
عیار و انس  18  تحلیل قیمت طال تیم تحلیلی طال و جواهر احسان 

                                                                                                                                             جهانی

 

 27/02/99تاریخ: 

و تحلیل انس طالی جهانی به صورت هفتگی درخدمت مخاطبان  99اردیبهشت  27با تحلیل قیمت طال 

 هستیم فروشگاه اینترنتی طال و جواهر احسان عزیز وب سایت و

 تحلیل قیمت طال

 عیار 18گرم طال 

 !عیار می پردازیم 18ابتدا به تحلیل گرم طالی  99اردیبهشت  27برای تحلیل قیمت طال 

 .عیار همچنان در داخل کانال رنج قیمتی به سر می برد 18گرم طالی 

  ( امروز نیز معامالت ظال با3در حال حاضر با توجه به افزایش شدید انس جهانی )تحلیل در قسمت 

  .زار تومان کار خود را آغاز کرده استه 700قیمت 

 هرچند در چند دوره کوتاه مدت اخیر همبستگی ضعیفی بین قیمت طالی ایران و بازار جهانی دیده می شود ولی

 .تاثیر انس غیر قابل انکار است

  از لحاظ تکنیکی قیمت در سقف کانال خود در حال حرکت است کاهش شاخص بورس که

 .ند باشد اندکی حرکت به سمت بازار طال را موجب شده استناشی از اصالح می توا

 .از طرفی کاهش قدرت حرکتی بازار را در چند روز اخیر مشاهده می کنیم

 و خط کانال بر سر راه قیمت است که می تواند (R2) برخورد به مقاومت پیوتی

 .بعدی قیمت باید باشیم مانع عبور قیمت به سمت باال باشد. در این شرایط باید بیشتر منتظر حرکات
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 عیار 18مثقال طال 

  .عیار است 18عیار همانند شاخص گرم طالی  18تحلیل مثقال طالی 

  .فزایش قیمت مثقال نیز مشاهده می شوددر این شاخص نیز کاهش قدرت بازار با توجه به ا

  خرید و فروش هیجانی در این واقع پیشنهاد نمی شود و باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب

 .معامالت را انجام داد، چرا که در مقاومت خط کانال و پیوت قوی قیمت در حال انجام واکنش است

 

 انس جهانی

  .انس جهانی طال در هفته گذشته با رشد مواجه شد و الگوی مثلث را به سمت باال شکست

  هدف اول حرکت قیمت در انس جهانی احتماال به اندازه قاعده مثلث باشد و

  .یقا در مقاومت خط کانال قرار دارد )خط نارنجی رنگ(دالر رشد کند که دق 1810تا مقاومت پیوتی 

  ولی در حال حاضر دقیقا در مقاومت قیمتی خود که قبال نیز به آن واکنش نشان داده و

  از آن نتوانسته بود عبور کند قرار دارد. در حال حاضر اخبار تسهیل تزریق پولی در اروپا و آمریکا و ژاپن،

  توسط جروم پاول رئیس فدرال رزو تآثیرات چندان راو رد اخبار نرخ بهره منفی 

 (TIME FRAME: DAILY) .از بابت فاندامنتال نمیتوان برای طال متصور بود
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