
  
 

 تحلیل بىیادیه ريزاوه
 

2016شيئه  24جمعه   

 
 

Support@CyclicalWaves.com  

https://telegram.me/CyclicalWaves  

http://www.cyclicalwaves.com/
https://telegram.me/CyclicalWaves
https://telegram.me/CyclicalWaves


1 

شيئه 24جمعه   تحلیل بىیادیه ريزاوه 

 آمزیکا متحذه ایاالت بیکاری مذعیان آمار

 ًفز ّشار 277 :گذشته ماه در مذعیان شمار

 ّشار 271 :باسار انتظار مورد عذد

 ّشار 259 : مذعیان واقعی شمار

 :تاریخی رونذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثِ هٌتْی ّفتِ ثِ ًسجت آهبر ایي .رسیذ گذضتِ هبُ 2 در خَد سطح تزیيپبییي ثِ ًفز ّشار 259 ثِ کبّص ثب صٍئي 18 ثِ هٌتْی ّفتِ در هتحذُ ایبالت در ثیکبری هذػیبى ضوبر :تحلیل

 .ثزسذ ًفز ّشار 267 ثِ ًفزی 2250 کبّص ثب آهبر ایي ایّفتِ-4 هْن هیبًگیي تب ضذُ ثبػث کِ دّذهی ًطبى ًفزی ّشار 18 هالحظِ قبثل کبّص صٍئي 11

 آمریکا متحذه ایاالت بیکاری مذعیان آمار
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 .است ثَدُ آهزیکب هتحذُ ایبالت کبر ثبسار سالهت تؼییي در هْن فبکتَر یک ّوَارُ یبدضذُ هیبًگیي ضیت ضذى ًشٍلی

 

 دالر تقویت :باساری تاثیز
 

  ّوکبراًص ٍ یلي خبًن ثزای اهز ایي .ثزدهی سز ثِ هطلَثی ٍضؼیت در ّوچٌبى آهزیکب کبر ثبسار کِ دّذهی ًطبى ٍ است هی هبُ NFP گشارش ثَدى اتکب غیزقبثل گزًطبى ػوالً گشارش ایي

  ّبّفتِ اس هب هذًظز سٌبریَی کِ – Brexit تحقق ػذم غَرت در .رٍدهی ضوبر ثِ خَثی خجز داضتٌذ جْبى اقتػبد ثشرگتزیي کبر ثبسار اخیز ضؼف ثَدى هَقتی ثِ اػتقبد کِ FOMC در

 .دالر تقَیت سهیٌِ ضذى فزاّن یؼٌی ایي ٍ خَاّذرفت هیبى اس سپتبهجز ًْبیتبً یب ٍ جَالی ًطست در ثْزُ ًزخ افشایص ػذم ثزای هَاًغ – ثَدُ ًیش پیص

 

 آمریکا متحذه ایاالت بیکاری مذعیان آمار
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 متحذه ایاالت ایکارخانه بخش PMI شاخص مقذماتی گشارش

 50.7 :گذشته ماه در شاخص عذد

 50.5 :باسار انتظار مورد عذد

 51.4 : شاخص واقعی عذد

 :تاریخی رونذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سطح ثِ غؼَد ثب ثخص ایي خزیذ هذیزاى ضبخع .است داضتِ صٍئي هبُ در قذرتوٌذی احیبی هتحذُ ایبالت ایکبرخبًِ ثخص کِ است حبکی Markit هَسسِ هقذهبتی گشارش :تحلیل

  ثِ 2014 سپتبهجز اس ضتبة ثبالتزیي ثب غبدراتی ّبیفزٍش افشایص صٍئي، هبُ در هتحذُ ایبالت ایکبرخبًِ ثخص رضذ اغلی ػَاهل اس .است رسیذُ گذضتِ هبُ 3 در سطح ثبالتزیي ثِ 51.4

  ٍ ثَدُ تَجِ قبثل ثسیبر صٍئي هبُ در ثخص ایي احیبی هی، ٍ آٍریل ّبیهبُ در ایکبرخبًِ ثخص PMI ضبخع ثزای ًبسل ثسیبر اػذاد ثجت خػَغبً ٍ ًشٍل ّبهبُ اس پس .ثبضذهی سَ ایي

 .گزدد قلوذاد هتحذُ ایبالت اقتػبد هْن ثخص ایي در رًٍق ٍ رضذ دٍرُ ثز آغبسی تَاًذهی

 

 متحذه ایاالت ایکارخاوه بخش PMI شاخص مقذماتی گسارش
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 تَاًذهی هسئلِ ایي .کٌذ پیذا تٌشل ثبالیی ضتبة ثب آهزیکبیی تَلیذکٌٌذگبى اًجبرّبی هَجَدی سطح تب ضذُ ثبػث داضتِ ٍجَد تقبضب اًذاسچطن خػَظ در قجل ّبیهبُ اس کِ ّبییًگزاًی

 .دارد ًگبُ آهبدُ آیٌذُ ّبیهبُ در تَلیذ رضذ ثزای را فضب ٍ ضَد تلقی هثجت اهزی آهزیکب ایکبرخبًِ ثخص ثزای ػوَهی طَر ثِ

 

  ایبالت کبر ثبسار در رکَد ٍ تَقف ػذم اس ثیطتز اطویٌبى ایجبد ثِ هٌجز تَاًذهی کِ رٍدهی ضوبر ثِ Markit هَسسِ گشارش هثجت ًقبط دیگز اس ایکبرخبًِ ثخص در استخذام افشایص

 .ثطَد هتحذُ

 

  ثَدُ فَالد خػَغبً ٍ خبم هَاد ثْبی رضذ هسئلِ، ایي اغلی ػَاهل اس کِ است رسیذُ 2014 ًَاهجز اس سطح ثیطتزیي ثِ آهزیکب ایکبرخبًِ تَلیذکٌٌذگبى ّبیّشیٌِ افشایص ضتبة سزاًجبم

 .است ضذُ سَ ایي ثِ صاًَیِ اثتذای اس ایکبرخبًِ هحػَالت قیوت افشایص ثیطتزیي ثِ هٌجز ّبّشیٌِ افشایص ایي .است

  

 دالر تقویت :باساری تاثیز
 

  ثِ ٍ ضذُ خبرج اًذک رضذ ٍ رکَد حبلت اس ثخص ایي احتوبالً کِ دّذهی ًطبى هتحذُ ایبالت ایکبرخبًِ ثخص ثز حبکن ػوَهی رًٍذ اهب است، سٍد اًذکی قضبٍت ثزای ٌَّس چٌذ ّز

 اهز ایي ٍ ضذُ الوللیثیي ثبسارّبی سطح در آهزیکب ایکبرخبًِ تَلیذات پذیزیرقبثت قذرت تقَیت ثبػث سبل اٍایل ثِ ًسجت دالر ثْبی کبّص خػَظ، ایي در .رٍدهی رضذ ٍ رًٍق سوت

 کبر ثبسار سالهت سٌجص ثزای FOMC ثزای ثخصاطویٌبى ػَاهل اس ًیش ثخص ایي در استخذام افشایص .است ضذُ کطَر ایي ایکبرخبًِ ثخص ثزای غبدراتی تقبضبی ضذیذ رضذ ثبػث

 افشایص در ثیطتز تبخیز ػذم ثزای FOMC رٍی کِ است ػَاهلی دیگز اس ًیش تَرهی فطبرّبی ضذیذ افشایص سزاًجبم .ثَد رفتِ سَال سیز NFP ضؼیف گشارش 2 ثب اخیزاً کِ است آهزیکب

 .دارین را دالر تقَیت اًتظبر .خَاّذسبخت ٍارد فطبر ثْزُ ًزخ

 متحذه ایاالت ایکارخاوه بخش PMI شاخص مقذماتی گسارش
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 سلب مسئولیت

 ٍ تکٌیکبل حَسُ در را خَد ّبی تحلیل رٍساًِ ضکل ثِ هبلی ثبسارّبی ثِ ای حزفِ ًگبُ ٍ گزی تحلیل ًَیي ّبی سجک گستزش راستبی در  Cyclical Waves گزٍُ

  داضتِ را السم دقت هَردًظز ّبی ریسک خػَظ در ثبیذ هخبطت ثبضذ داضتِ ٍجَد خطبّبیی است هوکي ًگبُ ًَع ٍ تحلیل ارائِ در ایٌکِ ثِ ًظز دّذ هی ارائِ فبًذاهٌتبل

 .ًذارد تحلیل اس کٌٌذگبى استفبدُ ٍ هخبطجیي سیبى ٍ سَد خػَظ در هسئَلیتی ّیچ  Cyclical Waves گزٍُ .ثبضذ
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