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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 

  .یان دادهزار تومان به کار خود پا 640عیار در هفته گذشته با قیمت  18گرم طالی 

  دالیل بنیادی از اعم از کاهش قیمت نفت، رونق بازار سهام و... در

  .هفته های پیش همچنان برای تمامی بازارهای ایران صادق است

  عیار فعال داخل کانل مشخص شده ) هایالیت شده( در نوسان است و 18گرم طالی 

  .احتماال این هفته با اندکی کاهش مواجه شود

  لی ان در حرکت به سمت بیرون کانال خواهد بود که با منتظر شد واما حرکت اص

  .رفتار قیمت را مشاهده کرد

 با توجه به اندیکاتور مومنتوم که در کف حرکت خود می باشد باید دید که

  . حرکت های نوسانی با چه قدرتی حرکت خواهند کرد

د.)تایم:روزانه(در حال حاضر داخل کانال مالک عملکرد می تواند قرار بگیری
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 عیار 18مثقال طالی 

 با عیار 18 طالی مثقال  آنچنان که قبال نیز بیان شده است تحلیل و حرکت

 .ن استعیار همبستگی دارد و فعال در داخل در حال نوسا 18گرمطالی 

 

 انس جهانی

  .انس جهانی همچنان از وضعیت حال حاضر اقتصاد جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا تاثیر میپذیرد

  .در هفته گذشته محرک مالی ژاپن اندکی از فشار افزایش قیمت انس جهانی کاهش داد

  .)مشخص شده( باشدABCD در حال حاضر از نظر تکنیکالی قیمت میتواند در حال تکمیل یک حرکت موجی

  هم اکنون قیمت در یک مثلث در حال نوسان است که حرکت به سمت بیرون مثلث از C در موج

 .باال یا پایین حائز اهمیت استهر دو سمت 

  .الگوی مثلث یک الگوی کالسیک هست که معموال در دسته الگوهای ادامه دهنده قیمت رتبه بندی می شود

  .ولی در برخی موارد میتواند کامال برعکس رفتار کند

 .دوشنبه این هفته با اغاز کار بازار جهانی میتوان تصمیم بهتری اتخاذ کرد

 .نجی این هفته کیتکو تحلیل گران مجدد بر افزایش قیمت انس جهانی اتفاق نظر دارندبر اساس نطر س

 .اما باید توجه داشت که این شاخص خیلی حساس بوده و له اخبار آنی واکنش سریعی نشان می دهد
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