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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﭘﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎری
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد ﺧﻮد در ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺻﻌﻮد
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ
ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری در ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﺟﺎری ﺑﺎزار ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺗﺎ ﻣﺮز
 ۱۳۰۳.۶۲دﻻر ﺻﻌﻮد ﮐﺮد.
در ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ در آورﯾﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد و در
 ۱۳۰۲.۷۰دﻻر اﯾﺴﺘﺎد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاوی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﺰ ﭼﯿﻦ را
ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﺷﺪت
ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺬاﮐﺮات رده ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد را ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎرﮔﺎرت ﯾﺎﻧﮓ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﺎزار در ﺷﺮﮐﺖ “ﺳﯽ ام ﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺘﺲ” اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن

ﻣﺬاﮐﺮات آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ وﺟﻮد دارد ﻣﺤﺘﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ روی آوردهاﻧﺪ.
ﺷـﺎﺧﺺ دﻻر آﻣﺮﯾﮑـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﺒﺪی از ﺷـﺶ ارز ﺑـﺰرگ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد در دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺴﺘﺎد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری دو روزه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ روز
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه را ﭼﻬﺎر دور
اﻓﺰاﯾﺶ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮاض دو ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ
در ﺳﺎل  ۲۰۱۹اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در روﯾﮑﺮدﺷﺎن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻃﻼ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد زﯾﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ
ﻓﻠﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش روﯾﺘﺮز ،ﻃﻼ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ در اوت ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ اﺧﯿﺮ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم و اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺮای آﻫﺴﺘﻪ ﺷﺪن روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۲درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﺎزار ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻠﺰات ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﻫﺮ اوﻧﺲ ﭘﺎﻻدﯾﻮم ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری
 ۰.۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در  ۱۳۲۸.۵۰دﻻر اﯾﺴﺘﺎد .اﯾﻦ ﻓﻠﺰ در ۱۷
ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ رﮐﻮرد  ۱۴۳۴.۵۰دﻻر ﺻﻌﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری ﺑﺎ  ۰.۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ۱۵.۷۲ ،دﻻر
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ .ﻫﺮ اوﻧﺲ ﭘﻼﺗﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری  ۰.۱درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ
 ۸۰۸.۵۰دﻻر رﺳﯿﺪ.
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