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روند قیمت جهانی طال در هفته گذشته
در این هفته ارزش طال در معامالت بازار جهانی با افت وخیزهایی
همراه و در سطح پایین تری نسبت به هفته گذشته دادوستد
گردید .به این ترتیب بهای طال در محدوده قیمتی 1334-1355
دالر نوسان نمود.
در ادامه روند حرکتی قیمت طال در بازارهای جهانی به تفصیل
آورده شده است:
دوشنبه -بازار جهانی طال اولین روز کاری خود را در سطح قیمتی
 1344دالر آغاز نمود و در ادامه علیرغم افت  4دالری در ابتدای
روز ،رقم  1350دالر و  48سنت را در باالترین زمان تجربه نمود .در ابتدای روز عدم اقدام تالفی جویانه از سوی روسیه پس از
حمله هوایی آمریکا و افزایش تقاضای دارایی های ریسکی موجب گردید معامالت فلز زرد زیر سطح قیمت پایانی روز جمعه
آغاز شود .در ادامه روز با بازگشایی بازارهای ایاالت متحده امریکا ،شاخص فروش خرده فروشی امریکا مطابق پیش بینی ها 0/2
درصد و شاخص خالص فروش خرده فروشی (به استثنای خودرو) در مقداری باالتر از گمانه زنی ها  0/6درصد اعالم گردید.
این در حالی است که شاخص تولید نیویورک با افت بسیار چشمگیری نسبت به ماه مارس (مقدار قبلی  )22/5در مقدار 15/8
واحد در تابلو به نمایش گذاشته شد .در این روز بوستیک-رییس فدرال آتالنتا -طی سخنرانی خود اظهار کرد فدرال عکس
العمل های ناهماهنگی را از شرکت ها در مورد فشار قیمت ها دریافت کرده و حرکات زیادی را در دستمزدها مشاهده نکرده
است .این در حالی است که کاشکاری-رییس فدرال مینیاپولیس -بیان کرد نشانه ای از شتاب ناگهانی در تورم نیست و
دستمزدها به آهستگی در حال گسترش هستند و این نشانه ای از کمبود است .وی در ادامه افزود ما در حال فراموش کردن
درسهای بحران  2008هستیم .در پایان روز معامالت طال نزدیک به پایین ترین بها ،در سطح  1345دالر و  93سنت خاتمه
یافت.
سه شنبه -در این روز معامالت این فلز زرد در سطح قیمت پایانی روز گذشته ( 1345دالر و  93سنت) آغاز شد و در ادامه
علیرغم رشد  0/1درصدی ،نتوانست سقف قیمتی روز گذشته را تجربه نماید و در باالترین زمان رقم  1349دالر و  36سنت را
ثبت نمود .در روز سه شنبه انتشار داده های اقتصادی کشور نوظهور چین نشان از ثبات رشد اقتصادی این کشور در فصل اول
سال  2018داشت به طوریکه شاخص تولید ناخالص داخلی همانند سه ماهه چهارم سال  2017در سطح  6/8درصد و شاخص
تولیدات صنعتی با افت  1/2درصدی نسبت به ماه مارس در مقدار  6درصد به اعالن عموم رسید .از طرفی شاخص سرمایه
گذاری روی دارایی های ثابت چین در مقداری مطابق گمانه زنی ها در سطح  7/5درصد اعالم گردید .در این روز شاخص های
بازار مسکن ایاالت متحده امریکا در حالی اعالم گردید که شاخص مجوزهای ساخت و ساز و شاخص خانه هایی که به تازگی
در این ایاالت شروع به ساخت و ساز کرده اند به ترتیب به مقدار  1/35میلیون (مطابق با انتظارات) و  1/32میلیون (باالتر از
انتظارات) رسیدند .این در حالی است که شاخص تولیدات صنعتی ماه مارس امریکا در مقداری باالتر از پیش بینی ها 0/5
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درصد منتشر شد .در روز چهارشنبه -Quarlesیکی از اعضای کمیته فدرال رزرو -در سخنرانی خود اظهار کرد او فکر نمی
کند که ارزهای دیجیتال ثبات مالی را به خطر اندازد و بانک های کوچک باید قوانین نقدینگی متفاوتی داشته باشند .او بیان
کرد مسطح شدن نمودار بازده اوراق قرضه ،سیگنالی مبنی بر رکود ایاالت متحده نیست .در پایان روز طال با قیمت  1290دالر
و  88سنت به استقبال روز بعد رفت.
چهارشنبه -در سومین روز کاری بازار جهانی دادوستد طال در قیمت  1347دالر و  24سنت شروع و در ادامه روز موفق به
لمس سطح قیمتی 1355دالر و  67سنت در باالترین زمان شد .در این روز تقویم اقتصادی شاهد انتشار داده ها و آمار
تاثیرگذاری نبود و تنها شاخص قیمت مصرف کننده اروپا پایین تر از انتظارات در سطح  1/3درصد اعالم گردید .در این روز
کتاب بژ فدرال نشان داد چشم انداز اقتصاد آمریکا با ثبات باقی مانده است و تمام  12منطقه گزارش رشد مشاغل را نشان داده
اند .همچنین گزارش نشان می دهد چشم اندازها مثبت باقی مانده است اما در بخش های مختلف شامل تولید ،کشاورزی و
حمل ونقل نگرانی در مورد افزایش تعرفه ها وجود دارد .در روز چهارشنبه ویلیام دادلی-رییس فدرال نیویورک -در سخنرانی
خود بیان کرد کاهش ترازنامه بازارهای مالی را مختل نکرده است و بازده پایین تر بازار اوراق قرضه ،به خاطر عملکرد خوب
اقتصاد و افزایش نرخ بهره است .وی در ادامه گفت تمرکز زیادی بر سیاست های تجاری چین و آمریکا وجود دارد .در آخر طال
با قیمت  1348دالر و  77سنت روز را به پایان رساند.
پنج شنبه -در روز پنجشنبه معامالت طال در بازار جهانی در سطح قیمتی  1348دالر و  84سنت آغاز شد و در ادامه در
محدوده قیمتی  1340-1354دالر نوسان نمود .در این روز شاخص تولید فیالدلفیا در مقداری باالتر از گمانه زنی ها در رقم
 23/2واحد به اعالن عموم رسید که این امر سبب کاهش اندک ارزش طال در بازارهای جهانی گردید .این در حالی است که
شاخص هفتگی مدعیان بیمه بیکاری امریکا در مقدار  232هزار واحد مطابق انتظارات اعالم گردید .بدین ترتیب در انتهای روز
ارزش طال در سطح  1345دالر و  9سنت متوقف شد.
جمعه -در آخرین روز کاری هفته گذشته معامالت طال در سطح قیمتی  1345دالر و  9سنت آغاز شد و در ادامه تا سطح
قیمتی  1334دالر و  93سنت در پایین ترین زمان سقوط کرد .در این روز داده اقتصادی تاثیرگذار و محرک منتشر نشد و
معامالت این هفته بازار جهانی طال با بهای  1335دالر و  64خاتمه یافت.
روند قیمت طال در هفته گذشته
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