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تحلیل بازار طال
 ارز و 
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 همراه با شیپ ینیب بازار
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 شاخص قدرت سنجی:( 1

 قدرت جهت 95 اسفندسررسید 

 D      زولین 95 خرداد 10 شنبهودروز  

 B نزولی تمایالت قبلی

 ترین قدرت را در جهت مورد نظر دارد.ضعیف Dترین و قوی Aای که شود به گونهسنجیده می Dتا  Aقدرت تمایالت بازار از :  1 -1جدول

 :سطوح حمایت و مقاومت روزانه( 2

 4حمایت 3حمایت 2حمایت 1حمایت پیوت 1مقاومت 2مقاومت 3مقاومت 4مقاومت سررسید عنوان

 3419 3451 3456 3469 3474 3488 3493 3506 3530 فردایی دالر

 969000 984600 988600 994400 998400 1004200 1008200 1014000 1027800 فردایی طرح امامسکه 

 1024500 1036500 1042500 1045500 1051500 1054500 1060500 1063500 1078500 95 اسفند سکه آتی

 1164.7 1184.4 1192.0 1198.1 1205.7 1211.7 1219.3 1225.4 1246.7 جهانی اونس

 باشد.ها به تومان میکلیه قیمت :1 -2جدول 

 تحلیل اونس:( 3

 دالر  1213متی تا تراز مقاو دالری 14د با رش ومثبت نشان داد  شواکنر دال 1198.8یت ابه حمساعته  فریم یکتایم در اونس  قیمتگذشته  روز

  ود.اه بهمر
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 محدودههمچنین . شدخواهد ش صادر سیگنال فروشکست آن  با که می باشد دالر 1196.7ت حمایمهمترین در تایم فریم یکساعته در حال حاضر 

   .پیش روی قیمت می باشد مقاومتبه عنوان دالر  1223.7-1226.3

 

 تحلیل آتی:( 4

ا رشد بو  کنش مثبت نشان دادواتومان  1049000تراز حمایتی با رسیدن به  95 اسفندمعامالت قرارداد آتی سکه سررسید  در روز گذشته قیمت

 د.تومانی همراه بو 9000 قیمتی
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    هتوجاهد شد. با نال خرید صادر خویگه در صورت شکست آن سباشد کتومان می  1063000فریم یکساعته  مدر تایین مقاومت اضر مهمترحال حدر 

 قع شده استومان وات 1048000قیمت در تراز حمایت  ست.بت دور از انتظار نیی سکه با گپ مثبازگشایر در ساعات ابتدایی بازا رشد قیمتی اونسبه 

 روش صادر خواهد شد.ست آن سیگنال فکه در صورت شک

 

 : معامالت فاصله( 5

 باشد: با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می 95 خرداد 10 دوشنبه در روز معامالتی 95 اسفندفاصله معامالت قرارداد آتی سکه سررسید 

 قیمت بسته شدن ترین قیمتپایین باالترین قیمت قیمت باز شدن عنوان

 1,055,000 1,048,500 1,057,500 1,050,000 سکه آتی

 999,300 1,002,000 992,600 997,600 سکه نقدی

 214 179 250 202 فاصله/روز

 باشد.به تومان میها قیمتکلیه : 1 -5 جدول

 : ( تحلیل دالر6

 3461 تراز تا افت شاهد و شد قیمت رشد از مانع تومان 3475 مقاومتی محدوده بود، شده بیان قبلی تحلیل در که طور همان دالر قیمت نمودار در

-3479 مقاومتی باند در قیمت اما گذشته روز انتهای در. بودیم تومان 3463 حمایتی مهم سطح شدن شکسته و گذشته روز معامالت خالل در تومان

 صورت در دیگر سوی از. نیست ذهن از دور جاری، روز معامالت جریان در مقاومتی محدوده این از قیمت افت انتظار و داد خاتمه خود کار به 3480

 و رشد ادامه بر تأییدی تواندمی آن شدن شکسته که است گرفته قرار قیمت روی پیش تومان 3485 در تریمهم مقاومتی تراز مقاومت، این از عبور

 صورت در. است شده واقع 3461 در قبلی کف در بعدی حمایت و دارد قرار 3470 تراز در حمایت اولین افت، صورت در اما. باشد خرید سیگنال صدور
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 به افت انتظار نزول، مسیر در گیری قرار صورت در آل،ایده حالت در اینکه البته و شد خواهد صادر جدیدی فروش سیگنال قبلی، کف شدن شکسته

  .نیست ذهن از دور( 3465 هدف و) 3470 زیر

 

  مصطفی پازوکی –فاطمه توتونچی :انگرتحلیل


