
اقتصادیاخــبار   

15 .07  .1401  



 اخبار
ِ گذاراى سیزا است هاًسُ بالی پذیز اًؼطاف ذَز اصلی رلبای بزابز زر زالر جوؼِ رٍس اٍایل زر•  برص اضتغال گشارش بزای سزهای

 ٍ ذَز سَم هاِّ سِ فصلی بیاًیِ (BoE) اًگلستاى باًه ارٍپا، هؼاهالت ساػات زر .هی ضًَس آهازُ سپتاهبز هاُ زر غیزوطاٍرسی

 .وزز ذَاّس هٌتطز را سپتاهبز هطاغل گشارش ًیش واًازا آهار ازارُ

  ذَز رلبای بِ ًسبت ٍ گزفت لزار تماضا هَرز اهي پٌاّگاّی بِ ػٌَاى بِ آهزیىا زالر ریسه پز باسار بحبَحِ زر پٌجطٌبِ، رٍس•

 .وٌس حفظ را ذَز لسرت ّوچٌاى تا وزز ووه ارس ایي بِ رسرٍ فسرال هماهات ّاٍویص اظْارات ایي، بز ػالٍُ .زاضت بْتزی ػولىزز

  وزیستَفز ٍ است سرتگیزاًِ سیاست ّای تَلف اس "زٍر ذیلی" رسرٍ فسرال وِ گفت (هیٌیاپَلیس رسرٍ فسرال رئیس) وطىاری ًیل

 .زارز تْاجوی بْزُ ًزخ زر بیطتز افشایص اًتظار اٍ  تَرم، با هبارسُ زر وِ وزز تىزار (رسرٍ فسرال رئیس) ٍالز

 تَجِ لابل واّص بزای پالس اٍپه تصوین پی زر وِ گفت پٌجطٌبِ رٍس آهزیىا ذارجِ اهَر ٍسیز بلیٌىي آًتًَی حال ّویي زر•

ِ ّایی زًبال بِ آًْا ذام، ًفت تَلیس  .ّستٌس سؼَزی ػزبستاى بِ پاسد بزای گشیٌ
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•EUR/USD  گفتٌس، رٍیتزس بِ پٌجطٌبِ رٍس ارٍپا اتحازیِ هماهات .است وززُ ضزٍع را 0.9800اس ون تز بِ لاطغ ًشٍلی حزوت یه 

 تا زاضت ذَاّس ازاهِ G7 وطَرّای با ثالث وطَرّای بزای رٍسیِ ًفت ّای هحوَلِ بزای لیوت سمف اجزای هَرز زر بحث

 .ضَز تؼییي هطرص سمف تؼییي بزای زلیمی هىاًیسن

 

 است یافتِ واّص آگَست هاُ زر هاّاًِ صَرت بِ زرصس 0.8 ٍ زرصس 1.3 صٌؼتی تَلیس ٍ ذززُ فزٍضی وِ زاز ًطاى آلواى زازُ ّای•

 .هی وٌس زضَار هطتزن ارس بزای را تماضا یافتي وِ

 

 همابل، زر .یابٌس زست 0.9700 حسٍز یؼٌی سپتاهبز 26 سطح باالتزیي بِ تا بگذارًس سز پطت را 0.9750 حوایت بایس فزٍضٌسگاى•

  اس ًشٍلی رًٍس ذط بِ آى زًبال بِ ٍ 0.9900 بِ را زارایی ،0.9850 ضىست .ضس ذَاٌّس هحسٍز 0.9850 هماٍهت با صؼَزی حزوات

 .زاز ذَاّس سَق 0.9950 حسٍز زر سپتاهبز 12 سطح باالتزیي
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•GBP/USD  هذاوزات ارٍپا اتحازیِ ٍ بزیتاًیا .ضس بستِ 1.1200 سیز ٍ یافت واّص پیپ 200 بِ ًشزیه پٌجطٌبِ رٍس زر 

 وِ گفت تحَالت آذزیي هَرز زر (ایزلٌس ذارجِ اهَر ٍسیز) واًٍی سیوَى .گزفتٌس سز اس پٌجطٌبِ رٍس را ضوالی ایزلٌس پزٍتىل

 .بزسٌس تَافك بِ اوتبز 28 تا ًسارز اًتظار

 

 .یافت افشایص زرصس 9.5 بِ اٍت هاُ زر زرصس 8.4 اس سپتاهبز هاُ زر تجاری تَرهی اًتظارات اًگلستاى، باًه بزرسی اساس بز•

 

  .زٌّس سَق 1.0900 حوایت سوت بِ را زارایی تا بگذارًس، سز پطت را 1.1050 بِ ًشزیه صؼَزی رًٍس ذط بایس فزٍضٌسگاى•

 بِ آى زًبال بِ ٍ 1.1380 بِ را زارایی ،1.1200 ضىست .ضس ذَاٌّس هحسٍز 1.1200 هماٍهت با صؼَزی حزوات همابل، زر

 .وزز ذَاّس ّسایت 1.1500 حسٍز زر چْارضٌبِ سطح باالتزیي

 پوند دالر







 دالر ین

•USD/JPY  تَرم هْار بزای رسرٍ فسرال وِ اهز ایي فشایٌسُ پذیزش .ضس بستِ 145.00 اس باالتز ٍ یافت افشایص پٌجطٌبِ رٍس زر 

 .هی وٌس ػول یي /زالر جفت ٍ آهزیىا زالر بزای هَافك باز ػٌَاى بِ ّوچٌاى هاًس، ذَاّس پایبٌس تْاجوی  ًزخ افشایص چزذِ بِ

 

  هساذالت .است ًاهطلَب یي طزفِ یه ٍ ضسیس اذیز حزوات» :وزز تىزار گذضتِ رٍس اٍایل (صاپي ٍسیز ًرست) ویطیسا فَهیَ•

 «.ببٌسین FX سَزاگزاًِ حزوات رٍی بز را ذَز چطن تَاًین ًوی ها وِ بَز زیسگاُ ایي وٌٌسُ هٌؼىس گذضتِ هاُ زر صاپي

 

  حسٍز زر 1998 اٍت 11 سطح باالتزیي بِ رسیسى بزای گاٍّا فطار اس لبل) را  USD/JPYسزیغ صؼَز ،146.00 هماٍهت•

 زر چْارضٌبِ رٍس سطح پاییي تزیي اس ون تز بِ لیوت واّص ٍ ریشش سزگیزی اس صَرت زر ّوچٌیي .هی وٌس هحسٍز (147.70

 .هی یابس واّص 143.00 بِ ارس جفت ،143.50 حسٍز
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•XAU/USD  سالِ 10 لزضِ اٍراق باسزُ سیزا ،هی هاًس بالی ًَساى ون ًسبتاً زالر 1710 حسٍز زر جوؼِ رٍس اٍایل زر 

 .است ررٍ بِ رٍ چالص با صؼَزی ضتاب بزای اوٌَى زرصس 3.8 باالی بِ صؼَز اس پس هتحسُ ایاالت زاری ذشاًِ

 

 ّشار 250 سپتاهبز هاُ زر هتحسُ ایاالت التصاز اجواع، اساس بز .بَز ذَاّس وٌٌسُ  تؼییي هتحسُ ایاالت  NFPهْن گشارش•

  افشایص چْارضٌبِ، رٍس زر (ADP) هتحسُ ایاالت زازُ ّای ذَزوار پززاسش استرساهی زازُ ّای اًتطار .وزز ایجاز ضغل

 بِ .ضَز هٌتطز پیص بیٌی ّا اس ووتز هی تَاًس هتحسُ ایاالت NFP وِ هی زّس ًطاى اهز ایي .وزز گشارش را ًفزی ّشار 208

 .هی ضَز پیص بیٌی  ٪3.7 زر ثابت بیىاری ًزخ آى، اس غیز

 

 واّص بزای را راُ ٍ ضسُ تأییس ًالص ًَساى سیگٌال سطح باالتزیي بزسس، زالر 1700 سطح سیز بِ زارایی وِ صَرتی زر•

 وَتاُ صؼَز زالری 1720 هماٍهت زیگز سَی اس .هی وٌس ّسایت زالر 1690 سوت بِ را طال اهز ایي .هی ضَز ّوَار بیطتز

 .هی وٌس هحسٍز ( زالر 1730 حسٍز زر اوتبز 04 سطح باالتزیي سوت بِ گاٍّا ّسایت اس لبل) را XAU/USD هست
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 (یافتِ افشایص پیص بیٌی ّا اس بیص بیىاری هطالبات زاز ًطاى زازُ ّا ایٌىِ اس پس) زٍلتی لزضِ اٍراق باسزُ وِ حالی زر•

 واّص بیطتزیي هستغالت ٍ اهالن ٍ بزق ٍ آب برص ّای .یافت واّص پٌجطٌبِ رٍس زر هتحسُ ایاالت سْام یافت، افشایص

 .بَز برص ّا هیاى زر بزًسُ تٌْا اًزصی وِ حالی زر زاضتٌس، را

 

  بشري تزیي وِ) رٍس زر بطىِ هیلیَى 2 واّص بزای هتحساًص ّوزاُ بِ ًفت صازروٌٌسُ وطَرّای ساسهاى تَافك اس پس•

 .رسیس اذیز ّفتِ سِ حس باالتزیي بِ ٍ یافت افشایص ًفت لیوت (است 2020 سال اس واّص

 

•S&P 500  پاییي تزیي تا ضاذص وٌس، سمَط 3725 حوایت سیز بِ زارایی اگز .رسیس 3744.53 بِ واّص زرصس 1.02 با 

  بِ را ضاذص اهز ایي وِ وٌٌس ػبَر 3800 هماٍهت اس بایس گاٍّا همابل زر .هی یابس واّص 3640 حسٍز یؼٌی صٍئي 17 سطح

 .هی فزستس 3900 حسٍز زر آگَست 16 سطح باالتزیي اس ًشٍلی رًٍس ذط
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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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