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ژوئن 29چهارشنبه   تحلیل بنیادین روزانه 

 متحذه ایاالت کننذهمصزف اعتماد شاخص

 92.4 :گذشته ماه در شاخص عذد

 93.2 :باسار انتظار مورد عذد

 98 :شذه اعالم عذد

 :تاریخی رونذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .اًسزاضتِ صٍئي هبُ زر تَجِ قبثل افشایطی هی، هبُ زر کبّص اس پس هتحسُ ایبالت زر کٌٌسُهػزف اعتوبز ّبیضبذع کِ زّسهی ًطبى Conference Board هَسسِ گشارش :تحلیل

  .ضَزهی تْیِ هیطیگبى زاًطگبُ سَی اس کِ است هطبثْی ضبذع رضس ثب ّوسَ کِ است زاضتِ افشایص 98 سطح ثِ هی هبُ زر 92.4 سطح اس یبزضسُ ضبذع رضس زر کِ پیطزفت ایي

 100 سطح سیز ضبذع ایٌکِ تَجِ ثب ّوچٌبى اهب است گستززُ چٌس ّز پیطزفت ایي .اًسزاضتِ جْص 84.5 ثِ 78.5 اس ًیش اًتظبرات ضبذع ٍ 118.3 ثِ 113.2 اس فعلی ٍضعیت ضبذع

 .است آهیشاحتیبط ّوچٌبى آهزیکبیی کٌٌسگبىهػزف ثیٌیذَش کِ گزفت ًتیجِ چٌیي تَاىهی ثبضس،هی – 1985 سبل ثِ هزثَط –

 متحذه ایاالت کننذه مصرف اعتماد شاخص



2 

ژوئن 29چهارشنبه   تحلیل بنیادین روزانه 

 .است ًطسُ هحبسجِ آى رٍی Brexit هٌفی احتوبالً تبثیزات لذا ٍ ضسُ تْیِ صٍئي 16 تبرید تب گشارش ایي کِ زاضت تَجِ ثبیستی ّوچٌیي

 

 دالر تقویت :باساری تاثیز
 

 آرام ٍ ًسجی تقَیت هسیز زر تسریج ثِ جْبى اقتػبز ثشرگتزیي ضعیف، هبِّ-3 یک اس پس کِ گزفت ًتیجِ چٌیي تَاىهی هتحسُ، ایبالت اقتػبز زر زاذلی هػزف عوسُ ًقص ثِ تَجِ ثب

 غَرت ّز زر اهب ثگذارز، آهزیکبیی کٌٌسگبىهػزف احسبسبت رٍی هٌفی تبثیزات پسیسُ ایي کِ است هوکي ٍ ضسُ تْیِ Brexit تحقق اس قجل گشارش ایي کِ چٌس ّز .است گزفتِ قزار

 .زارًس زاذلی هػزف رضس ثز تکیِ ثب آهزیکب اقتػبز ثْجَز ثِ اهیس کِ ثبضسهی FOMC زر ّوکبراًص ٍ یلي ذبًن زیسگبُ تبییسکٌٌسُ گشارش ایي

 متحذه ایاالت کننذه مصرف اعتماد شاخص
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 نخست ماهه-3 در متحذه ایاالت داخلی ناخالص تولیذ رشذ

 %0.8 :قبلی تخمین

 %1 :باسار موردانتظار تخمین

 %1.1 :شذه اعالم عذد

 :تاریخی رونذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًزخ ایي ضسُ ارائِ ترویي ًرستیي زر .است ثَزُ %1.1 هعبزل سبالًِ هقیبس زر جبری سبل ًرست هبِّ-3 زر آهزیکب اقتػبز رضس کِ زّسهی ًطبى اقتػبزی تحلیل ازارُ گشارش :تحلیل

 زلیل اس ثرطی کِ است ثَزُ غبزرات ًقص افشایص غعَزی، اغالح ایي عوسُ علت .است رسیسُ %1.1 ثِ زٍثبرُ افشایطی ثب اکٌَى ّن ٍ رسیس %0.8 ثِ ثعسی اغالح زر کِ ثَز %0.5 تٌْب

  .است ثَزُ جبری سبل اٍایل زر زالر ثزاثزی ًزخ کبّص آى
 

 دالر تقویت :باساری تاثیز

  ٍ کٌٌسُهػزف اعتوبز رضس ثب .رٍزهی ضوبر ثِ هثجت ایپسیسُ اهز ایي ٍ است ثَزُ ضسهی ثیٌیپیص کِ چیشی اس کوتز جبری سبل اٍایل زر هتحسُ ایبالت اقتػبزی رضس ضتبة کبّص

 .رٍزهی زالر تقَیت اًتظبر لذا ٍ ثبضین هتحسُ ایبالت GDP ثزای ثْتزی رضس ثجت ضبّس زٍم هبِّ-3 زر تب زارین اًتظبر زستوشزّب رضس تساٍم

 نخست ماهه-3 در متحذه ایاالت داخلی ناخالص تولیذ رشذ



 سلب مسئولیت

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

  زاضتِ را السم زقت هَرزًظز ّبی ریسک ذػَظ زر ثبیس هربطت ثبضس زاضتِ ٍجَز ذطبّبیی است هوکي ًگبُ ًَع ٍ تحلیل ارائِ زر ایٌکِ ثِ ًظز زّس هی ارائِ فبًساهٌتبل

 .ًسارز تحلیل اس کٌٌسگبى استفبزُ ٍ هربطجیي سیبى ٍ سَز ذػَظ زر هسئَلیتی ّیچ  Cyclical Waves گزٍُ .ثبضس
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