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روند قیمت جهانی طال در هفته گذشته
بهای هر اونس طال در معامالت بازار جهانی طی هفته گذشته در
محدوده  1237دالر تا  1261دالر نوسان نمود.
در ادامه روند حرکتی قیمت طال در بازارهای جهانی به تفصیل
آورده شده است:
دوشنبه -هفته گذشته معامالت طال در بازار جهانی در حالی آغاز
شد که در روز دوشنبه شاهد افت  13دالری در بهای آن بودیم.
اولین روز کاری بازار جهانی ،طال با افت  0/8درصدی سطح قیمتی
 1239دالر و  70سنت را در کمترین زمان لمس نمود .در این روز
شاخص خرید مدیران بخش تولید  caixinچین و  ISMامریکا به ترتیب در مقدار  51واحد (مطابق پیش بینی ها) و 60/2
واحد (باالتر از پیش بینی ها) اعالم گردید .در پایان روز دادوستد طال در سطح  1242دالر و  28سنت خاتمه یافت.
سه شنبه -در این روز معامالت این فلز زرد در سطح قیمتی  1242دالر و  23سنت آغاز شد و در ادامه به دنبال لمس کف
قیمتی  1237دالر ،با افزایش اندکی تا سطح  1256دالر رشد نمود .در روز سه شنبه شاخص سفارشات کارخانه ای ایاالت
متحده امریکا در مقداری باالتر از پیش بینی ها  0/4درصد به اعالن عموم رسید .در پایان روز طال با قیمت  1253دالر و 33
سنت به استقبال روز بعد رفت.
چهارشنبه -در سومین روز کاری بازار جهانی دادوستد طال در قیمت  1253دالر و  33سنت شروع شد و در ادامه با رشد 3
دالری روبه رو گردید .در روز چهارشنبه شاخص خرید مدیران بخش خدمات  caixinکشور چین در مقداری باالتر از گمانه
زنی ها از  52/9واحد به  53/9واحد رسید .این در حالی است که در این روز بازارهای مالی آمریکا به مناسبت روز استقالل
تعطیل بودند .در آخر طال با قیمت  1256دالر و  47سنت روز را به پایان رساند.
پنج شنبه -در روز پنجشنبه معامالت طال در بازار جهانی در سطح قیمتی  1256دالر و  58سنت آغاز شد و در ادامه با
نوسانات اندکی همراه گردید .در این روز شاخص تغییر اشتغال به استثنای کشاورزی و دولت توسط(ADPشرکت پردازش داده
ها) امریکا در ماه ژوئن در مقداری پایین تر از گمانه زنی ها  177هزار واحد اعالم گردید .این در حالی است که شاخص هفتگی
مدعیان دریافت بیمه بیکاری ایاالت متحده از مقدار  228هزار به  231هزار افزایش یافت .در ادامه شاخص خرید مدیران بخش
خدمات و شاخص خرید مدیران بخش غیر تولیدی توسط موسسه  ISMامریکا به ترتیب منفی  56/5واحد (مطابق انتظارات)
و  59/1واحد (بیش از انتظارات) منتشر شدند .در این روز صورتجلسه کمیته فدرال رزرو امریکا در حالی منتشر شد تقریبا تمام
سیاست گذاران موافق افزایش نرخ بهره هستند و تنها یکی از آن ها گفت به تاخیر اندازی آن می تواند به افزایش انتظارات
تورمی کمک کند .به نظر اعضای فدرال بسیاری از صاحبان کسب و کار درباره خطرات یک جنگ تجاری نگران هستند .بدین
ترتیب در انتهای روز ارزش طال در سطح  1256دالر و  79سنت متوقف شد.
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جمعه -معامالت طال در آخرین روز کاری هفته با قیمت  1256دالر و  79سنت آغاز شد و با پیمودن مسیر کاهشی تا سطح
 1258دالر و  83سنت در پایین ترین زمان افت نمود .در این روز اداره آمار کار ایاالت متحده امریکا شاخص تغییر اشتغال
بخش غیرکشاورزی را در مقداری بیش از انتظارات  213هزار (مقدار پیش بینی  195هزار) اعالم نمود که این امر سبب سقوط
ارزش طال گردید .این در حالی است که نرخ بیکاری و درآمد هر یک ساعت کار در امریکا هر دو در مقداری پایین تر از گمانه
زنی ها به ترتیب  4درصد و  0/2درصد در ماه ژوئن به اعالن عموم رسید .در ادامه شاخص تراز تجاری امریکا منفی 43/1
بیلیون دالر (مطابق انتظارات) منتشر شد .در پایان روز معامالت هفتگی طال با بهای  1255دالر و  13سنت به پایان رسید.
روند قیمت طال در هفته گذشته
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