تحلیل هفتگی معامالت طال در بازار
جهانی و معامالت سکه در بازار داخلی
نوین تحلیل

شنبه  15اردیبهشت ماه 5 May 2018,1397

روند قیمت جهانی طال در هفته گذشته
در هفته گذشته معامالت طال در بازارهای جهانی تحت تاثیر
تقویم پر رویداد گزارشات اقتصادی ایاالت متحده و بیانیه فدرال
رزرو بود .در ابتدای هفته بهای طال به دنبال انتشار داده ها و
آمارهای مطلوب اقتصاد ایاالت متحده امریکا با افت بیش از 1
درصدی همراه گردید به طوریکه کف قیمتی  1301دالر را لمس
نمود که این مقدار از  1مارس بی سابقه بود .در ادامه به دنبال
عدم تغییر نرخ بهره فدرال رزرو امریکا قدری از سقوط خود را
جبران و تا سطح  1318دالر رشد نمود.
در ادامه روند حرکتی قیمت طال در بازارهای جهانی به تفصیل آورده شده است:
دوشنبه -در هفته گذشته اولین روز کاری بازار جهانی طال در حالی آغاز شد که با افت  1درصدی نسبت به پایین ترین مقدار
این روز همراه شد .در روز دوشنبه در اروپا شاخص پول در گردش و سپرده گذاری شده در بانک ها (مقیاس ساالنه) منتشر
شد که از مقدار  4/2درصد به  3/7درصد در ماه مارس کاهش یافت .این در حالی است که شاخص خرید مدیران بخش تولید
و غیر تولید کشور چین هر دو مطابق گمانه زنی ها به ترتیب  51/4و  54/8واحد به اعالن عموم رسیدند .در این روز شاخص
قیمت هزینه های مصرف کننده حقیقی به استثنای غذا و انرژی ماه مارس در امریکا مطابق انتظار در مقدار منفی  0/2درصد
اعالم شد .این در شرایطی است که شاخص هزینه ها و درآمدهای شخصی ایاالت متحده امریکا در ماه مارس منتشر شدند که
به ترتیب به  0/4درصد (مطابق گمانه زنی ها) و  0/3درصد (پایین تر از گمانه زنی ها) رسیدند .در ادامه شاخص فروش خانه
های پیش فروش شده در امریکا و شاخص خرید مدیران شیکاگو پایین تر از پیش بینی ها به ترتیب در مقدار 0/4درصد و
 57/6واحد منتشر شدند .در پایان روز معامالت طال در سطح  1317دالر و  17سنت خاتمه یافت.
سه شنبه -در این روز معامالت این فلز زرد در سطح قیمتی  1317دالر و  18سنت آغاز شد و در ادامه روند نزولی روز گذشته
افت بیش از  11دالری را تجربه نمود .در روز سه شنبه در حالی که سرمایه گذاران در انتظار تصمیمات کمیته بازار آزاد فدرال
رزرو در خصوص نرخ بهره بودند قیمت طال کاهش یافت .در این روز شاخص خرید مدیران بخش تولید موسسه  ISMامریکا در
ماه مارس پایین تر از گمانه زنی ها منتشر شد که به ترتیب به مقدار  57/3واحد رسید .این در حالی است که شاخص نهایی
خرید مدیران بخش تولید و شاخص هزینه های ساخت و ساز این ایاالت به ترتیب  56/5واحد (مطابق انتظار) و منفی 1/7
درصد (پایین تر از انتظار) اعالم شدند .گفتنی است بانک های کشور چین به مناسبت روز کارگر و همچنین بانک های اروپا
تعطیل بودند که تاثیر چشمگیر بر نقدینگی بازارهای جهانی داشت .در پایان روز طال با قیمت  1305دالر و  85سنت به
استقبال روز بعد رفت.
چهارشنبه -در سومین روز کاری بازار جهانی دادوستد طال در قیمت  1305دالر و  80سنت شروع شد و در ادامه بهای طال
به دنبال انتشار داده های اقتصادی مطابق آنچه پیش بینی می شد تنها با نوسانات  10دالری همراه گردید .در روز چهارشنبه

1

تحلیل هفتگی معامالت طال در بازار
جهانی و معامالت سکه در بازار داخلی
نوین تحلیل

شنبه  15اردیبهشت ماه 5 May 2018,1397

نشست دو روزه کمیته فدرال رزرو به پایان رسید و همانطور که انتظار میرفت فدرال نرخ بهره را بدون تغییر باقی گذاشت .در
این روز بیانیه این جلسه منتشر شد که مهمترین نکات آن عبارتند از :رشد اشتغال در سطح میانگین ،قوی بوده و اقتصاد در
حال رشد با نرخ متوسط است .طبق این بیانیه خرجکرد خانوار از اواخر سال گذشته تعدیل شده و سرمایه گذاری با قدرت رشد
کرده است .اقتصاد افزایش تدریجی نرخ بهره را تضمین و به نظر می رسد تورم در میان مدت به اندازه هدف رشد می کند .در
این روز شاخص تغییر اشتغال به استثنای کشاورزی و دولت امریکا توسط( ADPشرکت پردازش داده ها) اعالم گردید که
مطابق انتظار به  241هزار واحد رسید .گفتنی است شاخص تولید ناخالص داخلی فصل اول  2018در اتحادیه اروپا همانطور
که پیش بینی می شد در سطح  0/6درصد منتشر شد .شایان ذکر است شاخص خرید مدیران بخش تولید  Caixinچین در
مقداری مطابق پیش بینی ها  51/1واحد به اعالن عموم رسید .در آخر طال با قیمت  1306دالر و  14سنت روز را به پایان
رساند.
پنج شنبه -در روز پنجشنبه معامالت طال در بازار جهانی در سطح قیمتی  1306دالر و  15سنت آغاز شد و در ادامه به دنبال
عدم تغییر نرخ بهره فدرال رزرو امریکا تا سطح قیمتی  1318دالر و  6سنت رشد نمود .در این روز شاخص مدعیان دریافت
بیمه بیکاری هفتگی امریکا منتشر شد که طبق آن ،این شاخص از مقدار  209هزار به  211هزار واحد کاهش یافت .این در
حالی است که شاخص هزینه اشتغال هر واحد کار فصل اول  2018در این ایاالت در مقداری پایین تر از انتظار با  2/7درصد
همراه گردید .گفتنی است دپارتمان کارگران پنج شنبه اعالم کرد که بهره وری غیر کشاورزی که خروجی ساعتی به ازای هر
کارگر را اندازه می گیرد ،با رشد 0/7درصدی روبه رو شد .در ادامه روز شاخص تراز تجاری امریکا در حالی اعالم گردید که
کسری تجاری در ماه مارس در مقداری بیش از پیش بینی ها به منفی  49بیلیون دالر رسید .این در شرایطی است که شاخص
خرید مدیران بخش غیرتولیدی  ISMامریکا در ماه آوریل در مقداری پایین تر از گمانه زنی ها  56/8واحد منتشر شد .الزم به
ذکر است شاخص سفارشات کارخانه ای امریکا به  1/6درصد (مقدار قبلی  1/2درصد) افزایش یافت .بدین ترتیب در انتهای روز
ارزش طال در سطح  1313دالر و  56سنت متوقف شد.
جمعه -در آخرین روز کاری هفته گذشته معامالت طال در سطح قیمتی  1313دالر و  56سنت آغاز شد .در این روز شاخص
خرید مدیران بخش خدمات  Caixinچین در مقداری باالتر از پیش بینی ها  52/9واحد به اعالن عموم رسید .در ادامه با
بازگشایی بازار امریکا شاخص میانگین درآمد هر یک ساعت کار امریکا در ماه آوریل پایین تر از گمانه زنی ها  0/1درصد اعالم
گردید .این در شرایطی است که اداره آمار کار شاخص تغییر اشتغال به استثنای صنعت کشاورزی را به صورت نامطلوب و نرخ
بیکاری را به صورت مطلوب به اعالن عموم رساند .شاخص تغییر اشتغال به استثنای صنعت کشاورزی از مقدار  103هزار به
 164هزار واحد افزایش یافت و نرخ بیکاری به  3/9درصد کاهش یافت .معامالت این هفته بازار جهانی طال با بهای  1313دالر
و  74سنت خاتمه یافت.
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روند قیمت طال در هفته گذشته

روند قیمت سکه طال در هفته گذشته
در این هفته معامالت هر قطعه سکه طالی تمام بهار آزادی طرح
امامی در پی رشد نرخ دالر در بازار داخلی با رشد بیش از 8/8
درصدی نسبت به هفته گذشته همراه گردید.
در هفته ای که گذشت معامالت هر قطعه سکه بهار آزادی در
بازار نقدی در محدوده  1میلیون و  800هزار تومان تا  1میلیون
و  960هزار تومان نوسان داشت.

روند قیمت سکه نقدی در بازار آزاد
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روند معامالت قرارداهای آتی سکه در
هفته گذشته
حجم معامالت آتی سکه طی هفته گذشته در بورس کاالی
ایران ،به  145هزار و  944قرارداد و ارزش آن به بیش از
 28هزار و  637میلیارد ریال رسید .حجم معامالت این
هفته در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته با رشد
بیش از  5برابر همراه بوده است.

روند حجم معامالت آتی سکه در یک ماه اخیر
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تعداد موقعیت های باز این هفته نسبت به هفته قبل  7/1درصد افزایش یافت و به  13.885قرارداد رسید.
روند تعداد موقعیت ها باز در قرارداد های آتی سکه در یک ماه اخیر
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طی هفته گذشته از سررسیدهای فعال در بازار آتی سکه طال ،بیشترین حجم معامالت با  133.182قرارداد به سررسید دی
ماه سال  97اختصاص یافت .این در شرایطی است که سررسید آبان ماه  97با حجم  7.323قرارداد در جایگاه دوم قرار گرفت.
سهم سررسیدها در تعداد موقعیت های

سهم سررسیدها در حجم معامالت در هفته
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روند قیمت سکه طال در معامالت قراردادهای آتی
در هفته گذشته
در این هفته قیمت سکه در معامالت قراردادهای آتی سکه تحویل دی
ماه  97روند صعودی را طی نمود و با رشد 13/2درصدی نسبت به هفته
گذشته همراه گردید .به طوریکه معامالت این سررسید در محدوده قیمتی
 1میلیون و  877هزار تومان تا  2میلیون و  124هزار تومان نوسان داشت.
در ادامه روند قیمت قرارداد آتی سکه در سررسید دی ماه نشان داده شده
است.
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معامالت قراراداهای اختیار معامله سکه طال
در هفته گذشته حجم معامالت قراردادهای اختیار سکه طال در بورس کاالی ایران ،به  379قرارداد رسید که نسبت به هفته
پیش تر بیش از  17/1درصد افت داشت .از قراردادهای معامله شده در این هفته  378قرارداد ( 99/8درصد) مربوط به اختیار
خرید بود و تنها  1قرارداد ( 0/2درصد) به اختیار فروش اختصاص یافت .گفتنی است در حال حاضر تعداد موقعیت باز اختیار
معامله سکه طال در بورس کاالی ایران  564قرارداد می باشد که نسبت به هفته گذشته  7/5درصد افت دارد.
روند حجم معامالت قراردادهای اختیار معامله در هفته

حجم معامالت قرارداد اختیار در یک ماه گذشته
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همانگونه که در نمودار زیر نشان داده شده است بیشترین حجم معامالت در بین زیرگروه ها مربوط به قراردادهای اختیار
خرید با قیمت اعمال  18.500.000و  18.000.000ریال در سررسید تیر ماه  1397می باشد.
حجم معامالت اختیار خرید و فروش تیرماه  97در هفته گذشته
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در ادامه روند قیمت اختیار در نمادهایی که حجم معامالت باالیی دارند آورده شده است.
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روند قیمت اختیار خرید تیر ماه با قیمت اعمال

روند قیمت اختیار خرید تیر ماه با قیمت اعمال 18.500.000
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عوامل موثر بر قیمت طالی جهانی در هفته پیش رو
در هفته پیش رو آمار اقتصادی مهم که قیمت طال را تحت تاثیر قرار خواهند
داد عبارتند از:

روز

تاریخ میالدی تاریخ شمسی

دوشنبه

5/7/2018

1397/02/17

سه شنبه

5/8/2018

1397/02/18

چهارشنبه

5/9/2018

1397/02/19

پنجشنبه

5/10/2018

1397/02/20

جمعه

5/11/2018

1397/02/21

رویداد

مکان

مقدار قبلی مقدار مورد انتظار

سخنرانی  Quarlesعضو فدرال رزرو
سخنرانی Bosticعضو فدرال رزرو
سخنرانی  Barkinعضو فدرال رزرو
شاخص تراز تجاری
سخنرانی  Powellرییس فدرال رزرو
شاخص ماهانه قیمت تولید کننده PPI

امریکا
امریکا
امریکا
چین
امریکا
امریکا

_
_
_
-30B
_
0.3%

_
_
_
187B
_
0.2%

شاخص ماهانه خالص قیمت تولید کننده ( PPIبه جز غذا و انرژی)

امریکا

0.3%

0.2%

شاخص ساالنه قیمت تولید کننده PPI

چین

3.1%

3.4%

شاخص ساالنه قیمت مصرف کننده CPI

چین

2.1%

1.9%

شاخص ماهانه قیمت مصرف کننده CPI

امریکا

-0.1%

0.3%

شاخص ماهانه خالص قیمت مصرف کننده ( CPIبه جز غذا و انرژی)

امریکا

0.2%

0.2%

شاخص مدعیان بیکاری

امریکا

211K

219K

سخنرانی  Draghiرییس بانک مرکزی

اروپا

_

_

شاخص تمایل مصرف کنندگان توسط دانشگاه Michigan

امریکا

97.8

98.4

نفیسه قهرمانزاده
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