دو عامل تاثیز گذار بز قیمت فلش سرد

در حالی کِ طی رٍسّای آیٌذُ آهارّای هْن اقتصادی چٌذاى سیادی هٌتطز ًخَاّذ ضذ،
تحلیلگزاى هعتقذًذ کِ قیوت طال در ّفتِ آتی بیطتز تحت تاثیز ًَساًات ارسش دالر آهزیکا ٍ
قیوت جْاًی ًفت قزار خَاّذ داضت.
بز اساس ایي گشارش قیوت جْاًی طال در پایاى هبادالت ّفتِ گذضتِ بِ بیص اس  1256دالر
رسیذُ است .ایي بزای ًخستیي بار در ّ 3فتِ اخیز بَدُ است کِ قیوت جْاًی طال با افشایص
ًسبی رٍبزٍ ضذُ است.
قیوت ّز اًٍس ًقزُ ًیش بِ  16.66دالر رسیذُ کِ ًسبت بِ ّفتِ گذضتِ تغییز چٌذاًی ًذاضتِ
است .بِ اعتقاد تحلیلگزاى اقتصادی ،طال بِ خَبی تَاًستِ است در بزابز فطارّای ًاضی اس اظْارات

هقام ّای ارضذ فذرال رسرٍ در رٍسّای گذضتِ هقاٍهت ًطاى دّذ ٍ سطح حوایتی  1240دالری
را حفظ کزدُ است.
آدام باتَى تحلیلگز ارضذ هَسسِ سزهایِ گذاری فارکس الیَ تاکیذ کزد :عولکزد قیوت طال بسیار
اهیذٍار کٌٌذُ است چزا کِ تَاًستِ است در بزابز اظْارات تٌذ هقام ّای ارضذ فذرال رسرٍ آهزیکا
بزای افشایص ًزخ بْزُ  ،هقاٍهت کٌذ.
بسیاری اس فعاالى باسارّای بیي الوللی بز ایي باٍرًذ کِ کاّص ارسش دالر ٍ افت بْزُ اٍراق قزضِ
آهزیکا ٍ افشایص ًگزاًی ّا ٍ ًااطویٌاًی ّا دربارُ افشایص ًزخ بْزُ فذرال رسرٍ ،هی تَاًذ بِ ًفع
قیوت جْاًی طال در کَتاُ هذت باضذ.

تحلیلگزاى هَسسِ سزهایِ گذاری سی ام سی هارکتس ًیش بز ایي باٍرًذ کِ سقف بذّی ّای
دٍلت آهزیکا ّوچٌاى یک هسالِ حل ًطذُ باقی هاًذُ است ٍ فذرال رسرٍ در چٌیي ضزایطی قادر
بِ افشایص ًزخ بْزُ ًخَاّذ بَد.
تاسُ تزیي ًظزسٌجی سی ام ئی ًطاى هی دّذ کِ احتوال افشایص ًزخ بْزُ فذرال رسرٍ تا پایاى
اهسال بِ  53درصذ رسیذُ استًَ .ساًات ًزخ بْزُ هی تَاًذ تاثیز سیادی بز ارسش دالر آهزیکا
داضتِ باضذ.
اس سَی دیگز کاّص ارسش دالر ٍ افت قیوت جْاًی ًفت هی تَاًذ بِ ًفع قیوت جْاًی طال باضذ.
قیوت جْاًی ًفت در ّفتِ ای کِ گذضت بِ پاییي تزیي سطح خَد در یک سال اخیز رسیذُ
است .در حالی کِ قیوت جْاًی ًفت بِ پاییي تز اس سطح رٍاًی ٍ حساس  50دالری رسیذُ است،
بِ ًظز هی رسذ رًٍذ ًشٍلی قیوت طالی سیاُ اداهِ یابذ.
اداهِ رًٍذ ًشٍلی قیوت ًفت در باسارّای جْاًی اس سَی دیگز بِ ضزر ضاخص سْام ًیش خَاّذ
بَد.

باتَى افشٍد :کاّص قیوت ًفت خطز افت تَرم ٍ ریسک ّای اقتصادی در آهزیکا را افشایص خَاّذ
داد ٍ ایي هسالِ هاًع اس افشایص ًزخ بْزُ فذرال رسرٍ هی ضَد.آخزیي باری کِ قیوت ًفت بِ سطح
 30دالر در ّز بطکِ رسیذ ،قیوت جْاًی طال  15درصذ افشایص یافت.
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