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روند قیمت جهانی طال در هفته گذشته
در هفته ای که گذشت بهای طال با پیمودن مسیر کاهشی و افت
بیش از  2درصد سطح قیمتی  1284دالر را لمس نمود که این
مقدار از  27دسامبر  2017بی سابقه بود.
گفتنی است در حال حاضر موجودی طالی صندوق -SPDR
بزرگترین صندوق طالی جهان 855/3 -تن می باشد.
در ادامه روند حرکتی قیمت طال در بازارهای جهانی به تفصیل
آورده شده است:
دوشنبه -طال معامالت خود را در هفته گذشته با قیمت 1318
دالر و  7سنت آغاز نمود و پس از ثبت قیمت  1322دالر ،ارزش خود را تا سطح  1312دالر از دست داد .در این روز تقویم
اقتصادی خالی از داده های با اهمیت و تاثیرگذار بود .در روز دوشنبه – Mesterعضو فدرال -در سخنرانی خود اظهار کرد،
اقتصاد آمریکا کمی فراتر از سطح اشتغال کامل قرار گرفته و تاثیر کاهش مالیات و خرجکرد دولت بر اقتصاد هنوز نامشخص
است .وی افزود تخمین نرخ بهره اسمی بلند مدت فدرال ٪3 ،است Mester .در ادامه بیان کرد که از افزایش تدریجی نرخ
بهره حمایت کرده و انتظار دارد تورم به نرخ هدف  2درصد طی یک تا دوسال آینده برسد .در پایان روز معامالت طال در سطح
 1314دالر و  20سنت خاتمه یافت.
سه شنبه -در این روز معامالت این فلز زرد در سطح قیمتی  1314دالر آغاز شد و در ادامه با افت بیش از  1/9درصدی سطح
 1288دالر و  67سنت را در کمترین زمان تجربه نمود .در این روز دفتر ملی آمار چین بر اساس داده های رسمی ،شاخص
تولیدات صنعتی این کشور را در مقداری باالتر از انتظارات  7درصد به اعالن عموم رسانید .در روز سه شنبه شاخص تولید
ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در فصل اول  2018همانطور که انتظار می رفت در مقدار  0/4درصد اعالم گردید .در ادامه شاخص
تولید نیویورک در ماه مه در حالی منتشر شد که از  15/8واحد به  20/1واحد افزایش یافت .این در حالی است که شاخص
فروش خرده فروشی و شاخص خالص فروش خرده فروشی (به استثنای خودرو) ایاالت متحده امریکا در ماه آوریل در مقداری
پایین تر از گمانه زنی ها  0/3درصد اعالم گردیدند .در پایان روز طال با قیمت  1291دالر و  57سنت به استقبال روز بعد رفت.
چهارشنبه -در سومین روز کاری بازار جهانی دادوستد طال در قیمت  1291دالر و  62سنت شروع شد و در ادامه با افت
وخیزهایی روبه رو گردید .در این روز شاخص قیمت مصرف کننده منطقه اروپا مطابق ماه گذشته در مقدار  1/2درصد به اعالن
عموم رسید .در روز چهارشنبه اداره آمار امریکا شاخص مجوزهای ساخت و ساز و شاخص خانه هایی که به تازگی شروع به
ساخت نموده اند را به ترتیب در مقدار  1/35میلیون (مطابق گمانه زنی ها) و  1/29میلیون (پایین تر از گمانه زنی ها) منتشر
کرد .این در شرایطی است که شاخص تولیدات صنعتی امریکا و همچنین نرخ بهره برداری از ظرفیت در این ایاالت به ترتیب
در مقدار  0/7درصد (بیش از پیش بینی ها) و  78درصد (کمتر از پیش بینی ها) به اعالن عموم رسیدند .در آخر طال با قیمت
 1291دالر و  28سنت روز را به پایان رساند.
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پنج شنبه -در روز پنجشنبه معامالت طال در بازار جهانی در سطح قیمتی  1291دالر و  32سنت آغاز شد و در ادامه تا سطح
قیمتی  1284دالر افت نمود .در این روز شاخص مدعیان دریافت بیمه بیکاری امریکا منتشر شد که طبق آن ،این شاخص از
مقدار  211هزار به  222هزار واحد افزایش یافت .این در حالی است که شاخص تولید فیالدلفیا از مقدار  23/2به  34/4در ماه
مه افزایش یافت .بدین ترتیب در انتهای روز ارزش طال در سطح  1290دالر و  38سنت متوقف شد.
جمعه -در آخرین روز کاری هفته گذشته معامالت طال در سطح قیمتی  1290دالر و  39سنت آغاز شد و پس از افت و
خیزهایی با بهای  1293دالر و  19سنت خاتمه یافت.
روند قیمت طال در هفته گذشته

نفیسه قهرمانزاده
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