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روند قیمت جهانی طال در هفته گذشته
در هفته گذشته بهای طال در معامالت بازارهای جهانی با رشد
بیش از  8دالر نسبت به هفته گذشته همراه گردید به طوریکه در
باالترین زمان سطح قیمتی  1233دالری را لمس نمود.
در ادامه روند حرکتی قیمت طال در بازارهای جهانی به تفصیل
آورده شده است:
دوشنبه -در اولین روز کاری بازار جهانی ،معامالت هر اونس طال
کار خود را در سطح قیمتی  1217دالر و  15سنت آغاز نمود و در
ادامه با انتشار آمار اقتصادی نامطلوب از ایاالت متحده امریکا با
رشد همراه گردید .در این روز شاخص فروش خرده فروشی و شاخص خالص فروش خرده فروشی (به جز اتومبیل) ایاالت
متحده امریکا در ماه سپتامبر پایین تر از گمانه زنی ها در حالی اعالم شد که به ترتیب به مقدار  0/1درصد و منفی  0/1درصد
رسید .در ادامه شاخص تولید نیویورک در ماه اکتبر و شاخص موجودی انبارهای تجاری امریکا در ماه اوت باالتر از آنچه پیش
بینی می شد به ترتیب در سطح  21/1واحد و  0/5درصد به اعالن عموم رسید .در پایان مبادالت اونس طالی جهانی در سطح
قیمت  1226دالر و  92سنت پایان یافت.
سه شنبه -در این روز معامالت طال در سطح قیمتی  1226دالر شروع شد و در ادامه با افت  0/2درصدی رو به رو گردید.
در ابتدای روز در کشور چین شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولیدکننده بدون تغییر نسبت به ماه گذشته به
ترتیب  2/5و  3/6درصد اعالم گردید .در ادامه شاخص نرخ بهره وری از ظرفیت موجود توسط تولیدکنندگان ،معادن و تاسیسات
و شاخص تولیدات صنعتی ایاالت متحده امریکا منتشر شد که به ترتیب در مقدار  78/1درصد (رقم موردانتظار  78/2درصد)
و  0/3درصد (رقم موردانتظار  0/2درصد) به اعالن عموم رسید .در انتهای روز قیمت طال در بازار جهانی در سطح قیمتی
 1224دالر و  63سنت متوقف شد.
چهارشنبه -قیمت این فلز گرانبها در سومین روز کاری بازار جهانی در مقدار  1224دالر بازگشایی شد .در این روز در
ایاالت متحده امریکا شاخص مجوزهای ساخت و ساز و شاخص خانه هایی که تازه شروع به ساخت کرده اند منتشر شد که
به ترتیب در مقدار  1/24میلیون (رقم موردانتظار  1/28میلیون) و  1/2میلیون (رقم موردانتظار  1/21میلیون) به اعالن عموم
رسید .در انتهای روز قیمت طال در بازار جهانی در سطح قیمتی  1222دالر و  2سنت متوقف شد.
پنج شنبه -در این روز بهای طال در مقدار 1222دالر و  12سنت گشایش یافت و در ادامه برخالف دو روز گذشته با افزایش
 0/3درصدی همراه شد .در روز پنجشنبه شاخص تولید فیال دلفیال منتشر شد که بیش از آنچه انتظار می رفت در مقدار 22/2
واحد به اعالن عموم رسید .این در حالی است که شاخص مدعیان دریافت بیمه بیکاری امریکا از مقدار  214هزار در هفته
گذشته به  210هزار کاهش یافت .در پایان بهای این فلز زرد به سطح قیمتی 1225دالر و  81سنت رسید.
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جمعه -معامالت بازار جهانی طال در آخرین روز کاری خود طی هفته گذشته با قیمت  1225دالر و  81سنت شروع شد و در
ادامه با رشد نسبی همراه شد .در روز جمعه شاخص تولید ناخالص داخلی فصل سوم  2018و شاخص تولیدات صنعتی ماه
سپتامبر کشور چین هر دو همانطور که انتظار می رفت به ترتیب  6/5و  5/8درصد اعالم گردید .در این روز شاخص فروش
خانه های موجود در امریکا در حالی منتشر شد که تا سطح  5/51میلیون کاهش یافت .معامالت طالی جهانی در سطح قیمتی
 1226دالر و  49سنت پایان یافت.
روند قیمت طال در هفته گذشته
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روند معامالت قرارداهاي آتی زعفران در
هفته گذشته
حجم معامالت آتی زعفران طی هفته گذشته در بورس
کاالی ایران ،به  384هزار و  579قرارداد و ارزش آن به
بیش از  7هزار و  64میلیارد ریال رسید .حجم معامالت
این هفته با افت  29/5درصدی نسبت به هفته گذشته
همراه گردید.
روند حجم معامالت آتی زعفران در یک ماه اخیر
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تعداد موقعیت های باز این هفته نسبت به هفته قبل  3/1درصد کاهش یافت و به  46.882قرارداد رسید.
روند تعداد موقعیت ها باز در قرارداد های آتی زعفران در یک ماه اخیر
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طی هفته گذشته از سررسیدهای فعال در بازار آتی زعفران ،بیشترین حجم معامالت با  242.505قرارداد به سررسید دی ماه
سال  97اختصاص یافت.
سهم سررسیدها در تعداد موقعیت هاي باز در

سهم سررسیدها در حجم معامالت در هفته پايانی

هفته پايانی مهر ماه
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روند قیمت زعفران در معامالت قراردادهاي آتی
در هفته گذشته
در این هفته قیمت زعفران در معامالت قراردادهای آتی زعفران تحویل
دی ماه  97هر چند در طول هفته روند صعودی را طی نمود ولی در
آخرین روز از هفته با افت  6/5درصدی نسبت به هفته گذشته همراه
گردید .به طوریکه معامالت این سررسید در محدوده قیمتی  201هزار
و  300ریال تا  230هزار و  200ریال نوسان داشت .در ادامه روند قیمت
قرارداد آتی زعفران در سررسید دی ماه نشان داده شده است.
روند قیمت زعفران آتی سررسید دی ماه 1397
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