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 23/01/99تاریخ: 

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

 .هستیم فروشگاه اینترنتی طال و جواهر احسان

 تحلیل قیمت طال

 عیار 18گرم طالی 

  کانال خود به سمت پایین حرکت کرد وعیار همانطور که در تحلیل هفته پیش نیز ذکر شد از مقاومت  18گرم طالی 

  .مومنتوم این شاخص همچنان واگرایی را اثبات می کند

 افزایش تقاضا برای سهام در بازار ایران و کاهش قدرت خرید در داخل کشور و

  .اهش تقاضا برای طال می باشدهمچنان از عوامل مهم ک قیمت طال باال بودن کلی

 در حال حاضر چنانچه در هفته پیش رو قیمت طال احتمال در دو روز اول هفته افزایش پیدا کند که

 .این اثر از افزایش انس جهانی میتواند باشد

  .اخبار توافق برای کاهش عرضه جهانی نفت بسیار در این مورد مهم است

 . شده و نمودار در کندل اخر نتوانسته به سمت باال حرکت کندولی همچنان قدرت روند صعودی ضعیف 

  .به ارامی در حال طی شدن است 2مسیر جرکت شماره 

  هزار تومن را می تواند داشته باشد 700عبور از خط کانال صعود قیمت تا 

 نده است. )تایم فریم روزانه(ولی همانگونه که گفته شد مقاومت پیش رو بسیار قوی است که قیمت را اندکی به سمت پایین را

 

 عیار 18مثقال طالی 
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عیار است و قیمت به مقاومت خط کانال واکنش  18عیار همانند تحلیل گرم  18مثقال طالی 

  نشان داده و

  .کی عقب گرد کرده است

طبق تحلیل هفته پیش و کاهش مومنتوم شاخص که با شکست ریز نمایان بود تاثیر خود را نشان 

  .داده است

  .عیار پولبک به سمت خظ کانال را شاهد باشیم 18دو روز اول هفته احتماال همانند گرم 

 اخبار نفتی مهم هستند. )تایم روزانه(

  

 انس جهانی

 ر شد ناحیه حمایتی پیوتی فشرده مانع از نزول بیشتر قیمت شد وهمانطور که در تحلیل هفته پیش ذک

 .(1قیمت طال احتمال بیشتر را طی کرد )مسیر 

 در این هفته با توجه به توافق بر سر کاهش عرضه نفت جهانی در کل دنیا و رسیدن قیمت انس جهانی به هدف تعیین شده

 .خواهد بود A ر مسیریعنی سقف قبلی )باکس تیره رنگ( احتمال بیشتر حرکت د

دالر میتواند افزایش یابد. ولی مقاومت قوی در  1790ولی چنانچه در صورت شکست ناحیه مذکور قیمت انس جهانی تا 

 .پیش دارد

 اگر قیمت نفت مجدد شروع به افزایش کند با توجه به اینکه کاهش تولید را در جهان شاهد خواهیم بود

 .ت گرفته و تقاضا برای طال کاهش پیدا کندبورس های جهانی احتماال اندکی قو

  .هرچند طال همچنان اولین مقصد حفظ ارزش دارایی های جهانی است

 TF:Daily .(قرار دارد C هم اکنون در نقطه) را شاهد باشیم ABCD میتوان الگوی A در صورت حرکت در مسیر

 

  


