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ارزهای عمده
شاخص دالر
در هفته منتهی به  15ژوئن ،دالر آمریکا دوباره تقویت شد .دالر آمریکا توان ست در میان رویدادهای اقت صادی و ری سکی بازار ،قویترین
رالی صعودی از اواخر ماه آوریل را تجربه کند .فدرال رزرو آمریکا بیش از گذشته متمایل به سیاستهای انقباضی و افزایش نرخ بهره است
و بانک مرکزی اروپا هم هنوز برنامهای برای تغییر سیا ستهای پولی خود ندارد .به تعویق افتادن یک ساله زمان بعدی افزایش نرخ بهره
بانک مرکزی اروپا ،موجب سقوط شدید  EURUSDشده ا ست .از آنجایی که یورو بی شترین تأثیر را بر شاخص دالر آمریکا دارد ،شاهد
رشد قابلتوجه این شاخص بودیم.
اگر تنشهای تجاری دوباره در هفته پیش رو شدت گیرند ،به احتمالزیاد دالر آمریکا با رالی صعودی دیگری همراه خواهد شد .درحالیکه
در چنین شرایطی سرمایهگذاران به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو فکر خواهند کرد ،اما ت شدید جریانات ری سک گریزی هم موجب خواهد
شد تا تقاضا برای دالر آمریکا افزایش یابد.

شاخص EURUSD

بدبینی ماریو دراگی دوباره یورو را تحت ف شار قرار داد .رئیس بانک مرکزی اروپا در پا سخ به این سؤال که آیا بعد از تاب ستان سال 2019
نرخ بهره افزایش خواهد یافت یا خیر؟ گفت که بانک هنوز در این رابطه بحث نکرده است .ماریو دراگی تأکید کرد که تغییر در سیاستهای
پولی به شاخصهای اقت صادی آینده ناحیه یورو ب ستگی دارد و شک و تردیدها ن سبت به آینده هم بیشازحد زیاد ا ست .او همچنین گفت
که تصمیمات بانک مرکزی اروپا باز هم شامل درجهای از سیاستهای انبساطی خواهد بود.
ماریو دراگی در رابطه با ریسکهای پیش روی اقتصاد ناحیه یورو گفت“ ،هیئت رئیسه بانک مرکزی نمیخواهد ریسکهای پیش رو را کم
اهمیت جلوه دهد .در برخی کشووورها رشوود مایم (ضووعیف) اقتصووادی تا سووهماهه دوم سووال  2018ادامه خواهد یافت .نوسووانات اخیر در
بازارهای مالی ایتالیا برای ناحیه یورو ریسک محسوب می شود ،اما این ریسک نسبت به دو هفته پیش کمتر شده است .ما انتظار داریم که
شاهد ر شد غیرمنتظره اقت صادی در ناحیه یورو با شیم ،که بی شتر به خاطر سیا ستهای مالی خواهد بود .این دیدگاه ماریو دراگی موجب
نگرانی سرمایهگذاران یورو شد و  EURUSDدوباره تحت فشار فروش قرار گرفت.
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اونس
در طول هفته منتهی به  15ژوئن ،قیمت اونس طا در دامنه محدودی نوسان میکرد ،اما روز جمعه در میان رشد دالر آمریکا شاهد سقوط
شدید قیمت طا همراه با سایر کاالهای اساسی بودیم .نگرانیها از جنگ تجاری میان چین و آمریکا تشدید شده و این موضوع از دالر
حمایت کرده است .عاوه بر این ،هفته گذشته رهبران کره شمالی و آمریکا با یکدیگر دیدار کردند ،فدرال رزرو نرخ بهره را به اندازه 0٫25
درصد افزایش داد و بانک مرکزی اروپا هم گفت که هر چند تا پایان سال  2018برنامه  QEپایان خواهد یافت ،اما به احتمال زیاد نرخ
بهره تا پایان تابستان سال  2019افزایش نخواهد یافت.
از منظر تکنیکی هم طا با عبور به زیر محدوده  1290دالری ،خط روند میان مدت صعودی خود را شک ست و با فعال شدن سفار شات
فروش ،کف جدیدی را ن سبت به یک ماه گذ شته ثبت نمود .افت اخیر موجب شد تا این فلز گرانبها هفته گذ شته را زیر ناحیه  61.8در صد
فیبوناچی به پایان رساند ،به طوریکه اولین حمایت مهم و نزدیک برای آن در محدوده  1265دالری قرار گرفته است.
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بازار نفت
در هفته گذ شته ،دور تازه جنگ تجاری آمریکا و چین سرانجام به نقطه ح ساس ر سید و دولت چین برای مقابله با حمات جدید «واردات
نفت از ایاالتمتحده آمریکا» را نیز مشوومول تعرفه کرد .افزایش تنشهای تجاری میان چین و آمریکا در کنار سوویگنالهای وزرای نفت
روسیه و عربستان سعودی مبنی بر افزایش تدریجی سطح تولیدات روزانه نفت ،بر قیمتها فشاری مضاعف آورد و پایان هفتهای نزولی را
برای بازار جهانی نفت رقم زد .این در حالی ست که خبرگزاری وزارت نفت ایران گزارش داده که این ک شور با پی شنهاد عرب ستان مبنی بر
افزایش سطح تولید نفت خام مخالفت خواهد کرد.

پتروشیمی
متانول
بر اساس آخرین داده های منتشر شده نشریه پلتس در تاریخ جمعه  8ژوئن  2018نرخ متانول  CFRچین کاهش 10دالری را تجربه کرد
و به سطح  400دالر رسید .این امر عمدتا ناشی از موارد زیر می باشد:
 .1آغاز اورهال برخی از واحدهای  MTOو در نتیجه کاهش تقاضای جهانی متانول
 .2اتمام تعمیرات اساسی برخی واحدهای متانول ساز بزرگ و در نتیجه افزایش عرضه جهانی متانول
در نتیجه ،عوامل مذکور منجر به کاهش قیمت متانول در بازارهای آسیا شدند .الزم به ذکر است که قیمت متانول بر مبنای  FOBروتردام
با افزایش  4.5یورویی همراه بود .علت اصلی این امر را می توان ترافیک ریلی سنگین در روسیه و ممنوعیت انتقال ریلی برخی محصوالت
از جمله متانول تا  15ژوئیه به دلیل پیش رو بودن جام جهانی دانست که نگرانی های مبنی بر کمبود عرضه در بازار فناند و افزایش نرخ
متانول در این ناحیه را به دنبال داشته است.

اوره
قیمت اوره طی هفته گذشته تغییر چندانی را تجربه نکرد .در نتیجه قیمت اوره گرانل با قرارداد فوب تنها با افزایش 1دالری در سطح 244
دالر معامله شد و اوره مربوط به تحویل ماه جاری در چین با 5دالر افزایش در سطح  233دالر تثبیت شد.

5

منبع :نشریه پلتس

الفین ها
کاهش قیمت نفت طی روزهای اخیر عمدتا به دلیل فشار ترامپ بر اعضای اوپک مبنی بر افزایش سطح تولید به میزان  1میلیون بشکه در
روز جهت پوشووش ریسووک کاهش تولید ایران پس از تحریم و همچنین افزایش تعداد حلقه چاه های نفت آمریکا برای هشووتمین هفته
متوالی ،به عنوان یکی از دالیل کاهش قیمت الفین ها طی هفته گذ شته عنوان می شود .در این را ستا قیمت هر تن پروپیلن معاماتی در
چین طی هفته گذشته با 20دالر کاهش به  1110دالر رسید.

بازار کامودیتی ها
فوالد
شاخص قیمت میلگرد شرق چین در دو ماه اخیر حدود  %13رشد داشته است .در هفته اخیر نیز ،شرکت شاگانگ قیمت محصوالت طویل
تحویلی خود را بین  30تا  50یوان باال برد .همچنین قیمت میلگرد امارات در هفته ای که کذشووت حدود  %8.8صووعود داشووته و از او 5
سال گذشته عبور کرده است ،این خبر خوبی برای صادرکنندگان ایران است .محصول بیلت کشورهای  CISدر هفته اخیر حدود  502دالر
معامله شده است .نرخ اسلب کشورهای  CISنیز در هفته اخیر حدود  512دالر بوده است.
هجدهمین اجاس سازمان همکاری های شانگهای با حضور ایران در شهر  Qingdaoتشکیل شد .همچنین ،چین دستور کاهش تولید
فوالد و محصوالت جانبی را تا اواسط ماه ژوئن در راستای بهبود وضعیت محیط زیست ،صادر کرده که این امر خود عامل کاهش عرضه و
محرک قیمت ها خواهد بود.

مس
در هفته ای که گذ شت ،قیمت مس با جهش مطلوب  %6.5حدود  500دالر ر شد دا شته ا ست و به بیش از  7300دالر ر سید .قیمت ها در
این هفته به او  5سال اخیر خود رسیده است که عدمتاً در نتیجه موارد زیر بوده است:
• نامشخص بودن وضعیت توافق معدنکاران اسکوندیدا با شرکت  BHPو احتمال حذف  %5تولید جهانی مس
•

احتمال ادامه دار بودن تعطیلی معدن مس  Sterliteدر هندوستان

6

•

کاهش هفتگی ایندکس دالر به میزان %0.66

•

کاهش موجودی انبارهای مس شانگهای  -%6و  LMEبه ترتیب به میزان  %6و -%3.4

فلز روی
قیمت تبدیل کن سانتره روی معادن داخلی به شمش در چین روندی نزولی دا شته ا ست و به محدوده  560دالر برای معادن شمالی این
کشور رسیده و این امر منجر به کاهش شدید مارجین تولیدکنندگان شمش شده است.برخی شرکت ها نیز تصمیم به کاهش تولید گرفته
اند که یکی از دالیل افت موجودی انبارهای روی و باز شدن آربیتراژ بین  LMEو شانگهای بوده ا ست .با توجه به کمبود کنسانتره روی
و عدم اقتصادی بودن واردات ،برخی از تولیدکنندگان نیز بخشی از تولید خود را از مدار خار می کنند.
باز شوودن آربیتراژ و تحریک قیمت روی همزمان با رشوود قیمت پریمیوم می تواند منجر به افزایش انگیزه چینی ها در واردات کنسووانتره از
خار شده و رشد تولید را تحریک کرده و به بازار رونق بخشد.
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گزارش هفتگی بازار بورس
در هفته جاری شوواخص بازار بورس ایران با  426.8واحد کاهش از  95951.92به 96378.72واحد رسووید .همچنین در بازار فرابورس نیز
شووواخص با  2واحد افزایش از  1112.13به 1114.13رسوووید .هفته جاری با خبرهای خوب کامودیتی آغاز گردید در پی کاهش موجودی
انبارهای مس  LMEو  COMEXو روند مثبت قیمت مس تا محدوده قیمتی  7300دالر نماد فملی بسیار مورد توجه بازار بود به نحوی
که در روز شنبه نماد نامبرده  6در صد ارزش معامات بازار را به خود اخت صاص داد .نماد خودرو نیز در این هفته تعدیل منفی  50در صدی
سووود خالص خود را اعام کرد و علت این تعدیل منفی را افزایش نرخ ارز در سووه ماهه پایانی سووال  96و عدم افزایش نرخ متناسووب با
افزایش بهای تمام شده و نهاده های تولید عنوان کرد.
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یکی از مهم ترین مباحث این هفته نرخ خوراک صنعت پترو شیمی بود .دولت در ت صمیمی جدید اعام کرده ا ست که در ازای دریافت ارز
حا صل از صادرات این شرکت ها خوراک پترو شیمی را با نرخ  3800تومان ارائه خواهد کرد .تا پیش از این شرکت های پترو شیمی نرخ
خوراک خود را با ارز مبادله ای دریافت و ارز حاصوول از صووادرات خود را با نرخ آزاد به فروش می رسوواندند .پس از تحوالت ارزی جدید و
اعام ارز تک نرخی  4200تومانی شوورکت های پتروش ویمی نیز در تبعیت از این موضوووع در صووورت های مالی نرخ خوراک و فروش ارز
صادراتی خود هردو را با  4200تومان در نظر گرفته اند اما از آنجا که تاکنون رقم قابل توجهی ازین طریق وارد چرخه اقت صاد ن شده ا ست
دولت مشوووقی جدید را برای صوونعت پتروشوویمی در نظر گرفت تا به هرنحوی بتواند این ارز را وارد کشووور کند .چهار نماد خاور ،خکاوه،
قشوورین و کهرام نیز این هفته در صووورت عدم خرو از ماده  141قانون تجارت تا پایان تیرماه  1397در معرض لغو پذیرش قرار گرفتند.
نماد شپنا در ابتدای هفته به دلیل افشای اطاعات با اهمیت در خصوص فسخ قرارداد پروژه تصفیه نفت کوره با شرکت دایلم کره جنوبی
متوقف شوود و روز بعد با  4درصوود منفی کار خود را آغاز کرد .مدیرعامل های وب از احتمال لغو ادغام های وب و پارس آناین با توجه به
تغییر شرایط بازار اینترنت و کاهش  25درصدی درآمد شرکت ها بعد از مصوبه  266خبر داد .بخش عمده ای از نقدینگی نیز به بازار سکه
وارد شده است و قیمت هر سکه به دو میلیون و  400هزار تومان رسید و با توجه به نرخ اونس جهانی در محدوده  1300دالر ،این قیمت
سکه ن شان از دالر  7500تومانی دارد .روز دو شنبه نیز لی ست جدید مح صوالتی که باید ارز آنها به سامانه نیما وارد شود منت شر شد که
بیشتر آنها محصوالت پتروشیمی ،معدنی و فلزی است و نشان از استمرار دولت بر عرضه ارز در سامانه نیما دارد.

تازه های پولی -مالی
بانک مرکزی طی دستورالعملی انجام حواله ارزی به منظور واردات کاال برای شرکتهای تولیدی را در صورت تأیید وزارتخانه مربوطه تا
سقف  5میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها با رعایت سایر ضوابط و مقررات بامانع اعام کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی
در راستای اجرای سیاست جدید ارزی ،اخذ پیش دریافت ریالی بابت گشایش اعتبار اسنادی (موضوع بند  3-1از قسمت "الف" بخش اول
مجموعه مقررات ارزی) برای شرکتهای تولیدی در صورت تأیید وزارتخانه مربوطه حداکثر تا سقف  20درصد مجاز است.

بازار سکه و ارز
بازار ارز و سکه پس از گذشت هفته نیمه تعطیل ،فعالیت خود را تحتتاثیر اخبار و مواضع سیاسی شروع نمود .مهم ترین خبری که توجه
بازارها را به خود جلب کرد ،از سوورگیری برخی فعالیتهای هسووتهای در چارچوب برجام بود .برخی معاملهگران با جوسووازی پیرامون اخبار
سیا سی موقعیت جدیدی را برای خود تعریف کردند .یکی از عوامل اثرگذار در ر شد قیمت دالر ،افزایش نرخ حواله درهم و عبور آن از مرز
هزار و  750تومان بود .نرخ حواله درهم و دالر با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به طور سنتی افزایش یکی به رشد دیگری منجر می شود.
برخی تحلیلگران فنی باور دارند درهم در کانال صعودی قرار گرفته ا ست و در صورتی که روند بازار تغییر نکند ،میتواند ر شد بی شتری را
تجربه کند .البته بخشی از معاملهگران عنوان میکنند ،بازار تا آغاز تابستان رشد خاصی را تجربه نخواهد کرد و در انتظار اثر اجرایی شدن
تحریمها باقی خواهد ماند .عدهای نیز باور دارند ،با افزایش قیمت مسووکن ،بخش وی از نقدینگی به سوووی این بازار روانه شووده اسووت و در
کوتاهمدت خطری متوجه بازار ارز نخواهد بود .این در حالی است که عده دیگری باور دارند ،روند قیمت سکه نشانگر آن است که بازیگران
این بازار انتظار قیمتهای باالتری را برای دالر دارند .این در شرایطی است که عده از کارشناسان باور دارند ،با تغییر شرایط مسیر قیمتها
تغییر خواهد کرد .بهعنوان مثال ،معاون اسوووبق ارزی بانک مرکزی عنوان کرد :اگر آرامش به جامعه بازگردد ،این انتظارات تورمی کنترل
میشود و کسانی که با قیمتهای باال ارز را خریدند ،خودبهخود فروشنده میشوند.
بعد از این که طی روزهای گذ شته همزمان با نو سان بازار ارز و ر شد قیمت دالر غیر ر سمی تا بیش از  7000تومان ،قیمت سکه ر شد
بیرویهای دا شته و در حدود دو هفته تا  400هزار تومان گران شد ،سرانجام بانک مرکزی به این مو ضوع واکنش ن شان داد و برنامهای

9

دیگر را برای تعدیل بازار آن اعام کرد .اکنون قرار بر این شده که دارندگان سکههای پیش فروش شده بتوانند آن را به اوراق سکه طا
تبدیل کنند .اما اینکه در شرایط موجود و اوضاع حاکم بر بازار سکه و طا ،دارندگان سکههای پیش فروش شده تا چه حد مایلند رسیدهای
خود را به اوراق تبدیل یا آن را واگذار کنند ،خود جای سوال دارد؛ چرا که قیمت سکه هنوز به و ضعیت ثبات نر سیده ا ست .ممکن ا ست
صاحب سکههای پیش فروش شده ،اکنون که قیمت آن دو میلیون و  500هزار تومان ا ست آن را به اوراق تبدیل کند ،اما در ادامه و تا
زمان سر ر سید آن مت ضرر شود .بر این ا ساس شاید این طرح که بانک مرکزی از آن به عنوان بازار سازی برای اوراق گواهی پیش خرید
سکه در بورس اوراق بهادار نام برده ،بیشتر مطلوب کسانی باشد که اکنون به پول نیاز دارند و میخواهند سکه هایشان را نقد کنند.
در بازار آتی سکه نیز سرر سید دی ماه تا مرز  2میلیون و  900هزار تومان پیش رفت اما اخبار پیش فروش در نهایت بر هیجان بازار غلبه
نمود و سررسید دی ماه با ریزش  200هزار تومانی به کانال  2700بازگشت.

تغییرات قیمت سکه امامی
25,500,000
25,000,000
24,500,000
24,000,000
23,500,000
23,000,000

تغییرات قیمت یورو
83500
81500
79500
77500
75500
73500
71500
1397/02/20 1397/02/21 1397/02/22 1397/02/23 1397/02/24 1397/02/25

اخبار اقتصادی و سیاسی جهان و ایران
•

یکی از مهم ترین اخبار مربوط به حوزه پترو شیمی طی هفته گذ شته اعام ت صمیم جدید دولت مبنی بر ارائه خوراک شرکت
های پتروش ویمی با نرخ دالر 38000ریالی در ازای دریافت ارز حاصوول از صووادرات این شوورکت ها با نرخ 42000ریال بود .خبر
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•

•

مذکور می تواند بر سودآوری شرکت های پترو شیمی اثرگذار با شد .این در حالی ا ست که میزان پایبندی شرکت ها بر تصمیم
اخیر دولت جای بحث دارد.
در کنار تصووومیم جدید آمریکا و هم پیمانانش مبنی بر خرو از برجام و قطع همکاری های موجود با ایران ،چندین شووورکت
اروپایی مربوط به کشوورهایی همچون سووئیس و ایتالیا تمایل خود را در راسوتای همکاری با ایران در حوزه پتروشویمی مطرح
کرده و اقدام به رایزنی هایی در این زمینه کرده اند.
تداوم روند نزولی موجودی انبارهای فوالد چین و ایجاد مازاد تقاضووا در حوزه فوالد و در نتیجه افزایش قیمت محصووول مذکور
همزمان با افزایش قیمت نهاده های تولید فوالدسووازان نظیر سوونگ آهن و زغال سوونگ یکی از دالیل اقبال بازار به نمادهای
فوالدی در هفته اخیر بود .فوالد مبارکه اصفهان روز  21خرداد ماه  97با کاهش  %5قیمت نسبت به هفته گذ شته ،ورق گرم را
به بازار عرضه کرد که با توجه به فزونی تقاضا نسبت به عرضه و شکلگیری رقابت ،محصول نامبرده  %17باالتر از قیمت پایه
معامله گردید .محصوالت فوالدی تولید کشور در اردیبهشت ماه و در دوماهه  97به ترتیب  %17و  %20رشد داشته اند.

•

کاهش موجودی انبارهای مس  LMEو  COMEXو در پی آن ،روند مثبت قیمت مس و رسوویدن به محدوده قیمتی 7300
دالر،منجر به اقبال بازار در هفته ای که گذ شت به نماد فملی شد به گونه ای که نماد نامبرده  6در صد ارزش معامات بازار را
در روز  20خرداد ماه به خود اختصاص داد.
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