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 رازاب ریخا یهتفه یاه دادیور یسررب

لوا شخب

راذگ ریثات و مهم یداصتقا رابخا و نالک داصتقا ،لاتنمادناف لیلحت

رگید فرط زا .دوب هارمه اهتکرام رد یدایز تاناسون اب هک ،میدوب ور هبور نپاژ و ایلارتسا ،نیچ ،اپورا ،اکیرمآ رد مهم یداصتقا رابخا راشتنا اب ریخا یهتفه رد
یلامتحا یاهگنج ،نیارکوا گنج دننام رضاح لاح نالک یسایس یاهتیعضو رگید فرط زا .دوب هارمه اهتکرام رد یدایز تاناسون اب هک ،میدوب ور هبور نپاژ
یور ییاذغ تینما نینچمه و نومیم هلبآ و اپورا یلامش یحاون رد رگید یلامتحا یاهگنج ،نیارکوا گنج دننام رضاح لاح نالک یسایس یاهتیعضو
            یاتسار رد هک تسا هدز نماد اهمروت هب و هتخادنا هیاس یداصتقا یاه تیلاعف یور ییاذغ تینما نینچمه و نومیم هلبآ و اپورا یلامش یحاون رد رگید
تسا هدش یزکرم یاهکناب طسوت صاخ یاه یریگ عضوم بجوم نآ یاتسار رد هک تسا هدز نماد اهمروت هب و هتخادنا هیاس یداصتقا یاه تیلاعف

.تسا هدش یزکرم یاهکناب طسوت صاخ یاه یریگ عضوم بجوم نآ



2

وروی یداینب لیلحت | رازاب ریخا یهتفه یاه دادیور یسررب

وروی یداینب لیلحت

Ma 30/3      اپورا هیداحتا نارس تسشن یرازگرب دهاش May 30/31 خیرات هبنش هس و هبنشود زور
     تسشن کی اپورا هیداحتا نارس سالجا .میدوب اپورا هیداحتا نارس تسشن یرازگرب دهاش
دشرا تاماقم و ناربهر روضح اب مظنم هزور ود تسشن کی اپورا هیداحتا نارس سالجا .میدوب
نارس سالجا راک روتسد .تسا وضع روشک 27 دشرا تاماقم و ناربهر روضح اب مظنم هزور ود
رد ناگدننک تکرش .دشاب عونتم دناوت یم نارس سالجا راک روتسد .تسا وضع روشک 27
      یم باختنا ار اپورا هیداحتا تاماقم ،سالجا رد ناگدننک تکرش .دشاب عونتم دناوت یم
      یم ثحب یداصتقا تیعضو دروم رد ،دننک یم باختنا ار اپورا هیداحتا تاماقم ،سالجا
      ،یقوقح لئاسم لح یارب ار یتامادقا ،دننک یم ثحب یداصتقا تیعضو دروم رد ،دننک
      تامادقا ،دننک یم نییعت یسایس و یلام ،یقوقح لئاسم لح یارب ار یتامادقا ،دننک
      ،سالجا نیا رد .دنهد یم ماجنا ار یتینما تامادقا ،دننک یم نییعت یسایس و یلام
       داصتقا رب راذگریثأت یللملا نیب تیعضو ،سالجا نیا رد .دنهد یم ماجنا ار یتینما
     یم رارق یسررب و ثحب دروم اپورا هیداحتا داصتقا رب راذگریثأت یللملا نیب تیعضو
       سالجا ،یتاعالطا یاوتحم رظن هطقن زا .دریگ یم رارق یسررب و ثحب دروم اپورا هیداحتا
     ناکما هک تسا یدیلک یاهدادیور زا یکی نارس سالجا ،یتاعالطا یاوتحم رظن هطقن زا .دریگ
اب هطبار رد رتشیب تامیمصت ینیب شیپ ناکما هک تسا یدیلک یاهدادیور زا یکی نارس
      ار اپورا هیداحتا یداصتقا و یلام یاه تسایس اب هطبار رد رتشیب تامیمصت ینیب شیپ
ثحب دروم یاهدادیور هب هتسب .دنک یم مهارف ار اپورا هیداحتا یداصتقا و یلام یاه تسایس
و یسایس یظافل نینچمه و سالجا رد ثحب دروم یاهدادیور هب هتسب .دنک یم مهارف
      نکمم وروی تمیق ،ناگدننک تکرش یداصتقا و یسایس یظافل نینچمه و سالجا رد
     ناسون نیا ،لاح نیا اب .دنک رییغت تسا نکمم وروی تمیق ،ناگدننک تکرش یداصتقا
       راد یتدم هاتوک تیهام ًالومعم ناسون نیا ،لاح نیا اب .دنک رییغت تسا


دراد یتدم هاتوک تیهام ًالومعم

 

  

بیوصت هب یژرنا و عافد ، تینما ،ییاذغ تینما ،نیارکوا دروم رد ار یجیاتن اپورا یاروش
       نایرج رد نارس سالجا زا زور نیلوا رد .دناسر بیوصت هب یژرنا و عافد ، تینما ،ییاذغ
،نیارکوا روهمج سیئر ،نیارکوا هرابرد ثحب نایرج رد نارس سالجا زا زور نیلوا رد .دناسر
    هب سنارفنک وئدیو قیرط زا ،یکسنلز ریمیدالو ،نیارکوا روهمج سیئر ،نیارکوا هرابرد ثحب
   مود زور رد .تسویپ اپورا هیداحتا ناربهر هب سنارفنک وئدیو قیرط زا ،یکسنلز ریمیدالو
      زا ،اقیرفآ هیداحتا سیئر ،لاس یکم ،سالجا مود زور رد .تسویپ اپورا هیداحتا ناربهر
     دروم رد ثحب نایرج رد سنارفنک وئدیو قیرط زا ،اقیرفآ هیداحتا سیئر ،لاس یکم ،سالجا
هیداحتا ناربهر.تسویپ اهنآ هب ییاذغ تینما دروم رد ثحب نایرج رد سنارفنک وئدیو قیرط
    هیوریب تالمح ًاروف دنتساوخ هیسور زا اپورا هیداحتا ناربهر.تسویپ اهنآ هب ییاذغ تینما
      یاهتخاسریز و نایماظنریغ هیلع دوخ هیوریب تالمح ًاروف دنتساوخ هیسور زا اپورا
    و اهورین مامت و دنک فقوتم ار یماظنریغ یاهتخاسریز و نایماظنریغ هیلع دوخ
       و دیق نودب و ًاروف ار دوخ یماظن تازیهجت و اهورین مامت و دنک فقوتم ار یماظنریغ
        یاهزرم لخاد رد نیارکوا کاخ لک زا طرش و دیق نودب و ًاروف ار دوخ یماظن تازیهجت
      دنک جراخ یللملانیب هدش هتخانش یاهزرم لخاد رد نیارکوا کاخ لک زا طرش

.دنک جراخ یللملانیب هدش هتخانش

سالجا یلک جیاتن
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لاس رد ات تسا هدامآ و داد دهاوخ همادا یگنیدقن هب دوخ یروف زاین عفر یارب نیارکوا تلود هب کمک هب اپورا هیداحتا هک دندرک دیکات اپورا هیداحتا یاه تلود و اهروشک نارس
       یاروش .دنک اطعا وروی درایلیم 9 فقس ات ییانثتسا یلام نالک یاه کمک نیارکوا هب 2022 لاس رد ات تسا هدامآ و داد دهاوخ همادا یگنیدقن هب دوخ یروف زاین عفر یارب نیارکوا
هب اپورا هیداحتا هب نیارکوا تارداص هیلک تادراو هفرعت قیلعت یارب میمصت بیوصت زا اپورا یاروش .دنک اطعا وروی درایلیم 9 فقس ات ییانثتسا یلام نالک یاه کمک نیارکوا هب 2022
یپایپ زور ود رد وروی تمیق شیازفا دهاش دادیور نیا یپ رد .درک لابقتسا لاس کی تدم هب اپورا هیداحتا هب نیارکوا تارداص هیلک تادراو هفرعت قیلعت یارب میمصت بیوصت زا اپورا
.دوب راذگریثات EUR یاه تفج رب هک میدوب دادیور یپایپ زور ود رد وروی تمیق شیازفا دهاش دادیور نیا یپ رد .درک لابقتسا لاس کی تدم

EUیاه تفج رب هک میدوب دادیور EUR دوب راذگریثات.


ینارنخس اهنآ زا یکی هک میدوب وروی هزوح رد رگید مهم دادیور ود دهاش ریخا یهتفه رد

 یاهشرگن و دوب مهم رایسب وروی یارب دادیور نیا .دوب اپورا یزکرم کناب سییر ،دراگال مناخ ینارنخس اهنآ زا یکی هک میدوب وروی هزوح رد رگید مهم دادیور ود دهاش ریخا یهتفه رد
،دوب وروی صخاش رد دیدش شهاک بجوم دش نایب دراگال مناخ طسوت هک اپورا یزکرم کناب یاهشرگن و دوب مهم رایسب وروی یارب دادیور نیا .دوب اپورا یزکرم کناب سییر ،دراگال مناخ
قبط .تشاد هارمه هب هبنشراهچ زور رد وروی تمیق رد ار یدصرد کی شهاک هکیروط هب ،دوب وروی صخاش رد دیدش شهاک بجوم دش نایب دراگال مناخ طسوت هک اپورا یزکرم کناب
  گنج لیلد هب هک هتفرگ رارق یکانرطخ دح رد اپورا رد یمروت تیعضو دراگال مناخ یاههتفگ قبط .تشاد هارمه هب هبنشراهچ زور رد وروی تمیق رد ار یدصرد کی شهاک هکیروط هب
یژرنا هضرع شهاک زا یشان داصتقا یارب یلامتحا تارطخ و نییاپ ییاذغ تینما ،نیارکوا گنج لیلد هب هک هتفرگ رارق یکانرطخ دح رد اپورا رد یمروت تیعضو دراگال مناخ یاههتفگ
تینما ،نیارکوا گنج لیلد هب هک هتفرگ رارق یکانرطخ دح رد اپورا رد .دشابیم اپورا رد یژرنا هضرع شهاک زا یشان داصتقا یارب یلامتحا تارطخ و نییاپ ییاذغ تینما ،نیارکوا
         دشابیم اپورا رد یژرنا هضرع شهاک زا یشان داصتقا یارب یلامتحا تارطخ و نییاپ ییاذغ تینما ،نیارکوا گنج لیلد هب هک هتفرگ رارق یکانرطخ دح رد اپورا رد .دشابیم اپورا رد

.دشابیم اپورا رد یژرنا هضرع شهاک زا یشان داصتقا یارب یلامتحا تارطخ و نییاپ ییاذغ
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رد وروی تمیق شهاک بجوم هک .دش رشتنم % -1.3 ددع اب لبق هام هب تبسن یدصرد 1.6 شهاک اب هک دوب اپورا هیداحتا یشورف هدرخ صخاش راشتنا اپورا رد رگید مهم دادیور.1
  1. هقطنم رد یشورف هدرخ رد رییغت هدنهد ناشن هناهام یشورف هدرخ صخاش .دش نئوژ موس رد وروی تمیق شهاک بجوم هک .دش رشتنم % -1.3 ددع اب لبق هام هب تبسن یدصرد
 کی زا هدافتسا اب یمروت هبساحم  .تسا لبق هام هب تبسن هدش شرازگ هام رد ،وروی هقطنم رد یشورف هدرخ رد رییغت هدنهد ناشن هناهام یشورف هدرخ صخاش .دش نئوژ موس
             یلصف تروص هب نینچمه صخاش نیا .دوش یم میظنت صوصخم هدننک لیدعت صخاش  کی زا هدافتسا اب یمروت هبساحم  .تسا لبق هام هب تبسن هدش شرازگ هام رد ،وروی
یتسیروت لصف ای سمسیرک شورف رثا فذح یارب ،لاثم ناونع هب) دوش یم میظنت زین یلصف تروص هب نینچمه صخاش نیا .دوش یم میظنت صوصخم هدننک لیدعت صخاش
     .(ناتسبات یتسیروت لصف ای سمسیرک شورف رثا فذح یارب ،لاثم ناونع هب) دوش یم میظنت زین


.(ناتسبات

    یم ریثأت وروی هقطنم رد مروت حطس رب مود دروم  .دوش یم هتفرگ رظن رد هدننک فرصم تیلاعف و هدننک فرصم هنیزه یدیلک یاه صخاش زا یکی ناونع هب یشورف هدرخ رییغت
     یم رت لاعف یداصتقا دشر و رتشیب مروت هب رجنم رتالاب هدننک فرصم جراخم .دراذگ یم ریثأت وروی هقطنم رد مروت حطس رب مود دروم  .دوش یم هتفرگ رظن رد هدننک فرصم
              بولطم وروی تمیق یارب ناوت یم ار وروی هقطنم رد یشورف هدرخ شیازفا ،نیاربانب.دوش یم رت لاعف یداصتقا دشر و رتشیب مروت هب رجنم رتالاب هدننک فرصم جراخم .دراذگ
      تسناد بولطم وروی تمیق یارب ناوت یم ار وروی هقطنم رد یشورف هدرخ شیازفا ،نیاربانب.دوش

.تسناد



5

نی یداینب لیلحت | رازاب ریخا یهتفه یاه دادیور یسررب

نی یداینب لیلحت

طسوت نپاژ یشورف هدرخ صخاش هبنش هس زور

    دش رشتنم نپاژ تعنص و تراجت ،داصتقا ترازو طسوت نپاژ یشورف هدرخ صخاش هبنش هس زور
 .دیسر % 0.8- هب یلبق ددع زا % 0.9 شهاک اب هک دش رشتنم نپاژ تعنص و تراجت ،داصتقا ترازو
لک مجح ،هناهام یشورفهدرخ صخاش .دیسر % 0.8- هب یلبق ددع زا % 0.9 شهاک اب هک.0.0
    هتشذگ هام رد ار تامدخ و الاک یشورفهدرخ لک مجح ،هناهام یشورفهدرخ صخاش
       صخاش کی هک دهدیم ناشن لبق هام هب تبسن هتشذگ هام رد ار تامدخ و الاک یشورفهدرخ
یم میظنت یلصف تروص هب و تسا رارف رایسب صخاش کی هک دهدیم ناشن لبق هام هب تبسن
        رد یمروت مهم صخاش کی یشورف هدرخ .دوش یم میظنت یلصف تروص هب و تسا رارف رایسب
       فرصم جراخم یبایزرا ناکما هک تسا نپاژ روشک رد یمروت مهم صخاش کی یشورف هدرخ .دوش
یانثتسا هب ،ماقرا نیا .دنک یم مهارف ار هدننک فرصم جراخم یبایزرا ناکما هک تسا نپاژ روشک
        هجوت لباق رایسب ،وردوخ شورف رد دایز تاناسون یانثتسا هب ،ماقرا نیا .دنک یم مهارف ار هدننک
ناشن ار فرصم دنور یساسا یاهوگلا اریز دنتسه هجوت لباق رایسب ،وردوخ شورف رد دایز تاناسون
.دنهد یم ناشن ار فرصم دنور یساسا یاهوگلا اریز دنتسه


.دنهد یم

هب هتسباو یتنرتنیا یاه هاگشورف لیلد هب ینپاژ ناشورف هدرخ تیلاعف ،ریخا یاه لاس رد
      اب .تسا هدش رتراوشد یجراخ یاهروشک هب هتسباو یتنرتنیا یاه هاگشورف لیلد هب
     ،2010 لاس زا دنمشوه یاهیشوگ شرتسگ اب .تسا هدش رتراوشد یجراخ یاهروشک
201     یروانف تراهم چیه لصا رد هک ییاههدوت ،2010 لاس زا دنمشوه یاهیشوگ شرتسگ
      زا هدافتسا هب عورش ،دنتشادن تاعالطا یروانف تراهم چیه لصا رد هک ییاههدوت
     نیا ،نیاربانب .دندرک یتنرتنیا ناشورفهدرخ زا هدافتسا هب عورش ،دنتشادن تاعالطا
    یم ریثأت ینپاژ یشورف هدرخ صخاش  رب  قافتا نیا ،نیاربانب .دندرک یتنرتنیا ناشورفهدرخ
یهطبار هب هجوت اب صخاش نیا شهاک.دراذگ یم ریثأت ینپاژ یشورف هدرخ صخاش  رب  قافتا
   شهاک بجوم دراد نی تمیق اب هک یمیقتسم یهطبار هب هجوت اب صخاش نیا شهاک.دراذگ
.دوب ریخا هتفه رد نی تمیق ریگمشچ رایسب شهاک بجوم دراد نی تمیق اب هک یمیقتسم


.دوب ریخا هتفه رد نی تمیق ریگمشچ رایسب
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تشاد هتفه لیاوا رد وتپیرک نینچمه و ایسآ یاهماهس رب یتبثم ریثات هک (47.8 :تامدخ شخب 49.6 :دیلوت شخب) میدوب 50 یکیدزن هب صخاش نیا تشگرب دهاش هتشذگ هتفه رد49.5
.تشاد هتفه لیاوا رد وتپیرک نینچمه و ایسآ یاهماهس رب یتبثم ریثات هک (47.8 :تامدخ.47

 ناوی یداینب لیلحت
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دحتم تالایا رالد 
یداینب لیلحت
هدحتم تالایا رالد 

      و یثنخ هدودحم ات هرهب خرن شیازفا و ورزر لاردف یاهیریگ عضوم اب ریخا یاههتفه رد
        دهاش ،هضرق قاروا نیگنس شورف نینچمه و یثنخ هدودحم ات هرهب خرن شیازفا و ورزر
     وتپیرک و اهصخاش ،اهماهس دیدش شهاک دهاش ،هضرق قاروا نیگنس شورف نینچمه
     ات هرهب خرن فیلکت لاحره هب زورما ات .میدوب وتپیرک و اهصخاش ،اهماهس دیدش شهاک
    یلصا لاوس ،تسا نشور الماک یثنخ هدودحم ات هرهب خرن فیلکت لاحره هب زورما ات .میدوب
میوشیم یضابقنا هدودحم دراو هک تسا نیا یلصا لاوس ،تسا نشور الماک یثنخ هدودحم
      و دراد مروت دنور هب یگتسب شباوج هک ؟هن ای میوشیم یضابقنا هدودحم دراو هک تسا نیا
یاه دادیور هب یگتسب یدح ات مه مروت دنور و دراد مروت دنور هب یگتسب شباوج هک ؟هن ای
دراد (... و گنج ,هنیطنرق )نالک یاه دادیور هب یگتسب یدح ات مه مروت دنور

لاردف ریخا یاه یریگ عضوم هب هجوت اب هتبلا
.دراد (... و گنج ,هنیطنرق )نالک
یاههدودحم تمس هب تکرح لامتحا ورزر لاردف ریخا یاه یریگ عضوم هب هجوت اب هتبلا
     ناد داصتقا نمکورگ لپ .دراد دوجو یضابقنا یاههدودحم تمس هب تکرح لامتحا ورزر
      تعنص هرهب خرن دیوگیم ییاکیرمآ هتسجرب ناد داصتقا نمکورگ لپ .دراد دوجو یضابقنا
     مین هرهب خرن سپ تسا دصرد هس دودح تعنص هرهب خرن دیوگیم ییاکیرمآ هتسجرب
       تسین یمک ددع مه دصرد مین هرهب خرن سپ تسا دصرد هس دودح

.تسین یمک ددع مه دصرد

نیا یهمه یسررب رد هک دنتسه نتفر شورف هب لاح رد تعرس اب هضرق قاروا رگید فرط زا
 طساوا ات اهتسایس نیا هجیتن تاعالطا نیا یهمه یسررب رد هک دنتسه نتفر شورف
     الامتحا هک یعقوم ،دوشیم صخشم ناتسبات طساوا ات اهتسایس نیا هجیتن تاعالطا
     رد و تیوقت رالد ،دش دهاوخ شزیر راچد تفن الامتحا هک یعقوم ،دوشیم صخشم ناتسبات
تشاد میهاوخ ور اهماهس شزیر هجیتن رد و تیوقت رالد ،دش دهاوخ شزیر راچد تفن

مهم رایسب صخاش ریخا هتفه هبنش هس زور رد
.تشاد میهاوخ ور اهماهس شزیر هجیتن
شهاک اب هک دش رشتنم هدننک فرصم نانیمطا مهم رایسب صخاش ریخا هتفه هبنش هس زور رد
یارب رالد صخاش شهاک بجوم یدحاو 2.2 شهاک اب هک دش رشتنم هدننک فرصم نانیمطا
     دوب یهاتوک تدم یارب رالد صخاش شهاک بجوم یدحاو 2.2

.دوب یهاتوک تدم



8

اکیرمآ هدحتم تالایا رالد یداینب لیلحت | رازاب ریخا یهتفه یاه دادیور یسررب


ناشن ار روشک داصتقا تابث هب هدننک فرصم دامتعا نازیم هدننک فرصم نانیمطا صخاش
لک هنومن) تسا راوناخ 3000 دودح زا هناهام یجنسرظن ساسا رب صخاش نیا .دهد یم ناشن ار روشک داصتقا تابث هب هدننک فرصم دامتعا نازیم هدننک فرصم نانیمطا صخاش
دامتعا و دیرخ تردق ،یلام تیعضو یبایزرا ناکما صخاش نیا .(دریگ یم رب رد ار روشک لک هنومن) تسا راوناخ 3000 دودح زا هناهام یجنسرظن ساسا رب صخاش نیا .دهد یم300
   یم لاوس 5 لماش یجنسرظن نیا همانشسرپ .دنک یم مهارف ار طسوتم هدننک فرصم کی دامتعا و دیرخ تردق ،یلام تیعضو یبایزرا ناکما صخاش نیا .(دریگ یم رب رد ار روشک
و راک و بسک یمومع طیارش :تسا طبترم یداصتقا یلعف طیارش اب لاوس ود .دشاب یم لاوس 5 لماش یجنسرظن نیا همانشسرپ .دنک یم مهارف ار طسوتم هدننک فرصم کی
               .لاغتشا و راک و بسک یمومع طیارش :تسا طبترم یداصتقا یلعف طیارش اب لاوس ود .دشاب


 .لاغتشا
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،بوخ ار اه هفلوم نیا ناگدنهد خساپ  .تسا هدنیآ هام 6 یارب راوناخ دمآرد و لاغتشا ،راک و بسک طیارش رد تارییغت دروم رد هدننک فرصم تاراظتنا هدننک سکعنم رگید لاوس هس
تاراظتنا هب طوبرم یجنسرظن زا دصرد 60 هک ییاجنآ زا  .دننک یم یبایزرا طسوتم ای دب ،بوخ ار اه هفلوم نیا ناگدنهد خساپ  .تسا هدنیآ هام 6 یارب راوناخ دمآرد و لاغتشا ،راک
6 .دوش یم هتفرگ رظن رد ورشیپ رازاب صخاش ناونع هب روتاکیدنا نیا ،تسا تاراظتنا هب طوبرم یجنسرظن زا دصرد 60 هک ییاجنآ زا  .دننک یم یبایزرا طسوتم ای دب

یم دنک داصتقا تکرح هک ینامز هژیو هب ،هدننک فرصم دامتعا دروم رد تابث اب شرازگ کی
.دوش یم هتفرگ رظن رد ورشیپ رازاب صخاش ناونع هب روتاکیدنا نیا ،تسا
هدننک فرصم دامتعا دشر .دهد رارق راشف تحت تدش هب ار زرا یاهرازاب دناوت یم ،دوش یم دنک داصتقا تکرح هک ینامز هژیو هب ،هدننک فرصم دامتعا دروم رد تابث اب شرازگ کی
    کی ًالثم) دنهد یم ماجنا گرزب یاهدیرخ و دننک یم جرخ رتشیب مدرم هک تسا نآ زا یکاح هدننک فرصم دامتعا دشر .دهد رارق راشف تحت تدش هب ار زرا یاهرازاب دناوت یم ،دوش
یاه هنیزه شیازفا و یداصتقا یاه تیلاعف شیازفا هب رجنم رما نیا  .(هناخ ای نیشام کی ًالثم) دنهد یم ماجنا گرزب یاهدیرخ و دننک یم جرخ رتشیب مدرم هک تسا نآ زا یکاح
 هب رجنم تسا نکمم هدننک فرصم یاه هنیزه دشر نینچمه .دش دهاوخ هدننک فرصم یاه هنیزه شیازفا و یداصتقا یاه تیلاعف شیازفا هب رجنم رما نیا  .(هناخ ای نیشام
 هفرح نانادداصتقا طسوت ًالومعم هدننک فرصم دامتعا صخاش ،نیاربانب .دوش یمروت دشر هب رجنم تسا نکمم هدننک فرصم یاه هنیزه دشر نینچمه .دش دهاوخ هدننک فرصم
 ینهذ رایسب نیمخت کی هدننک فرصم دامتعا ،لاح نیا اب .دوش یم تراظن تقد هب یا هفرح نانادداصتقا طسوت ًالومعم هدننک فرصم دامتعا صخاش ،نیاربانب .دوش یمروت دشر
   .دنوش ریسفت طایتحا اب دیاب جیاتن ،نیاربانب .دراد یگتسب رازاب یلعف هیحور هب هک تسا ینهذ رایسب نیمخت کی هدننک فرصم دامتعا ،لاح نیا اب .دوش یم تراظن تقد هب یا
        رگا  .دننک یم یبایزرا هام 6 ات 3 یط ار صخاش کرحتم نیگنایم نانادداصتقا زا یرایسب .دنوش ریسفت طایتحا اب دیاب جیاتن ،نیاربانب .دراد یگتسب رازاب یلعف هیحور هب هک تسا
صخاش دشر.دننک یم تبحص دنور کی زا نارگلیلحت ،دهد ناشن ار یتباث شهاک ای دشر رگا  .دننک یم یبایزرا هام 6 ات 3 یط ار صخاش کرحتم نیگنایم نانادداصتقا زا یرایسب
.دوش یدوعص تهج رد رالد تدم هاتوک تاناسون ثعاب تسا نکمم راظتنا دح زا رتالاب صخاش دشر.دننک یم تبحص دنور کی زا نارگلیلحت ،دهد ناشن ار یتباث شهاک ای دشر


.دوش یدوعص تهج رد رالد تدم هاتوک تاناسون ثعاب تسا نکمم راظتنا دح زا رتالاب
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          شخب لاغتشا تیعضو و همانزارت صوصخ رد ورزر لاردف میمصت ،تامدخ و دیلوت شخب رد دیرخ ناریدم صخاش دهاش هدننک فرصم دامتعا صخاش رب هوالع ریخا یهتفه رد
لاغشا یلغش یاه تیعقوم شرازگ راشتنا دهاش نئوژ کی زور رد .میدوب یزرواشک ریغ شخب لاغتشا تیعضو و همانزارت صوصخ رد ورزر لاردف میمصت ،تامدخ و دیلوت شخب
          .دوب هارمه شهاک اب هک میدوب JOLTS Job Opening ای هدشن لاغشا یلغش یاه تیعقوم شرازگ راشتنا دهاش نئوژ کی زور رد .میدوب یزرواشک ریغ

JOLTS Job Openinای هدشن JOLTS Job Opening دوب هارمه شهاک اب هک میدوب.
یرادا و یتعنص ،یراجت قطانم رد یلاخ لغاشم دروم رد هناهام شرازگ کی شرازگ نیا
    یراک زور نیرخآ ات هک تسا یلاخ لغاشم مامت لماش هبساحم نیا .تسا هدحتم تالایا یرادا و یتعنص ،یراجت قطانم رد یلاخ لغاشم دروم رد هناهام شرازگ کی شرازگ نیا
   Job Openings) هدحتم تالایا JOLTS شرازگ رد صخاش نیا .دننام یم یقاب هام کی یراک زور نیرخآ ات هک تسا یلاخ لغاشم مامت لماش هبساحم نیا .تسا هدحتم تالایا
Job Opening JOLT  نیا رد .تسا هدش هدناجنگ نایامرفراک یجنسرظن ساسا رب (Job Openings and Labor Turnover Survey) هدحتم تالایا JOLTS شرازگ رد صخاش نیا .دننام یم یقاب هام کی
and Labor Turnover Survey) و مادختسا ،یلاخ لغاشم دادعت ،دوخ یاه تکرش رد مادختسا نایامرفراک ،همانشسرپ نیا رد .تسا هدش هدناجنگ نایامرفراک یجنسرظن ساسا رب
           هناهام تروص هب هک یشرازگ رد و هدش شزادرپ اه هداد نیا .دننک یم صخشم ار جارخا و مادختسا ،یلاخ لغاشم دادعت ،دوخ یاه تکرش رد مادختسا نایامرفراک ،همانشسرپ
  .دوش یم فلتخم عیانص و قطانم رد هناگادج یاه هداد لماش دوش یم رشتنم هناهام تروص هب هک یشرازگ رد و هدش شزادرپ اه هداد نیا .دننک یم صخشم ار جارخا

زا لبق  .تسا یلم حطس رد راک یورین هضرع دازام ای یرسک یارب یرایعم JOLTS یاه هداد
.دوش یم فلتخم عیانص و قطانم رد هناگادج یاه هداد لماش دوش یم رشتنم
JOLTیاه هداد JOLTS هدحتم تالایا رد راک یورین یارب هدشن هدروآرب یاضاقت زا یصخاش چیه ،شرازگ نیا راشتنا زا لبق  .تسا یلم حطس رد راک یورین هضرع دازام ای یرسک یارب یرایعم
یاه هخرچ فیصوت و یلم راک رازاب لیلحت یارب شرازگ نیا زا نانادداصتقا .تشادن دوجو هدحتم تالایا رد راک یورین یارب هدشن هدروآرب یاضاقت زا یصخاش چیه ،شرازگ نیا راشتنا
داصتقا یارب ار یتبثم یگژیو وس کی زا یلاخ لغاشم شیازفا  .دننک یم هدافتسا یراجت یاه هخرچ فیصوت و یلم راک رازاب لیلحت یارب شرازگ نیا زا نانادداصتقا .تشادن دوجو
   راک رازاب رد لداعت مدع هدنهد ناشن ،دهد همادا دوخ دشر هب نانچمه یراکیب رگا اما ،دراد داصتقا یارب ار یتبثم یگژیو وس کی زا یلاخ لغاشم شیازفا  .دننک یم هدافتسا یراجت
ناوت یم ار یلاخ لغاشم دادعت شیازفا ،یلک روط هب.تسا طیارش دجاو لنسرپ دوبمک و راک رازاب رد لداعت مدع هدنهد ناشن ،دهد همادا دوخ دشر هب نانچمه یراکیب رگا اما ،دراد
   .تسناد تبثم اکیرمآ رالد یارب ناوت یم ار یلاخ لغاشم دادعت شیازفا ،یلک روط هب.تسا طیارش دجاو لنسرپ دوبمک و


.تسناد تبثم اکیرمآ رالد یارب
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.دنشکب یاهزات سفن ماهس یاهرازاب ات دش ثعاب و دناسر تبث هب ار یتبثم ددع راظتنا فالخرب هک میدوب اکیرمآ دیرخ ناریدم صخاش راشتنا دهاش نینچمه نوژ هام لوا زور رد

.دنشکب یاهزات سفن ماهس یاهرازاب ات دش ثعاب و دناسر تبث هب ار یتبثم ددع راظتناISM Manufacturing PMI رد هدحتم تالایا دیلوت شخب رد یراجت طیارش هدننک سکعنم

ISM Manufacturing PMI هسسوم طسوت هک ،تسا هدش صخشم هام رد هدحتم تالایا دیلوت شخب رد یراجت طیارش هدننک سکعنم ISM  هسسوم ،دوشیم رشتنم (ISM) کی
 IS    IS       .دراد وضع 40000 زا شیب هک تسا هدحتم تالایا رد نیمات تیریدم یعافتناریغ نامزاس کی (ISM) هسسوم ،دوشیم رشتنم  ISM هسسوم طسوت هک ،تسا هدش صخشم هام


.دراد وضع 40000 زا شیب هک تسا هدحتم تالایا رد نیمات تیریدم یعافتناریغ نامزاس4000PMI ءزج دیلوت شخب هچرگا .تسا یداصتقا تمالس یاه صخاش نیرتمهم زا یکی دیلوت
PMI هدنیآ دشر ای دوکر زا هیلوا صخاش کی زونه اما ،تسین یلم یلخاد صلاخان دیلوت زا یمهم ءزج دیلوت شخب هچرگا .تسا یداصتقا تمالس یاه صخاش نیرتمهم زا یکی دیلوت
یم رییغت رازاب طیارش ینامز هچ دنناد یم هک دنتسه یناسک نیلوا وزج دیرخ ناریدم .تسا هدنیآ دشر ای دوکر زا هیلوا صخاش کی زونه اما ،تسین یلم یلخاد صلاخان دیلوت زا یمهم
یبایزرا ار یداصتقا طیارش رییغت دنور دنناوت یم و دننک یم راک تدم هاتوک رد اهنآ اریز ،دنک یم رییغت رازاب طیارش ینامز هچ دنناد یم هک دنتسه یناسک نیلوا وزج دیرخ ناریدم .تسا
شرازگ راک رامآ هرادا زا و دوش یم رشتنم یلخاد صلاخان دیلوت زا رتدوز صخاش نیا .دننک یبایزرا ار یداصتقا طیارش رییغت دنور دنناوت یم و دننک یم راک تدم هاتوک رد اهنآ اریز ،دنک
تبثم اکیرمآ رالد یارب الومعم دیلوت PMI دشر .تسا ورشیپ صخاش کی نیاربانب ،دهد یم شرازگ راک رامآ هرادا زا و دوش یم رشتنم یلخاد صلاخان دیلوت زا رتدوز صخاش نیا .دننک
PMدشر .تسا ورشیپ صخاش کی نیاربانب ،دهد یم PMI دوش یم یقلت تبثم اکیرمآ رالد یارب الومعم دیلوت


.دوش یم یقلت
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.دوب هارمه شیازفا اب راظتنا فالخرب دیلوت شخب دیرخ ناریدم صخاش دننامه هک دش رشتنم تامدخ شخب دیرخ ناریدم صخاش نئوژ هس خیرات رد دعب زور ود

.دوب هارمه شیازفا اب راظتنا فالخرب دیلوت شخب دیرخ ناریدم صخاشISM Non- Manufacturing PMI شخب رد تیلاعف و یراجت طیارش هدننک سکعنم

        ISM Non- Manufacturing PMI هدنهد ناشن دشاب 50 یالاب ددع شرازگ رگا .تسا نیعم هام رد هدحتم تالایا تامدخ شخب رد تیلاعف و یراجت طیارش هدننک سکعنم
5    طیارش رد ضابقنا هدنهد ناشن 50 ریز صخاش .تسا تامدخ شخب رد تیلاعف شیازفا هدنهد ناشن دشاب 50 یالاب ددع شرازگ رگا .تسا نیعم هام رد هدحتم تالایا تامدخ
تسا یداصتقا طیارش رد ضابقنا هدنهد ناشن 50 ریز صخاش .تسا تامدخ شخب رد تیلاعف شیازفا5


.تسا یداصتقا PMI دیلوت رد یدایز مهس تامدخ شخب .تسا یداصتقا تمالس مهم صخاش کی
            PM PMI نیاربانب ،دراد روشک یلخاد صلاخان دیلوت رد یدایز مهس تامدخ شخب .تسا یداصتقا تمالس مهم صخاش کی PMI رظن رد دشر ای دوکر عورش یلصا صخاش ناونع هب
PMنیاربانب ،دراد روشک یلخاد صلاخان PMI دشر .دوش یم هتفرگ رظن رد دشر ای دوکر عورش یلصا صخاش ناونع هب PMI دوش یم یقلت تبثم اکیرمآ رالد یارب الومعم یدیلوت ریغ.

PMدشر .دوش یم هتفرگ PMI دوش یم یقلت تبثم اکیرمآ رالد یارب الومعم یدیلوت ریغ.
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اکیرمآ هدحتم تالایا رالد یداینب لیلحت | رازاب ریخا یهتفه یاه دادیور یسررب

 یهتنم یاهزور رد رازاب دش بجوم هک ،دوب ور هبور شیازفا یرادقم اب هکلب دادن شهاک ار همان زارت اهنت هن یلک یاهراظتنا فالخرب زور لاردف هتشذگ هتفه هبنش جنپ نینچمه
هدنیآ یاههتفه زا الامتحا ورزر لاردف همانزارت شهاک ،دشکب یتحار سفن هتفه رخآ هب یهتنم یاهزور رد رازاب دش بجوم هک ،دوب ور هبور شیازفا یرادقم اب هکلب دادن شهاک
دش دهاوخ عورش هدنیآ یاههتفه زا الامتحا ورزر لاردف همانزارت شهاک ،دشکب یتحار سفن هتفه رخآ هب

.دش دهاوخ عورش

S&P 50صخاش S&P 500 همانزارت و
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اکیرمآ هدحتم تالایا رالد یداینب لیلحت | رازاب ریخا یهتفه یاه دادیور یسررب

اهتکرش کسیر /رالد صخاش

SPصخاش  SPX/ نیوکتیب
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ایلارتسا رالد یداینب لیلحت | رازاب ریخا یهتفه یاه دادیور یسررب

یلارتسا رالد 
یداینب لیلحت
ایلارتسا رالد 

    Jun   % 2.8 شهاک اب هک میدوب هارمه ایلارتسا GDP صخاش ندش رشتنم اب June 1 هبنشراهچ زور
2.    GDP بجوم هک ،دوب هارمه لبق هام هس هب تبسن % 2.8 شهاک اب هک میدوب هارمه ایلارتسا
        ایلارتسا یلخاد صلاخان دیلوت .دش AUD شهاک بجوم هک ،دوب هارمه لبق هام هس هب تبسن
 AUشهاک AUD و اهالاک رازاب شزرا رد تارییغت هدننک سکعنم ایلارتسا یلخاد صلاخان دیلوت .دش
       هس رد یلخاد داصتقا طسوت هدش دیلوت تامدخ و اهالاک رازاب شزرا رد تارییغت هدننک سکعنم
نودب ،لبق ههام هس هب تبسن هدش شرازگ ههام هس رد یلخاد داصتقا طسوت هدش دیلوت تامدخ
ناوت یم ار درکیور هس .تسا دیلوت یاه هنیزه نودب ،لبق ههام هس هب تبسن هدش شرازگ ههام
        .درک لامعا یلخاد صلاخان دیلوت هبساحم یارب ناوت یم ار درکیور هس .تسا دیلوت یاه هنیزه

صلاخان دیلوت درکیور نیا رد ،جراخم درکیور اب	●
.درک لامعا یلخاد صلاخان دیلوت هبساحم یارب
،ییاهن جراخم مامت عومجم ناونع هب یلخاد صلاخان دیلوت درکیور نیا رد ،جراخم درکیور اب	●
      و اهالاک صلاخ تارداص و یدوجوم تارییغت ،ییاهن جراخم مامت عومجم ناونع هب یلخاد
      دوش هبساحم (تادراو صلاخ) تامدخ و اهالاک صلاخ تارداص و یدوجوم تارییغت


.دوش هبساحم (تادراو صلاخ) تامدخ


 

      تایلمع دازام ،نانکراک دزمتسد نازیم ناونع هب یلخاد صلاخان دیلوت ،دمآرد درکیور اب	●
     هنارای صلاخ ،صلاخان طلتخم دمآرد ،صلاخان تایلمع دازام ،نانکراک دزمتسد نازیم ناونع
.دوش یم هبساحم تادراو یاه هنیزه و دیلوت هنارای صلاخ ،صلاخان طلتخم دمآرد ،صلاخان
تمیق هدنهد شهاک زا هدافتسا اب رادقم نیا .دوش یم هبساحم تادراو یاه هنیزه و دیلوت
 دوش یم میظنت تمیق هدنهد شهاک زا هدافتسا اب رادقم نیا

رب یلخاد صلاخان دیلوت ،دیلوت درکیور اب 	●
.دوش یم میظنت
       هدوزفا شزرا عومجم ،دیلوت درکیور ساسا رب یلخاد صلاخان دیلوت ،دیلوت درکیور اب 	●
     زا هدافتسا اب هک تسا تعنص ره یارب صلاخان هدوزفا شزرا عومجم ،دیلوت درکیور ساسا
رب هنارای یاهنم تایلام و هیاپ یاه تمیق زا هدافتسا اب هک تسا تعنص ره یارب صلاخان
       .دوش یم هبساحم تالوصحم رب هنارای یاهنم تایلام و هیاپ یاه تمیق


 .دوش یم هبساحم تالوصحم






17 تمیق یتکرح راتفر و لاکینکت لیلحت

مود شخب
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EUR/USزرا تفج | تمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت EUR/USD

EUR/USزرا تفج EUR/USD هب دروخرب اب و هتشذگ هتفه ود رد اما دیشخب موادت لوزن نیا هب هتشذگ یاه هتفه رد رت نییاپ یاه فقس و اه فک داجیا اب و دراد رارق یلوزن دنور کی رد
               دهاش و دنتفرگ تسد رد ار تردق نارادیرخ ، 1.03532 هدودحم رد دوخ تدمدنلب تیامح هب دروخرب اب و هتشذگ هتفه ود رد اما دیشخب موادت لوزن نیا هب هتشذگ یاه هتفه
یلبق فقس گنیوس تسناوت ،یم 23 زور رد رالدوروی .میتسه الاب موتنموم اب تکرح کی دهاش و دنتفرگ تسد رد ار تردق نارادیرخ ، 1.03532 هدودحم رد دوخ تدمدنلب تیامح1.0353
 2   .دهاکب ریخا یاه هتفه یاه شورف راشف زا یرادقم و دریگب سپ ار 1.06431 هیحان رد دوخ یلبق فقس گنیوس تسناوت ،یم 23 زور رد رالدوروی .میتسه الاب موتنموم اب تکرح کی
اب تمیق لاح ،هدش هتفگ یتمیق حطس هب یتمیق کبلوپ و مهم حطس نیا تسکش زا دعب
 .دهاکب ریخا یاه هتفه یاه شورف راشف زا یرادقم و دریگب سپ ار 1.06431 هیحان رد دوخ1.0643
 .تسا ور هبور 1.08526 ات 1.07741 نیبام مهم هضرع و یتمواقم هیحان کی اب تمیق لاح ،هدش هتفگ یتمیق حطس هب یتمیق کبلوپ و مهم حطس نیا تسکش زا دعب

نیا رد هک ،دنکشب موتنموم اب ار هدش هتفگ یتمواقم هیحان دناوتب تمیق :لوا ویرانس
 .تسا ور هبور 1.08526 ات 1.07741 نیبام مهم هضرع و یتمواقم هیحان کی1.08521.0774
             .تشاد ار 1.11583 حطس ات یتمیق دشر راظتنا ناوت یم تروص نیا رد هک ،دنکشب موتنموم اب ار هدش هتفگ یتمواقم هیحان دناوتب تمیق :لوا ویرانس

زا ار  1.06431 یتیامح حطس اددجم تمیق ،رازاب یلوزن یلک دنور هب هجوت اب :مود ویرانس
.تشاد ار 1.11583 حطس ات یتمیق دشر راظتنا ناوت یم تروص1.1158
.دنک کیدزن دوخ تدمدنلب تیامح هب اددجم ار دوخ و دهدب تسد زا ار  1.06431 یتیامح حطس اددجم تمیق ،رازاب یلوزن یلک دنور هب هجوت اب :مود ویرانس1.0643

 .دنک کیدزن دوخ تدمدنلب تیامح هب اددجم ار دوخ و دهدب تسد

EUR/USزرا تفج EUR/USD

هنازور میرف میات



19

EUR/USزرا تفج | تمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت EUR/USD

کی راظتنا ناوت یم جاوما یروئت ساسارب ،جوم 7 زا دعب و دراد رارق یناسون دنور کی رد تمیق هک میوش یم هجوتم ،مینک هاگن رت قیقد یمک هتعاس 4 میات رد ار هنازور میات رگا
           هناش و رس یوگلا کی لیکشت دهاش ،جوم 7 نیا زا دعب اقیقد لاح .تشاد ار تشگزاب کی راظتنا ناوت یم جاوما یروئت ساسارب ،جوم 7 زا دعب و دراد رارق یناسون دنور کی
       ار دنمتردق یوگلا نیا رالدوروی هبنشود زور هک دید دیاب و تسا هدشن لماک زونه هک میتسه هناش و رس یوگلا کی لیکشت دهاش ،جوم 7 نیا زا دعب اقیقد لاح .تشاد ار تشگزاب
 .ریخ ای دنک یم fail ار دنمتردق یوگلا نیا رالدوروی هبنشود زور هک دید دیاب و تسا هدشن لماک زونه هک میتسه

fail ریخ ای دنک یم. 


EUR/USزرا تفج EUR/USD

هتعاس راهچ میرف میات
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USD/JPزرا تفج | تمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت USD/JPY

131.45USDJPزرا تفج ریگمشچ دشر دهاش هتشذگ یاه هتفه رد USDJPY 23 حالصا هب ندیسر زا دعب ریخا هتفه رد و درک یچانوبیف دصرد 23 ات حالصا هب عورش هک میا هدوب 131.458 تمیق ات
موتنموم اب ار شدوخ یدوعص دنور ،دوب 127.125 ات 126.574 هیحان رد هک تمیق یدصرد 23 حالصا هب ندیسر زا دعب ریخا هتفه رد و درک یچانوبیف دصرد 23 ات حالصا هب عورش هک22
دناسر دوخ یلبق فقس هب ار شدوخ و درک عورش زاب ییالاب موتنموم اب ار شدوخ یدوعص دنور ،دوب 127.125 ات 126.574 هیحان رد هک تمیق یدصرد127.12126.57

یلبق فقس هب نارادیرخ هلمح و هدش لیکشت یالاب موتنموم هب هجوت اب :لوا ویرانس
.دناسر دوخ یلبق فقس هب ار شدوخ و درک عورش زاب ییالاب
              همادا دوخ یدوعص دنور هب و هتسکش ار فقس تمیق هک دراد دوجو یدصرد 51 لامتحا یلبق فقس هب نارادیرخ هلمح و هدش لیکشت یالاب موتنموم هب هجوت اب :لوا ویرانس
دهد همادا دوخ یدوعص دنور هب و هتسکش ار فقس تمیق هک دراد دوجو یدصرد 51 لامتحا5

هکنیا لامتحا تسا هداد خر هتشذگ یاه هتفه رد هک یدوعص دنور هب هجوت اب :مود ویرانس
.دهد
دراد دوجو دنامب جنر و حالصا رد زونه تمیق هکنیا لامتحا تسا هداد خر هتشذگ یاه هتفه رد هک یدوعص دنور هب هجوت اب :مود ویرانس

.دراد دوجو دنامب جنر و حالصا رد زونه تمیق

USD/JPزرا تفج USD/JPY

هنازور میرف میات
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USD/JPزرا تفج | تمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت USD/JPY

 127.12  126.57      رتشیب تردق رگنایب هک هتفرگ دوخ هب یدوعص دراگ ،نرتپ تراچ کی و رتالاب یاه فک لیکشت اب 127.125 ات 126.574 هدودحم زا تمیق  هک دوشیم هدهاشم هتعاس 4 میرف میات رد
یلعف دشر هک تسا تروص نیدب هاگدید نیا اب ام لوا ویرانس .دشابیم نارادیرخ فعاضم و رتشیب تردق رگنایب هک هتفرگ دوخ هب یدوعص دراگ ،نرتپ تراچ کی و رتالاب یاه فک لیکشت
.دشاب یلبق جوم یتمیق هاگفقوت زا روبع یارب یدج یدیدهت دناوت یم تمیق یلعف دشر هک تسا تروص نیدب هاگدید نیا اب ام لوا ویرانس .دشابیم نارادیرخ فعاضم و

حالصا کی USDJPY زرا تفج رد هدمآ دوجو هب یدوعص دنور هکنیا لامتحا : مود ویرانس
.دشاب یلبق جوم یتمیق هاگفقوت زا روبع یارب یدج یدیدهت دناوت یم تمیق
USDJPزرا تفج رد هدمآ دوجو هب یدوعص دنور هکنیا لامتحا : مود ویرانس USDJPY تمیق وکوم یچیا رد جاوما یروئت هب هجوت اب .دراد دوجو ،دهد ماجنا ار129.396 تمیق ات حالصا کی
هتفه رد دید دیاب لاح .دشاب هتشاد حالصا کی هک دراد لامتحا جوم 11 ات 7 لیکشت زا دعب تمیق وکوم یچیا رد جاوما یروئت هب هجوت اب .دراد دوجو ،دهد ماجنا ار129.396 تمیق ات129.39
.دوش یم حالصا زاف دراو تمیق هکنیا ای میتسه یلعف هدودحم زا تمیق روبع دهاش یتآ هتفه رد دید دیاب لاح .دشاب هتشاد حالصا کی هک دراد لامتحا جوم 11 ات 7 لیکشت زا دعب1

.دوش یم حالصا زاف دراو تمیق هکنیا ای میتسه یلعف هدودحم زا تمیق روبع دهاش یتآ

USD/JPزرا تفج USD/JPY

هتعاس راهچ میرف میات
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GBP/USزرا تفج | تمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت GBP/USD

  GBPUS   هیحان رد روژام تیامح کی هب دروخرب زا دعب هک ،تسا هدوب یلوزن دنور کی رد ینالوط ینامز تدم رد تمیق هک میتسه نیا دهاش GBPUSD زرا تفج رد هنازور میرف میات رد
        (Engulfing ) نشیمرف کیتسا لدنک لیکشت و الاب موتنموم اب تمیق 1.21376 ات 1.19969 هیحان رد روژام تیامح کی هب دروخرب زا دعب هک ،تسا هدوب یلوزن دنور کی رد ینالوط
Engulfin1.21371.19969 نشیمرف کیتسا لدنک لیکشت و الاب موتنموم اب تمیق 1.21376 ات ( Engulfing) ات 1.26251 هیحان هب ار شدوخ ،یلبق فک زا روبع اب تسناوت تمیق .تسا هدش یدوعص
 1.2625   .دناسرب 1.26572 ات 1.26251 هیحان هب ار شدوخ ،یلبق فک زا روبع اب تسناوت تمیق .تسا هدش یدوعص

رتالاب میرف میات رد روژام تیامح کی اب دروخرب زا دعب تمیق هکنیا هب هجوت اب :لوا ویرانس
.دناسرب 1.26572
هناش و رس یوگلا کی ندرک لماک لامتحا نینچمه و هدرک رتالاب یاه فک لیکشت هب عورش رتالاب میرف میات رد روژام تیامح کی اب دروخرب زا دعب تمیق هکنیا هب هجوت اب :لوا ویرانس
دایز دناسرب 1.30722 ات 1.29830 هیحان هب ار شدوخ تمیق هکنیا لامتحا سپ،دراد دوجو هناش و رس یوگلا کی ندرک لماک لامتحا نینچمه و هدرک رتالاب یاه فک لیکشت هب عورش
.تسا دایز دناسرب 1.30722 ات 1.29830 هیحان هب ار شدوخ تمیق هکنیا لامتحا سپ،دراد دوجو1.30721.2983


.تسا

و حالصا کی رد رضاح لاح رد تمیق هکنیا لامتحا رازاب یلوزن دنور هب هجوت اب :مود ویرانس

دراد دوجو زین دشاب دنور هدنهد همادا وگلا کی لیکشت و حالصا کی رد رضاح لاح رد تمیق هکنیا لامتحا رازاب یلوزن دنور هب هجوت اب :مود ویرانس

دراد دوجو زین دشاب دنور هدنهد همادا وگلا کی لیکشت

GBP/USزرا تفج GBP/USD

هنازور میرف میات
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GBP/USزرا تفج | تمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت GBP/USD

GBPUSD یلصا دنور ندوب یلوزن هب هجوت اب و میشاب هناش ورس وگلا کی لیکشت دهاش میناوت یم  میزادنیب هتاعاس 4 میرف میات رد رت قیقد یهاگن تمیق یلعف تیعقوم هب رگا
GBPUS هناش و رس وگلا ایآ هک میشاب رظتنم دیاب لاح نیا اب .تسا رتشیب یلوزن دنور موادت لامتحا GBPUSD یلصا دنور ندوب یلوزن هب هجوت اب و میشاب هناش ورس وگلا کی لیکشت دهاش
هن ای دش دهاوخ لیمکت تمیق طسوت هناش و رس وگلا ایآ هک میشاب رظتنم دیاب لاح نیا اب .تسا رتشیب یلوزن دنور موادت لامتحا

؟هن ای دش دهاوخ لیمکت تمیق طسوت

GBP/USزرا تفج GBP/USD

هتعاس راهچ میرف میات
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AUD/USزرا تفج | تمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت AUD/USD

   AUDUS 0.69681 فک و درک ادیپ شهاک تمیق هک ینامز هنازور میات رد اما .دراد رارق یشیازفا ثلثم یوگلا کی رد رضاح لاح رد و میتسه یلوزن دنور کی رد اساسا AUDUSD زرا تفج رد
زاب یلو دنربب الاب هب ار تمیق دنتسناوت نارادیرخ دروخرب نیلوا رد درک دیدهت ار 0.69968 ات 0.69681 فک و درک ادیپ شهاک تمیق هک ینامز هنازور میات رد اما .دراد رارق یشیازفا ثلثم0.6968
اما .داد تسد زا ار 0.69968 ات 0.69681 هیحان و دش رتشیب نارادیرخ زا ناگدنشورف تردق زاب یلو دنربب الاب هب ار تمیق دنتسناوت نارادیرخ دروخرب نیلوا رد درک دیدهت ار 0.69968 ات0.6996
رد و دشاب هتشاد ار مهم فک یریگ سپزاب تسناوت تمیق نارادیرخ ددجم دورو اب همادا رد اما .داد تسد زا ار 0.69968 ات 0.69681 هیحان و دش رتشیب نارادیرخ زا ناگدنشورف تردق0.69960.6968
کی لاح رد و تسا ریگرد 0.72602 ات 0.72754 یتمواقم هیحان کی اب تمیق رضاح لاح رد و دشاب هتشاد ار مهم فک یریگ سپزاب تسناوت تمیق نارادیرخ ددجم دورو اب همادا رد
.تسا کبلوپ ای حالصا کی لاح رد و تسا ریگرد 0.72602 ات 0.72754 یتمواقم هیحان کی اب تمیق رضاح لاح0.72600.7275

ور شیپ تمواقم تمیق هکنیا لامتحا دراد دوجو هک یالاب موتنموم هب هجوت اب :لوا ویرانس
.تسا کبلوپ ای حالصا
.دراد دوجو دنکشب ار ور شیپ تمواقم تمیق هکنیا لامتحا دراد دوجو هک یالاب موتنموم هب هجوت اب :لوا ویرانس

دهاش رضاح لاح رد و شتسه یلوزن دنور کی هک تراچ یلک دنور هب هجوت اب :مود ویرانس
.دراد دوجو دنکشب ار
.دشاب دیاس تلاح رد العف تمیق هک دراد لامتحا ،میتسه یدوعص ییاه هناشن دهاش رضاح لاح رد و شتسه یلوزن دنور کی هک تراچ یلک دنور هب هجوت اب :مود ویرانس


.دشاب دیاس تلاح رد العف تمیق هک دراد لامتحا ،میتسه یدوعص ییاه هناشن

AUD/USزرا تفج AUD/USD

هنازور میرف میات
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AUD/USزرا تفج | تمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت AUD/USD

یدوعص هب ناوت یم ار یدصرد 51 لامتحا یدوعص دنور کی لیکشت و تراچ رد دوجوم یاه نرتپ تراچ هب هجوت اب ،درک یسررب ار تراچ رت قیقد ناوت یم هتعاس 4 میرف میات رد
هک ور شیپ یتمواقم هیحان دناوت یم تمیق ایآ هک تساجنیا لاوس یلو .داد تراچ ندوب یدوعص هب ناوت یم ار یدصرد 51 لامتحا یدوعص دنور کی لیکشت و تراچ رد دوجوم5
دیاب ؟دنکشب یتحار هب ار هدش تمیق دیدش شزیر ثعاب و هتشاد یبوخ لمعلا سکع البق هک ور شیپ یتمواقم هیحان دناوت یم تمیق ایآ هک تساجنیا لاوس یلو .داد تراچ ندوب
.میشاب هیحان نیا هب تمیق یاه شنکاو رظتنم دیاب ؟دنکشب یتحار هب ار هدش تمیق دیدش شزیر ثعاب و هتشاد یبوخ لمعلا سکع البق


.میشاب هیحان نیا هب تمیق یاه شنکاو رظتنم

AUD/USزرا تفج AUD/USD

هتعاس راهچ میرف میات



26

USD/CAزرا تفج | تمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت USD/CAD 

  USDCA و یدوعص تاکرح اب هک میوش یم هجوتم لوا هاگن رد ، میتسه تباث اتبسن یاه فقس و رتالاب یاه فک بلاق رد تمیق مارآ و یدوعص راتخاس دهاش ، USDCAD زرا تفج رد
     زرا تفج یلک یدوعص تردق دناوت یم عوضوم نیمه و میتسه هجاوم قیمع یاه حالصا و یدوعص تاکرح اب هک میوش یم هجوتم لوا هاگن رد ، میتسه تباث اتبسن یاه فقس
جنر یلک راتخاس کی رد مک موتنموم اب یدوعص تاکرح دهاش العف و دهد رارق هجوت دروم ار زرا تفج یلک یدوعص تردق دناوت یم عوضوم نیمه و میتسه هجاوم قیمع یاه حالصا
یتمیق حطس و تسا هدش شزیر راچد ییالاب موتنموم اب ریخا هتفه 3 رد تمیق .میشاب جنر یلک راتخاس کی رد مک موتنموم اب یدوعص تاکرح دهاش العف و دهد رارق هجوت دروم ار
اشنم 1.30784 ات 1.29769 یتمیق هیحان ،لاح .تسا هداد تسد زا ار 1.27151 مهم رایسب یتمیق حطس و تسا هدش شزیر راچد ییالاب موتنموم اب ریخا هتفه 3 رد تمیق .میشاب
یارب ار مهم رایسب هضرع هیحان کی شقن هدنیآ رد دناوت یم هک تسا ریخا یشزیر تاکرح اشنم 1.30784 ات 1.29769 یتمیق هیحان ،لاح .تسا هداد تسد زا ار 1.27151 مهم رایسب1.30781.29761.2715
 .دنک یزاب تمیق یارب ار مهم رایسب هضرع هیحان کی شقن هدنیآ رد دناوت یم هک تسا ریخا یشزیر تاکرح

یتآ یاهزور رد هک تشاد راظتنا ناوت یم 1.27151 حطس تسکش زا دعب :یتمیق ویرانس
 .دنک یزاب تمیق
 1.2715   .دهد همادا دوخ شزیر هب سپس و دنک لیمکت ار حطس نیا تمس هب دوخ کبلوپ یتآ یاهزور رد هک تشاد راظتنا ناوت یم 1.27151 حطس تسکش زا دعب :یتمیق ویرانس

رتشیب شزیر یارب یتمیق عنام کی لوا هاگن رد دناوت یم ،ریوصت رد هدش صخشم دنور طخ
 .دهد همادا دوخ شزیر هب سپس و دنک لیمکت ار حطس نیا تمس هب دوخ کبلوپ
زاف رد ار تمیق اددجم دناوت یم دنور طخ نیا ایآ هک دید و دوب رظتنم دیاب اما دشاب رتشیب شزیر یارب یتمیق عنام کی لوا هاگن رد دناوت یم ،ریوصت رد هدش صخشم دنور طخ
           ؟دهد رارق یدوعص زاف رد ار تمیق اددجم دناوت یم دنور طخ نیا ایآ هک دید و دوب رظتنم دیاب اما دشاب


؟دهد رارق یدوعص

USD/CAزرا تفج USD/CAD

هنازور میرف میات
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USD/CAزرا تفج | تمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت USD/CAD 

   تهج رد حالصا کی دهاش 1.27151 حطس تسکش زا دعب .مینک تفایرد ار یرت فافش یاه هاگدید نآ زا میناوت یم و مینیب یم یرتشیب تایئزج اب ار تاکرح هتعاس 4 میات رد
    1.2715         دنور طخ هدودحم رد نارادیرخ تیامح سپس و نآ زا دعب تکرح شبنج و تمیق تهج رد حالصا کی دهاش 1.27151 حطس تسکش زا دعب .مینک تفایرد ار یرت فافش
              .میتسه دنور طخ هدودحم رد نارادیرخ تیامح سپس و نآ زا دعب تکرح شبنج و تمیق

تشاد الاب هب ور ار یدایز یمجاهت تاکرح راظتنا ناوت یمن ،یلوزن یلک تنمیتنس هب هجوتاب
.میتسه
تمیق شزیر همادا سپس و ریخا یلوزن تکرح اشنم ات تمیق مارآ دشر دهاش الامتحا و تشاد الاب هب ور ار یدایز یمجاهت تاکرح راظتنا ناوت یمن ،یلوزن یلک تنمیتنس هب هجوتاب
 و  تمیق ددجم دروخرب رد ار یهاگدید دناوت یم تمیق رب دنور طخ ریثات تیفیک .میشاب تمیق شزیر همادا سپس و ریخا یلوزن تکرح اشنم ات تمیق مارآ دشر دهاش الامتحا و
یجنس شیپ هک دوب یقافتا  1.27151 مهم حطس نتفر تسد زا .دهدب ام هب نآ تواضق و  تمیق ددجم دروخرب رد ار یهاگدید دناوت یم تمیق رب دنور طخ ریثات تیفیک .میشاب
1.2715  .درب یم تمیق شزیر همادا تمس هب ار ام یاه یجنس شیپ هک دوب یقافتا  1.27151 مهم حطس نتفر تسد زا .دهدب ام هب نآ تواضق


 .درب یم تمیق شزیر همادا تمس هب ار ام یاه

USD/CAزرا تفج USD/CAD

هتعاس راهچ میرف میات
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USOIتمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت | USOIL 

2022 رالد 85 و رالد 65 یتمیق حوطس.درک زاغآ ار تردقرپ یدوعص دنور کی ،دش رفص ابیرقت ،اضاقت دوجو مدع و لاتنمادناف لیالد هب نآ تمیق هک 2020 لیرپآ 20 زا دعب ماخ تفن
8  6    120 تمیق رد ار نآ نونکا مه و دروآ رد زاورپ هب ار تفن اه نآ زا روبع هک دندوب یحوطس رالد 85 و رالد 65 یتمیق حوطس.درک زاغآ ار تردقرپ یدوعص دنور کی ،دش رفص ابیرقت
دوخ یخیرات فقس و دید میهاوخ مه ار یرتالاب یاه تمیق الامتحا هک مینیب یم یرالد 120 تمیق رد ار نآ نونکا مه و دروآ رد زاورپ هب ار تفن اه نآ زا روبع هک دندوب یحوطس12
  .دنک یم دیدهت ار رالد 147 ینعی دوخ یخیرات فقس و دید میهاوخ مه ار یرتالاب یاه تمیق الامتحا هک مینیب یم یرالد

رد دایز لامتحا هب .میتسه دنمتردق یدوعص دنور کی دهاش ،تفن هنازور میرف میات رد
 .دنک یم دیدهت ار رالد 147 ینعی14
         نیا دناوتب تفن رگا.دید میهاوخ رالد 129 ات 124 یتمواقم هدودحم رد ار تفن ،هدنیآ هتفه رد دایز لامتحا هب .میتسه دنمتردق یدوعص دنور کی دهاش ،تفن هنازور میرف میات رد
دروم ار رالد 147 یخیرات فقس یدج رایسب تروص هب ،دنک در ار یتمواقم مهم هدودحم نیا دناوتب تفن رگا.دید میهاوخ رالد 129 ات 124 یتمواقم هدودحم رد ار تفن ،هدنیآ هتفه1212
  14  تسا یسایس تدش هب یتالماعم رازبا کی تفن هک دیشاب هتشاد هجوت .دهد یم رارق فده دروم ار رالد 147 یخیرات فقس یدج رایسب تروص هب ،دنک در ار یتمواقم مهم هدودحم
 .دریگب رارق ریثات تحت فلتخم رابخا راشتنا اب دناوت یم نآ تهج و تسا یسایس تدش هب یتالماعم رازبا کی تفن هک دیشاب هتشاد هجوت .دهد یم رارق فده


 .دریگب رارق ریثات تحت فلتخم رابخا راشتنا اب دناوت یم نآ تهج و
 

USOIL
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XAU/USتمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت | XAU/USD 

شهاک هب ، 1913 مهم گنیوس نداد تسد زا اب و دش حالصا دراو نآ زا دعب اما دناسر رالد 2000 یالاب حوطس هب ار دوخ ،تشاد نیارکوا گنج لیاوا رد هک یا هدنیازف دشر زا دعب الط200
یلوزن یلک تروص هب هتعاس 4 یتالماعم میرف میات رد تمیق دنور.داد همادا دوخ تمیق شهاک هب ، 1913 مهم گنیوس نداد تسد زا اب و دش حالصا دراو نآ زا دعب اما دناسر رالد191
   دراو هک نیا ات ،دشاب یدوعص زور دنچ یارب تسناوت 1830 حطس نتفرگ سپ اب اما ، تسا یلوزن یلک تروص هب هتعاس 4 یتالماعم میرف میات رد تمیق دنور.داد همادا دوخ تمیق
درب یم رس هب جنر هیحان کی رد نونکا مه و دش یحالصا زاف دراو هک نیا ات ،دشاب یدوعص زور دنچ یارب تسناوت 1830 حطس نتفرگ سپ اب اما ، تسا183

تمیق رتشیب تکرح عنام راب 2 یارب تسا هتسناوت 1874.328 ات 1868.156 یتمواقم هیحان
.درب یم رس هب جنر هیحان کی رد نونکا مه و دش یحالصا زاف
 .دوش تمیق رتشیب تکرح عنام راب 2 یارب تسا هتسناوت 1874.328 ات 1868.156 یتمواقم هیحان1874.321868.15

یاه هتفه رد الامتحا و تسا یحالصا هیحان نیا یاه هنایم رد الط یناهج سنا نونکا مه
 .دوش
 .دنک صخشم نآ اب ار دوخ فیلکت یتآ یاه هتفه رد الامتحا و تسا یحالصا هیحان نیا یاه هنایم رد الط یناهج سنا نونکا مه

دناوت یم الط ،دننک ینابیتشپ ار تمیق یتیامح هیحان یلاوح رد نارادیرخ رگا :لوا ویرانس
 .دنک صخشم نآ اب ار دوخ فیلکت یتآ
ار هیحان نیا رد دوجوم یاه شرافس موس راب یارب ات دناسرب هضرع هیحان هب ار دوخ اددجم دناوت یم الط ،دننک ینابیتشپ ار تمیق یتیامح هیحان یلاوح رد نارادیرخ رگا :لوا ویرانس
 .دنک تست ار هیحان نیا رد دوجوم یاه شرافس موس راب یارب ات دناسرب هضرع هیحان هب ار دوخ اددجم

حالصا کی زا سپ دناوت یم ،دریگن رارق دوخ نارادیرخ تیامح دروم الط رگا :مود ویرانس
 .دنک تست
 .میشاب نآ مهم دنور طخ شنکاو رظتنم ات دنک تکرح یرت نییاپ حوطس هب کچوک حالصا کی زا سپ دناوت یم ،دریگن رارق دوخ نارادیرخ تیامح دروم الط رگا :مود ویرانس

یاه یمارآان و گنج و لاتنمادناف رابخا ریثات تحت تدش هب ،لاکینکت لیلحت زا غراف الط
 .میشاب نآ مهم دنور طخ شنکاو رظتنم ات دنک تکرح یرت نییاپ حوطس هب کچوک
 .تسا هدش ثحب لیصفت هب لاتنمادناف شخب رد دراوم نیا ،دوب دهاوخ یناهج یاه یمارآان و گنج و لاتنمادناف رابخا ریثات تحت تدش هب ،لاکینکت لیلحت زا غراف الط


 .تسا هدش ثحب لیصفت هب لاتنمادناف شخب رد دراوم نیا ،دوب دهاوخ یناهج

XAU/USD

هتعاس 4 یتالماعم میات رد الط لیلحت
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BTC/USتمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت | BTC/USD 

یشورف راشف ات درک دیماان ار درخ ناراذگ هیامرس زا یرایسب یفلتخم لحارم رد هک تسا هدش اسرف تقاط یشزیر راچد و درادن یبوخ زور و لاح هک تسا هتفه 30 دودح نیوک تیب3
       .دتفیب قافتا یتمیق دنور رد فعاضم یشورف راشف ات درک دیماان ار درخ ناراذگ هیامرس زا یرایسب یفلتخم لحارم رد هک تسا

،یلبق یدوعص دنور المع ،داد تسد زا ار رالد 57000 یتمیق حطس نیوک تیب نیا زا دعب
.دتفیب قافتا یتمیق دنور رد فعاضم
.دمآرد ادص هب تدم ینالوط شزیر کی زاغآ توس و مامت ،یلبق یدوعص دنور المع ،داد تسد زا ار رالد 57000 یتمیق حطس نیوک تیب نیا زا دعب5700

یم یدیما یوس روک نآ رد ،راودیما ناراذگ هیامرس هک دوب ییاج 45000 یتمیق حطس
.دمآرد ادص هب تدم ینالوط شزیر کی زاغآ توس و مامت
          4500  یدصق العف نیوک تیب » هک موهفم نیا اب دوب یرادشه مه نآ نتفر تسد زا اما ،دندید یم یدیما یوس روک نآ رد ،راودیما ناراذگ هیامرس هک دوب ییاج 45000 یتمیق حطس
 . « درادن یدوعص دنور همادا و حالصا نایاپ یارب یدصق العف نیوک تیب » هک موهفم نیا اب دوب یرادشه مه نآ نتفر تسد زا اما ،دندید

نیدنچ ، دوب هتخاس هک دوب یدنور طخ یالاب و رالد 45000 ریز تمیق هک یزور 107 لوط رد
 . « درادن یدوعص دنور همادا و حالصا نایاپ یارب
.دوب ماکان اما دناسرب نآ یالاب هب ار دوخ هک درک شالت راب نیدنچ ، دوب هتخاس هک دوب یدنور طخ یالاب و رالد 45000 ریز تمیق هک یزور 107 لوط رد450010

تیب تمیق هک دز مقر ار دیدج یشزیر جوم عورش ، یم 22 خیرات رد دنور طخ نیا تسکش
.دوب ماکان اما دناسرب نآ یالاب هب ار دوخ هک درک شالت راب
مه ار رالد 26000 یاه هدودحم یتح و دناشک رالد 30000 ریز هب رالد 40000 زا ار نیوک تیب تمیق هک دز مقر ار دیدج یشزیر جوم عورش ، یم 22 خیرات رد دنور طخ نیا تسکش2
 2600 3000 4000  . درک سمل مه ار رالد 26000 یاه هدودحم یتح و دناشک رالد 30000 ریز هب رالد 40000 زا ار نیوک


. درک سمل

BTC/USD

هتعاس 4 یتالماعم میات رد الط لیلحت
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 .درب یم رس هب نآ رد ناکامک هک دش حالصا کی دراو و ،دروخرب رالد رازه 30 ات 29 هزاب ینعی دوخ یتیامح هدودحم نیرت مهم هب نیوک تیب ،یشزیر جوم نیا زا دعب32
نیوک تیب تمواقم نیلوا هب هدودحم نیمه ات دش ثعاب ،مه رالد 33000 نتفر تسد زا
 .درب یم رس هب نآ رد ناکامک هک دش حالصا کی دراو و ،دروخرب رالد رازه

 .دوش لیدبت هنازور میرف میات رد نیوک تیب تمواقم نیلوا هب هدودحم نیمه ات دش ثعاب ،مه رالد 33000 نتفر تسد زا3300
نیوک تیب رگا ، یتمیق تاکرح یالاب موتنموم و یشزیر یلک دنور هب هجوتاب :لوا ویرانس
 .دوش لیدبت هنازور میرف میات رد

   ات تمیق شزیر ،دوش تیبثت رالد 29000 ریز و دنکشب نییاپ تمس هب ار یحالصا هدودحم نیوک تیب رگا ، یتمیق تاکرح یالاب موتنموم و یشزیر یلک دنور هب هجوتاب :لوا ویرانس
 .تسا ینیب شیپ لباق رالد 20000 یلاوح ات تمیق شزیر ،دوش تیبثت رالد 29000 ریز و دنکشب نییاپ تمس هب ار یحالصا هدودحم2900

و تردق دهاش و دریگب سپ ار رالد 33000 یتمیق حطس دناوتب نیوک تیب رگا :مود ویرانس
 .تسا ینیب شیپ لباق رالد 20000 یلاوح2000
دهاوخ ینیب شیپ لباق رالد 40000 ات رالد 37000 ات یتمیق دشر ،میشاب تاکرح موتنوم و تردق دهاش و دریگب سپ ار رالد 33000 یتمیق حطس دناوتب نیوک تیب رگا :مود ویرانس3300
4000 3700  هب ار یدوعص یشبنج جوم کی و دنک ریگلفاغ ار ام یرگید راب دناوت یم نیوک تیب ایآ .دوب دهاوخ ینیب شیپ لباق رالد 40000 ات رالد 37000 ات یتمیق دشر ،میشاب تاکرح موتنوم
 ؟دهد لیکشت رالد 40000 تمس هب ار یدوعص یشبنج جوم کی و دنک ریگلفاغ ار ام یرگید راب دناوت یم نیوک تیب ایآ .دوب

یتآ  یاه شنکاو رظتنم و دنراد رس رد اهزور نیا نارگلیلحت زا یرایسب هک تسا یلاوس
 ؟دهد لیکشت رالد 40000 تمس4000
      .دنتسه تمیق یتآ  یاه شنکاو رظتنم و دنراد رس رد اهزور نیا نارگلیلحت زا یرایسب هک تسا یلاوس


 .دنتسه تمیق

BTC/USD

هتعاس 4 یتالماعم میات رد الط لیلحت
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              لاناک زا ار لپا تمیق و دنکشب ار 153.36 ات 150.81 یتمیق هدودحم مه و یکیمانیاد طخ مه نامزمه تسناوت هک میتسه لپا تردق رپ شهاک دهاش ام هنازور میات رد
       153.3  150.8     کبلوپ و دوش یحالصا زاف دراو تسناوت لپا تمیق ریخا هتفه رد .دنک جراخ دوخ یدوعص لاناک زا ار لپا تمیق و دنکشب ار 153.36 ات 150.81 یتمیق هدودحم مه و یکیمانیاد
 .دشاب هتشاد هارمه هب ار 153.36 ات 150.81 هدودحم هب کبلوپ و دوش یحالصا زاف دراو تسناوت لپا تمیق ریخا هتفه رد .دنک جراخ دوخ یدوعص

 .ددرگزاب 137.12 هب زاب مهس نیا دور یم راظتنا لپا یشزیر دنور هب هجوت اب :لوا ویرانس
 .دشاب هتشاد هارمه هب ار 153.36 ات 150.81 هدودحم هب153.3150.8
تمیق دور یم راظتنا دنکشب ار 153.36 ات 150.81 هدودحم دناوتب تمیق رگا :مود ویرانس
 .ددرگزاب 137.12 هب زاب مهس نیا دور یم راظتنا لپا یشزیر دنور هب هجوت اب :لوا ویرانس137.1

.دسرب رالد 156.12 هب لپا مهس ره تمیق دور یم راظتنا دنکشب ار 153.36 ات 150.81 هدودحم دناوتب تمیق رگا :مود ویرانس153.3150.8

.دسرب رالد 156.12 هب لپا مهس ره156.1

APPیگتفه لیلحت APPL

هنازور میرف میات
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.تشاد ار دنور رییغت راظتنا ناوت یم درک راتفر وگلا نیا قبط رگا و دید ار تسا هدشن لیمکت زونه هک هناش و رس وگلا کی ناوت یم هتعاس کی میرف میات رد
 .دشاب لپا یلوزن دنور همادا رب یدییات وگلا نیا هک دراد دوجو ناکما نیا زاب یلو
.تشاد ار دنور رییغت راظتنا ناوت یم درک راتفر وگلا نیا قبط رگا

.شتسه لپا ماهس تمیق ندوب یلوزن رب رتشیب لامتحا
 .دشاب لپا یلوزن دنور همادا رب یدییات وگلا نیا هک دراد دوجو ناکما نیا زاب یلو

.شتسه لپا ماهس تمیق ندوب یلوزن رب رتشیب لامتحا

APPیگتفه لیلحت APPL

هتعاس 1 میرف میات



34

TSLیگتفه لیلحت | تمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت TSLA

.تشاد ار دنور رییغت راظتنا ناوت یم درک راتفر وگلا نیا قبط رگا و دید ار تسا هدشن لیمکت زونه هک هناش و رس وگلا کی ناوت یم هتعاس کی میرف میات رد
 .دشاب لپا یلوزن دنور همادا رب یدییات وگلا نیا هک دراد دوجو ناکما نیا زاب یلو
.تشاد ار دنور رییغت راظتنا ناوت یم درک راتفر وگلا نیا قبط رگا

.شتسه لپا ماهس تمیق ندوب یلوزن رب رتشیب لامتحا
 .دشاب لپا یلوزن دنور همادا رب یدییات وگلا نیا هک دراد دوجو ناکما نیا زاب یلو

.شتسه لپا ماهس تمیق ندوب یلوزن رب رتشیب لامتحا

TSLیگتفه لیلحت TSLA

هنازور میرف میات
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 .دشاب هجوت دروم هراومه ناراذگ هیامرس و نارادیرخ یارب دناوت یم هک تسا زیگنا تفگش یتردق اب تدمدنلب یدوعص دنور یاراد دوخ هناهام میرف میات رد هک یماهس ،نوزامآ
زا رت تردقرپ ،دنک یط 2020 لیرپآ رد ار 2030 یتمیق حطس تسناوت نوزامآ هک نیا زا دعب
 .دشاب هجوت دروم هراومه ناراذگ هیامرس و نارادیرخ یارب دناوت یم هک تسا زیگنا

، دش گرزب جنر هدودحم کی دراو نآ زا دعب و درک دوعص 3557 یتمیق حوطس ات هشیمه زا رت تردقرپ ،دنک یط 2020 لیرپآ رد ار 2030 یتمیق حطس تسناوت نوزامآ هک نیا زا دعب202203
2030 حوطس نامه ات نیگنس شزیر کی راچد 2702 ات 2630 هیحان تسکش اب هک نیا ات ، دش گرزب جنر هدودحم کی دراو نآ زا دعب و درک دوعص 3557 یتمیق حوطس ات هشیمه355
.دش تیامح اج نیمه زا اقیقد و دش ،دوب هتسکش البق هک 2030 حوطس نامه ات نیگنس شزیر کی راچد 2702 ات 2630 هیحان تسکش اب هک نیا ات203270263


.دش تیامح اج نیمه زا اقیقد و دش ،دوب هتسکش البق هک

AMZیگتفه لیلحت AMZN

هنازور میرف میات
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رد و دیشک الاب 2500 یلاوح ینعی ،دوخ تمواقم و هضرع هدودحم ات ار شدوخ ،ولقود فک یوگلا کی لیکشت و ،2030 حطس هب دروخرب زا سپ ،دوخ هنازور میرف میات رد نوزامآ203
  250        .دش هجاوم هضرع یرادقم اب یحاون نیمه رد و دیشک الاب 2500 یلاوح ینعی ،دوخ تمواقم و هضرع هدودحم ات ار شدوخ ،ولقود


 .دش هجاوم هضرع یرادقم اب یحاون نیمه

هتفه رد تمیق تمواقم نیرت مهم ،تسا هدش لیکشت هک ی RRL هدودحم :لوا ویرانس

RRهدودحم :لوا ویرانس RRL 2702 ات 2630 ینعی ،تسور شیپ هتفه رد تمیق تمواقم نیرت مهم ،تسا هدش لیکشت هک ی
دوخ هب ار نارادیرخ هجوت ،تسا نآ رد نالا هک یا هضرع هدودحم رد ،دناوتب نوزامآ رگا
2702 ات 2630 ینعی ،تسور شیپ270263

      اما ،دناسرب RRL هدودحم نامه هب ار دوخ دناوت یم ،دننک یرای یداینب لماوع و دنک بلج دوخ هب ار نارادیرخ هجوت ،تسا نآ رد نالا هک یا هضرع هدودحم رد ،دناوتب نوزامآ رگا
RRهدودحم نامه هب ار دوخ دناوت یم ،دننک یرای یداینب لماوع و دنک بلج RRL هک دنچره ،دوب دهاوخن هداس نوزامآ یارب ، ریخا نیگنس یاه شزیر هب هجوت اب راک ی همادا اما ،دناسرب
.دنک یم زیارپروس ار لاکینکت نارگلیلحت هک تسا هدوب ییاه مهس وزج هشیمه نوزامآ هک دنچره ،دوب دهاوخن هداس نوزامآ یارب ، ریخا نیگنس یاه شزیر هب هجوت اب راک ی همادا

رظن هب یرورض نوزامآ دشر هب ندوب راودیما یارب 2702 ات 2630 هدودحم رب تمیق طلست
.دنک یم زیارپروس ار لاکینکت نارگلیلحت هک تسا هدوب ییاه مهس وزج هشیمه نوزامآ
.دسر یم رظن هب یرورض نوزامآ دشر هب ندوب راودیما یارب 2702 ات 2630 هدودحم رب تمیق طلست270263

رب هضرع نازیم الامتحا ،گنر یجنران هضرع هدودحم هجوت اب ،یرگید تلاح رد :مود ویرانس
.دسر یم
 .دناسرب دوب هتسکش البق هک ی 2320 هب ار شدوخ اددجم تمیق و ،دریگب یشیپ اضاقت رب هضرع نازیم الامتحا ،گنر یجنران هضرع هدودحم هجوت اب ،یرگید تلاح رد :مود ویرانس

نوزامآ تیعضو ،دنک دیدهت ار نآ و دناسرب 2030 حوطس هب دناوتب ار شدوخ تمیق رگا
 .دناسرب دوب هتسکش البق هک ی 2320 هب ار شدوخ اددجم تمیق و ،دریگب یشیپ اضاقت232
  203  .دش دهاوخ کانسرت یمک نوزامآ تیعضو ،دنک دیدهت ار نآ و دناسرب 2030 حوطس هب دناوتب ار شدوخ تمیق رگا


 .دش دهاوخ کانسرت یمک

AMZیگتفه لیلحت AMZN

هنازور میرف میات
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NASDAیگتفه لیلحت | تمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت NASDAQ

NASDAتراچ رد حالصا دهاش ریخا هتفه ود رد NASDAQ کیتسا لدنک یاهوگلا و صخاش نیا ادناف لیلحت رد هدش هتفگ دراوم قبط ،لاح شتسه یلوزن تراچ نیا یلصا دنور و میا هدوب
.تشاد ار صخاش نیا شزیر راظتنا ناوت یم یلاتکرف راتخاس و تراچ نیا رد هدش لیکشت کیتسا لدنک یاهوگلا و صخاش نیا ادناف لیلحت رد هدش هتفگ دراوم قبط ،لاح شتسه

هب لامتحا دصرد 51 ناوت یم صخاش نیا یلک ندوب یشزیر هب هجوت اب : یتمیق ویرانس
.تشاد ار صخاش نیا شزیر راظتنا ناوت یم یلاتکرف راتخاس و تراچ نیا رد هدش لیکشت
5 و هتسکش ار 12537.5 ات 12451.9 هیحان هک دور یم راظتنا و داد صخاش نیا شزیر هب لامتحا دصرد 51 ناوت یم صخاش نیا یلک ندوب یشزیر هب هجوت اب : یتمیق ویرانس
   12537.  12451.         .دشاب 11843.8 ات 11595.6 یتیامح هیحان یارب یدیدهت و هتسکش ار 12537.5 ات 12451.9 هیحان هک دور یم راظتنا و داد صخاش نیا شزیر


.دشاب 11843.8 ات 11595.6 یتیامح هیحان یارب یدیدهت.11843.11595

NASDAیگتفه لیلحت NASDAQ

هنازور میرف میات
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  12942.     یاه هناشن تراچ و شتسه یشزیر ام یلک دنور هکنیا هب هجوت اب .میتسه دهاش ار تمیق ییارگاو کی نینچمه و 12942.5 حطس رد هلق ود یوگلا دهاش هتعاس 4 میرف میات رد
داد صخاش نیا ندوب یشزیر هب ار یرتشیب لامتحا ناوت یم تسا هداد شزیر زا یاه هناشن تراچ و شتسه یشزیر ام یلک دنور هکنیا هب هجوت اب .میتسه دهاش ار تمیق

.داد صخاش نیا ندوب یشزیر هب ار یرتشیب لامتحا ناوت یم تسا هداد شزیر زا

NASDAیگتفه لیلحت NASDAQ

هتعاس راهچ میرف میات
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S&P50یگتفه لیلحت | تمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت S&P500

          S&P50 صخاش S&P500  ییاه هناشن دناوت یمن ام یارب زاب یلو دریگب یدوعص دنور یلوبق لباق موتنموم اب تسناوت ریخا هتفه رد هکنیا دوجو اب و دراد یلوزن دنور هنازور میرف میات رد
صخاش نیا رد حالصا کی هب ناوت یم ار لامتحا نیرتشیب و دهدب دنور تشگزاب زا ییاه هناشن دناوت یمن ام یارب زاب یلو دریگب یدوعص دنور یلوبق لباق موتنموم اب تسناوت
               .تسناد صخاش نیا رد حالصا کی هب ناوت یم ار لامتحا نیرتشیب و دهدب دنور تشگزاب زا

یم راظتنا و تسناد 4161.53ات 4107.39 هیحان هب کبلوپ ار ریخا یدوعص دنور ناوت یم
.تسناد
 .میشاب S&P500 صخاش لوزن دهاش هتفه نیا یارب هک دور یم راظتنا و تسناد 4161.53ات 4107.39 هیحان هب کبلوپ ار ریخا یدوعص دنور ناوت یم4161.54107.3

S&P50صخاش لوزن دهاش هتفه نیا یارب هک دور S&P500 میشاب. 


S&P50یگتفه لیلحت S&P500

هنازور میرف میات
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تشاد راظتنا رخآ جوم یچانوبیف دصرد 50 ات ار لوزن ناوت یم یتمیق یاه وگلا زا یکی لیکشت اب تراچ و تسه نایامن ام یارب یلوزن دنور الماک هتعاس 4 میات رد
.تشاد راظتنا رخآ جوم یچانوبیف دصرد 50 ات ار لوزن ناوت یم یتمیق5

S&P50یگتفه لیلحت S&P500

هتعاس راهچ میرف میات
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DOW JONEیگتفه لیلحت | تمیق یتکرح یاهراتفر و لاکینکت لیلحت DOW JONES

زنوجواد هکنیا لامتحا هک تفگ ناوت یمن زاب یلو دنکشب ار لاناک یالاب علض هتسناوت تمیق و دراد رارق یلوزن لاناک کی رد هنازور میات رد زنوجواد صخاش یلک دنور هکنیا هب هجوت اب
.تسا مک رایسب دوش یدوعص دنور دراو زنوجواد هکنیا لامتحا هک تفگ ناوت یمن زاب یلو دنکشب ار لاناک یالاب علض هتسناوت تمیق

هدودحم رد ندش دیاس زاف دراو و صخاش نیا شزیر دهاش هتفه نیا رد هکنیا لامتحا
.تسا مک رایسب دوش یدوعص دنور دراو
51 لامتحا ناوت یم دنکشب ار هدودحم نیا دناوتب رگا و میشاب 32653.91 ات 31246.24 هدودحم رد ندش دیاس زاف دراو و صخاش نیا شزیر دهاش هتفه نیا رد هکنیا لامتحا
.داد صخاش نیا شزیر هب ار یدصرد 51 لامتحا ناوت یم دنکشب ار هدودحم نیا دناوتب رگا و میشاب 32653.91 ات 532653.931246.24


.داد صخاش نیا شزیر هب ار یدصرد

DOW JONEیگتفه لیلحت DOW JONES

هنازور میرف میات
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.مینادب صخاش نیا ندوب یشزیر رب یلیلد ناوت یم ار دراد دوجو 33234.49 حطس رد تمیق یارب هک ییارگاو میناوت یم هتعاس 4 میات رد33234.4
تیبثت ار تراچ رضاح لاح و مینادب 32653.91 حطس تسکش ار تراچ یدوعص تکرح رگا
.مینادب صخاش نیا ندوب یشزیر رب یلیلد ناوت

مک رایسب تکرح نیا لامتحا یلو .میشاب تمیق دشر دهاش ناوت یم ،میریگب رظن رد تمیق تیبثت ار تراچ رضاح لاح و مینادب 32653.91 حطس تسکش ار تراچ یدوعص تکرح رگا32653.9
.تسا تدم دنلب رد یدوعص دنور یاراد زنوجواد صخاش هک درک شومارف دیابن هتبلا تسا مک رایسب تکرح نیا لامتحا یلو .میشاب تمیق دشر دهاش ناوت یم ،میریگب رظن رد تمیق


.تسا تدم دنلب رد یدوعص دنور یاراد زنوجواد صخاش هک درک شومارف دیابن هتبلا تسا
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DAصخاش DAX نینچمه و هدش یحالصا زاف کی دراو دشر نیا زا دعب و میا هدوب تراچ نیا ندوب یدوعص دهاش هتشذگ رد صخاش نیا هک تسا یلام رازاب رد مهم یاه صخاش زا یکی
یریگ سپزاب زا دعب یلاکینکت رظن زا و هدوب نیارکا گنج ریثات تحت تراچ نیا ریخا شزیر نینچمه و هدش یحالصا زاف کی دراو دشر نیا زا دعب و میا هدوب تراچ نیا ندوب یدوعص
لیکشت اب نآ زا دعب و هدش یدوعص زاف دراو داد ماجنا 2022 سرام مهن خیرات رد هک فک یریگ سپزاب زا دعب یلاکینکت رظن زا و هدوب نیارکا گنج ریثات تحت تراچ نیا ریخا شزیر
یدوعص تردق ،وگلا زا دعب لماک N جوم کی لیکشت اب یدوعص دنور هب همادا و مچرپ وگلا لیکشت اب نآ زا دعب و هدش یدوعص زاف دراو داد ماجنا 2022 سرام مهن خیرات رد هک فک202
.تسا هدرک رتشیب هدنیآ هتفه رد ار تراچ نیا یدوعص تردق ،وگلا زا دعب لماک N جوم کی لیکشت اب یدوعص دنور هب همادا و مچرپ وگلا

لیکشت زا دعب تشاد راظتنا ناوت یم وکوم یچیا ثحابم رد جاوما یروئت رد الومعم نوچ
.تسا هدرک رتشیب هدنیآ هتفه رد ار تراچ نیا
.دهد همادا دوخ دنور هب دناوت یم تراچ ،لماک N کی لیکشت زا دعب تشاد راظتنا ناوت یم وکوم یچیا ثحابم رد جاوما یروئت رد الومعم نوچ

دنور هب دناوتیم دنکشب ار 14871.3 ات 14616.8 هدودحم دناوتب تمیق رگا :لوا ویرانس
.دهد همادا دوخ دنور هب دناوت یم تراچ ،لماک N کی
     14871.  14616.    .دهد همادا دوخ یدوعص دنور هب دناوتیم دنکشب ار 14871.3 ات 14616.8 هدودحم دناوتب تمیق رگا :لوا ویرانس

رد تسا نکمم دنکشب ار 14871.3 ات 14616.8 هدودحم دناوتن تمیق رگا :مود ویرانس
.دهد همادا دوخ یدوعص
   14871.  14616.   .دسرب 14119 هدودحم هب و دنامب یقاب جنر تلاح رد تسا نکمم دنکشب ار 14871.3 ات 14616.8 هدودحم دناوتن تمیق رگا :مود ویرانس


.دسرب 14119 هدودحم هب و دنامب یقاب جنر تلاح1411
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   14616.  .دراد دوجو میشاب DAX صخاش شزیر دهاش هکنیا لامتحا و میتسه 14616.8 حطس رد تمیق ییارگاو دهاش هتعاس 4 میات رد
DAصخاش شزیر DAX دراد دوجو میشاب.
13253.7 ات 14265.5 یتمیق هدودحم رد ثلثم و هناش و رس وگلا ود دهاش نینچمه

13253.  14265.          .دشاب صخاش نیا ندوب یدوعص رب یتردق دناوت یم هک میتسه 13253.7 ات 14265.5 یتمیق هدودحم رد ثلثم و هناش و رس وگلا ود دهاش نینچمه

.دشاب صخاش نیا ندوب یدوعص رب یتردق دناوت یم هک میتسه
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یحالصا زاف دراو تمیق ،یشبنج تکرح نیا زا سپ .دنکشب الاب هب تردق اب ار یلوزن دنور طخ هتسناوت نآ زا سپ و هتشاد رارق دنمتردق یلوزن دنور کی رد چرام هام طساوا ات یکین صخاش
.میتسه راتخاس فک رد دروخرب هس یوگلا لیکشت دهاش ،یحالصا هیحان نیمه لخاد و هدش یحالصا زاف دراو تمیق ،یشبنج تکرح نیا زا سپ .دنکشب الاب هب تردق اب ار یلوزن دنور طخ
دراو نآ زا سپ و دنزب الاب هب یشبنج تکرح هتسناوت تمیق ،یتمیق یوگلا نیا لیمکت زا سپ .میتسه راتخاس فک رد دروخرب هس یوگلا لیکشت دهاش ،یحالصا هیحان نیمه لخاد و هدش
تکرح کی اب دناوتب تمیق هکنیا لامتحا تلاح نیا رد .تسا هدش کیراب یتمیق لاناک کی دراو نآ زا سپ و دنزب الاب هب یشبنج تکرح هتسناوت تمیق ،یتمیق یوگلا نیا لیمکت زا سپ
 ،تروصنیا ریغ رد .دناسرب 28641.6 ات 28513.9 نایم یتمیق هیحان هب ار دوخ رگید یشبنج تکرح کی اب دناوتب تمیق هکنیا لامتحا تلاح نیا رد .تسا هدش کیراب یتمیق لاناک کی
میشاب هتشاد نییاپ هب یرت قیمع یاه کبلوپ راظتنا میناوتیم ،تروصنیا ریغ رد .دناسرب 28641.6 ات 28513.9 نایم یتمیق هیحان هب ار دوخ رگید یشبنج.28641.28513

.میشاب هتشاد نییاپ هب یرت قیمع یاه کبلوپ راظتنا میناوتیم
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