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 18/10/1398تاریخ: 

فروشگاه  و انس طالی جهانی به صورت هفتگی درخدمت مخاطبان عزیز وب سایت و تحلیل قیمت طال با

 .هستیم اینترنتی طال و جواهر احسان

 تحلیل

  عیار 18مثقال طالی 

 .پا برجا است Momentum توراسفند، همچنان در تایم فریم هفتگی واگرایی در اندیکا 12با توجه تحلیل تاریخ 

  حمایت شده است و (R1 دایره زرد رنگ) و انچنان که در نمودار مشخص است قیمت در سطح شکاف

  .در حال نوسان در اطراف منطقه حمایتی است

  .و همچنان دو احتمال فلش سبز رنگ و قرمز رنگ دارای اعتبار است

 .فیبوناچی %61.8احیه قیمتی پیوت و فلش سبز رنگ تا سقف کانال و فلش قرمز رنگ تا ن

 

 عیار 18گزم طالی 
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  .اسفند پاربرجا هست 12عیار، تحلیل تاریخ  18عیار نیز همانند مثقال  18در گرم طالی 

  عیار وجود دارد 18بین مثقال و گرم طالی  و از آنجایی که همبستگی زیادی

عیار نیز  18نمودار قیمت هر دو نیز از لحاظ ساختاری شبیه هم است و تمام تحلیل ها برای گرم 

 .قابل استناد است

 

 انس جهانی طال

  .انس جهانی طال در این هفته افزایش قیمت شارپی را تجربه کرد

   با توجه اینکه فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را کاهش داد، و تقاضا برای طال افزایش پیدا کرد،

  دالالن وال استریت با توجه بحران حال حاضر جهان از کاهش مجدد نرخ بهره مطمن هستند

 .یک کردند تا اینکه طال همچنان در قیمت هایی باالیی مورد داد و ستد قرار بگیردتقاضا برای طال را بیشتر تحر

 ساعته طال و 4با توجه به نمودار تایم فریم 

  .تشکیل الگوی کالسیک دوقلوی سقف و واکنش مهم به مقاومت هفته قبلی نشان داده است

  .دو مسیر مشخص شده همچنان احتمال قوی است

  .ل نشود و نرخ بهره مجدد کاهش پیدا کند قیمت طال احتمال دارد مجدد افزایش پیدا کندو اگر بحران کرونا ح

  باید توجه داشت که طال بخاطر اینکه دارایی بدون بهره است

  .هرچه نرخ بهره کاهش پیدا کند جذابیت طال نیز بیشتر می شود

 چین دور از انتطار نیست که ولی از سمتی دیگر احتمال حل مشکل کرونا با توجه به اخبار کنترلی

 .شوک قیمتی برای طال وارد شود
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