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ارزهای عمده
شاخص دالر
آمار اعالم شده از سوی وزارت کار ایاالت متحده ن شان میدهد که روند ا شتغالزایی در این ک شور در ماه مه شتاب بی شتری به خود
گرفت و نرخ بیکاری به  3٫8درصد رسیده است که پایینترین میزان در  18سال گذشته است .نرخ بیکاری در یک ماه پیش از آن3٫9 ،
درصد اعالم شده بود .آخرین آمار اعالم شده از سوی وزارت کار نشان میدهد در ماه گذشته میالدی  223هزار فرصت شغلی در بخش
غیرک شاورزی ایجاد شدها ست .این آمار در ماه آوریل  159هزار گزارش شده بود .در پی انت شار گزارش ها ،شاخص دالر هم توان ست
بخشی از افت روزهای گذشته خود را جبران کرده و به باالی  94واحد رشد کند.

شاخص GBPUSD

با وجود تغییر نخ ستوزیر ا سپانیا ،ت شدید تنشهای تجاری میان آمریکا و دنیا و همچنین ابهام در آینده سیا سی ایتالیا ،معامله گران بازار
ارز (فارکس) دید مثبتی ن سبت به او ضاع سیا سی دارند به طوری که در آخرین روز معامالتی هفته شاهد بهبود تمایالت ری سکپذیری
سرمایهگذاران بودیم .بازارهای مالی در نبود گزارشهای منفی در معرض رالی ا صالحی قرارگرفتند .درانگل ستان شاخص  PMIبخش
تولیدی بهتر از انتظارات بازار بود .این اولین بار در سهماهه گذ شته ا ست که شاخص  PMIبخش تولیدی انگل ستان ر شد میکند و به
نظر میرسد که رشد فعالیتهای اقتصادی در این کشور به تعادل رسیده است.
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اونس
طبق نمودار چهار ساااعته اونس طالی جهانی از اواخر ماه نانویه وارد فاز خنثی شااده بود .ساانه دامنه محدود نوسااانی ،ناحیه مناومت
 1365-1357دالری و که دامنه هم از سوی ناحیه حمایت  1310-1300دالری محدود شده بود .اخیرا حرکات قیمتی بازار به زیر که
کانال یعنی نرخ روند  1300دالری و باالی نرخ میانی  1295دالری نفوذ کرده بود و در طول هفته موفق به بازگشاات به باالی محدوده
 1300دالری شده بود که در معامالت آخر هفته و پس از انتشار آمار خوب اشتغال و نرخ بیکاری در آمریکا ،مجددا به زیر محدوده 1300
دالری افت کرد .طال هفته گذشته را در محدوده  1295دالر به پایان رساند که همچنان باالی خط روند میان مدت خود قرار دارد.

بازار نفت
بازار نفت در هفته ای که گذشات آرام بود و دساتخوش تغییرات زیادی قرار نگرفت .تنها خبر مهم ااهارات معاون وزیر نفت روسایه بود
که اعالم کرد این کشاور میتواند ساح تولید نفت خام خود را به ساحوق قبل از توافق اوپک بازگرداند .وی گفت در کوتاهمدت رو سیه
میتواند تولید نفت خود را بهاندازه  300هزار ب شکه در روز افزایش دهد .رو سیه طبق توافق کاهش سح تولید نفت خام اوپک بهاندازه
 300هزار بشکه سح تولید خود را کاهش داده است .اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود در عرض چند ماه روسیه می تواند سح تولید خود
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را به حالت عادی بازگرداند .این خبر توانسات تا حدودی مان از رشاد اصاالحی بهای نفت در اواساط هفته شاود و قیمت مجددا به که
قیمتی خود بازگشت.

پتروشیمی
متانول
بر ا ساس آخرین داده های منت شر شده ن شریه پلتس در تاریخ جمعه  25می  2018نرخ متانول  CFRچین کاهش  8دالری را تجربه
کرد و به سح  420دالر رسید .این امر عمدتا ناشی از موارد زیر می باشد:
.1تعحیلی  30روزه کارخانه  Xingxingبه دلیل م سائل فنی و اقت صادی ،به عنوان یکی از بزرگترین م صرف کنندگان متانول در چین
با استفاده از  1.8میلیون تن متانول در سال به منظور تولید  600هزار تن الفین.
.2افزایش 6درصدی سح موجودی انبار های متانول در چین شرقی نسبت به هفته گذشته و رسیدن به سح  221.300تن.
در نتیجه ،عوامل مذکور منجر به کاهش قیمت متانول در بازارهای وارداتی شرق آسیا شدند.

اوره
به دلیل محدودیت ا ستفاده از برخی کودها در چین به دلیل م سائل زی ست محیحی ،عر ضه اوره در این مناطق کاهش یافته ا ست .این
مو ضوع در کنار افزایش هزینه تولید آمونیاک و بالتب افزایش هزینه تولید اوره ،منجر به ر شد قیمت این مح صول در سحوحی باالتر از
مدت زمان م شابه سال گذ شته شده ا ست .بر ا ساس پیش بینی تحلیلگران این صنعت ،در صورت پایین بودن سح موجودی انبارها،
سااحوق قیمتی فعلی اوره برای ماه های پیش رو نیز حفخ خواهد شااد .در آخرین گزارش های منتشاار شااده قیمت هر تن اوره با تحویل
تابستان با رشد  31دالری به حدود قیمتی  228دالر رسیده است.
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منبع :نشریه پلتس

الفین ها
افزایش قیمت نفت ،عرضه اندک پلی پروپیلن ها به دلیل ابهامات اقتصادی موجود همچون وضعیت مبهم مبادالت و پرداخت های ایران
در آینده از یک سو و میزان باالی نرخ برابری ارز از سوی دیگر ،منجر به عدم شکل گیری تنا ضای منا سب برای مح صوالت فوق شده
است .در نتیجه خریداران و تاجران از ایجاد انبارهای بزرگ در فضای فعلی حاکم بر بازار الفین ها ممانعت می کنند .الزم به ذکر است که
در هفته جاری هر تن  PP raffiaو  PP fibreایران بدون تغییر محسااوس نساابت به هفته گذشااته به ترتیب حدودا  1330و 1370
دالر معامله شدند.

بازار کامودیتی ها
شمش فوالدی
در  4ماهه  2018به ترتیب صنای فوالد ،شیمی و خودرو در بازار چین بی شترین ر شد را دا شته اند .موجودی فوالد شانگهای  96در صد
کاه شی بوده و عمالً انبارها تخلیه شده اند.موجودی بیلت نیز  17در صد کاه شی بوده ا ست .این مو ضوع می تواند عاملی برای افزایش
قیمت زغالساانو و کک در هفته های پیش¬رو باشااد .قیمت فوالد  CISصااادراتی به  641دالر به ازای هر تن نیز معامله کرد .بیلت
 CISفوب دریای سیاه نیز  515دالر معامله شد.

مس
عملکرد تولید دو ماهه ابتدای  2018دنیا توسط گروه محالعاتی  ICSGمنتشر شده و منایسه بین وضعیت کنونی در منابل دسامبر 2017
حکایت از رشد  3.9درصدی تناضا در منابل رشد 3.3درصدی تولید دارد .افت بهره برداری ارفیت معادن از  88درصد دسامبر به 82.6
در صد فوریه ر سیده ا ست .همچنین بهره برداری ارفیت پاالی شگاه ها(کاتد) نیز با افت حدود  4در صدی از  90.8در صد به  87در صد
فوریه رسیده است .در حال حاضر روند موجودی مس اندکی صعودی بوده است که این امر از دالیل کاهش جزئی قیمت می باشد.

6

فلز روی
در هفته ای که گذ شت ،موجودی انبارهای شانگهای  7.7در صد و موجودی انبارهای  LME 1.1در صد کاه شی بود .ت شدید تنا ضای
چین نیز منجر به آربیتران مثبت بین بورس های لندن و شااانگهای شااد و به رقم  10.94رساید و این امر می تواند منجر به واردات چین
شود .این خبر می تواند محرک بازار در میان مدت باشد.
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گزارش هفتگی بازار بورس
شاخص کل در شروع معامالت بازار بورس در بازه زمانی  5تا  9خرداد ماه مثبت شد .در این هفته شاخص بازار بورس ایران با 384.39
واحد کاهش از  95794.01به 95409.62واحد رساااید همچنین در بازار فرابورس نیز شااااخص با  11.02واحد کاهش از  1110.92به
1099.90رسید .این با تحوالت و اخبارمهم در حوزه اقتصاد و بازارهای جهانی آغاز شد .مذاکرات برای آینده برجام جز مهم ترین تحوالت
حوزه سیاست خارجی بود .گروه خودرویی پی اس ای سازنده پژو و سیتروئن اعالم کرد که از ایران خارج نخواهد شد .البته ذکر این نکته
ضروری ا ست که این گروه با آمریکا مبادالتی ندارد .برای سایر شرکت ها نیز با همین ا ستراتژی و با توجه به حجم مبادالت خود در
ایران احتماال تصاامیم به ماندن یا رفتن میگیرند .انتشااار گزارش های ماهانه در این هفته نشااان داد که برخی از آن ها تسااعیری با ارز
 4200نداشته اند اما در این میان شرکت های پتروشیمی نظیر زاگرس ،خراسان و شپدیس اعالم کردند که مبنای تسعیر آن ها ارز 4200
تومانی اساات .البته به نظر نمی رسااد این شاارکت ها تا کنون دالری با این نرخ فروخته باشااند .در گروه داروئی ها نیز که پیش از این
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صااحبت از تخصاایص ارز  3800تومانی و پرداخت مابه التفاوت از سااوی دولت بود ،اخباری مبنی بر تخصاایص همان ارز  4200تومانی
محرق شده ا ست .همچنین پیشنهادهایی از سوی مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر به ر سمیت شناختن بازار غیر ر سمی تو سط بانک
مرکزی محرق شد که جز اخبار مهم این هفته به شمار می رود.
در هفته ای که گذ شت در پی اعالم آمادگی عربستان برای افزایش تولید نفت و برطرف شدن نگرانی های نا شی از کمبود عرضه و در
پی آن ،کاهش قیمت نفت ،نمادهای پاالیشای مورد توجه بازار نبودند و منفی کار خود را دنبال کردند .نماد ومعادن نیز با توجه به شافاف
سازی تعدیل  34درصدی پس از یک روز توقه با  3درصد مثبت بازگشایی شد و روز سه شنبه به صه خرید رسید .نماد خساپا در این
هفته پس از رف تعلیق و انتشار شفاف سازی با  7درصد منفی بازگشایی شد .نماد ولساپا نیز با توجه به انتشار اطالعات بااهمیت و تعدیل
منفی متوقه شد .نماد فاسمین نیز پس از برگزاری مجم و تنسیم سود  60تومانی به ازای هر سهم با  %5.78مثبت بازگشایی شد.

تازه های پولی -مالی
-

بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبه شت  1397ن سبت به دوازده ماهه منتهی به اردیب شهت  1396را  9.1در صد

-

اعالم کرد.
بر اساااس گزارش تحوالت بازار معامالت مسااکن شااهر تهران در اردیبهشاات  97که توسااط بانک مرکزی تهیه شااده اساات تعداد
معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال  1397به  19.1هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل
و ماه م شابه سال قبل به ترتیب  278.7و  16.7در صد افزایش ن شان می دهد .ر شد قابل توجه حجم معامالت در اردیبه شت ماه
سال  1397نسبت به ماه قبل ،عمدتاً ناشی از تعداد کم معامالت ثبت شده در فروردین ماه بوده که متاثر از تعحیالت نوروز هرساله
در سححی ب سیار پایین تر از سایر ماه های سال رقم می خورد .الزم به ذکر ا ست در اردیبه شت ماه سال  1397شاخص کرایه
مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب  11و  9.6درصد رشد نشان می دهد.

بازار سکه و ارز
نرخ دالر در بازار غیرر سمی که چند روزی در هفته گذ شته روندی کاه شی دا شت و به زیر  6200تومان نیز نفوذ کرده بود ،در آغاز هفته
گذ شته مجددا به کانال صعودی بازگ شت .بدین ترتیب در دومین روز هفته ،قیمت دالر در بازار غیرر سمی داخلی تغییر خا صی را تجربه
نکرد؛ ولی ارزش این ارز در بازارهای همساااایه باالتر آمد؛ در نتیجه این اتفاق قیمت دالر در بازار داخلی با بازار شاااهرهای مرزی تنریبا
همسان شد .به گفته فعاالن ،روز یکشنبه ،حدود  6هزار و  230تومان قیمت میخورد .این در حالی بود که در سلیمانیه عراق قیمت تا 6
هزار و  210تومان باال آمده بود.
رشااد بهای دالر در اواسااط هفته را می توان به  3عامل مشااخص نساابت داد .به گفته فعاالن ،ورود تناضااای پیش از موعد ،تناضااای
م سافران و تنا ضای روانی از جمله عواملی بودند که به ر شد قیمت دالر کمک کردند .به اعتناد برخی از بازیگران با تجربه بازار ،از آنجا
که هفته آتی با تعحیالت کاری زیادی روبهرو اسات ،تناضاای ارزی هفته آینده زودتر از موعد در روزهای کاری انتهایی هفته جاری وارد
بازار شده ا ست .عده دیگری نیز تاکید دارند ،بازار در هفتههای گذ شته با کاهش تنا ضا افزایش قیمت خا صی را تجربه نکرده بود؛ با این
حال ،بهدلیل تعحیالت هفته پیشرو ،م سافرتها به سوی منا صد خارجی افزایش پیدا میکند؛ از آنجاکه م سافران به منادیر بی شتری ارز
ن سبت به مندار تخ صیص یافته تو سط بانک مرکزی نیاز دارند ،وارد بازار غیرر سمی می شوند و باقیمانده ارز مورد نیاز خود را از دالالن
تهیه میکنند .در این شرایط ،دالالن با ورود تناضای جدید ،زمینهساز ورود قیمت به سحوق باالتر میشوند.
در هفته گذشااته مرکز پژوهشهای مجلس پیشاانهاد نمود که دولت بهجای اصاارار بر تک نرخی کردن ارز در این منح تالش خود را
معحوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تناضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه
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اقتصاااد و جلوگیری از خروج ساارمایه و ت مین مالی قاچاق کند و تعهد خود برای ت مین ارز واردات را محدود به کاالهای ضااروری کند.
همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید ا سکناس دالر ،ضروری ا ست بانک مرکزی از توزی ا سکناس ارز با نرخ ترجیحی (42
هزار ریال برای دالر) برای کلیه مصارف ارزی خودداری کند.

قیمت سکه
گرچه بازار سکه با نرخ دو میلیون و  100هزار تومانی نا آشنا نیست ،ولی عبور قیمت سکه تمام بهار آزادی از مرز دو میلیون و  130هزار
تومان فشار تناضا دراین بازار را به نمایش گذاشت .سکه تمام طرق قدیم هم که هفتهها زیر دو میلیون تومان بود در هفته گذشته با رشد
 35هزار تومانی به دو میلیون و  55هزار تومان رسید .همچنین نیم سکه هم  14هزار تومان گران شد و به یک میلیون و  40هزار تومان
ر سید .دراین بازار رب سکه نیز  610هزار تومان قیمت خورد که ر شد 15هزار تومانی را ن شان میداد .در بازار طال هم هرگرم طالی 18
عیار با  3120تومان رشد روی  196هزار و  120تومان ایستاد.
در بازار آتی سکه هم که به نوعی نرخ ماههای آتی را بر اساس عرضه و تناضا نشان میدهد شاهد تداوم رشد قیمتها هستیم به طوری
که سکه آتی دی ماه از مرز  2.4میلیون تومان بازگشت.

تغییرات قیمت سکه امامی
21,800,000
21,600,000
21,400,000
21,200,000
21,000,000
20,800,000
20,600,000
20,400,000
20,200,000
20,000,000
19,800,000
19,600,000
1397/02/05 1397/02/06 1397/02/07 1397/02/08 1397/02/09 1397/02/10

دالر تک نرخی
نرخ ارز رسمی اعالمی توسط بانک مرکزی نیز در هفته گذشته نوسانات مثبت را تجربه نمود .نرخ دالر  4200تومانی از بازه  4211تومان
ابتدای هفته را با روندی صعودی به  4215تومان به پایان ر ساند و بدین ترتیب سیگنال افزایشی نرخ ارز را به فعاالن بازار سرمایه برای
اولین هفته پس از ابهام در قیمت ارز نشان داد.
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تغییرات قیمت یورو
75500
75000
74500
74000
73500
73000
72500
72000
71500
1397/02/05 1397/02/06 1397/02/07 1397/02/08 1397/02/09 1397/02/10

اخبار اقتصادی و سیاسی جهان و ایران
•
•

•

•

طی هفته گذشته دفتر صنای پایین دستی بدون اعالم هیچ گونه دلیل ،قیمت پایه تمام گروه ها را حدود  %3افزایش داد.
لغو برجام تو سط آمریکا منجر به ایجاد محدودیت در م شارکت های خارجی در را ستای انتنال تکنولونی و دانش فنی خواهد
شد .از جمله تاثیرات این اقدام بر صنعت پترو شیمی ،از د ست دادن جایگاه نخست خاورمیانه به عنوان صادرکننده اصلی پلی
اتیلن جهان می با شد چراکه پرونه تولید پلی اتیلن با ارفیت  4.4میلیون تن در سال  2025در این منحنه در هاله ای از ابهام
قرار خواهد گرفت .در نتیجه به نظر می رساااد که آمریکای شااامالی تا ساااال  2028و راه اندازی پرونه های مربوطه بتواند
جایگزین خاورمیانه در صادرات پلی اتیلن شود.
اعتراض ها و اعت صاب های اخیر کامیونداران در برخی نناط ک شور منجر به آ سیب ر سانی به فعالیت تعدادی از کارخانه های
فوالدسازی شده است .این زیان در حدی بوده که باعث توقه یا کاهش تولید برخی فوالدسازان شده است .این موضوع یکی
از موضوعات مورد بحث جلسه اخیر اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد با رئیس هیات عامل ایمیدرو بود .در حال
حاضر با توجه به نظر برخی کارشناسان فوالد در این خصوص ،این وضعیت درنهایت در کنار افزایش هزینه های حمل و ننل،
شرایط سختی را پیش¬روی شرکت های حمل و ننل و کامیونداران قرار داده که خروجی آن اعتصاب و افزایش  20درصدی
هزینه های حمل و ننل بوده اساات .اخبار رساایده حاکی از آن اساات که تاکنون هیچ محموله ای از فوالد مبارکه به منصااد
مشتریان ارسال نشده است.
میانگین قیمت هر تن زغالساانو در کشااور تنریبا  50درصااد قیمت جهانی بوده اساات هرچند که تفاوت کیفی زیادی بین
مح صوالت وارداتی و داخلی موجود نی ست .این امر از مهمترین دالیل برگزاری جل سات بازنگری نرخ زغال سنو می با شد.
طبق گفته سعید صمدی ،دبیر انجمن صنفی صنعت زغال سنو ک شور ،اعالم نرخ های امسال مدتی زمان خواهد برد اما نرخ
های اعالمی از ابتدای سال  97در محا سبات لحاظ خواهند شد .بنا به جل سات صورت گرفته تا به االن ،با توجه به افزایش
هزینه های تولید ،نرخ حنوق و د ستمزد و غیره ،پی شنهاد انجمن ،افزایش نرخ حداقل  20در صدی ن سبت به قیمت پایه سال
گذشته می باشد .انجمن صنفی در بلند مدت در نظر دارد نرخ زغالسنو را  33درصد نرخ شمش فوالد خوزستان تعریه کند.
با توجه به اینکه پس از بهره برداری از کوره بلند میدکو ،نیاز کشاااور به زغالسااانو از  1.5میلیون تن سااااالنه به حدود 3.5
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میلیون تن خواهد رسید و انحصار ذوب آهن در صنعت زغالسنو تحت تاثیر قرار خواهد گرفت ،تصمیم گیری هرچه سری تر
در این امر حائزاهمیت است .خبر افزایش نرخ منجر به اقبال بازار در چند وقت اخیر به شرکت های زغالسنگی شده است.
با تجدید تحریم های ایاالت متحده ،دیپلمات های اتحادیه اروپا نگران ادامه فعالیت خود در ایران ه ستند .کمی سیون اروپا نیز
دیروز در خبری اعالم کرد که قانون  blocking statueرا م جدد برای ایران اجرا خوا هد کرد .به مو جب این قانون،
کمیسیون اروپا از شرکت های اروپایی در برابر تحریم های آمریکا علیه ایران حافظت خواهد کرد .از طریق این قانون اتحادیه
اروپا قادر به پرداخت مساااتنیم به ایران برای واردات نفت خواهد بود .از طرفی ،اتحادیه اروپا ممنوعیت فعالیت شااارکت های
اروپایی با ایران را به ر سمیت ن شناخته و هیچ حکم دادگاهی برای مجازات شرکت های اروپایی فعال با ایران را صحه نمی
گذارد ،اما این امر به مفهوم اجبار شاارکت ها به ادامه فعالیت با ایران نیساات .همچنین ،اتحادیه اروپا به بانک های ساارمایه
گذاری اروپایی اجازه فعالیت با ایران و بازگشایی خحوط اعتباری یورو را خواهد داد .این خبر و بحث درخواست اتحادیه اروپا از
سااازمان جهانی در راسااتای اعمال تعرفه بر محصااوالت آمریکایی و اعالم هند و ناپن مبنی بر اعمال تعرفه بر محصااوالت
آمریکایی در صورت عدم حذف تعرفه از طرف آمریکا؛ تا حدودی می تواند نوید بخش و ضعیت بهتر برای ایران خ صو صا در
راستای صادرات نفت و دیگر محصوالت باشد.
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