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 31/01/99تاریخ: 

 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 

اومت خط کانال خود به سمت پایین برگشته و عیار همان گونه که در تحلیل هفته پیش ذکر شد از مق 18نمودار گرم طالی 

واگرایی موجود در اندیکاتور مومنتوم نیز تایید کننده این نزول بود. فعال در حال حاضر با توجه به اوج گرفتن بازار سهام 

برای همچنان توجه ها را به خود جلب کرده است و انگونه که در هفته های گذشته نیز ذکر شد نقدینگی موجود در جامعه 

در امان ماندن از کاهش ارزش در اولویت اول بازار سهام را انتخاب میکند. از نطر تکنیکی با توجه به نمودار مسیر شماره 

را در پیش بگیرید.  1کانال زده و مجدد مسیر شماره   در حال تکمیل است و احتماال نمودار یک پولبک به سمت خط 1

در تصویر هستند که دقیقا پیوت های قیمتی این هفته و هفته گدشته هستند.  اهداف نزدیک پرچم های سیاه و سبز رنگ

امروز شنبه باید منتظر بود و دید که بازار با چه عالیمی شروع به حرکت خواهد کرد. فقط باید توجه داشت که در ایران 

 .در تایم روزانه صورت گرفته است طال در اشباع خرید بوده و در کوتاه مدت احتماال کاهش را در پیش داشته باشد. تحلیل

 

 عیار 18مثقال طالی 

ولویت عیار دارای تحلیل تکنیک مشابهی است. در این شاخص نیز همچنان ا 18عیار همانند گرم طالی  18مثقال طالی 

می باشد و علت نیز همانگونه که در باال عنوان شد بازار طال در رده دوم بازدهی در ایران قرار دارد و  1حرکت در مسیر 

 .به همین علت در این روزها بیشتر سعی بر کاهش تقاضا برای این فلز ارزشمند هست

http://ehsangold.com/blog/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7/
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 انس جهانی

 دالر رسانده 1744انس جهانی با شکستی جزئی از ناحیه مشخص شده در تحلیل هفته گذشته توانست خود را تا ناحیه قیمت 

فته را به پایان دالر ه 1685و با مقاومت پیوتی مواجه شده مجدد با کندلی قوی عقب گرد کند و در حوالی قیمت  (Q ناحیه)

 FALSE) شکستی معتیر نیست و احتماال تبدیل به (BREAK OUT) ببرد. توجه داشته باشید که هر شکست سطحی

BREAK OUT)  شکست نامعتبر شود. خبر جدی که میتواند طال را در روز دوشنبه مورد حساسیت بیشتری قرار دهد

کرونا "رمدسیویر" است. انتشار این خبر در روز پایانی هفته انتشار خبر پیدایش داروی موثر کنترل و درمان ویروس 

واحدی شاخص داو جونز شد ) شاخص سهامی که کامال مسیر حرکتی معکوس طال را دارد(. با  800منجر به افزایش 

ار با توجه توجه به اشباع خرید کوتاه مدتی در برای طال در روز دوشنبه باید دید که انس جهانی چگونه عمل میکند. در نمود

( %61.8و  %50و ناحیه تیک خورده ) W به عدم شکست قوی به سمت باال و انتشار خبر مهم ویروس کرونا ناحیه
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فیبوناچی اهداف بازار طال باشند. )توجه داشته باشید که بازار انس جهانی کامال در وضعیت 

 TF:Daliy خطرناک و حرکت های عجیب قرار دارد(

 

  

 


