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 چین ایکارخانه بخش PMI گسارش

 

  مبٌ 5 در کٍ ضذیذ سقًطی بب تًلیذات سطح .کزد پیذا تىشل مبرس مبٌ اس خًد سطح تزیهپبییه بٍ 48.6 سطح بٍ کبَص بب صيئه مبٌ در چیه ایکبرخبوٍ بخص PMI ضبخع :تحلیل

  سطح کبَص ي کبر ویزيی مىفی تؼذیل بب چیىی َبیضزکت تب است ضذٌ ببػث مىفی فبکتًرَبی ایه .ببضذمی جذیذ َبیسفبرش سیبد کبَص اس وبضی کٍ ضذٌ مًاجٍ بًدٌ سببقٍبی گذضتٍ

 گذاریقیمت کٍ حبلی در است یبفتٍ کبَص چیىی تًلیذکىىذگبن سًی اس ضذٌ پزداخت بُبی ویش تًرم حًسٌ در .بذَىذ اوطببق تقبضب کمبًد ضزایط بب را خًد بکًضىذ اوببرَب مًجًدی

 .است وذاضتٍ خبغی تغییز محػًالت

 

 استرالیا دالر تضعیف :بازاری تاثیر
 

 اخیز ضؼیف گشارش کٍ ريدمی اوتظبر لذا .ببضذمی استزالیب آن اغلی مىببغ اس یکی کٍ است يارداتی خبم مًاد بزای تقبضب کبَص وطبوگز چیه ایکبرخبوٍ بخص PMI ضبخع ديببرٌ کبَص

 .خًاَذبًد کبالیی ارس ایه ريی فطبر ایجبد ػًامل اس یکی خًد ویش کطًر ایه در اوتخبببت وشدیک وتبیج بحث کٍ خػًغبً بگذارد استزالیب دالر تقبضبی ريی مىفی تبثیز

 چین ایکارخانه بخش PMI گزارش
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 :است مطبَذٌ قببل آمزیکب دالر بٍ استزالیب دالر بزابزی وزخ بب چیه ایکبرخبوٍ بخص PMI ضبخع َمبستگی سیز چبرت در

 چین ایکارخانه بخش PMI گزارش



 سلب مسئولیت

 ي تکىیکبل حًسٌ در را خًد َبی تحلیل ريساوٍ ضکل بٍ مبلی ببسارَبی بٍ ای حزفٍ وگبٌ ي گزی تحلیل وًیه َبی سبک گستزش راستبی در  Cyclical Waves گزيٌ

  داضتٍ را السم دقت مًردوظز َبی ریسک خػًظ در ببیذ مخبطب ببضذ داضتٍ يجًد خطبَبیی است ممکه وگبٌ وًع ي تحلیل ارائٍ در ایىکٍ بٍ وظز دَذ می ارائٍ فبوذامىتبل

 .وذارد تحلیل اس کىىذگبن استفبدٌ ي مخبطبیه سیبن ي سًد خػًظ در مسئًلیتی َیچ  Cyclical Waves گزيٌ .ببضذ
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