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روند قیمت جهانی طال در هفته گذشته
بهای هر اونس طال در معامالت بازار جهانی طی هفته گذشته با
افت و خیزهای ناچیزی همراه گردید به طوریکه در محدوده
قیمتی  1196-1214دالر نوسان نمود.
در ادامه روند حرکتی قیمت طال در بازارهای جهانی به تفصیل
آورده شده است:
دوشنبه -معامالت طال در اولین روز کاری با قیمت  1207دالر و
 4سنت آغاز شد و در ادامه با رشد ناچیزی همراه گردید به طوریکه
در بیشترین زمان سطح  1212دالر و  33سنت را لمس نمود .در
این روز به دنبال خالی بودن تقویم اقتصادی از آمارها و داده های تاثیرگذار نوسانات قیمت هر اونس طال در محدوده ی -1212
 1203دالر بود و در پایان روز دادوستد طال در سطح قیمت  1209دالر و  25سنت خاتمه یافت.
سه شنبه -در این روز معامالت این فلز زرد در سطح قیمتی  1209دالر و  25سنت آغاز شد و در ادامه پس از ثبت سطح
قیمتی  1214دالر و  21سنت ،با افت  15دالری روبه رو گردید .در روز سه شنبه انتشار شاخص اطمینان مصرف کننده ایاالت
متحده امریکا در مقداری بیش از گمانه زنی ها زمینه ساز افت بهای هر اونس طال گردید .گفتنی است این شاخص از مقدار
 127/4به  133/4واحد رسید .در این روز شاخص پول در گردش و سپرده گذاری شده در بانک های اروپا اعالم گردید که از
مقدار  4/4به  4درصد افت داشت .این در حالی است که شاخص موجودی انبارهای عمده فروشی ایاالت متحده امریکا نیز به
صورت نامطلوب در مقدار  0/7درصد منتشر شد .در ادامه شاخص تولید  Richmondدر مقداری بیش از گمانه زنی ها 24
واحد به اعالن عموم رسید .در پایان روز طال با قیمت  1200دالر و  65سنت به استقبال روز بعد رفت.
چهارشنبه -در سومین روز کاری بازار جهانی دادوستد طال در قیمت  1200دالر و  65سنت شروع شد و در ادامه با رشد
 0/4درصدی روبه رو گردید .در این روز شاخص تولید ناخالص داخلی امریکا در فصل دوم سال  2018نیز به صورت مطلوب و
بیش از انتظارات  4/2درصد منتشر شد .در ادامه شاخص خانه های پیش فروش شده ایاالت متحده امریکا در مقداری پایین تر
از انتظار منفی  0/7درصد اعالم گردید .در آخر طال با قیمت  1206دالر و  4سنت روز را به پایان رساند.
پنج شنبه -در روز پنجشنبه معامالت طال در بازار جهانی در سطح قیمتی  1206دالر و  11سنت آغاز شد و در ادامه با افت
بیش از  0/5درصدی ،در کمترین زمان سطح قیمتی  1196دالر و  20سنت را تجربه نمود .در این روز شاخص هزینه های
شخصی و شاخص خالص هزینه های مصرف کننده حقیقی( )PCEایاالت متحده امریکا همانطور که انتظار میرفت به ترتیب
 0/4و  0/2درصد منتشر شد .این در حالی است که شاخص هفتگی مدعیان دریافت بیمه بیکاری ایاالت متحده امریکا از مقدار
 210هزار به  213هزار رسید .بدین ترتیب در انتهای روز ارزش طال در سطح  1199دالر و  57سنت متوقف شد.
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جمعه -معامالت طال در آخرین روز کاری هفته با قیمت  1199دالر آغاز شد و با پیمودن مسیر افزایش تا سطح  1208دالر
و  77سنت در باالترین زمان رشد نمود .در روز جمعه شاخص خرید مدیران بخش تولید و غیر تولید چین در ماه اوت به ترتیب
 51/3واحد (مطابق پیش بینی) و  54/2واحد (بیش از پیش بینی) اعالم گردید .این در حالی است که شاخص قیمت مصرف
کننده  CPIو شاخص خالص قیمت مصرف کننده  CPIاروپا در مقداری پایین تر از گمانه زنی ها به ترتیب  2و  1درصد منتشر
شد .گفتنی است شاخص خرید مدیران شیکاگو در ماه اوت در مقداری بیش از انتظار  63/6واحد به اعالن عموم رسید .در پایان
روز معامالت هفتگی طال با بهای  1199دالر و  2سنت به پایان رسید.
روند قیمت طال در هفته گذشته
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