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 17/03/99تاریخ: 

و تحلیل انس طالی جهانی به صورت هفتگی درخدمت مخاطبان عزیز  99خرداد  17با تحلیل قیمت طال 

 هستیم طال و جواهر احسانفروشگاه اینترنتی  وب سایت و

 تحلیل قیمت طال

 عیار 18گرم طالی 

 .عیار در هفته گذشته با شروع مجدد روالی صعودی در مسیر حرکت اولیه قرار گرفت 18شاخص طالی 

 .تومان شروع بکار کرده است 710000خودرو، قیمت با  25000در شروع این هفته که مصادف شده است با قرعه کشی 

 تومان در 22000یکی از دالیل مهم افت قیمت تا احتمال فروش طال جهت تهیه نقدینگی برای ثبت نام خودرو 

 .عیار شده است 18هر گرم طالی 

  .از منظر تکنیکال قیمت همچنان در باالی کانال شکسته شده قرار دارد و روند صعودی احتمال اول است

 در صورتی که بعد از مشخص شدن وضعیت بازار خودرو قیمت روند صعودی را مجدد شروع کند

  .(P) تومان احتمال اول است. به این نکته باید توجه کرد قیمت تعادلی پیوت 780000هدف 

 .دقیقا در محدوده خط کانال قبلی قرار دارد و یک محدوده حمایتی مهم ایجاد کرده است. )تایم فریم: روزانه(

 

 عیار 18مثقال طالی 
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 عیار در هفته گدشته بعد از یک پولبک به ناحیه شکست شده مجدد به 18قیمت شاخص مثقال 

  .روند صعودی خود برگشته بود. دلیل ثبت نام خودرو نیز بر این شاخص موثر است

 .به سمت پایین باز شده است (Gap) امروز )شنبه( قیمت با یک شکاف

  .گر چانچه شکاف مورد نظر پر نشود احتمال کاهش مجدد وجود داردا

 .ولی انچنان که عنوان شد احتمال اول بعد از تعیین تکلیف قرعه کشی خودرو مجدد قیمت به روند صعودی خود بازگردد

 .{قیمت دقیقا روی پیوت قیمت تعادلی قرار دارد}

 

 انس جهانی

 .انس جهانی همچنان در رنج قیمتی قبلی خود بعد از شکسته شدن از داخل الگوی مثلث، در حال نوسان است

  .در این هفته محدوده حمایت و مقاومتی پیوت محل نوسان حرکت طال بوده است

  .ا به علت کشته شدن شهروند سیاه پوستتظاهرات در آمریک

 .بازارهای امریکا را تحت الشعاع قرار داده است

 در حال حاضر قیمت انس جهانی در تایم روزانه در حال تشکیل یک الگوی پرچم است که

 .البته تا قطعیت تشکیل الگو باید منتظر بود. احتمال اول حرکت رنج با شیب صعودی در محدوده مشخص شده است
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