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 14/01/99تاریخ: 

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 18گرم طالی 

 تومان افزایش پیدا کرد و 642000عیار در هفته اخیر بعد رشد مجدد شارپی تجربه کرد و تا سطح قیمت  18گرم طالی 

  .همچنان در حوالی این قیمت در حال نوسان است

  .با توجه رکود اقتصاد جهانی و طال همچنان یک دارایی با امنیت برای حفظ ارزش دارایی ها بشمار می رود

 داده است در ایران رونق بازار سهام و کاهش قدرت خرید مردم برای کاالهای لوکس تقاضا برای طال را کاهش

  .عیار بکاهد 18که این کاهش تقاضا میتواند از شدت حرکت قیمت گرم 

  .را در پیش دارد 2و  1با توجه به نمودار این شاخص قیمت در مقاومت خط کانال گیر کرده ایت ) خط صورتی( و دو مسیر 

  چه ازخط صورتی رنگ باالتر نرودبا توجه به اندیکاتور مومنتوم )پایین نمودار( واگرایی قیمت مشخص است اما چنان

 .را به احتمال زیاد برای نمودار قیمت میتوان متصور بود 2و در غیر اینصورت حرکت به سمت باال مسیر  1مسیر 

 اخبار ویروس کرونا بسیار حائض اهمیت است. ) بررسی در تایم فریم روزانه است(
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 عیار 18مثقال 

عیار تحلیل مشابهی دارند. حرکت قیمت طبق تحلیل قبل )فلش  18عیار همانند گرم  18مثقال 

عیار باید منتظر  18را در سقف کانال قرار داده و همانند تحلیل گرم  18سبز رنگ( قیمت مثقال 

رکت اندیکاتور مومنتوم بود. نکته قابل توجه در این نمودار کاهش قدرت بازار در روز اخر معامالت است که در واکنش بازار و ح

 اندیکاتور با شکست ریز به سمت پایین مشخص است. )تایم فریم روزانه(

 

  

 انس جهانی

  (1555.48-1599.84) انس جهانی به ناحیه پیوت هفتگی فشرده شده و در حال نوسان است

  این ناحیه فشار یک حمایت قوی جهت ادامه حرکت صعودی است که با توجه به

 .تقاضای طال در دنیا به جهت حفظ ارزش دارایی کاهش قیمت به سختی اتفاق می افتد

  باید توجه کرد در صورتی که تقاضا اشباع شود و بحران ادامه یابد و یا رفع شود کاهش اررش دالر بیشتر شده و

 .کرد خواهد پیدا افزایش طال  محتمل است چرا که عرضه 2قیمت انس کاهش پیدا خواهد کرد و مسیر 

 .ردشکست این ناحیه حمایت قوی نشان از قدرت حرکت قیمت به سمت پایین را دا

  .امکان صعود قیمت را میدهد )سقف قبلی( R1 تا ناحیه 1ولی در صورت ادامه این رند فعلی مسیر 
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  به هر حال نوسانت شدید و بحران حاضر و واکنش قیمت ها به

  .اخبار قیمت این فلز با ارزش را بیشتر مورد نوسان قرار می دهد

 .اهد کردحرکت قیمت از داخل ناحیه گقته شد نتیجه را مشخص خو

 

 


