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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﻓﺖ ارزش دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ در ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺻﻌﻮد
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ
ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری در ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﺟﺎری ﺑﺎزار ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر  ۰.۱درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  ۱۲۵۰.۲۰دﻻر رﺳﯿﺪ .ﺑﻬﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﺑﺎزار در
ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ روز ﺟﺎری ﺗﺎ ﻣﺮز  ۱۲۵۱.۰۶دﻻر ﺻﻌﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
در ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺎ  ۰.۱درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ،ﺑﻪ  ۱۲۵۴.۶۰دﻻر رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻟﻮ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﮐﺎﻻ در ﺷﺮﮐﺖ “ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻓﯿﻮﭼﺮز” ،ﺑﺎزار

ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎزار
آزاد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ در
ﺑﺎزه ﻣﺤﺪودی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺎزار روی ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دور اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺣﺴﺎب ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻬﻢﺗﺮ روﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه را در ﻧﺸﺴﺖ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم و ﮐﻨﺪی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻟﺤﻦ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ
را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ در ﺑﺎﻻی  ۱۲۵۶دﻻر ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮز  ۱۲۶۵دﻻر ﻧﯿﺰ ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ.
ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻼ ﮐﻪ ﺳﻮددﻫﯽ ﻧﺪارد را ﮐﻤﺘﺮ
ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻻر ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺒﺪی از ﺷﺶ ارز ﺑﺰرگ در ﻣﻌﺎﻣﻼت روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۰.۳درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ واﻧﮓ ﺗﺎﺋﻮ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻓﻨﯽ روﯾﺘﺮز ،ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻓﻮری ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺳﻄﺢ  ۱۲۵۳دﻻر را ﺧﻮاﻫﺪ آزﻣﻮد و در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده  ۱۲۵۸ﺗﺎ  ۱۲۶۶دﻻر ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺎزار ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻠﺰات ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری ﺑﺎ
 ۰.۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ،ﺑﻪ  ۱۴.۶۳دﻻر رﺳﯿﺪ .ﻫﺮ اوﻧﺲ ﭘﻼﺗﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد و در
 ۷۸۷.۰۵دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ .ﻫﺮ اوﻧﺲ ﭘﺎﻻدﯾﻮم ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری  ۱.۵درﺻﺪ
ﺻﻌﻮد ﮐﺮد و ﺑﻪ  ۱۲۶۲.۵۰دﻻر رﺳﯿﺪ.
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