ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﻼ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت
روز ﺟﻤﻌﻪ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت
روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ  ۰.۶۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ  ۱۲۲۶دﻻر و  ۴۹ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
روﯾﺘﺮز ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﯽ و اﻓﺖ ارزش دﻻر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ در
روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻔﺘﮕﯽ
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ
 0.68درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ  1226دﻻر و  49ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ  1.40درﺻﺪ اﻓﺖ ﺑﻪ  1228دﻻر و  70ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻠﺰ زرد در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  0.7درﺻﺪی ﺑﻮد.
ﺟﯿﻢ وﯾﮑﻮف ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ارﺷﺪ ﺑﺎزار ﻃﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﯿﺘﮑﻮ ﻣﺘﺎﻟﺰ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :ﻃﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﺎزار ﻃﻼ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.وی اﻓﺰود ،آﺷﻔﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس ﻧﯿﺰ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎزار ﻃﻼ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻓﺖ اﺧﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس ﺟﻬﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران را
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﻃﻼ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻠﺰ زرد ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ  2ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  1233دﻻر و  26ﺳﻨﺖ ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس در
روز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﯾﻮﯾﺪ ﻣﯿﮕﺮ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﺎزار ﻃﻼ ،ﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ
در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﻓﺖ ﻧﺴﺒﯽ ارزش دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﯿﮕﺮ اﻓﺰود» :در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ از وﺿﻌﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی اﻣﻦ در ﺑﺎزار ﻃﻼ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﻃﻼ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻر ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺑﺮوز وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی
آﺷﻔﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﻞ اﻣﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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