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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت
دﯾﺮوز ﺑﺎ  ۰.۰۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ  ۱۲۳۲دﻻر و  ۸۹ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
روﯾﺘﺮز ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎی ﻗﻮی از ﺑﺎزار ﮐﺎر
آﻣﺮﯾﮑﺎ ارزش دﻻر اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ روز ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ
داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﺮوز ﺑﺎ
 0.04درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ  1232دﻻر و  89ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ  0.43درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ  1233دﻻر و 30
ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ
رﺷﺪ ﻗﻮیای داﺷﺘﻪ و ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﯽ  9ﺳﺎل و
ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ دﻻر ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد.

ﺗﺎی ووﻧﮓ ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺰات ﻣﺆﺳﺴﻪ امﺑﯽاو در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :اﻧﺘﺸﺎر
آﻣﺎرﻫﺎی ﻗﻮی ﺑﻪ رﺷﺪ ارزش دﻻر ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ،و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻃﻼ
ﺷﺪه اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪرﻏﻢ اﺧﺘﻼﻻت
اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﺑﺎزار ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻃﻮﻓﺎن اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد و ﻓﺪرال رزرو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
ﺑﻬﺮه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺴﺎساﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺷﺪن ﻓﻠﺰ زرد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ارزﻫﺎی ﻏﯿﺮدﻻری ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
در ﺑﺎزار ﻃﻼ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد«.
روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ارزش دﻻر ،ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﺣﺪود 1.5
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
دﯾﺮوز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪواریﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﭼﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس ﺟﻬﺎن ﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻣﻌﻄﻮف اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎندورهای ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ
در روز  6ﻧﻮاﻣـﺒﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺸﺨـﺺ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد ﮐـﺪامﯾﮏ از دو ﺣـﺰب
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﮕﺮه را در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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