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 06/02/99تاریخ: 

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 قیمت طال

 عیار 18گرم طالی 

 پایین برگشت وعیار از مقاومت خط کانال طبق تحلیل به سمت  18در هفته گذشته گرم طالی 

برقرار  1مجدد طبق تحلیل پولبک زده )فلش سیاه( و هم اکنون مجدد از مقاومت به سمت پایین نزول کرده است )مسیر شماره 

  .است(

 .هدف بعدی از لحاظ تکنیکال پزچم سبز رنگ مشخص شده می تواند باشد

  .ر طال برای سرمایه گذاری می تواند از رونق بیافتداز لحاظ بنیادی با توجه به جو جامعه و هجوم مردم به سمت بورس بازا

 اشباع قیمت طال و کم شدن تقاضا به علت وضعیت کرونا در جامعه و با توجه به اینکه بورس تهران تنها بازار سهام مثبت دنیا است،

  .این دیدگاه برای اکثریت جامعه پدیدار شده است که نقدینگی را در یک بازار دیگر متمرکز کنند

  .نیز از دیگر دالیل بنیادی رونق تک بازار سهام است که دولت نقدینگی را به این سمت سوق دهد 99کسری بودجه 

 .در چنین شرابطی سایر بازار ها از جمله طال با کمبود تقاضا میتواند مواجه شود

 عیار نسبت به اخر هفته پیش کاهش داشته باشد و 18در حال حاضر قیمت گرم طالی 

 ال اول چنانچه ذکر شد کاهش تا هدف اول مشخص شده است. )تایم روزانه(احتم
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 عیار 18مثقال طالی 

 .عیار می باشد 18ابه گرم طالی عیار . نوع و نحوه حرکت نمودار هماهنگ و مش 18در تحلیل مثقال طال 

 .باید توجه داشت که قدرت حرکت بازار )مومنتوم( در کف حرکت خود قرار دارد
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  عیار تا فلش سبز رنگ مشخص شده نزول کند و 18احتماال کاهش قیمت هماهنگ با گرم 

دو  بین  سپس باید منتظر رفتار قیمت بود. به دیگر احتمالی طال در حال تشکیل یک حرکت رنج

 .محدوده مشخص است

 

 انس جهانی

 در نمودار این شاخص از لحاظ تکنیکی همان گونه که در شکل می توان دید در

  .کردرا می توان مشاهده  ABCD  یک حرکت بلند مدت امواج

  .خط کانال مشکل شده چندین بار مانع از عبور قیمت به سمت باال شده است

  .با توجه به شرایط حال حاضر نمودار حرکت فلش نارنجی رنگ برای هفته بعدی محتمل است

  شرایط را (Demand Zone) که ناحیه تقاضا نیز بر آن منطبق شده Q  زیرا با توجه به ناحیه حمایتی

  .برای حرکت به سمت پایین سخت کرده است و یک حمایت جدی را بوجود آورده است

  .و با توجه به مقاومت باالی نمودار یک حرکت بین این دو ناحیه داشته باشد

 .(Time Frame: Daily) .در حال حاضر باید منتظر بود و حرکت قیمت انس را برای بعد از این بازه مشاهده کرد
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