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روند قیمت جهانی طال در هفته گذشته
در هفته ای که گذشت بهای طال در بازارهای جهانی با افت بیش
از  12دالری نسبت به هفته پیش تر همراه گردید و تا سطح
قیمتی  1315دالر و  26سنت ریزش 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
 1334دالر آغاز نمود و اگرچه در ابتدای روز به باالترین رقم
هفتگی خود ( 1335دالر و  46سنت) رسید اما در ادامه تا سطح
 1322دالر و  8سنت افت نمود .در روز دوشنبه شاخص خرید مدیران بخش تولید و خدمات اتحادیه اروپا به ترتیب در مقدار
( 56پایین تر از انتظارات) و  55واحد (مطابق انتظارات) منتشر شد .این در حالی است که شاخص های مذکور در ایاالت متحده
امریکا در مقداری باالتر از پیش بینی ها به ترتیب در رقم  56/5و  54/4واحد اعالم گردیدند .گفتنی است در این روز شاخص
فروش خانه های موجود در امریکا از مقدار  5/54میلیون به  5/6میلیون افزایش یافت .در پایان روز معامالت طال در سطح
 1323دالر و  37سنت خاتمه یافت.
سه شنبه -در این روز معامالت این فلز زرد در سطح قیمت پایانی  1323دالر و  37سنت آغاز شد و در ادامه رشد بیش از 8
دالری را تجربه نمود .از جمله داده های اقتصادی تاثیرگذاری که در روز سه شنبه منتشر شدند عبارتند از شاخص اطمینان
مصرف کننده و شاخص فروش خانه های نوساز ایاالت متحده امریکا بود که به ترتیب به مقدار 128/7واحد (باالتر از انتظار) و
 694هزار واحد (بیشتر از پیش بینی) رسیدند .این در حالی است که شاخص تولیدات  Richmondامریکا با افت چشمگیری
به مقدار منفی  3واحد رسید .در پایان روز طال با قیمت  1331دالر و  35سنت به استقبال روز بعد رفت.
چهارشنبه -در سومین روز کاری بازار جهانی دادوستد طال در قیمت  1331دالر و  39سنت شروع شد و در ادامه روز پس
از لمس سطح  1332دالر بیش از  9دالر کاهش یافت .در روز چهارشنبه تقویم اقتصادی خالی از داده و آمار تاثیرگذاری بود و
در آخر طال با قیمت  1322دالر و  61سنت روز را به پایان رساند.
پنج شنبه -در روز پنجشنبه معامالت طال در بازار جهانی در سطح قیمتی  1322دالر و  61سنت آغاز شد و در ادامه با کاهش
 0/4درصدی پایین ترین رقم هفتگی ( 1315دالر و  26سنت) را لمس نمود .در این روز بانک مرکزی اتحادیه اروپا سیاست
های پولی خود را بدون تغییر نسبت به قبل باقی گذاشت و همانطور که می دانید در حال حاضر نرخ بهره اتحادیه اروپا صفر
درصد می باشد .در ادامه روز آمارهای اقتصادی امریکا به صورت مطلوب و بیشتر از انتظارات سرمایه گذاران به اعالن عموم
رسید .شاخص سفارش کاالهای بادوام در ماه مارس و شاخص خالص سفارش کاالهای بادوام (سفارشات خرید از تولیدکنندگان
برای کاالی بادوام به استثنای حمل و نقل) در امریکا به ترتیب به مقدار  2/6درصد (مقدار قبلی  3درصد) و صفر درصد (مقدار
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قبلی  1درصد) رسید .این در حالی است که شاخص مدعیان دریافت بیمه بیکاری امریکا باالتر از گمانه زنی ها در مقدار 209
هزار منتشر شد .بدین ترتیب در انتهای روز ارزش طال در سطح  1316دالر و  78سنت متوقف شد.
جمعه -در آخرین روز کاری هفته گذشته معامالت طال در سطح قیمتی  1316دالر و  77سنت آغاز شد .در این روز بانک
مرکزی کشور ژاپن سیاست های پولی خود را بدون تغییر نسبت به قبل در سطح منفی  0/1درصد باقی گذاشت .در روز جمعه
شاخص تولید ناخالص داخلی فصل اول سال  2018امریکا در مقداری بیشتر از پیش بینی ها در رقم  2/3درصد به اعالن عموم
رسید .در ادامه شاخص هزینه اشتغال هر واحد کار در امریکا باالتر از پیش بینی ها در مقدار  0/8درصد منتشر شد .معامالت
این هفته بازار جهانی طال با بهای  1324دالر و  9سنت خاتمه یافت.
روند قیمت طال در هفته گذشته
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