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جوالی 7پنج شنبه   تحلیل بنیادین روزانه 

 متحذه ایاالت ایغیزکارخانه بخش PMI شاخص

 52.9 :گذشته ماه در شاخص عذد

 53.3:باسار انتظار مورد عذد

 56.5 :شذه اعالم عذد

 :تاریخی رونذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قبثل افشایص اغلی علت .رسیذ گذضتِ سبل ًَاهجز اس خَد حذ ثبالتزیي ثِ 56.5 سطح ثِ هالحظِ قبثل جْص یک ثب هتحذُ ایبالت اقتػبد ایغیزکبرخبًِ ثخص PMI ضبخع :تحلیل

 .است ضذُ ّوزاُ ّباستخذام رضذ ثب کِ ثَدُ ثخص ایي در اقتػبدی ّبیفعبلیت هتعبقجبً ٍ جذیذ ّبیسفبرش جْص یبدضذُ، ضبخع هالحظِ

 متحذه ایاالت ایغیرکارخانه بخش PMI شاخص
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 ًکتِ .ثَدًذ آهزیکب اقتػبد در کبرآفزیٌی رًٍذ ثزگطت ًگزاى کِ رٍدهی ضوبر ثِ FOMC هقبهبت ثزای خَة خجز یک هی هبُ در کبر ًیزٍی هٌفی تعذیل اس پس ّباستخذام دٍثبرُ افشایص

 ایي ٍ دارد ٍجَد «عزضِ کوجَد» عوالً آى در کِ اًذداًستِ هَاردی جولِ اس را – سبس ٍ سبخت حَسُ در خػَغبً – کبر ًیزٍی هتحذُ ایبالت ایغیزکبرخبًِ ثخص خزیذ هذیزاى ایٌکِ جبلت

  سبختوبًی ّبیپزٍاًِ غذٍر ضذیذ رضذ ثِ تَجِ ثب ٍسبسسبخت ثخص در خػَغبً کبر ًیزٍی ثزای تقبضب افشایص ثِ آى در کِ ثبضذهی صٍئي هبُ NFP گشارش خػَظ در هب تحلیل ثب هطبثق

 .ثَدین کزدُ اضبرُ سبختوبًی ٍاحذّبی سبخت ثِ ضزٍع ٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

  کبّص اًذکی ّبقیوت رضذ ضتبة چٌذ ّز است داضتِ اداهِ هتَالی هبُ سَهیي ثزای کِ ثَدین آهزیکبیی ّبیثٌگبُ سَی اس هحػَالت گذاریقیوت افشایص ضبّذ ًیش ّبقیوت حَسُ در

   .دّذهی ًطبى

 

 .ثبضذهی ISM هَسسِ PMI گشارش هثجت ًقبط دیگز اس ًیش هی هبُ در ضذُ ثجت کبّص اس پس غبرداتی تقبضبی افشایص

 

 ارهغبى ثِ را کطَر ایي داخلی ًبخبلع تَلیذ %3 هعبدل رضذی سبالًِ هقیبس در هتحذُ ایبالت ایغیزکبرخبًِ ثخص PMI ضبخع ثزای %56.5 عذد ثجت ،ISM هَسسِ تخویي طجق

 .رٍدهی ضوبر ثِ هٌبست ثسیبر ًزخی کِ خَاّذآٍرد

 متحذه ایاالت ایغیرکارخانه بخش PMI شاخص
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 دالر تقویت :باساری تاثیز
 

 در ضذُ ثجت رضذ اس ثبالتز هزاتت ثِ ضتبثی ثب اقتػبدی رضذ تذاٍم ًطبًگز کطَر ایي ایکبرخبًِ ثخص ثزای هطبثِ گشارش ثب ّوسَ عوالً هتحذُ ایبالت ایغیزکبرخبًِ ثخص PMI گشارش

  ثخص 2 ّز در ّباستخذام افشایص .کٌذهی رد را هتحذُ ایبالت اقتػبد خػَظ در ثذثیٌبًِ ٍ ثبفبًِهٌفی سًیگوبًِ ٍ احتوبل گًَِ ّز ٍ ثَدُ جْبى اقتػبد تزیيثشرگ در ًخست هبِّ-3

  ایبالت اضتغبل ثخص ثزای هٌبست گشارش اًتطبر ثب دارین اًتظبر .است کزدُ فزاّن را NFP هٌبست گشارش یک اًتطبر سهیٌِ ٍ خَاّذثَد FOMC اعضبی ثزای خَثی خجز آهزیکب اقتػبد

 .گزدد فزاّن دالر پبیذار رضذ سهیٌِ جوعِ، رٍس در هتحذُ

 متحذه ایاالت ایغیرکارخانه بخش PMI شاخص



 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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