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  تحلیل  

( کاهش قیمت 10/12/1398ز شنبه )باره قیمت انس جهانی با شکاف نزولی در روهمزمان ریزش یکقیمت طال 

و ارچوب نبوده یز خارج از این چن عیار 18مثقال طالی و  عیار 18دهد. هر گرم طالی % را نشان می11الی  7%

 اند. و دچار کاهش قیمت شدههمبستگی این موارد در بازار طال مشخص است. 

  عیار 18مثقال طالی 

در تایم فریم هفتگی  (Momentum)با توجه به نمودار قیمت این مورد متوجه ایجاد واگرایی در اندیکاتور 

را افی برای ادامه حرکت به سمت باال شویم و با وجود شکاف خستگی در باالی نمودار احتماال قیمت قدرت کمی

% فیبوناچی با 61.8. اگر چنانچه قیمت شکاف موجود را به سمت پایین بشکند و پر کند، با توجه به اینکه ندارد

قیمت روی قیمت است که تا آن ناحیه )نج پیوت پوینت منطبق شده است یک ناحیه مقاومتی در پیشقیمت ر

و اگر احتماال . مجدد توجه شود که تحلیل در تایم فریم هفتگی استمیلیون تومان( احتمال کاهش را دارد. 2

 قیمت نتواند از شکاف رد شود احتماال مجدد قیمت به سمت باال سوق پیدا کند. 
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  عیار 18گرم طالی 

ل کامال همبسته هستند. بطوری که اگر عیار از نظر تکنیکا 18عیار نیز همانند مثقال طالی  18در گرم طالی 

تواند کاهش داشته باشد. ولی در هزار تومان می 447قیمت شکاف را به سمت پایین رد کند تا ناحیه قیمتی 

ه شود که تحلیل در تایم فریم توجکند. سوق پیدا می صورت عدم عبور به سمت پایین جهت حرکت به سمت باال

 تر مطلوب نیست. های پایینباشد، چرا که در بازار ایران تحلیل در تایممیهفتگی 

 

 

 



عیار و انس  18تحلیل قیمت طالی  تیم تحلیلی طال و جواهری احسان 

                                                                                                                                             جهانی

 

 

 انس جهانی 

پایگاه آمریکا در عراق که با جهش قیمت همراه بود بعد از بعد از خبر حمله ایران به  هانی طالج قیمت انس

روند رنجی را طی کرد تا اینکه با شیوع بیماری کرونا در چین  سپسآن روند نزولی پرشیبی را تجربه کرد و 

به  2013خود از نیمه دوم سال بیشترین قیمت  و سپس سطح جهان قیمت به شدت افزایش پیدا کرد و به

 4؛ در تایم فریم شکل Vالگوی برگشتی )نیکال از لحاظ تک که بارهولی در هفته اخیر با نزول یک رسید. بعد

توان به انتشار خبر ذخیره آهن ، مس و سایر فلزات . از لحاظ فاندامنتال )خبری( نیز می( مشخص بودساعته

 ا کرد. دالر کاهش پید 100قیمت انس جهانی در یک هفته توسط چین اشاره کرد. 

 

 

 

 

 

 


