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 متحذه ایاالت بیکاری مذعیان آمار

 ّشار 270 :گذشته ماه در شاخص عذد

 هشار 269:باسار انتظار مورد عذد

 هشار 254 :شذه اعالم عذد

 :تاریخی رونذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-پبییي کِ رسیذ ًفز ّشار 254 سطح بِ آى اس قبل ّفتِ بِ ًسبت کبّص ًفز ّشار 16 بب جَالی 2 بِ هٌتْی ّفتِ در هتحذُ ایبالت در بیکبری بیوِ هشایبی دریبفت هذعیبى ضوبر :تحلیل

 هتَالی ّفتِ ّفتبدهیي ایي تزتیب ایي بِ .است رسیذُ ًفز 264750 بِ کبّص ًفز 2500 بب افزاد ایي ایّفتِ-4 کلیذی ٍ هْن هیبًگیي .رٍدهی ضوبر بِ گذضتِ ّفتِ 11 در سطح تزیي

 .است بَدُ سببقِبی سَ ایي بِ 1973 سبل اس کِ ضَدهی هٌتطز ّشار 300 سطح سیز هتحذُ ایبالت در بیکبری هذعیبى ضوبر کِ است

 متحدٌ ایاالت بیکاری مدعیان آمار
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 دالر تقویت :باساری تاثیز
 

 تعذیل تجزبِ بذٍى هتحذُ ایبالت اقتصبد در ساییاضتغبل رضذ تذاٍم اس حبکی ّبًطبًِ بیکبری، هذعیبى بِ هزبَط آهبرّبی اخیز ّفتِ چٌذ رًٍذ ّویٌطَر ٍ اخیز PMI ّبیگشارش بب ّوسَ

  ،NFP قَی گشارش اًتطبر ٍ سٌبریَ ایي تبییذ صَرت در .خَاّذبَد جَالی 8 جوعِ اهزٍس بزای NFP هٌبسب گشارش یک ًَیذبخص ّن کٌبر در عبهل 2 ایي ٍ ببضذهی کبر ًیزٍی هٌفی

 .خَاّذسبخت فزاّن دالر تقَیت بزای را سهیٌِ اهز ایي ٍ خَاّذضذ بزداضتِ هیبى اس گزفتهی را بْزُ ًزخ بیطتز افشایص جلَی FOMC هقبهبت دیذ اس کِ اصلی بٌیبدی عبهل یک

 متحدٌ ایاالت بیکاری مدعیان آمار



 سلب مسئولیت

 ٍ تکٌیکبل حَسُ در را خَد ّبی تحلیل رٍساًِ ضکل بِ هبلی ببسارّبی بِ ای حزفِ ًگبُ ٍ گزی تحلیل ًَیي ّبی سبک گستزش راستبی در  Cyclical Waves گزٍُ

  داضتِ را السم دقت هَردًظز ّبی ریسک خصَظ در ببیذ هخبطب ببضذ داضتِ ٍجَد خطبّبیی است هوکي ًگبُ ًَع ٍ تحلیل ارائِ در ایٌکِ بِ ًظز دّذ هی ارائِ فبًذاهٌتبل

 .ًذارد تحلیل اس کٌٌذگبى استفبدُ ٍ هخبطبیي سیبى ٍ سَد خصَظ در هسئَلیتی ّیچ  Cyclical Waves گزٍُ .ببضذ
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