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روند قیمت جهانی طال در هفته گذشته
در هفته ای که گذشت ارزش طال در بازارهای جهانی با افت بیش
از  19دالر همراه گردید و در کمترین زمان به سطح  1180دالر
و  59سنت رسید .در این هفته کمیته فدرال ایاالت متحده امریکا
نرخ بهره را  0/25درصد افزایش داد و به سطح  2/25درصد
رسانید.
در ادامه روند حرکتی قیمت طال در بازارهای جهانی به تفصیل
آورده شده است:
دوشنبه -معامالت طال در اولین روز کاری با قیمت  1198دالر و
 39سنت آغاز شد و در ادامه پس از افت  4دالری توانست با پیمودن مسیر افزایشی تا سطح قیمت  1204دالر رشد نماید.
بانک های کشور ژاپن و کشور چین در این روز به مناسبت تعطیالت پاییزی تعطیل بودند .در پایان روز دادوستد طال در همان
سطح قیمت آغازین  1198دالر و  86سنت خاتمه یافت.
سه شنبه -در این روز معامالت این فلز زرد در سطح قیمتی  1198دالر و  64سنت آغاز شد و در ادامه با نوسانات اندکی روبه
رو گردید .در این روز شاخص اطمینان مصرف کننده  CBایاالت متحده امریکا و شاخص تولیدات  Richmondهر دو در
مقداری بیش از پیش بینی ها به ترتیب  138/4واحد (مقدار پیش بینی  132/2واحد) و  29واحد (مقدار پیش بینی 22واحد)
به اعالن عموم رسید .در پایان روز طال با قیمت  1201دالر و  1سنت به استقبال روز بعد رفت.
چهارشنبه -در سومین روز کاری بازار جهانی دادوستد طال در قیمت  1200دالر شروع شد و در ادامه با افت 0/5درصدی
روبه رو گردید .در این روز شاخص فروش خانه های نوساز در ایاالت متحده امریکا در ماه اوت در مقداری مطابق گمانه زنی ها
 629هزار به اعالن عموم رسید .در این روز بیانیه ماه اوت فدرال رزرو منتشر شد که طبق آن مقامات این فدرال اظهار کردند
بازار کار همچنان تقویت شده است .دستمزد شغلی به طور متوسط در ماه های اخیر قوی بوده و نرخ بیکاری پایین آمده است.
سرمایه گذاری به شدت افزایش یافته و تورم برای اقالمی غیر از مواد غذایی و انرژی همچنان نزدیک به  2درصد است .شاخص
های انتظارات تورمی بلندمدت کمی تغییر کرده اند .این کمیته ،مطابق با مجوز قانونی خود ،قصد دارد میزان حداکثر اشتغال
و ثبات قیمت را ارتقا بخشد .گفتنی است در این روز کمیته فدرال رزرو نرخ بهره را  0/25درصد افزایش و در محدوده 2/25
درصد قرار داد .در آخر طال با قیمت  1194دالر و  67سنت روز را به پایان رساند.
پنج شنبه -در روز پنجشنبه معامالت طال در بازار جهانی در سطح قیمتی  1194دالر و  81سنت آغاز شد و در ادامه با افت
بیش از  0/9درصدی ،در کمترین زمان سطح قیمتی  1181دالر و  79سنت را تجربه نمود .در این روز شاخص ماهانه خالص
سفارش کاالهای بادوام (سفارشات خرید از تولیدکنندگان برای کاالی بادوام به استثنای حمل و نقل) و شاخص تراز تجاری
کاالهای ایاالت متحده امریکا هر دو در مقداری پایین تر از گمانه زنی ها به ترتیب  0/1درصد و منفی  75/8بیلیون دالر منتشر
شدند .در ادامه شاخص سفارش کاالهای بادوام امریکا در ماه اوت در مقداری باالتر از پیش بینی ها  4/5درصد اعالم گردید.
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این در حالی است که شاخص هفتگی مدعیان دریافت بیمه بیکاری ایاالت متحده امریکا از مقدار  202هزار به  214هزار رسید.
شایان ذکر است شاخص تولید ناخالص داخلی امریکا در فصل دوم سال  2018همانطور که انتظار می رفت  4/2درصد به اعالن
عموم رسید .در ادامه شاخص موجودی انبارهای عمده فروشی و شاخص خانه های پیش فروش شده این ایاالت در مقداری
پایین تر از پیش بینی ها به ترتیب  0/8درصد و منفی  1/8درصد منتشر شدند .بدین ترتیب در انتهای روز ارزش طال در سطح
 1183دالر و  36سنت متوقف شد.
جمعه -معامالت طال در آخرین روز کاری هفته با قیمت  1183دالر آغاز شد و در ادامه تا سطح قیمتی  1193دالر در بیشترین
زمان رشد نمود .در این روز شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص خالص قیمت مصرف کننده (به جز غذا و انرژی) در اروپا به
ترتیب  2/1درصد (مطابق انتظار) و  0/9درصد (پایین تر از انتظار) به اعالن عموم رسید .در ادامه شاخص خالص هزینه های
مصرف کننده حقیقی( )PCEدر ماه اوت و شاخص خرید مدیران شیکاگو در ماه سپتامبر ایاالت متحده امریکا پایین تر از گمانه
زنی ها به ترتیب صفر درصد و  60/4واحد اعالم گردید .این در حالی است که شاخص هزینه های شخصی این ایاالت همانطور
که انتظار می رفت  0/3درصد منتشر شد .در پایان روز معامالت هفتگی طال با بهای  1191دالر و  37سنت به پایان رسید.
روند قیمت طال در هفته گذشته
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