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ارزهای عمده
شاخص دالر
عبور شاخص دالر به زیر خط روند صعودی کوتاه مدت
با توجه به نمودار شاخص دالر در تایم فریم  4ساعته ،مالحظه می شود که در معامالت اوایل هفته منتهی به  6ژوئیه ،این شاخص با گذر
از مرز حمایتی  94.25که حمایت مهمی در کوتاه مدت مح سوب می شد ،با شتاب بی شتری رو به کاهش گذا شت و از طرفی هم شرایط
ریسک گریزی حاکم بر بازارها در اثر تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین ،از این کاهش حمایت کرد .در معامالت هفته گذشته تالش
شاااخص برای بازگشاات مجدد به باالی مرز روانی و مهم  95بی نتیجه ماند و نهایتا شاااخص دالر کار خود را در محدوده منفی و زیر مرز
 94واحد به پایان رساند.

شاخص EURUSD

در هفته منتهی به  6ژوئیه ،با وجود اینکه جنگ تجاری اخیر میان آمریکا و چین وارد مرحله جدیدی شد ،اما همزمان شاهد به راه افتادن
جریانات ریسااکپذیری در بازار بودیم .در بازار فارکس  AUDUSD ،EURUSDو  NZDUSDتقویت شاادند .واکنش بازار به اخبار
جنگ تجاری همان پدیده کالساایک در بازار بود“ :فروش با شااایعات و خرید با اخبار واقعی ”.اکثر اقدامات تجاری اخیر آمریکا در قیمتها
تأثیر داده شده بودند ولی هنوز قدرت خریداران در جفت ارز مهمی مثل یورو به چشم می خورد .عبور یورو به باالی مقاومت مهم 1.1730
و تثبیت باالی این محدوده نشااان از ادامه دار بودن روند به راه افتاده اخیر در این جفت ارز دارد .به نظر می رسااد هدم مهم بعدی برای
یورو رسیدن به مقاومت کلیدی در ناحیه  1.1835باشد.
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اونس
بازگشت مثبت اونس طالی جهانی از حمایت بسیار مهم
با توجه به نمودار چهار ساعته اونس طالی جهانی مالحظه می شود که در دومین جل سه معامالتی هفته گذ شته 3 ،ژوئیه ،کانال صعودی
بلند مدت در محدوده  1237دالر توانست نقش حمایتی را ایفا کرده و موجب برگشت مثبت قیمتی طال گردد .برگشت طال از این محدوده
موجب عقب نشینی فروشندگان شد تا جاییکه قیمت توانست تا محدوده  1260دالر در هر اونس رشد کند .محدوده  1237دالری کلیدی
ترین ناحیه حمایتی محسااوب می گردد که باقی ماندن قیمت باالی این محدوده شاارایط کلی را در بلند مدت برای اونس مثبت نگه می
دارد .برای بازگشت مجدد قیمت به مدار صعودی قبل ،عبور از محدوده مقاومتی  80-1275دالری ضروری به نظر می رسد.
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بازار نفت
بازگشت مثبت نفت از محدوده حمایتی
نفت خام طی معامالت هفته گذشته پس از برخورد به محدوده مقاومتی  75.18دالر مطابق با نسبت  127.2درصدی از اصالح قبل خود با
ف شار عر ضه مواجه شد .این مو ضوع پس از آن اتفاق افتاد که رئیس جمهور آمریکا از لزوم کنترل بهای نفت پس از خارج شدن عر ضه
سهم ایران صحبت کرد .این افت موقتی تا محدوده  72.60دالری مقارن با سقف کوتاه مدت اخیر نمودار ادامه دا شت و پس از حمایت
خریداران از این محدوده ،مجددا بهای نفت به باالی سطح  78دالری رشد کرد .انتظار می رود همچنان خریداران از بهای نفت تا رسیدن
به محدوده مهم و مقاومتی  78.30دالری حمایت کنند.

پتروشیمی
متانول
بر اساس آخرین داده های منتشر شده نشریه پلتس در تاریخ جمعه  29ژوئن  2018نرخ متانول  CFRچین با اندکی افزایش به  404دالر
افزایش یافت .در هفته گذشاااته افزایش قیمت نفت تا ساااطح  79دالر که عمدتا به دلیل اعالم کاهش تعداد حلقه های چاه نفت آمریکا
توسط موسسه بیکرهیوز بود ،منجر به افزایش اندک متانول و ثبات روند صعودی آن شد .پیش بینی می شود که با نزدیک شدن به فصل
ساارما و بنابراین افزایش تقاضااا ،روند کنونی حفظ شااود .الزم به رکر اساات که نکته مهم موجود در بازار کنونی متانول ،پیش بینی بهره
برداری از بزرگترین مجتمع تولید متانول در ایاالت متحده آمریکا در سال جاری و در نتیجه افزایش عر ضه از یک سو و ر شد تقا ضا برای
محصول فوق از سوی مجتمع های تبدیل متانول به الفین( )MTOچین از سوی دیگر می باشد.

اوره
نرخ هر تن اوره گرانول در هفته گذ شته به طور متو سط  268دالر معامله شد و در نتیجه افزایش اندکی را تجربه کرد .علت عمده این امر
استمرار افزایش قیمت نفت و زغال سنگ به عنوان مواد اولیه تولید اوره می باشد.
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منبع :نشریه پلتس

الفین ها
بر اساس داده های منتشر شده از سوی نشریه پلتس ،شرکت دولتی پمکس مکزیک ،نرخ بهره برداری از ظرفیت مجتمع های پتروشیمی
خود را به دلیل دسااترساای به خوراک اضااافی افزایش داد به گونه ای که در ماه مه سااال جاری تولید الفین آن به باالترین میزان 19ماه
گذشته رسید .اتیلن بیشترین سهم تولید الفین شرکت مذکور را به خود اختصاص می دهد که تولید آن با استفاده از خوراک گازی صورت
می گیرد .الزم به رکراست که در هفته گذشته قیمت پروپیلن  CFRچین با کاهش در نرخ  1070دالر معامله شد.

بازار کامودیتی ها
فوالد
ترامپ با هدم افزایش ضاااریب بهره برداری فوالدساااازان آمریکایی از  %75.6به  %80به اعمال تعرفه واردات  %25فوالد روی آورد .در
وضعیت فعلی ،داده ها نشان دهنده تداوم رشد  %26واردات محصول در سال  2018است که نشات گرفته از قیمت های باالی بازار آمریکا
بوده و اجازه رشد تولید را مانند قبل نمی دهد.

مس
در حال حا ضر ،قیمت مس در مقای سه با سالهای گذ شته باالتر بوده و همین امر منجر به موافقت کارفرمایان برای قبول ر شد قیمت ها
بوده است به گونه ای که برخالم سال های گذشته ،در روزهای اولیه مذاکره ،تفاهم صورت پذیرفته و کار به اعت صب نمیکشد .به همین
جهت ،کارفرمایان با ر شد  %5حقوق کارگران که از نرخ تورم  %2شیلی باالتر ا ست موافقت کردهاند .در خ صوص معدن ا سکوندیدا نیز،
کارگران درخواساات پاداش  40هزار دالری دادهاند که باالترین درخواساات در آمریکای جنوبی اساات .در نتیجه این درخواساات با توجه به
افزایش حقوق معقول به نظر نمیر سد .مو ضوع حائز اهمیت دیگر ،ادعای شرکت  BHPمبنی بر هزینه  8میلیارد دالر در  5سال گذ شته
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در را ستای تولید یک میلیون تن مس میبا شد ،با توجه به این امر ،انتظار موافقت با درخوا ست فوق دور از رهن نی ست .به طور کلیف این
کاهش اعتصابات منجر به افزایش  %7تولید شده که خبر جالبی برای قیمت های آینده مس به نظر نمیرسد .تنش بین آمریکا و چین نیز
خود مانع دیگری در راستای افزایش قیمتها خواهد بود.

روی
موجودی انبارهای گمرک رقم  161هزار تن را نشان میدهد که نشان دهنده کاهش  %23نسبت به ماه گذشته است .این موضوع ناشی از
آربیتراژ مثبت فلز روی طی ماه میالدی گذ شته بود .همین امر باعث شد تا موجودی فلز روی در انبارهای ر سمی دنیا با وجود ر شد اندک
موجودی انبارهای لندن و شانگهای ،شاهد افت  7.8در صدی طی ماه ژوئن با شد و به  491هزار تن بر سد که خبر خوبی برای قیمت فلز
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روی بوده اساات .این امر در کنار کاهش هدم دار تولید چین به منظور رشااد قیمت ها ،موضااوع خوبی برای فلز روی می باشااد .انبارهای
 LMEدر هفته ای که گذ شت شاهد لغو مجوز فروش  15هزار تنی روی بوده ا ست ،این کاهش  6در صدی تناژ فروش انبارها ،میتواند
محرک قیمت ها به باالی  2900دالر با شد .شرکت  Donglingچهارمین تولیدکننده روی چین اعالم کرده ا ست  62.5در صد از تولید
روی خود را کاهش خواهد داد تا قیمت فلز روی را تا  %10باال ببرد و این امر میتواند بهبود دهنده شاخص  TCباشد .موارد مطرحه منجر
به بهبود چشمانداز بازار نسبت به فلز روی در مقایسه با دیگر کمودیتیها شده است .جنگ تجاری موجود مانع از افزایش قیمت فلز روی
در روزهای اخیر شده است.
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گزارش هفتگی بازار بورس
در هفته جاری شاخص بازار بورس ایران با  982.63واحد افزایش از  111528.19به  112510.82واحد ر سید همچنین در بازار فرابورس
نیز شاخص با  13.54واحد کاهش از  1267.07به  1253.53واحد رسید .بازار پس از اصالح های هفته گذشته کار خود را آغاز کرد .تقریبا
تمامی گروه ها با نو سانات مثبت و منفی همراه بودند که ا صلی ترین علت این نو سانات را می توان سردرگمی و ابهام در شرایط ارزی
ک شور دان ست به طوری که نمادهای دارای فروش صادراتی تحت تاثیر هر شایعه یا خبری مربوط به ارز با نو سان همراه می شوند .خبر
مهم این هفته برگزاری جلسااه  FATFدرباره ایران بود که اقدامات متقابل علیه ایران را به مدت  4ماه دیگر تعلیق کرد و فرصااتی مجدد
به ایران داد تا فعالیت های خود را تکمیل کند که تا حدودی خبر خوبی برای بازار بود .نماد فارس که این روزها منتظر عرضاااه یکی از
زیرمجموعه های خود یعنی پتروشایمی پارس می باشااد مورد توجه و اقبال بازار قرار داشاات .البته در این میان انتشااار شاااخص بیکرهیوز
آمریکا مبنی بر کاهش تعداد حلقه های چاه این کشاااور در کنار تحریم ایران که موجب رشاااد قیمت نفت شاااده بود بر معامالت فارس
تاثیرگذار بود .بازگشایی مهم این هفته مربوط به نماد بانک دی بود که پس از دو سال توقف رخ داد و با منفی  50درصد نوسان بازگشایی
شد.

بازار سکه و ارز
در بازار سکه و ارز در هفته ای که گذشت ،مهمترین خبر مربوط به امکان معامالت اوراق گواهی پیش فروش سکه در بورس اوراق بهادار
بود  .آخرین اخبار حکایت از شروع معامالت گواهی سپرده از روز یکشنبه در بورس داشت .بازار نقدی سکه واکنش منفی نسبت به این خبر
نشان داد .شروع معامالت نقدی از 2میلیون و  921هزار تومان بود ،اما این قیمت ها دوام چندانی نداشت و در معامالت بعد از ظهر با افت
 70هزار تومانی  2میلیون و  840هزار تومان قیمت خورد .معامالت دالر شنبه با  8200تومان شروع شد .پایان ریا ست سیف و انتخاب
جایگزین او بازار دالر نقدی را تحت تاثیر قرار داد و  200تومان افت نمود.
در جریان معامالت یک شنبه بازار آزاد با اجرایی ن شدن معامالت اوراق سپرده سکه ،معاملهگران این فلز گرانبها خریدهای خود را باال بردند
و قیمت سااکه در معامالت آتی در مقطعی به  3میلیون و  460هزار تومان رسااید .در این روز سااکه تمام معامالت خود را در محدوده 2
میلیون و  860هزار تومان آغاز کرد و زمانی که معاملهگران متوجه شدند عرضه حوالههای پیشفروش سکه صورت نخواهد گرفت ،قیمت
به یکباره در مسیر صعودی قرار گرفت .با ورود به کانال  2میلیون و  900هزار تومان ،میزان هیجان معاملهگران کاهش یافت .در بازار آتی
سکه نیز قیمتها سیر صعودی داشتند .معامالت آتی دی ماه در محدوده  3میلیون و  390هزار تومان آغاز شد و حتی تا  3میلیون و 470
هزار تومان باال رفت .قیمت دالر نیز همسو با فضاسازی در بازار سکه افزایشی شد و به باالی  8هزار و  200تومان رفت.
روز سااه شاانبه سااکه تمام در محدوده قیمت  2میلیون و  950هزار تومان بازگشااایی شااد .شااایعه قطع شاادن ارز مسااافرتی ساار زبان ها
میچرخید اما با وجود شایعاتی که در رابطه با حذم ارز مسافرتی در آیندهای نزدیک منتشر و موجب نگرانی مسافران شده بود ،هیچ مرجع
رسمی این خبر را تأیید نکرده و مسئوالن آن را فضا سازی عدهای برای سوء استفاده از شرایط موجود اعالم کردند .قیمتها که در ابتدای
روز سیر صعودی داشتند ،در اواسط روز تا  2میلیون و  830هزار پایین آمدند و از اواخر روز بار دیگر با افزایش خریداران قیمتها در مسیر
افزایشی قرار گرفته و تا  2میلیون و  870هزار تومان رسید؛ هرچند که نتوانست به سقفهای ابتدای روز دست پیدا کند .دالر نیز توانست
در مقطعی تا کانال  8هزار و  400تومان باال برود؛ با این حال ،حدود ساعت  4بعدازظهر این ارز در حدود  8هزار و  330تومان بود.

دالر در بازار چهار شنبه بر خالم روال روز های گذ شته که قیمت دالر در بازار آزاد عمدتا افزای شی پیش رفته و رکوردهای جدیدی را ثبت
کرده بود ،تغییر م سیر داده و تا حدی نزولی شد و حدود  8100تومان قیمت خورد و مورد معامله قرار گرفت .شایعاتی در مورد از سرگیری
معامالت فیزیکی در صرافی ها در روزهای آینده وجود دا شت و همین موجب شد تا متقا ضیان خرید ارز با ت صور اینکه با شروع به کار
صرافی ها قیمت ها نزولی می شود برای خرید دست نگه دارند .انتظارات ناشی از سفر رئیس جمهور به سوئیس و فضای خوشبینی ایجاد
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شده که ممکن است در نتیجه مذاکرات رئیس جمهور در سوئیس اتفاقات مثبتی در مورد شرایط برجامی و توافق با اروپاییها انجام شود،
بر معامالت تاثیر قابل توجهی گذا شت .در مجموع از اظهارات فعاالن بازار این گونه ا ستنباط می شد که مجموع انتظارات مثبت و خوش
بینانه موجب کاهش تقاضای مردم برای خرید دالر و تعدیل قیمتها شده است و اگر این روند ادامه داشته باشد میتواند به کاهش قیمت
در روزهای آینده نیز کمک کند.

روز پنج شنبه نیز متاثر از معامالت روز چهارشنبه سکه تمام افت محسوسی را تجربه نمود و تا  2میلیون و  700هزار تومان نیز رسید .بازار
ارز شاهد معامله دالر با نرخ حدود  8100تا  8000تومان بود که این نرخ در برخی معامالت به  7950تومان ر سید .گفته می شود تزریق
ارز همگام با کاهش تقا ضای خرید تا حدودی به متعادل شدن قیمت ها کمک کرده ا ست .در مجموع فاکتورهای برهم زننده تعادل بازار
در هفته گذ شته تا حدودی تعدیل گردید و انتظارات و خوش بینی ن سبت به معامالت هفته آینده روند نزولی سکه و ارز را در انتهای هفته
رقم زد.

تغییرات قیمت سکه امامی
30,500,000
30,000,000
29,500,000
29,000,000
28,500,000
28,000,000
27,500,000
27,000,000
26,500,000
26,000,000
1397/04/09 1397/04/10 1397/04/11 1397/04/12 1397/04/13 1397/04/14

تغییرات قیمت یورو
101500
96500
91500
86500
81500
76500
71500
1397/04/09 1397/04/10 1397/04/11 1397/04/12 1397/04/13 1397/04/14
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اخبار اقتصادی و سیاسی جهان و ایران
•

•

•

•

•

•

بر ا ساس اعالم نظر معاون اول رئیس جمهور ،یکی از سیا ست های دولت به منظور جبران ف شار تحریم نفتی ک شور می تواند
عرضه نفت در بورس با شد .انتقاد وارده بر پیشنهاد مذکور ،شفام ساری خریداران و فرو شندگان و حجم معامالت مربوطه می
باشد که می تواند روند تحریم های آمریکا را تسهیل بخشد.
طی هفته گذ شته ،نرخ 38000ریال برای خوراک پترو شیمی ها شامل میعانات گازی ،گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک های
تحویلی به واحدهای تولیدی توسااط شاارکت های تابعه وزارت نفت ،به شاارکت های مربوطه ابالغ شااد تا ازین پس خوراک
شرکت های مربوطه با نرخ ابالغی جدید محاسبه شود.
نام شخص بودن نرخ دالر ،خبر کاهش ر شد اقت صادی چین ،تنش های موجود بین آمریکا و چین و دیگر ک شورها از طرفی و
نزدیک شدن به ضرب االجل شروع تحریم های ایران و ناتوانی شرکت ها از فروش های صادراتی از دیگر سو ،منجر به عدم
اقبال فعاالن بازار به خرید و حمایت سهام ،خ صو صا سهام کمودیتی محور و در نتیجه کاهش شاخص بورس ارواق بهادار در
روزهای نخستین هفته جاری بود .در اواسط هفته ،بحث افزایش نرخ دالر از  42000به  50000ریال از موضوعات حائز اهمیت
بازار و از دالیل اقبال بازار به کمودیتی ها با وجود آینده نه چندان روشن جهانی و تنش های بین کشورها بوده است.
خبر دریافتی مبنی بر توقف ثبت شرکت های ایرانی در بندر صحار در عمان بعد از دخالت سفیر آمریکا ،ن شان از شروع اعمال
محدودیت ها بر صاااردات ایران خواهد بود .البته همچنان امکان ثبت شاارکت و فعالیت برای ایرانیان در  2بندر صااالله و دقوم
میسر است.
در رابطه با بحث صادرات فوالد ،د ستورالعمل الزام ارائه گواهی تولید هنگام صادرات هنوز به مرحله اجرا نر سیده و گویا هنوز
اختالفاتی بین وزارت صمت و گمرک درخ صوص جدول تعرفه هایی که م شمول این د ستور می شود ،وجود دارد که در حال
رفع شدن است .همچنین طبق اخبارهای رسیده ،قیمت های محصوالت در بازار با قیمت بورس کاال تفاوت فاحش دارد.
بحث داغ هفته های اخیر ،تداوم جنگ تجاری بین کشورهاست که منجر به کاهش تجارت جهانی و صادرات خواهد شد .اثرات
این تنش ها بر اقتصاااد چین ،در حال بروز اساات .شاااخص  PMIدر ماهی که گذشاات هم در صاانایع بزرگ و هم در صاانایع
کوچک و متو سط ،کاه شی بوده ا ست که عمدتاً به دلیل نگرانی از افت صادرات ا ست .بنا به آمار  caixinموجودی انبارهای
شرکت های تولیدکننده روند کاهشی داشته و شرکت ها شتاب خط تولید را کاهش داده اند که خطری جدی برای کمودیتی ها
ارزیابی می شود .کاهش صادرات می تواند چشم انداز کشور چین به عنوان بزرگترین بازار کمودیتی دنیا را منفی کند .درحالیکه
داستان برای کشور آمریکا به گونه متفاوتیست ،تورم و نرخ بیکاری پایین همزمان با شتاب رشد اقتصادی باال نشان از سالمت
اقتصاد آمریکا دارد ،شتاب اشتغالزایی آمریکا به بیشترین سطح  8ماهه رسیده و وضعیت مطلوبی را به نمایش گذاشته است .این
امر منجر به پافشاری هرچه بیشتر ترامپ برای تداوم جنگ تجاری با اروپا و چین خواهد شد.
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