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و تحلیل انس طالی جهانی به صورت هفتگی درخدمت  99خرداد  31با تحلیل قیمت طال 

 هستیم فروشگاه اینترنتی طال و جواهر احسان مخاطبان عزیز وب سایت و

 تحلیل قیمت طال

 عیار 18گرم طالی 

 .تومان رسید 780000عیار بعد اعالم هدف اولیه خود در دو هفته پیش، امروز به رکورد قیمتی  18شاخص گرم طالی 

  .هدف تعیین شده دقیقا به اندازه ارتفاع کانال مشخص شده است که قیمت قبال از آن با قدرت عبور کرده بود

 تومان( که دو مولفه مهم و تاثیر گذار در 19000س جهانی و قیمت دالر )در حال حاضر به علت افزایش مجدد قیمت ان

  .عیار هستند هیجان و تب قیمت طال باال گرفته است 18قیمت طالی 

  .باید توجه کرد که قیمت امروز )شنبه( با شکاف باز شده است

 منوع واکنش قیمت به این شکاف قیمتی مهم است چرا که میتواند انواع الگوهای مه

  .شکل، برگشت جزیره ای و یا حتی عمل به انواع یک محدوده حمایتی نقش ایفا کند V از جمله برگشت

  در اندیکاتور مومنتوم احتمال قدرت گرفتن بازار در صورت شکست ناحیه نارنجی رنگ تا

 .سقف قبلی وجود دارد

 .است قبلی قعر تا نزول  در غیر این صورت

 

 عیار 18مثقال طالی 

http://ehsangold.com/
http://ehsangold.com/
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عیار هدف مشخص شده دو هفته قبل خود را به ثبت  18عیار همانند گرم طالی  18مثقال طالی 

  .رساند

 .عیار نیز صدق میکند 18عیار برای مثقال طالی  18عینا تحلیل گرم 

  .در این دو شاخص میتوان مد نظر قرار دادتنها تفاوتی که 

 .عیار هدف خود را بهتر نشانه روی کرده است )خط صورتی رنگ( 18اندیکاتور مومتنوم است که در مثقال طالی 

 

 انس جهانی

 هانی بعد از هفته ای که با ثبات قیمت و نوسان در یک محدوده کار خود را پایان داده بود،قیمت انس ج

  در هفته گذشته با انتشار اخبار شیوع موج دوم کرونا در اکثر کشورها و نوع جدید تر آن در کشور چین و

  همچنین تنش بین کره جنوبی و کره شمالی مجدد با قدرت شروع به افزایش کرد و

  . دالر کار خود را به پایان رساند 1750یمت حدودی در ق

  .دالر هدف مهم و مقاومتی قدرت مند به حساب می آید 1800همچنان از بابت تحلیلی و تکنیکی قیمت 

 .در حال حاضر صعودی بودن قیمت مشهود است

 (Time Frame: Daily) .پیمایش محدوده خاکستری رنگ در هفته بعد احتمال بیشتر دارد
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