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ارزهای عمده
شاخص دالر
بازگشت نزولی شاخص دالر آمریکا از مقاومت کلیدی  95٫00واحدی
در جلسهههه مالام تی روز جماله 22 ،ژوئن  ،18شهههاخص دالر در ادامه حرکاز نزولی به زیر نرخ  94٫25نفوذ کرده و به نرخ ( 94٫13کف
قیمتی  19ژوئن) ر سیده ا ست .ادامه ف شارهای فروش و شک ست محدوده  94٫00-94٫13می تواند بازار را به حمایت های ا ص ح 23٫6
درصههدی 93٫25 ،و  93٫00واحدی برسههاند .در مقابل اگر خریداران از اطراف نرخ رند  94٫00واحدی وارد بازار شههوند و شههاخص دالر به
باالی  94٫25بازگردد ،دوباره به سهمت مقاومت های  95٫00 ،94٫50و اوج قیمتی  95٫18باز خواهد گشهت .برای ادامه حرکاز صهالودی
باید مقاومت کلیدی  95٫00واحدی به طور قطالی شکسته شود .هرچند احتماال شاخص دالر برای مدتی زیر مقاومت  95٫00و باالی نرخ
رند  94٫00واحدی نوسان خواهد کرد.

شاخص EURUSD

صندوق بینالمللی پول ( )IMFمالتقد است که سیاستهای انبساطی پولی بانک مرکزی اروپا مانع از افت شدید رشد اقتصادی در ناحیه
یورو خواهد شد ،اما بااینحال طبق نظر  ،IMFتنشهای تجاری مهمترین ری سک در پیش روی چ شمانداز اقت صادی ناحیه یورو ا ست.
ناحیه یورو در سال  2017رشد نسبتاً خوبی را تجربه کرد ،اما در حال حاضر قدرز رشد اقتصادی ناحیه یورو تضالیف شده است.
اولین ریسک مهم در پیش روی اقتصاد ناحیه یورو ،تنشهای تجاری است که با افزایش تالرفههای استیل و آلومینیوم شروعشده است.
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اونس
در آغاز هفته و بازگشایی بازارهای مالی ریزش اونس از محدوده قیمتی  1283مجددا در پی تقویت شاخص ها ادامه یافت و روند اص حی
آن دوام چندانی ندا شت .در روز پنج شنبه اونس بار دیگر سطوح قیمتی جدید را ثبت نمود و در قیمت  1262دالر مالامله شد و مجددا به
محدوده  1268دالری بازگشت .جماله 22 ،ژوئن ،با  20سنت افزایش به بیش از  1269دالر در هر اونس رسید .ولی نسبت به جماله هفته
قبل از آن حدود  0.6در صد کاهش دا شته ا ست .قیمت هر اونس ط از ابتدای ژوئن تاکنون نیز بیش از  2.6در صد کاهش یافته ا ست.
قیمت ط اکنون نزدیک به پایین ترین سطح خود در  6ماه اخیر قرار دارد.
به نظر می ر سد ت شدید تنش های تجاری بین آمریکا و چین تاثیر زیادی بر افت قیمت جهانی کاالهای مختلف به خ صوص ط دا شته
اسهههت .آمریکا و چین یکدیگر را تهدید کرده اند که تالرفه های جدید تجاری را از ماه جوالی اعمال خواهند کرد .فدرال رزرو آمریکا در
نشههسههت ژوئن نرخ بهره را برای دومین بار در سههال  2018افزایش داده اسههت و جرومی پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا نیز همچنان از
افزایش تدریجی نرخ بهره حمایت می کند.
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بازار نفت
بهدنبال کاهش شدید در موجودی نفتخام آمریکا طبق گزارش هفتگی  ،EIAبازار نایمکس روز چهار شنبه شاهد افزایش شاخص WTI

بود؛ در حالیکه شههاخص برنت تحتتأثیر نتایج احتمالی جلسههاز اوپک و هم پیمانانش در پایان هفته جاری ،مبنی بر افزایش تولید ،کاهش
یافت.
نهایتا در بازار نفت توافق اولیه برای افزایش یک میلیون ب شکه ای سطح تولید نفت خام اوپک به د ست آمد .وزیر نفت رو سیه در رابطه با
آخرین مذاکراز نفتی این کشور با اوپک ( )OPECگفته است که روسیه به دنبال افزایش  1میلیون بشکهای سطح تولید نفت خام اوپک
ا ست .در همین حال بنا به اظهارنظرهای وزیر نفت عراق ،اکثریت اع ضا از افزایش سطح تولید نفت حمایت میکنند .همچنین وزیر نفت
عراق گفته ا ست که اوپک به توافق اولیهای د ست یافته ا ست .عرب ستان سالودی هم گفته ا ست که توافق جامالی در افزایش  1میلیون
ب شکهای سطح تولید نفت بهد ستآمده ا ست .ایران همچنین با افزایش سطح تولید نفت مخالف ا ست و وزیر نفت عرب ستان هم در این
رابطه گفته است که ما در حال گوش دادن به درخواستهای ایران هستیم ،اما اکثریت اعضا به دنبال افزایش سطح تولید نفت هستند.

پتروشیمی
متانول
بر اساس آخرین داده های منتشر شده نشریه پلتس در تاریخ پنجشنبه  14ژوئن  2018نرخ متانول  CFRچین با ثباز نسبی قیمت ها در
محدوده  400دالر مالامله شد .با وجود ثباز کاهش تقاضا و افزایش عرضه در بازار متانول جهانی و انتظار ایجاد فشار بر قیمت محصول
مذکور ،رشد چشمگیر قیمت زغال سنگ منجر به حفظ سطوح قیمتی هفته گذشته شد .از جمله دالیل افزایش اخیر قیمت زغال سنگ ،رشد
تقاضای جهانی فوالد و به دنبال آن ،رشد نرخ مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن همچون زغال سنگ بوده است.
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اوره
طی هفته گذشته افزایش قیمت زغال سنگ از یکسو و تقاضای قابل قبول بازار خرده فروشی اوره از سوی دیگر از جمله دالیل اصلی رشد
نرخ اوره نقدی به باالی  240دالر عنوان می شههود .به این ترتیب قیمت اوره نقدی با بیش از  10دالر افزایش به حدود  248دالر رسههید.
الزم به ذکر است که اوره گرانوله از این سطح نیز باالتر مالامله شد.

منبع :نشریه پلتس

الفین ها
به دنبال افزایش تولید نفت توسط کشورهای عربستان و روسیه ،قیمت محصول مذکور در روز جماله گذشته  %3کاهش را تجربه کرد که
ا ستمرار روند نزولی تولید نفت ونزوئ ت شدیدکننده این امر می با شد .در حال حا ضر نتیجه ن ش ست اع ضای اوپک در پایان هفته جاری به
منظور تصمیم گیری درمورد میزان افزایش تولید نفت ،بر این بازار اثرگذار خواهد بود .در این راستا قیمت هر تن پروپیلن مالام تی در چین
طی هفته گذشته با 10دالر کاهش به  1100دالر رسید.

بازار کامودیتی ها
فوالد
در جدول افزایش قیمت کمودیتی ها در هفته ای که گذشههت ،فوالد صههدرنشههین بود که این امر خود دلیلی بر افزایش قیمت نهاده های
تولید شامل سنگ آهن ،زغال سنگ و مواد وا سطه ای مربوطه نیز بوده ا ست .موجودی بیلت کاهش  5.5در صدی و موجودی میلگرد نیز
کاهش  5.3درصدی داشته است.

سنگ آهن
برای دومین هفته متوالی شاهد کاهش موجودی انبارهای چین و رسیدن آن به  156.6میلیون تن هستیم .این امر در کنار کاهش موجودی
انبارهای بیلت و میلگرد چین منجر به افزیش تقاضا برای نهاده تولید و افزایش قیمت آن خواهد شد.
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آلومینیوم
تحریم روسال توسط آمریکا و اعمال تالرفه  %10بر وارداز کانادا ،منجر به افزایش  22دالری پریمیوم آلومینیوم در آمریکا از هفته گذشته
شههده اسههت (این پریمیوم در حال حاضههر به  419دالر در هر تن رس هیده اسههت) .موجودی انبارهای آلومینیوم لندن و شههانگهای به ترتیب
کاهش هفتگی  0.9و  2.8درصد داشته اند.
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گزارش هفتگی بازار بورس
در هفته جاری شاخص بازار بورس ایران با  6420.35واحد افزایش از  102452.32به 108872.67واحد ر سید همچنین در بازار فرابورس
نیز شاخص با  50.25واحد افزایش از  1191.36به 1241.61رسید .هفته جاری نیز با تداوم رشد بازار همراه بود و شاخص مرز  100هزار را
نیز زیرپا گذا شت .صالود این روزهای شاخص با خبر مربوط به لی ست کاالهایی که ملزم نی ستند ارز خود را در سامانه نیما عر ضه کنند
آغازگردید .البته پیش از این نیز ارزش بسیاری از سهام های بازار با توجه به نرخ دالر آزاد بسیار ارزنده شده بود اما در نتیجه سیاست های
ارزی جدید توجهی به بازار نشد .اما این بار خبرهای رسیده مبنی بر ارائه نرخ های متقاضی حدود  6200تا  6500تومانی بازار صالود کرد و
نقدینگی عظیمی همراه با افزایش حجم مالام ز وارد بازار شهههد .دولت نیز در این بین با مشهههوقهایی نظیر تغییر قیمت نرخ خوراک
پترو شیمی ها و یا مالافیت بخ شی از ارز صادراتی شرکت ها از ورود به سامانه نیما از بازار و سهامداران حمایت کرد .عر ضه نمادهای
خودرویی در پی انتشههار گزارش ها و افزایش زیان دهی آن ها ،پر قدرز بود و از سههوی دیگر نمادهای دالری بازار مانند پتروشههیمی ها
همچنان پرتقا ضا بودند .این هفته بازگ شایی تاریخی نماد فملی با ر شد  20در صدی یکی از رخدادهای مهم بازار بود .نمادهای ب سیاری در
هفته جاری در پی رشد قیمتی یا شفاف سازی به دلیل رشد نرخ های جهانی و دالر متوقف و بازگشایی شدند.

تازه های پولی -مالی
بانک مرکزی رشههد اقتصههادی سههال  1396را  3.7درصههد اع م نمود .براسههاس گزارش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از  6691هزار
میلیارد ریال در سال  1395به  6940هزار میلیارد ریال در سال  1396افزایش یافته است.
نتایج مقدماتی حاصل از بررس هی رون هد تح هوالز ارزش اف هزوده 1فالالی هت ه های اقتص هادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی 3.7درصدی
برای سال  1396است .از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و براساس برآوردهای اولیهه ای کهه در خصهوص اقه م هزینهه ای اقتصاد
همچون مخارج مصرف نههایی خصوصهی ،مخهارج مصهرف نههایی بخهش دولتهی ،تشهکیل سهرمایه ثابهت ناخالص و صادراز و وارداز
در سال  1396به عمهل آمهده اسهت ،رشهد اقه م هزینهه ای فهوق الهذکر بهه ترتیهب  1.8 ، 1.4 ،3.9 ، 2.5و  13.4درصد نسبت به دوره
مشابه سال قبل است .در مجمهوع ،رشهد هزینهه ناخهالص داخلی به قیمت بازار در سال  1396نسبت به دوره مشابه سال قبل  3.8درصد
افزایش یافته است .بر اساس گزارش بانک مرکزی ،محاسباز انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادی سال  1396مقدماتی بوده و در
مالرض تجدید نظر قرار دارد.

بازار سکه و ارز
در جریان مالام ز ابتدای هفته(یکشههنبه) بازار آزاد تهران ،قیمت هر قطاله سههکه تمام بهار آزادی طرح جدید با یازده هزار تومان افزایش
قیمت به دو میلیون و  400هزار تومان رسید .اخبار رسیده آخر هفته نشان می داد بانک مرکزی طرح جدیدی برای نقدشوندگی سکه های
پیش فروش در قالب اوراق در نظر دارد و همین عامل سبب سردرگمی و افت قیمت شده بود .این خبر دوام چندانی در بازار ندا شت و روز
دوشنبه ،نوساناز سکه تمام بهار آزادی و دالر افزایش یافت؛ در دومین روز کاری هفته ،سکه در مقطالی بار دیگر به باالی مرز  2میلیون و
 500هزار تومان رفت و دالر با صالود از مرز  7هزار تومانی به کانالهای باالتر رفت .در سومین روز هفته ،سکه تمام بهار آزادی مالام ز
خود را در محدوده  2میلیون و  450هزار تومان آغاز کرد؛ در واقع قیمت بازگشههایی بازار در روز سههوم هفته حدود  50هزار تومان باالتر از
قیمت ب سته شده روز یک شنبه بود .پس از شروع افزای شی ،فلز گرانبهای داخلی با شیب تندتری افزایش قیمت را ادامه داد و توان ست به
باالی مرز  2میلیون و  500هزار تومان برود.
رفت و برگ شت قیمت دالر در حالی رخ داد که بانک مرکزی اولویتهای جدید تامین ارز بابت م صارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقا ضیان
به نرخ اع می این بانک را به شهههبکه بانکی اب غ کرد .آخرین خبرها حاکی از آن بود که بازار غیررسهههمی ارز واکنش چندانی به اع م
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اولویتهای جدید ارزی ن شان نداد .زمزمههای ورود نرخ سوم به بازار ارز که طی هفتههای اخیر به گوش میر سید با انت شار اخباری درباره
قطع دالر  4200تومانی برای وارداز برخی از کاالها تقویت شههد .برخی از واردکنندگان از دو مسههیر سههامانه نیما را دور میزنند .در مسههیر
نخست رانتخواران با درج قیمتی باالتر از نرخ واقالی کاالی وارداتی با هماهنگی فروشنده ارز دولتی بیشتری دریافت میکنند .در مسیر دوم
نیز که یکی از مهمترین دالیل گرانیهای اخیر است ،بخشی از کاالهایی که با دالر  4200تومانی وارد میشود بر اساس دالر آزاد حدود 7
هزار تومانی وارد بازار می شود که سود ک نی برای این دسته از واردکنندگان دارد .با افزایش تخلفاتی از این دست که از سوی رئیس کل
بانک مرکزی نیز تأیید شههده اسههت ،دولت در فکر برنامهای برای پایان دادن به این رانتها و فشههار بر بازار اسههت .با وجودی که برخی از
مسئوالن دولتی ورود نرخ سوم ارز را رد کردهاند ،اما درهمین زمینه رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اع م کرد برخی از واردکنندگان مواد
مالدنی از دالر  4200تومانی سوءاستفاده کردند؛ لذا دولت برای جلوگیری از این سوءاستفادهها نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی را تالریف
کرده که از سوی وزیر صنالت تصویب شده و جزئیاتش بزودی اب غ میشود.
روز چهارشنبه در بازار غیررسمی ارز دو ع مت هشداردهنده از خود مخابره کرد؛ اولی رشد نرخ حواله درهم به باالی هزار و  900تومان و
نزدیکی بیشتر به مرز  2هزار تومانی بود و دومی تثبیت دالر باالی مرز روانی  7هزار تومانی بود .روز سه شنبه ،دالر در ابتدای روز حدود 7
هزار و  70تومان بود و تا نرخ  7هزار و  190تومان باال رفت .این دومین روز پیاپی بود که شهههاخص ارزی باالی مرز روانی  7هزار تومانی
بسته میشد .عده زیادی از فالاالن باور دارند ،تثبیت باالی این مرز به مالنای آمادگی برای رشد به سطوح باالتر خواهد بود
در آخرین روز خردادماه ،سکه  50هزار تومان افزایش دیگر را تجربه کرد تا از یکسو هفته تمام افزایشی خود را تکمیل کند و از سوی دیگر
روی سقف تاریخی  2میلیون و  580هزار تومانی قرار بگیرد .با رشد روز آخر ،بازدهی هفتگی به  ،7 /7ماهانه به  29و فصلی به  59درصد
رسید .رشد فصلی  59درصدی در حالی برای فلز گرانبهای داخلی در بهار  97رقم خورده است که سکه تنها در بهار  90رشد دو رقمی را
تجربه کرده بود و پس از آن تا سال  96یا روندی منفی در ابتدای سال داشت یا به رشدهای بسیار محدود اکتفا کرده بود.
روز پنج شنبه در مالام ز آتی سکه دیماه ،بهای این فلز گرانبها از مرز  3میلیونی گذ شت و حتی در مقطالی به سطح  3میلیون و 100
هزار تومان رسهههید .در این شهههرایط ،برخی سهههکهبازان باور دارند ،هر عاملی که احتمال رشهههد بهای دالر در بازار داخلی را باالتر میبرد،
سههکهبازان را به واکنش سههریعتر وامیدارد .بهعنوان مثال عدهای از بازیگران سههکه مالتقدند ،اگر سههقف تولید اوپک در شههرایط تحریمی
افزایش پیدا کند ،به مالنای جایگزینی نفت سایر کشورها به جای نفت ایران خواهد بود و کاهش درآمدهای ارزی را بهدنبال خواهد داشت.
در واقع ،از نظر این عده ،هر آنچه احتمال اثرگذاری تحریم های آمریکا بر درآمدهای ارزی ایران را افزایش دهد و مراوداز بانکی را دچار
مشکل کند ،بر قیمت سکه اثرگذار خواهد شد .با این حال بهنظر میرسد ،بهدلیل ممنوعیت مالام ز دالر ،سکهبازان به صورز سریعتری
به اتفاقاز پیرامونی واکنش نشههان میدهند .در این میان ،بهدلیل نبود حضههور بازارسههاز ،سههفتهبازان مخرب نیز با تحرکاز خود به دامنه
نوساناز میافزایند.
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موافقت هیئت دولت در زمینه محاسبه نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی بر مبنای دالر  38000ریالی یکی از مهم ترین اخبار
مربوط به حوزه پتروشیمی طی هفته گذشته بود .بر این اساس دولت مجوز تسالیر هر واحد ارز مورد عمل برای وارداز کاالهای
ا سا سی را به میزان  38000ریال به وزارز نفت داده ا ست تا محا سباز مربوط به قیمت میالاناز گازی ،گاز طبیالی خوراک و
دیگر خوراک های تحویلی به واحدهای پترو شیمی داخلی تو سط شرکت های تاباله این وزارتخانه ،بر این مبنا صورز پذیرد.
این امر در حالی رخ داد که زمزمه امکان فروش حدود  %20از فروش شرکت های پتروشیمی با ارز آزاد مطرح می شود.
احتمال ایجاد مازاد عرضه بازار پلی اتیلن در نیمه دوم سال جاری در منطقه جنوب شرق آسیا از یکسو و کاهش تقاضای منطقه
برای مح صوالز وارداتی از سوی دیگر اهمیت نتیجه نهایی جنگ تجاری بین آمریکا و چین را ت شدید می کند .چراکه اعمال
تالرفه های ت فی جویانه  25در صدی از سوی چین بر روی مح صوالز آمریکایی ،بر قیمت ها از جمله نرخ پلی اتیلن اثرگذار
خواهد بود.
بر ا ساس تصمیم جدید دولت ،با راه اندازی سیستم ارزی جدیدی تحت عنوان سماصا با محوریت "ارز متقاضی" در آینده ای
نزدیک ،تامین ارز کاالهای غیرضروری کشور زین پس با نرخی غیر از 42000ریالی و به صورز توافقی صورز خواهد گرفت.
خبر مذکور منجر به واکنش بازار پتروشیمی و کاهش تمایل برای عرضه محصوالز شد.
در هفته ای که گذشت موضوع ارز متقاضی که نرخ آن به صورز توافقی و غیر از  42000ریال تالیین می شود ،موضوع بحث
برانگیز بازار و از دالیل اقبال به نمادهای کمودیتی بود .در اواخر هفته با توجه به نوسهههان  %20سههههام کمودیتی ،برخی از آنها
متوقف شههدند .نماد فوالد مبارکه اصههفهان اکثر روزهای هفته ای که گذشههت بهعنوان سهههام بیهماورد بازار در کانون توجه
بورسبازان قرار دا شت و در صدر فهر ست نمادهای اثرگذار بر شاخص کل قرار گرفت .همچنین  33صنالت از صنایع 38گانه
بورس تهران ،یالنی حدود  87در صد از تالداد صنایع نیز همرا ستا با ر شد شاخص پیش رفتند .آمارها حاکی از این واقالیت ا ست
که فارغ از زمینه های بنیادی صنایع متفاوز بازار ،موج سنگین نقدینگی تمام بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است.
دولت آمریکا در هفته ای که گذشهههت تالرفه های گمرکی  %25را بر بخش عمده ای از تجهیزاز و فناوری مرتبط با فرآوری
محصوالز مالدنی چین اعمال کرده است که شامل کوره ها ،بلبرینگ ها ،ماشین آالز ریخته گری ،حفاری ،جداکننده ،شستشو
و غیره می شود .به ع وه فهر ست جدیدی نیز از کاالها در د ست تهیه بوده که شامل فوالدهای مورد ا ستفاده در سخت پل،
کابل های آلومینیومی ،انواع خرپا و غیره خواهد شد .همچنین در را ستای بحث اعمال تالرفه  %10دیگری بر  200میلیارد دالر
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کاالی چینی ،شاخص دالر  0.22درصد کاهش یافت و انتقادها از عملکرد فدرال رزرو در گزارش نشست هفته گذشته به دلیل
ت صمیم به افزایش نرخ بهره دالر از  2به  2.5در صد ،افزایش یافت که این امر همزمان با ت شدید جنگ تجاری با چین ،عامل
تضالیف دالر در بازارهای جهانی شده و نوید بخش افزایش قیمت برای کمودیتی ها خواهد بود.
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