Κέρδη 1% σε εβδομαδιαία βάση
για τον χρυσό εν αναμονή της
μείωσης επιτοκίων από τη Fed
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Ανοδικάκινήθηκαν και έκλεισαν την Παρασκευή τα futures του χρυσού, φέρνοντας το ποσοστό
εβδομαδιαίας ανόδου του ευγενούς μετάλλου στο 1%, στον απόηχο της διήμερης κατάθεσης του
Jerome Powell, ενώπιον του Κογκρέσου, στην οποία, ο πρόεδρος της Fed άφησε ανοιχτό το
ενδεχόμενο για μείωση του βασικού επιτοκίου δανεισμού, στην επόμενη συνεδρίαση της
επιτροπής νομισματικής πολιτικής της κεντρικής ομοσπονδιακής, στο τέλος του μήνα.
Κατάτην ομιλία του στο αμερικανικό Κογκρέσο, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο πρόεδρος της
Fed, Jerome Powell, τόνισε ότι η τράπεζα είναι έτοιμη να δράσει "όπως αρμόζει" προκειμένου να
στηρίξει την οικονομία, ενώ παράλληλα επισήμανε ότι "οι αβεβαιότητες γύρω από το εμπόριο και
οι ανησυχίες για την ισχύ της παγκόσμιας οικονομίας συνεχίζουν να επηρεάζουν τις προοπτικές
της αμερικανικής οικονομίας", πράγμα που προς το παρόν βοήθησε την άνοδο στον χρυσό.
Περαιτέρωώθηση στον χρυσό προσέφεραν ορισμένα καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για
την κινεζική οικονομία. Ειδικότερα, σημερινά στοιχεία έδειξαν ότι οι εξαγωγές της Κίνας μειώθηκαν
λιγότερο από ό,τι αναμενόταν τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα, μειώθηκαν κατά 1,3% σε ετήσια βάση,
ενώ οι οικονομικοί αναλυτές ανέμεναν μια μεγαλύτερη πτώση, της τάξεως του 2%.
"Δενυπάρχει αμφιβολία ότι ο χρυσός έχει ανέβει πέραν του αναμενομένου, τις τελευταίες δύο
εβδομάδες, κάτι που είναι ανησυχητικό" είπε ο Brien Lundin, συντάκτης του Gold Newsletter. Παρ'
όλα αυτά, υπάρχει τρόπος να διορθώσει την κατάσταση, είτε με price correction είτε με το να
"καθίσει" σε αυτή την τιμή για αρκετό διάστημα", είπε.
Οχρυσός παράδοσης Αυγούστου σημείωσε άνοδο 0,4% ή κατά 5,5 δολάρια για να κλείσει στα
1.412 ανά ουγγιά, κερδίζοντας περίπου 0,9% μέσα στη βδομάδα. Από την πλευρά του το ασήμι
παράδοσης Σεπτεμβρίου σημείωσε άνοδο 0,6%, ή 9 σεντ και έκλεισε στα 15,23 δολάρια
ανά ουγγιά, κερδίζοντας 1,6% σε εβδομαδιαία βάση.
Σταάλλα μέταλλα, η πλατίνα παραδόσεως Οκτωβρίου, κατέγραψε κέρδη 0,5%, ή 3,7 δολάρια
και έκλεισε στα 834,6 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 2,9%.
Τοπαλλάδιο παραδόσεως Οκτωβρίου, έπεσε 16,7 δολάρια ή 1,1%, για να κλείσει στα 1.542

δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 1,2% εβδομαδιαίως.
Οχαλκός παραδόσεως Σεπτεμβρίου κέρδισε 1 σεντ, ή 0,2% για να κλείσει στα 2.694 δολάρια η
λίβρα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,2%.
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