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ارزهای عمده
شاخص دالر
شاخص دالر آمریکا هفته معامالتی گذشته را در واکنش به کندل پین بار نزولی ضعیف تشکیل شده زیر نرخ  93واحدی ،نزولی آغاز کرد
و به نرخ رند  92ر سید .اما ح ضور خریداران در این سطح قیمتی موجب ر شد دالر آمریکا شده و بازار بعد از شک ست  93واحدی به نرخ
میانی  93٫50صعود کرد که باالترین سطح قیمتی در سال  2018به شمار می رود .در طی هفته جاری ،ادامه حرکات صعودی و شکست
 93٫50می تواند حرکات ا صالحی را تا سطح  38٫2در صدی ،سپس مقاومت رند  95و سطح  50در صدی ب سط دهد .در مقابل اگر
 93٫50در قالب مقاومت ظاهر شود ،می توان شاهد افت شاخص دالر آمریکا به حمایت های  92٫50 ،93و  92واحدی بود.

شاخص EURUSD

طبق نمودار چهارساااعته  ،EURUSDرالی صااعودی که از کف قیمتی  1٫1554شاارو شااده بود ،بعد از برخورد به ناحیه مقاومت
 1٫2500-1٫2550متوقف شاااد ،بهطوریکه نرخ برابری یورو به دالر آمریکا بعد در فاز خنثی بین ناحیه مقاومتی ( )1٫2550-1٫2500و
ناحیه حمایتی ( )1٫2250-1٫2200نوساااان میکرد .روز  25آوریل نرخ برابری یورو به دالر آمریکا بعد از مدتی نوساااان در محدوده
 1٫2300-1٫2400دوباره حرکات نزولی را در پیش گرفت ،بهطوریکه ناحیه حمایتی را شک ست و به اندازه کل ارتفا دامنه یا  350پیپ
(منطبق با نرخ میانی  )1٫1850سقوط کرد.
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اونس
قیمت اونس طال در ادامه سقوطهای هفته گذشته به نزدیکی  1280دالر رسیده است .دالر آمریکا که از سال گذشته میالدی سیر نزولی
داشته ،در چند ماه گذشته با حمایت خریداران مواجه شده و درنتیجه رشد دالر آمریکا موجب کاهش قیمت اونس طال شده است .بایستی
توجه داشت که دالیل اصلی کاهش ارزش دالر آمریکا در سال  ،2017مداخله کالمی دولت آمریکا در بازار ارز خارجی ،تشدید تنشهای
سیاسی ،کسری تجاری آمریکا و از همه مهمتر همگرایی سیاستهای پولی فدرال رزرو آمریکا با سایر بانکهای مرکزی جهانی بود .این
در حالی ا ست که در سهماهه اول سال  2018امیدها به افزایش نرخ بهره یا شرو فرآیند عادی سازی سیا ستهای پولی در بانکهای
مرکزی ژاپن ،اروپا و انگل ستان به شدت ت ضعیف شده ا ست .این مو ضو موجب ت ضعیف ارزش ارزهای ا صلی در برابر دالر آمریکا شده و
درنتیجه قیمت طال را طی هفته های گذشته پایین آورده است.

بازار نفت
بازار نفت با افزایش نگرانی ها پیرامون تنش های خاورمیانه و ریسااک جریانات نفت خام منطقه ،در نتسااتین روز هفته شاااهد افزایش
مجدد قیمت نفت خام بود .قیمت پایانی نفت برنت و  WTIبه ترتیب در سطوح  78.23و  70.54قرار گرفت .درگیری ها در پی گشایش
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ساافارت آمریکا در اورشاالیم و ترس از تبعات خروج آمریکا از برجام بر تردید معامله گران در توانایی اوپک بر جبران اختالل عرضااه نفت
خام خاورمیانه افزود و به نظر می ر سد تا زمانی که ت صمیم اوپک برای به کاربردن ظرفیت های ا ضافی تولید خود برای جبران نفت خام
ایران اثبات نشود ،سفته بازان همچنان بر موقعیت های خرید خود خواهند افزود.
اما در پایان هفته معامالت  18می قیمت نفت خام برنت اندکی تقلیل یافت .بروز نشاااانه هایی مبنی بر تمایل مقاومت رهبران اروپا در
برابر ت صمیم کاخ سفید بر علیه ایران سبب شد تا از بهای نفت خام در بازارهای جهانی کا سته شود ،هر چند که شاخص های نفت خام
برنت و  WTIافزایش هفتگی قیمت را تجربه کردند.

پتروشیمی
متانول
ظرفیت جهانی متانول در سال  2017با  4.5در صد افزایش به رقم  132.7میلیون تن ر سیده ا ست .این امر در حالی رقم خورد که رقم
مذکور در سال  2017در منطقه خاورمیانه ن سبت به سال  2016بدون تغییر در حدود  16.3میلیون تن تثبیت شد .در بتش تولید جهانی
نیز در سال  ،2017تولیدات متانول با ر شد  10درصدی رقم  93.4میلیون تن را تجربه کرد .این ر شد در سال  2017در منطقه خاورمیانه
حدودا  6درصد و در سطح  15.5میلیون تن بوده است .در بین ابر تولیدکنندگان متانول در جهان ،شرکت زاگرس به عنوان نماینده ایران
پس از متانکس ،ترینیداد و الرازی در رتبه چهارم قرار دارد .این امردر حالی رقم می خورد که ایران با سااهم  31درصاادی از کل تولیدات
متانول خاورمیانه رتبه دوم را در منطقه مذکور به خود اخت صاص داده ا ست .نرخ نفت ،نرخ زغال سنگ ،میزان عر ضه و تقا ضا ،شاخص
دالر و شرایط اقتصادی و سیا سی حاکم بر کشور تولیدکنندگان بزرگ متانول می تواند به عنوان اصلی ترین عوامل موثر بر بازار متانول
مطرح شود .در بازه زمانی  11ساله  2015-2005اثر متغیرهای فوق بر روی قیمت متانول با استفاده از نرم افزار  Eviewsمورد بررسی
قرار گرفت .تتمین فوق با 97 2 Rدرصدی و ضرایب معنی دار ،تاییدی بر اثرگذاری فاکتورهای عنوان شده بر روی نرخ متانول بود .بر
اساس بررسی انجام شده اثرگذاری تقاضای جهانی متانول ،عرضه جهانی متانول ،قیمت نفت ،قیمت زغال سنگ ،شاخص دالر به ترتیب
بر روی نرخ متانول دارای اهمیت بیشتری می باشند.
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در حال حاضر از جمله موضوعات مهم قابل طرح در صنعت متانول می توان به وضعیت عرضه جهانی و طرح های توسعه از یکسو و
قیمت نفت جهانی از سااوی دیگر اشاااره کرد .طرح های توسااعه مربوط به متانول مرجان و کاوه به ترتیب با ظرفیت های  1650و2310
هزارتن در سال ،با در صدهای پی شرفت  %97و  %99از جمله ا صلی ترین نگرانی های پیش روی صنعت متانول از منظر افزایش عر ضه
می باشاند چراکه قادر خواهند بود بر نرخ جهانی متانول اثرگذار شاوند .طرح های توساعه دیگری از جمله سااخت ساومین مجتمع تولید
متانول متانکس در ایاالت متحده آمریکا با ظرفیت  3800هزار تن در سال نیز مطرح می با شند که به دلیل پی شرفت ناچیز آنها اهمیت
چندانی در بازار امروز متانول ندارند .در هفته گذ شته اورهال عمده واحدهای متانول ساز ایران و همچنین برخی تولیدکنندگان عربستانی،
کاهش ذخایر متانول شرق چین و همچنین افزایش قیمت نفت جهانی به دنبال تنش سیا سی حاکم بین ایران و آمریکا و تحریم صنعت
نفت ایران از سوی ک شور مذکور ،از جمله ا صلی ترین دالیل افزایش نرخ متانول طی هفته گذ شته بوده ا ست .بر ا ساس آخرین گزارش
پلتس طی هفته جاری نرخ متانول با رشد  10.5درصدی نسبت به هفته گذشته به سطح  420دالر رسیده است.

اوره
برای تولید هر تن اوره به  0.58تن آمونیاک و  0.78تن کربن دی اکسید احتیاج است .حجم عمده ای از اوره تولیدی در جهان به صورت
جامد و در قالب اوره گرانول ،پریل و کریستال می باشد .کودهای نیتروژنی حدودا  %60از کل مصرف کود جهانی را تشکیل می دهند که
به دلیل عدم توانایی خاک در نگهداری طوالنی مدت نیتروژن ،دفعات تقاضای ساالنه کود افزایش می یابد .افزایش در :جمعیت جهانی،
تقاضا برای محصوالت کشاورزی و همچنین نرخ نفت و زغال سنگ به عنوان مواد اولیه اصلی تولید اوره ،از جمله مهم ترین فاکتورهای
اثرگذار بر صنعت اوره مطرح می شوند .کشورهای جنوب شرق آسیا ،منطقه خاورمیانه و آفریقا سه منطقه اصلی دارای بیشترین ظرفیت
تولید اوره در جهان می باشااند .الزم به ذکر اساات که قطر ،اوکراین و عربسااتان صااعودی با سااهم های  3.567.000 ،4.341.000و
 6.062.000تن در سااال ،حدودا نصااف اوره جهانی را تامین می کنند و روساایه با حجم  5.269.000تن صااادرات ساااالنه ،در صاادر
صادرکنندگان اوره در سطح جهان قرار می گیرد .غالبا تولیدکنندگان اصلی اوره به صورت همزمان بزرگ ترین مصرف کنندگان اوره نیز
می باشند چراکه استراتژی غالب کشورها کاهش واردات و افزایش تولید داخلی اوره می باشد .چین ،هند ،ایاالت آمریکا ،برزیل ،پاکستان
و اندونزی نمونه هایی از کشورهای یادشده می باشند .عرضه و تقاضای جهانی اوره در سال  2016به ترتیب  202.3و  190.6میلیون تن
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بوده ا ست که ن شان از مازاد عر ضه جهانی مح صول فوق دارد که می تواند زنگ ه شداری برای ک شورهای تولیدکننده اوره با شد تا به
سمت تکمیل زنجیره تولید مح صول مذکور بروند .بازار اوره گرانول در هفته اخیر به دلیل کاهش تقا ضای ف صلی با افتی 3در صدی به
سطح  220.6دالر ر سید .باید توجه دا شت که طی هفته های اخیر به طور متو سط ن سبت به مدت زمان م شابه در سال های اخیر ،نرخ
اوره در سطوح باالتری معامله شده است که کاهش عرضه از یکسو و افزایش قیمت زغال سنگ و نفت جهانی به عنوان مواد اولیه تولید
اوره از سوی دیگر از جمله دالیل اصلی این افزایش قیمت مطرح می شوند.

الفین ها
الفین های ساابک شااامل ترکیبات دو(اتیلن) ،سااه(پروپیلن) و چهار کربنه(بوتادین و بوتیلن) می باشااند .ظرفیت تولید اتیلن ،پروپیلن و
بوتادین در سال  2015به ترتیب برابر با حدودا  105 ،158و  18میلیون تن بوده است و پیش بینی می شود تا سال  2025به ترتیب رشد
 %5.1 ،%4.6و  %4.1را تجربه کنند .در سال های اخیر به دلیل توسعه کراکرهای بتار و تولیدات مبتنی بر خوراک ارزانتر زغال سنگ در
کشورهایی به خصوص چین ،ظرفیت الفین ها رشد یافته است .الزم به ذکر است که قیمت پروپیلن و بوتادین بستگی مثبتی با نرخ اتیلن
دارد .به منظور تولید الفین های ساابک روش های متعددی وجود دارد که عمدتا شااامل روش کراکینگ با بتار اساات .به عنوان مثال از
جمله روش های جدید برای تولید پروپیلن ،تبدیل کاتالیساااتی متانول به الفین ها یا پروپیلن ( ،)MTO/MTPتبدیل پروپان به
پروپیلن( )PDHو همچنین تبدیل برش های اتیلن و بوتیلن به پروپیلن( )Metathesisمی با شد .طی هفته گذ شته افزایش تقا ضا و
کاهش عر ضه از یک سو و افزایش قیمت پلی پروپیلن از سوی دیگر منجر به افزایش  20دالری قیمت پروپیلن تا سطح  1120دالر شده
ا ست .امتنا خرید محموله های اتیلن ایران از سوی تجار هندی به دلیل افزایش هزینه های ت سویه مبادالت و اجرای قانون ممنوعیت
واردات قرا ضه گراید  24در چین به دالیل مالحظات زی ست محیطی از جمله دالیل افزایش قیمت اتیلن ها در هفته گذ شته می با شد.
قیمت های مربوط به پلی اتیلن سبک ،سبک خطی و سنگین ایران نیز در معامالت هفته گذ شته به ترتیب حدود  1205 ،1195و 1275
دالر ثبت شده است.

بازار کامودیتی ها
شمش فوالدی
براساس گزارش انجمن جهانی فوالد ( ،)World Steel Associationمجمو تولید فوالد خام جهانی در سال  2017حدود 1691
میلیون تن بوده ا ست که در مقای سه با سال  2016حدود  5.3در صد افزایش دا شته ا ست .چین با  831میلیون و  700هزار تن بزرگترین
تولیدکننده فوالد جهان در سااال گذشااته میالدی بود .کشااورهای بزرگ بعدی تولیدکننده فوالد خام به ترتیب ژاپن  104میلیون و 700
هزار تن ،هند  101میلیون و  400هزار تن ،آمریکا  81میلیون و  600هزار تن ،کره جنوبی  71میلیون و  100هزار تن هساااتند .ایران در
سال  2017میالدی  21میلیون و  700هزار تن فوالد خام تولید کرد .این رقم در سال  2016به میزان  17میلیون و  895هزار تن بود که
با توجه به میزان تولید سال گذشته رشد  21.4درصدی را نشان می دهد .طبق آمار منتشره ،ایران چهاردهمین فوالدساز جهانی محسوب
می شود .مصر ،عربستان ،قطر و امارات پس از ایران قرار دارند .در حال حاضر ،تقاضای فوالد در کشورهای توسعه یافته  %1.8افزایشی
در سال  2018و  %1.1کاهشی در سال  2019پیش بینی شده است و برای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه به ترتیب برای
سال  2018و  2019حدود  %4.9و  %4.5افزایشی پیش بینی شده ا ست .در نمودار زیر تولید فوالد خام جهانی در سال  2017ر سم شده
است.
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در هفته های اخیر نیز با توجه به ر شد قیمت فوالد در پی افزایش تقا ضا و ر شد اقت صادی چین ،فوالد سازان اقدام به احداث کوره قوس
الکتریکی کرده تا ضمن کاهش آالیندگی ،بتشی از قراضه تولیدی چین را مصرف کنند.
آمار تولید سنگ آهن چین در هفته های اخیر ن شان از کاهش شدید تولید و ر سیدن آن به سطح  9سال گذ شته دارد (کمترین از سال
 )2009دالیل این موضاو  ،تمرکز فوالدساازان به مصارف ماده معدنی پرعیار ،کاهش ظرفیت تولید غیراقتصاادی و سایاسات دولت در
مدیریت ظرفیت فوالد چین با هدف حفظ رقابت پذیری اساات .همزمان با رشااد تقاضااا و قیمت فوالد ،مارجین فوالدسااازان چین روندی
صعودی دارد ،در حدی که احتمال افزایش تقاضا برای سنگ آهن بوده و انتظار رشد تقاضا را داریم و با تشدید تقاضا ،انتظار داریم قیمت
ها روندی صعودی داشته باشد.
در راستای قوانین زیست محیطی چین ،ظرفیت های مازاد فوالد از چرخه فعالیت خارج شدند که این امر منجر به افزایش قیمت فوالد به
باالترین سطح 5ساله خود شده است .الزم به ذکر است که با اتمام جنگ تجاری بین آمریکا و چین و وعده افزایش خرید کامودیتی های
آمریکا توسط چین،چشم انداز کامودیتی ها در روزهای آتی مثبت می باشد که البته در حال حاضر توافقی حاصل نشده است.

مس
روند تولید ساالنه مس کشورهای اصلی تولیدکننده در نمودار زیر ذکر شده است.
تولید ساالنه مس (تن)
708,000

515,000

696,000
742,000
5,750,000

970,000
1,030,000

1,360,000
1,760,000
مکزیک

زامبیا

کانادا

روسیه

استرالیا

1,380,000
جمهوری کنگو
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آمریکا

پرو

چین

شیلی

کاربردهای اصلی استفاده از فلز مس مطابق نمودار زیر است.

کاربردهای اصلی مس ()%
12

12

31

15
30

صنعتی

حمل و نقل

ساخت و ساز

زیرساخت

تجهیزات

در هفته های اخیر ،کاهش موجودی انبار چین محرک افزایش قیمت این فلز بودند .همچنین عدم رشااد تورم آمریکا در هفته های اخیر
باعث شد تا فدرال رزرو از سرعت ر شد بهره دالر در آینده کا سته و اوراق قر ضه دولت آمریکا را جذاب و دالر را ت ضعیف کند .این امر از
عوامل مثبت در راستای افزایش قیمت کمودیتی ها بود.
در سه ماهه اول  ،2018واردات مس  %7.4افزایشی بوده است که این امر به دالیل زیر است:
شرکت مس  Jaingxiبزرگترین تولیدکننده چین اظهار داشته است که تقاضای واردات کنسانتره چین در سه ماهه دوم امسال همزمان
با راه اندازی  650هزار تن ظرفیت جدید پاالیشگاهی (کاتد) و  550هزار تن آند تشدید می شود .همزمان با رشد تقاضای کنسانتره چین،
مو سسه دولتی  Antaikeگزارش داده که تشدید مقررات زیست محیطی عامل تعطیلی و افت تولید  380هزار تن کنسانتره مس چین
می شود که این موضو نیز تشدید کننده واردات است.

فلز روی
روند تولید ساالنه فلز روی کشورهای اصلی تولیدکننده در نمودار زیر ذکر شده است.

تولید معادن روی (هزار تن) 2016 -

310
340

460
650
4500

780

1300
850
کانادا

قزاقستان

بولیوی

آمریکا

هند

کاربردهای اصلی استفاده از فلز روی مطابق نمودار زیر است.
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پرو

استرالی

چین

کاربردهای مختلف از فلز روی ()%
4

6

6
17

50

17

متفرقه

شیمیایی

برنج و برنز

روی نیمه تولید

آلیاژ روی

گالوانیزه

بنا به اظهارات شاارکت  Dong Lingبزرگترین تولیدکننده روی غرب چین در کنفرانس  LMEآساایا در هنگ کنگ 1000 ،معدن
تعطیل شده در چین در اثر م شکالت زی ست محیطی مجدد شرو به فعالیت نکرده اند و بازار در حال ب سته شدن ا ست .تولید کن سانتره
روی چین در سال گذ شته  %5کاه شی بوده و در سه ماهه ابتدای  2018نیز افت  %1.7دا شته ا ست و عامل تداوم کاهش ضریب TC
تبدیل کنسانتره به فلز در جنوب و شمال چین بوده است .کاهش موجودی انبار های  LMEاز دالیل نوسان فلز نامبرده بوده است.

گزارش هفتگی بازار بورس
در هفته جاری شاخص بازار بورس ایران با  289.69واحد افزایش از  94940.24به  95229.3واحد ر سید همچنین در بازار فرابورس نیز
شاخص با  4.9واحد افزایش از 1097.80به  1102.70رسید .این هفته در راستای قوانین زیست محیطی چین با خروج ظرفیت های مازاد
فوالد قیمت این کومودیتی به باالترین سطح  5ساله خود ر سید که نماد فوالد را تحت تاثیر خود قرار داد و در روزهای متوالی این نماد
جز تاثیرگذاران مهم بر شاخص قرار دا شت .در رابطه با جنگ تجاری بین آمریکا و چین تحلیل های متفاوتی ارائه شده ا ست برخی این
توافق و آتش بس را موقتی می دانند اما برخی دیگر به وعده افزایش خرید کامودیتی های آمریکا توساااط چین و چشااام انداز مثبت
کامودیتی ها در آینده دل بسااته اند .انتتاب مجدد مادورو به عنوان ریاساات جمهوری ونزوئال و انتظار تداوم بحران فروش نفت در این
کشااور در کنار سااتنرانی وزیرامور خارجه آمریکا درباره اسااتراتژی های آمریکا برای دوران پس از خروج برجام و ارائه پیش شاارط هایی
برای آغاز مذاکرات جدید که با متالفت صریح ایران همراه بود قیمت نفت روزهای سبزی را پ شت سر گذا شت و همین امر نمادهای
مرتبط با این طالی سیاه همچون فارس را جز نمادهای تاثیرگذار بر شاخص قرار داد .
در هفته ای که گذشت نماد ثعمرا با افت حدود  6.5درصدی و صف فروش در اثر افشای اطالعات با اهمیت و تعدیل منفی  57درصدی
بازگ شایی شد .در بین نمادهای مهمی که در این هفته پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه مورد بازگ شایی قرار گرفتند می توان به
مبین ،زاگرس ،خراسان اشاره کرد .نماد پتروشیمی مبین پس از تقسیم سود  105تومانی به ازای هرسهم مورد بازگشایی قرار گرفت و در
طول این هفته روندی مثبت و آرام را در پیش گرفته بود .زاگرس دیگر نماد مهم گروه محصوالت شیمیایی نیز پس از تقسیم سود 740
تومانی به ازای هر سهم در مجمع و متاثر از افزایش قیمت متانول جهانی تا  420دالر با رشد حدودا  4درصدی کار خود را در بازار مجددا
آغاز کرد .شرکت پتروشیمی خراسان نیز از دیگر شرکت هایی بود که در این هفته به استقبال برگزاری مجمع رفت و پس از تقسیم سود
 97درصاادی معادل  140تومان به ازای هر سااهم در آسااتانه بازگشااایی مجدد قرار دارد .در گروه دارویی ها نیز مجامع در حال برگزاری
است که از آن ها می توان داروسازی ابوریحان و سبحان دارو را نام برد .با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش بی رویه بهای خرید مواد

10

اولیه مسئله عمده مورد بحث در مجامع این شرکت ها تصویب افزایش نرخ و البته کاهش دوره وصول مطالبات است که امید است طی
ماه های آینده در این مورد گشایشی رخ دهد .

تازه های پولی -مالی
در پی نو سانات ارزی اخیر و در را ستای سیا ست های جدید ارزی بانک مرکزی در  25ام و  27ام اردیبه شت ماه ضوابط تامین و انتقال
ارز شرکت های حمل و نقل بین المللی و شرایط و میزان تامین ارز رانندگان بین المللی ابالغ شد .
بر اساس این ابالغیه رانندگان بین المللی به نرخ روز اعالمی از سوی بانک مرکزی و با احتساب کارمزدهای متعلقه ارز دریافت می کنند.
همچنین شرکت های حمل و نقل بین المللی صرفا از طریق سیستم بانکی و در صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق بانک ،با
استفاده از خدمات صرافی هایمجاز و به عاملیت بانک و به نرخ روز اعالمی از سوی بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود.

بازار سکه و ارز
در بازار غیرر سمی ارز ،روز شنبه دالر بار دیگر کاهش قیمت را تجربه کرد و با پایین رفتن از مرز  6هزار و  200تومان به کانال  6هزار و
 100تومان وارد شد .به گفته فعاالن ،حجم معامالت در دو بازار سکه و ارز تا حد زیادی پایین آمده بود و بازیگران تمایل زیادی به خرید
و فروش ندا شتند .برخی از فعاالن عنوان کردند ،به طور سنتی در ماه مبارک رم ضان ،حجم تقا ضا در بازار افت میکند؛ این مو ضو به
گفته آنها ،به خصااوص در مورد بازار سااکه بیشااتر صاادق میکند .با این حال ،گروه دیگری از فعاالن ،عوامل متفاوتتری را زمینهساااز
کاهش نو سانات بازار دان ستهاند .از نظر آنها ،یکی از مهم ترین عواملی که در کاهش نو سانات اثرگذار بوده ا ست به انتظارات معاملهگران
سااکه و دالر مربوط بوده اساات .گروهی از معاملهگران نیز بیشااتر بر این نکته تاکید میکنند که اثر خروج ترامپ در بازار سااکه و دالر
پیشخور شده بود .بر همین ا ساس ،بازار پس از این اتفاق واکنش خا صی را از خود ن شان نداد .به نظر میر سد در شرایط فعلی قیمت
سکه و دالر به تعادل ر سیدهاند و در انتظار وقایع جدید برای موقعیتیابیهای آینده هستند .پس از تمدید نشدن تعلیق تحریمهای ایران
از سااوی ترامپ و اعالم بازگشاات تحریمها طی ماههای آینده ،خبرهای زیای منعکس شااد ولی هیچ کدام به میزان زیادی بازار را تحت
تاثیر قرار ندادند.

تغییرات قیمت سکه امامی
2020000
2000000
1980000
1960000
1940000
1920000
1900000
1880000
1860000

نکته حائز اهمیت در هفته گذشاااته تغییر نرخ ارزهای مبادلهای بود که قیمت دالر پس از مدتها به  4205تومان افزایش پیدا کرد .این
اولین بار پس از  20فروردین ماه اسااات که قیمت دالر  4200تومانی تغییر میکند 20 .فروردین ماه بود که پس از التهابات بازار ارز،
ا سحاق جهانگیری ارزی تک نرخی  4200تومانی را اعالم کرد .اما چندی بعد ولیاهلل سیف گفت این نرخ ثابت نتواهد بود و بر ا ساس
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مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد .به نظر میرسد ،اولین رشد قیمت دالر در بازار رسمی نشانهای از آغاز حرکت
آرام این نرخ باشد.
در بازار آزاد یورو نیز در هفته گذشته نوسان  200تومانی را تجربه نمود .هرچند که در آغاز هفته معامالت روند کاهشی داشت ،اما پس از
ستنرانی مایک پمپئو روند اصالحی متوقف و یورو همانند سایر ارز به مدار صعودی بازگشت.
سکه امامی نیز در بازار به تبعیت از دالر و اونس روند کاهشی در پیش گرفته بود و در مرز روانی 2میلیون تومانی معامله می شد .افت 40
دالری اونس باعث ریزش  100هزار تومانی سکه شد ،هرچند که کاهش  200تومانی نرخ دالر نیز تاثیر روانی زیادی بر معامالت امامی
داشاات .اما این روند نزولی دوام چندانی نداشاات و علیرغم تثبت اونس در محدوده  1280دالری ،سااکه امامی بار دیگر تحت تاثیر اخبار
برجام و واکنش به برگشت دالر مجددا به محدوده  1980هزار تومانی بازگشت.

تغییرات قیمت یورو
75000
74500
74000
73500
73000
72500
72000
71500
1397/02/01 1397/01/31 1397/01/30 1397/01/29 1397/01/28 1397/01/27

اخبار اقتصادی و سیاسی جهان و ایران
•

اعالم نتیجه مثبت مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین مهمترین عاملی بود که به تقویت ارزش دالر در بازار جهانی منجر
شد .شاخص دالر آمریکا روند صعودی هفتههای گذشته خود را در اولین روز هفته بازارهای جهانی با صعود به رکورد جدیدی
از ساار گرفت .شاااخص دالر برای نتسااتین مرتبه در سااال جاری میالدی از مرز  94واحدی عبور کرد و طالی جهانی را به
قیمت  1282دالری عقب راند .براساااس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا ،چین واردات ساااالنه  200میلیارد دالری از ایاالت
متحده را پذیرفت .سیگنال پایان جنگ تجاری محتمل میان این دو ک شور به سود شاخص دالر تمام شد؛ چرا که این توافق
تجاری در نهایت به کاهش کسری تراز تجاری سنگین آمریکا منجر میشود.
ع ضو کمیته سیا ستهای پولی بانک مرکزی انگل ستان ( )Saundersو از طرفداران افزایش نرخ بهره معتقد ا ست که بازار
کار انگل ستان به بهبود و ر شد خود ادامه میدهد .از نظر او ر شد بازار کار انگل ستان بیشازحد نبوده ا ست و نرخ بیکاری هم
بیش از پیشبینیهای  MPCکاهش خواهد یافت .از نظر ساااندرز BREXIT ،در بلندمدت تأثیر منفی مالیمی بر اقتصاااد
انگلستان خواهد گذاشت .تأثیر فشارهای تورمی ناشی از سقوط ارزش پوند در سال گذشته در حال از بین رفتن است.

•

به نقل از دنیای اقت صاد ،گزارش شورای جهانی طال حاکی از افزایش تقا ضای سکه و شمش در ف صل اول سال  2018می
با شد .میزان تقا ضا بیش از  9تن برای ف صل اول اعالم شده ا ست .این میزان در سال  2017به میزان  65تن بوده ا ست.

•
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•

•

•

کار شنا سان تنش های پیش آمده در روابط ایران و آمریکا را زمینه ساز این تقا ضا عنوان کرده اند .اما گروهی نیز اعتقاد دارند
ممکن است سیاست گذار خریدهای طالی خود را افزایش داده است.
بر ا ساس اطالعات منت شر شده ،طرح یک نق شه ارزی جدید طی هفته های آینده از سوی دولت در د ستور کار قرار دارد تا از
این طریق فهرست کاالهای صادراتی اعالم شود که مبنای فروش دالر حاصل از آنها در نرخ هایی به جز  42000ریال ممنو
می با شد .زمزمه هایی مبنی بر خروج کاالهایی از لی ست مذکور به گوش می خورد که صادرات آنها از سوی شرکت های
دولتی و نیمه دولتی صورت می گیرد و در صورت عملیاتی شدن این امر ،شکل گیری رانت و کاهش انگیزه صادرکنندگان را
به دنبال خواهد داشت .الزم به ذکر است که نتیجه خبر فوق می تواند برای شرکت های صادرات محور از جمله صنایع فلزات
و شیمیایی حائز اهمیت خواهد بود.
به دنبال اجرایی شدن طرح تک نرخی شدن ارز در کشور و در نتیجه معامالت کاالهای شیمیایی در بورس کاال بر مبنای نرخ
ارز رسمی کشور (42000ریال) ،زمینه قاچاق محصوالت فوق به کشورهای عراق و افغانستان افزایش یافته است .این امر لزوم
اندیشیدن تمهیدات الزم در این حوزه را پررنگ می کند.
در بتش فلزات ا سا سی ،بحث ا سا سی افزایش نرخ دالر محا سباتی مح صوالت آنها ست که از این طریق منجر به افزایش
قیمت محصوالت و اقبال بازار به آنها خواهد شد.
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