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روند قیمت جهانی طال در هفته گذشته
در هفته گذشته بهای طال در معامالت بازارهای جهانی بيش از
 0/97درصد رشد نمود و با پيمودن مسير افزايشی توانست سطح
قيمتی  1208دالر را در بيشترين زمان تجربه نمايد .همچنين در
اين هفته صندوق -SPDRبزرگترين صندوق طالی جهان -ذخاير
خود را  12/1تن کاهش داد و به  730/2تن رساند.
در ادامه روند حرکتی قيمت طال در بازارهای جهانی به تفصيل
آورده شده است:
دوشنبه -در اولين روز کاری بازار جهانی ،معامالت هر اونس طال
کار خود را در سطح قيمتی  1192دالر و  34سنت آغاز نمود و در ادامه با افت ناچيزی همراه گرديد .در اين روز شاخص خريد
مديران بخش توليد توسط موسسه  ISMامريکا منتشر شد که مطابق انتظار سرمايه گذاران در مقدار  59/8واحد به اعالن عموم
رسيد .اين در حالی است که شاخص هزينه های ساخت و ساز و شاخص قيمت توليد اياالت متحده امريکا کمتر از گمانه زنی
ها به ترتيب  0/1درصد و  66/9واحد اعالم گرديد .گفتنی است در اين هفته بانکهای کشور چين از يکم تا  5اکتبر به مناسبت
روز ملی تعطيل بودند که بديهی است بر حجم معامالت و ميزان نوسان قيمت اين فلز زرد موثر بود .در اين روز بوستيک-از
مقامات فدرال رزرو -طی سخنرانی خود اظهار کرد ايجاد اختالل در بازار نيروی کار ممکن است با سرعتی بسيار سريعتر اتفاق
بيافتد .در انتهای روز معامالت اين فلز زرد در سطح قيمتی  1188دالر و  74سنت متوقف شد.
سه شنبه -در اين روز معامالت طال در سطح قيمتی  1188دالر شروع شد و در ادامه بهای هر اونس طال تا سطح  1208دالر
رشد نمود .در روز سه شنبه جرمی پاول (رييس فدرال رزرو) طی سخنرانی اظهار نمود بانک مرکزی توانسته است با مديريت
انتظارات تورم را تحت کنترل درآورد .وی افزود در حاليکه نرخ بيکاری نزديک به کمترين ميزان خود طی  50سال اخير می
باشد ،تورم در حدود 2درصد (هدف بانک مرکزی) قرار دارد .جرمی پاول انتظار دارد که بانک مرکزی به افزايش تدريجی نرخ
بهره ادامه دهد .البته در اين بين رشد اقتصادی را نيز مد نظر قرار خواهند داد .پاول در ادامه بيان کرد مقامات فدرال رزرو هنوز
به منحنی فيليپس (رابطه بين تورم و بيکاری) اعتقاد دارند حتی اگر اين رابطه در طی روند بهبود شکسته شود .او گفت در
حال حاضر نرخ بيکاری حدود  3/9درصد و تورم در حدود  2درصد است .اين دو مقدار چشم انداز مناسبی را برای پيش بينی
کنندگان ترسيم نموده است .در اين روز شاخص مجموع فروش خوردو امريکا به اعالن عموم رسيد که از مقدار  16/7ميليون
در ماه قبل به  17/4ميليون رشد نمود .در پايان مبادالت اونس طالی جهانی در سطح قيمت  1203دالر و  21سنت پايان
يافت.
چهارشنبه -قيمت اين فلز گرانبها در سومين روز کاری بازار جهانی در مقدار  1203دالر بازگشايی شد .در اين روز شاخص
تغيير اشتغال به استثنای صنعت کشاورزی و دولت توسط( ADPشرکت پردازش داده ها) در امريکا اعالم گرديد که از مقدار
 168هزار به  230هزار افزايش يافت .اين در حالی است که شاخص خريد مديران بخش غيرتوليدی توسط موسسه ISM

1

تحلیل هفتگی معامالت طال در بازار
جهانی

نوین تحلیل

شنبه  14مهر ماه 6 Oct 2018,1397

امريکا منتشر شد که بيش از گمانه زنی ها به مقدار  61/6واحد رسيد .در اين روز آقای ايوانز-از مقامات فدرال رزرو -در
سخنرانی خود در اين روز بيان کرد با نزديک شدن فدرال رزرو به اهدافش ،افزايش های نرخ بهره تثبيت شدند و برای مبارزه
با روندهای رکودی آينده ،بايد به دنبال چارچوب جديدی برای سياست های پولی بود .وی افزود نگرانی های تجاری ممکن
است به پروسه سرمايه گذاری در آمريکا آسيب برساند .او گفت نرخ تورم نسبت به گذشته بهبود يافته و اين خوب است که
نرخ تورم گاهی اوقات باالتر از عدد  2برود و انتظار دارم که رشد قوی تر را در سطح دستمزدها ببينم .در ادامه رابرت کاپالن
رئيس بانک فدرال داالس -در سخنرانی خود گفت از آخرين بيانيه کميته بازار آزاد فدرال که توسعه گرايی است حمايتمی کند و نزديکی بيشتر به سياست نرخ بهره خنثی را حرکتی هوشمندانه و گام خوبی می دانم .کاپالن بيان کرد من با
افزايش نرخ بهره در ماه دسامبر موافق هستم و همچنين در سال  2019دو نرخ بهره افزايشی را می بينم .وی افزود که سطح
نرخ بهره خنثی به دليل ماهيت آن ناشناخته است و افزود که محاسبه ی آن برای نرخ خنثی  2.5تا  2.7درصد است و برای
رسيدن به اين هدف نياز به افزايش چند باره نرخ بهره است .او گفت فدرال رزرو مايل است تمام گزينه های خود را در زمانی
که به نرخ خنثی اش می رسد ،باز کند و فدرال رزرو هنوز آمادگی صحبت در مورد اينکه آيا ميتواند يا نمی تواند به نرخ خنثی
برسد را ندارد .در انتهای روز قيمت طال در بازار جهانی در سطح قيمتی  1198دالر و  40سنت متوقف شد.
پنج شنبه -در اين روز بهای طال در مقدار 1198دالر و  43سنت گشايش يافت و در ادامه روز با افزايش  0/1درصدی همراه
شد .در اين روز شاخص مدعيان دريافت بيمه بيکاری امريکا اعالم گرديد که از تعداد  215هزار به  207هزار واحد کاهش يافت.
در ادامه شاخص ماهانه سفارشات کارخانه ای در امريکا مطابق انتظار سرمايه گذاران  2/3درصد اعالم گرديد .در پايان بهای
اين فلز زرد به سطح قيمتی 1199دالر و  39سنت رسيد.
جمعه -معامالت بازار جهانی طال در آخرين روز کاری خود طی هفته گذشته با قيمت  1199دالر و  39سنت شروع و در ادامه
با افزايش نسبی همراه شد .در اين روز شاخص متوسط درآمد نقدی (ساالنه) در ژاپن منتشر شد که از  1/6درصد به  0/9درصد
کاهش يافت .اين در حالی است که ميانگين درآمد هر يک ساعت کار در امريکا همانطور که انتظار می رفت به  0/3درصد
رسيد .در ادامه شاخص تغيير اشتغال به استثنای صنعت کشاورزی توسط اداره آمار کار امريکا منتشر شد که پايين تر از گمانه
زنی ها در مقدار  134هزار به اعالن عموم رسيد .در اين روز همچنين نرخ بيکاری اياالت امريکا اعالم گرديد که  0/2درصد
افت داشت و به رقم  3/7درصد رسيد .گفتنی است شاخص تراز تجاری امريکا در مقدار منفی  53/2بيليون دالر منتشر شد .در
اين روز ويليامز-از مقامات فدرال رزرو -در سخنرانی خود اظهار کرد تا يک يا دو سال آينده در مورد فشارهای تورمی نگرانی
ندارم .الگوی منحنی بازده نرمال است و اگر اقتصاد آمريکا به همين خوبی پيش رود ،افزايش تدريجی نرخ بهره روش درستی
است .در پايان معامالت طالی جهانی در سطح قيمتی  1203دالر و  4سنت پايان يافت.

2

تحلیل هفتگی معامالت طال در بازار
جهانی

نوین تحلیل

شنبه  14مهر ماه 6 Oct 2018,1397
روند قيمت طال در هفته گذشته

نفيسه قهرمانزاده

3

