زر صاپي ارتص .است ًطسُ

 

     ضکست .هی رساًس 146.00 حسٍز یؼٌی سپتاهثز 22 سطح تاالتزیي تِ را زارایی ،145.00هقاٍهت تاالی تِ پایسار حزکت•

  ٍ ریشش سزگیزی اس صَرت زر ّوچٌیي .زاز ذَاّس سَق 147.70 حسٍز زر 1998 سال سطح تاالتزیي تِ را یي جفت ،146.00

 .هی یاتس کاّص 143.00 تِ ارس جفت ،143.53 زر قثل رٍس سطح پاییي تزیي اس کن تز تِ قیوت کاّص
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•XAU/USD  هَضغ .کزز پیسا را زالر 1700 حوایت قاطغ طَر تِ چْارضٌثِ رٍس زر اها ضس سٌگیٌی ریشش هتحول  

 CME Groupپیطثیٌی تِ تَجِ تا .کزز سًسُ ًَاهثز هاُ زر تْزُ ًزخ افشایص تزای را اًتظارات رسرٍ فسرال ّاٍکیص

FedWatch، هاُ زر) رسرٍ فسرال تْزُ ًزخ پایِ ٍاحس 75 قیوت گذاری زرصس 70 تِ ًشزیک احتوال تا تاسارّا حاضز حال زر 

 .زارًس را (ًَاهثز

 

  تِ گزاًثْا فلش آًگاُ کٌس ػثَر ًیش زالر 1730 حسٍز زر ضٌثِ سِ رٍس سطح تاالتزیي اس ٍ تواًس تاقی اٍج زر قیوت اگز•

  1755 زر آگَست 3 سطح پاییي تزیي تِ زارایی ،1740 ضکست .رسیس ذَاّس زالر 1740 زر آگَست 30 سطح تاالتزیي

 رًٍس ذط ضکست صَرت زر ّوچٌیي .هی رسس زالر 1765 زر آگَست 25 سطح تاالتزیي تِ آى اس پس ٍ هی زّس سَق زالر

 .هی یاتس کاّص زالر 1690 تِ طال زالر، 1700زر  سپتاهثز 28 سطح پاییي تزیي اس صؼَزی

 طال







 S&P شاخص 
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 .یافت کاّص هثثت، هحسٍزُ تِ هست کَتاُ ٍرٍز ػلیزغن  چْارضٌثِ رٍس زر هؼاهالت ساػت آذزیي زر هتحسُ ایاالت سْام•

 

  (کززًس ارسیاتی کن را ارتثاطات ضزکت ایي سْام رتثِ فارگَ ٍلش تحلیلگزاى ایٌکِ اس پس)  Lumen Technologiesسْام•

 .تَز S&P 500 زر ػولکزز تستزیي کِ کزز سقَط زرصس 9.5

ِ زٌّسُ) Gradiant تا ذَز ّوکاری ضلوثزگز•  6.2 آى سْام .کزز فاش را لیتیَهی تزکیثات تَلیس تزای (آتی پزٍصُ ّای تَسؼ

 .S&P 500 زر تشرگ افشایص زٍهیي کِ کزز جْص زرصس

•S&P 500  رًٍس تِ را ضاذص اهز ایي کِ کٌٌس، ػثَر 3800 هقاٍهت اس تایس گاٍّا .رسیس 3783.29 تِ کاّص زرصس 0.2 تا  

  تِ ضاذص تزسس، 3725 حوایت سیز تِ زارایی اگز هقاتل زر .هی رساًس 3900 حسٍز زر آگَست 16 سطح تاالتزیي اس ًشٍلی

 .هی یاتس کاّص 3640 حسٍز یؼٌی صٍئي 17 سطح پاییي تزیي

 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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