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روند قیمت جهانی طال در هفته گذشته
بهای هر اونس طال در معامالت بازار جهانی طی هفته گذشته با
افت بیش از  1درصدی همراه گردید به طوریکه در پاییترین زمان
سطح قیمتی  1236دالر و  30سنت را لمس 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 با نوسانات  10دالری روبه رو گردید .در روز دوشنبه طال
در سطح قیمتی  1255دالر و  2سنت بازگشایی شد و در ادامه تا
 1265دالر و  86سنت در بیشترین زمان رشد نمود .در این روز تقویم اقتصادی خالی از داده و آمار اقتصادی با اهمیت بود و
در پایان دادوستد طال در سطح  1258دالر و  57سنت خاتمه یافت.
سه شنبه -در این روز معامالت این فلز زرد در سطح قیمتی  1258دالر و  57سنت آغاز شد و در ادامه با کاهش اندکی تا
سطح  1247دالر افت نمود .در روز سه شنبه شاخص کسب و کار کوچک توسط ( NFIBفدراسیون ملی کسب و کار مستقل)
آمریکا باالتر از انتظارات در سطح  107/2واحد به اعالن عموم رسید .در این روز شاخص قیمت مصرف کننده چین در ماه ژوئن
بدون تغییر نسبت به مقدار اعالمی ماه گذشته در سطح  1/9درصد منتشر شد .این در حالی است که شاخص قیمت تولیدکننده
چین نیز نسبت به سال گذشته تا  4/7درصد رشد کرده است .در پایان روز طال با قیمت  1256دالر و  22سنت به استقبال
روز بعد رفت.
چهارشنبه -در سومین روز کاری بازار جهانی دادوستد طال در قیمت  1256دالر و  22سنت شروع شد و در ادامه با افت 1/1
درصدی روبه رو گردید .در روز چهارشنبه شاخص موجودی انبار عمده فروشی آمریکا پایین تر از انتظارات در سطح  0/6درصد
و به اعالن عموم رسید .در این روز شاخص قیمت تولیدکننده امریکا در ماه ژوئن در مقداری باالتر از گمانه زنی ها  0/3درصد
اعالم گردید .در آخر طال با قیمت  1242دالر و  70سنت روز را به پایان رساند.
پنج شنبه -در روز پنجشنبه معامالت طال در بازار جهانی در سطح قیمتی  1242دالر و  70سنت آغاز شد و در ادامه با رشد
بیش از  4دالری همراه گردید .در این روز پاول-رییس فدرال رزرو -در سخنرانی خود اظهار کرد که در حال حاضر اقتصاد در
شرایط خیلی خوبی قرار دارد .وی در ادامه افزود نرخ رشد دستمزدها در اولین پله های آغاز رشدشان قرار گرفتند و نرخ تورم
در حال رسیدن به هدف ما می باشد .پاول عنوان کرد نگرانی ها در مورد تجارت امریکا و تاثیر آن روی اقتصاد هنوز مشخص
نیست .در ادامه شاخص هفتگی مدعیان دریافت بیمه بیکاری ایاالت متحده منتشر شد که از مقدار  232هزار به 214هزار
کاهش یافت .در این روز شاخص قیمت مصرف کننده امریکا در ماه ژوئن در مقداری پایین تر از انتظارات  0/1درصد اعالم
گردید .بدین ترتیب در انتهای روز ارزش طال در سطح  1246دالر و  78سنت متوقف شد.
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جمعه -معامالت طال در آخرین روز کاری هفته با قیمت  1246دالر آغاز شد و با پیمودن مسیر کاهشی تا سطح  1236دالر
و  30سنت در پایین ترین زمان افت نمود .در این روز شاخص تراز تجاری کشور چین در حالی منتشر شد که با رشد مازاد
تجاری از مقدار  157بیلیون یوان به  262بیلیون یوان رسید .در پایان روز معامالت هفتگی طال با بهای  1241دالر و  23سنت
به پایان رسید.
روند قیمت طال در هفته گذشته
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