واکنش طال به نشست فدرال رزرو

اًتطاس آهاسّای هثبت اقتصادی دس آهشیکا هَجب تقَیت اسصش دالس دس بشابش اسصّای
هعتبش بیي الوللی ضذُ ٍ ایي هسالِ تاثیش صیادی بش کاّص قیوت جْاًی طال داضتِ است.
بش اساس ایي گضاسش قیوت ّش اًٍس طال اهشٍص جوعِ بِ کوتش اص  1254دالس سسیذُ کِ
ایي پاییي تشیي سقن اص  24هی بِ ضواس هی سٍد .قیوت طال اص ابتذای ّفتِ جاسی تاکٌَى
یک دسصذ کاّص داضتِ است.
ضاخص اسصش دالس آهشیکا دس بشابش اسصّای بیي الوللی بِ باالتشیي سطح خَد دس ّ 2فتِ
اخیش سسیذُ است .ضاخص سْام دس باصاسّای آسیایی تغییش چٌذاًی ًذاضتِ است .اًتطاس
آهاسّای هثبت اقتصادی دس آهشیکا ،احتوال اجشای سیاست ّای سختگیشاًِ پَلی اص
سَی فذسال سصسٍ تا پایاى اهسال سا افضایص دادُ است.

بْبَد اٍضاع اضتغال دس آهشیکا طی هاُ ّای اخیش هَجب ضذُ است تا فذسال سصسٍ
آهشیکا بشای اجشای سیاست ّای پَلی عادی ٍ افضایص ًشخ بْشُ ،آهادُ تش ضَد.
فذسال سصسٍ آهشیکا دس تاصُ تشیي ًطست خَد تصوین گشفت تا ًشخ بْشُ سا با  0.25دسصذ
افضایص بِ  1.25دسصذ بشساًذ.
کویتِ تعییي ًشخ بْشُ باًک هشکضی آهشیکا اعالم کشدُ است کِ اقتصاد بِ سًٍذ سٍ بِ
سضذ خَد اداهِ دادُ ٍ اضتغال صایی ًیض ّوچٌاى باثبات ٍ قَی بَدُ است ٍ بِ ًظش هی
سسذ سًٍذ ًضٍلی ًشخ تَسم ًیض صٍدگزس ٍ هَقتی خَاّذ بَد.

فذسال سصسٍ آهشیکا بشای ًخستیي باس بِ طَس ضفاف اعالم کشدُ است کِ قصذ داسد تشاص
هالی  4.2تشیلیَى دالسی ضاهل اٍساق قشضِ ٍ سایش اٍساق بْاداس سٌّی سا کاّص دّذ،
فذسال سصسٍ طی سال ّای  2007تا  2009هیالدی کِ اقتصاد آهشیکا با بحشاى ٍ سکَد
بضسگی سٍبشٍ ضذُ بَد ،اقذام بِ خشیذاسی اٍساق قشضِ ٍ سْام کشدُ بَد .اًتظاس هی سٍد
فذسال سصسٍ آهشیکا عادی ساصی تشاص هالی خَد سا اهسال بِ صَست تذسیجی آغاص خَاّذ
کشد.
فذسال سصسٍ پیص بیٌی کشدُ است کِ سضذ اقتصادی آهشیکا دس سال  2017بِ  2.2دسصذ
خَاّذ سسیذ کِ ایي سقن ًسبت بِ پیص بیٌی هاسس افضایص داضتِ استً .شخ تَسم ًیض
تا پایاى اهسال بِ  1.7دسصذ هی سسذ کِ ًسبت بِ پیص بیٌی قبلی  0.2دسصذ کاّص
ًطاى هی دّذً .شخ تَسم آهشیکا دس  5سال گزضتِ کوتش اص ّذف  2دسصذی فذسال سصسٍ
بَدُ است.

دٍلت ّای هٌطقِ یَسٍ ٍ صٌذٍق بیي الوللی پَل با اعطای کوک هالی جذیذ بِ یًَاى
هَافقت کشدُ اًذً.گشاًی ّا ًسبت بِ اٍضاع سیاسی بشیتاًیا ّوچٌاى اداهِ داسد ٍ ایي
کطَس بایذ بِ صٍدی هزاکشات خشٍج اص اتحادیِ اسٍپا سا آغاص کٌذ.
ٍاسدات طالی ٌّذ دس هاُ هی بِ بیص اص  5هیلیاسد دالس سسیذُ است .هیضاى رخایش طالی
صٌذٍق اس پی دی آس ًیض با  0.14دسصذ کاّص بِ  853تي سسیذُ است.
http://uk.reuters.com/article/global-precious-idUKL3N1JD11B

