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 عیار   18مثقال و گرم طالی  تکنیکال و خبریتحلیل 

01/05/1400 

شش روزه تهران بدون نوسان  ه تعطیلی  عیار در بازار ایران در شروع ماه مرداد با توجه ب   18مثقال طالی  مظنه  

هر مثقال طالی  مت  ، حرکت قیشود مشاهده می  فنی )تکنیکال( در نمودار قیمته است. آنچه از بابت  باقی ماند 

در  باشد.  یتا به امروز م  1399تومان از پانزده بهمن    5252000ا  تومان ت  3873000عیار در محدوده    18

تومان    3880000تومان و بعد از آن    4362000های  ه قیمتط قیمت محدود حال حاضر در صورت سقو

 6400000ولی در صورت صعود قیمت تمامی نواحی باالتر تا قیمت  .  رس هستند مهم در دستهای  یهناح

نیادی و خبری )فاندامنتال( در بحث  نکته توجه داشت که تحلیل ب تومان در دسترس است. اما باید به این  

ال که به عنوان یک ذخیره حفظ  مورد ط صوص در  بازارهای مالی ایران بیشتر از تکنیکال اثر گذار است، بخ 

 گیرد.  ه قرار میارزش دارایی مورد استفاد

ضعیت اقتصادی و  از بعد فاندامنتال باید این نکته توجه داشت که وضعیت اقتصادی کشور و به طبع آن و

و افزایش قیمت  رو  شهای پی در ماهتورم مجدد    معیشتی اکثر جامعه شرایط مناسبی ندارد. با توجه به احتمال

های مناسب برای حفظ ارزش  تواند یکی از گزینهسازی طال میتمامی اقالم در سطح جامعه خرید و ذخیره
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ه  کم شد قاضا برای خرید طال  ، ت بیان شد به دلیل ضعیف شدن اقتصاد خانوارهاور که طهمانشد. اما ها بادارایی

ولی خرید طال با  شود.  ل می منجر به کاهش قیمت یک کاال یا محصووانین اقتصادی کاهش تقاضا  در ق  .است

نوان موجب ضرر نخواهد شد. چرا که در طول زمان همواره روند صعودی خود را حفظ  مدت به هیچ عدید بلند 

های  کاهش نرخ بهره توسط بانکال یک دارایی بدون بهره است به این معنی که  ینکه طکرده است. با توجه به ا

  اندازون بهره یک امکان ویژه برای پسساطی طال بد ، خرید اقد دهرای خرید طال افزایش می مرکزی تقاضا را ب

 باشد. که این امکان را طال و جواهری احسان فراهم کرده است.  می

های بورس  . توجه باید داشت که بازارباشند ؛ ارز؛ سکه و طال میبورس  بازارهای مالی مورد توجه جامعه ایران  

شده  و همین عدم وجود تخصص باعث ضرر فراوان در یک و نیم سال گذشته    ردو ارز نیاز به تخصص زیادی دا 

پذیر نیستند یک گزینه مناسب باشد. تا با توجه به تورم  تواند برای افرادی که ریسکاما بازار طال می است.  

 د در جامعه ارزش دارایی های تحت تملک خود را  حفظ کنند.  موجو

. که بازدهی متوسط به  د ان%+ بازدهی داشته2  م از بازار های سکه و طال نزدیک به هر کدا  1400ه  در تیر ما

همچنین از باب خبری تغییر فرمول  % است.  1.5ی مقایسه شود که ماهانه  باالیی است اگر با نرخ سپرده بانک

اتحا از سوی  قیمت طال  و جومحاسبه  مالیات  دیه کشوری طال  و حذف  اجرت ساخت محصو ااهر  روی  ل  ز 

 .  زار طال تحریک کند اتواند جذابیت و تقاضا را مجدد به سمت بمی

. از  با مثقال دارد بتیمث کامل  (correlation) تگیتوجه داشت که همبسعیار باید  18در بحث گرم طالی  

هزار  900000تومان تا  1010000محدوده های قیمتی باشد. خبری همانند مثقال میاینرو از بابت فنی و 

قیمت  ورت صعود باشند. ولی باید توجه داشت که در ص در صورت کاهش قیمت مناسب برای خرید میمان تو

 باشد.  سرعت حرکتی بیشتری داشته تواند می

توان برای طال متصور بود  وجه نوع حرکت قیمت یک الگوی مثلث بلند مدت را میگیری کلی و با تدر نتیجه 

منظر بنیادی  که اگر ضلع باالیی قیمت به اعتبار شکسته شود افزایش قیمت مناسبی را خواهیم داشت. از  

  آمدن دولت جدید کار  و همچنین منتظر بودن برای بر روی ط در جامعه به دلیل کم شدن قدرت خرید  احتیا

آینده حرکت قدرتمندی را از خود  . ولی قطعا در یک ماه  احتمال دارد قیمت بازهم در مدار رنج حرکت کند 

 نشان خواهد داد.  
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