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و تحلیل انس طالی جهانی به صورت هفتگی درخدمت مخاطبان  99 تیر 14با تحلیل قیمت طال 

 هستیم فروشگاه اینترنتی طال و جواهر احسان عزیز وب سایت و

 تحلیل قیمت طال

 عیار 18گرم طالی 

 .تومان خود را در تاریخ ماندگار کرد 920000عیار در قیمت  18گرم طالی 

 بعد از شکست خط کانال قیمت به صورت شارپی در حال افزایش است و

 .میلیون تومان می باشد 1هدف اولیه در این حرکت 

 .نکته قابل توجه در این شاخص رسیدن مومنتوم بازار به سقف خود است که احتماال نشان از کاهش قدرت حرکت قیمت است

 میلیون ادامه دهد، 1اگر چنانچه قدرت حرکت کاهش یابد و قیمت به صعود خود تا مرز 

 .هد داشتشاهد واگرایی باشیم که به موجب آن احتماال اصالح قیمت به سمت پایین وجود خوا

 

 عیار 18مثقال طالی 

 .عیار دارد 18عیار در این هفته یک تفاوت با حرکت قیمتی گرم طالی  18در تحلیل قیمت طال در شاخص مثقال طالی 

 .)مومنتوم( است این تفاوت در قدرت حرکت بازار

 .در این باره میتوان به این نکته اشاره کرد که حرکت صعودی قیمت همچنان پا برجا است

 .و تا هم تراز شدن قدرت بازاری هر دو این شاخص منتظر بود
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 انیانس جه

 .در روند صعودی خود در حال حرکت است 19-انس جهانی طال همچنان تحت تاثیر ویروس کووید

 .باید توجه داشت که در میان مدت حرکت صعودی با شیب مالیم تری داخل یک کانال بوده است

 .و هم اکنون قیمت در سقف این کانال میان مدت قرار دارد

 .در این فلز گرانبها استکاهش حجم معامالت نشان از کاهش تقاضا 

 با توجه به بسته های مالی محرک از سوی بانک های مرکزی بازارهای سهام در این هفته با رشد مواجه شدند که

 .دالر می باشد 1800باعث کند شدن حرکت روند صعودی طال شد. همچنان در تایم روزانه هدف اول 
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