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ارزهای عمده
شاخص دالر
ناتوانی شاخص دالر در عبور از مقاومت کلیدی
با توجه به نمودار شاخص دالر در تایم فریم  4ساعته ،مالحظه می شود که در معامالت هفته منتهی به  13جوالی ،این شاخص در گذر از
مرز مقاومتی و روند  95واحد ناتوان ماند .به طوریکه در معامالت هفته گذشته و پس از شکست خط روند کوتاه مدت خود در محدوده
 ،94.35شاخص پس از افت تا محدوده  93.38شروع به اصالح صعودی نمود .این حرکت اصالحی و صعودی تا نزدیکی های محدوده
روانی  95واحدی ادامه داشت ولی با برخورد به خط روند صعودی شکسته شده ،این ناحیه نقش مقاومتی داشت و مانع از رشد بیشتر شاخص
در این محدوده گشت .در معامالت هفته آینده توجه معامله گران بیشتر معطوف به رفتار شاخص با محدوده  95واحدی خواهد بود و به نظر
میرسد تا زمانیکه عبور از این محدوده به باال تایید نشود ،خریداران تمایلی به سرمایه گذاری نخواهند داشت.

شاخص EURUSD

بازگشت مثبت یورو از ناحیه  61.8درصدی فیبوناچی
طی معامالت هفته منتهی به  13جوالی ،یورو روزهای اولیه هفته معامالتی خود را با افت شروع کرد و تا محدوده  61.8در صدی از رالی
اخیر خود در هفته پیش از آن نزول داشت ،اما ناحیه  1.1620که با نسبت 61.8درصدی از فیبوناچی رالی صعودی همپوشانی داشت مانع از
افت بی شتر آن شد و در آخرین جل سه معامالتی در هفته گذ شته ،شاهد برگ شت مثبت یورو بودیم .در حال حا ضر حمایت نزدیک 1.1620
مهمترین حمایت برای یورو ست به این معنی که می توان تا قرار دا شتن قیمت باالی این محدوده ،به ادامه حرکات صعودی آن امیدوار
بود .اما در صووورت شووکسووته شوودن این حمایت ،باید انتظار افت تا محدوده حمایتی مهم  1.15را پیش از هرگونه تحرکات مثبت و جدی
داشت.
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اونس
آیا طال کف قیمتی چند ماهه را خواهد شکست؟
با توجه به نمودار چهارسوواعته اونس طالی جهانی مالحظه می شووود که روز  11آوریل ،بازار برای دومین بار در سووال جاری با محدوده
مقاومت  1375-1365درگیر بود که دوباره نتوانست آن را بشکند و در نتیجه شاهد ورود طال به کانال نزولی و هم چنین شروع رالی نزولی
جدیدی تا نزدیکی نرخ میانی  1245دالر بودیم .کانال نزولی از نرخ میانی  1365دالر رسم شده است .روز  28ژوئن ،طال بعد از برخورد به
نرخ  1255دوباره ت ضعیف شد ،به طوریکه کف کانال را شک ست و به نزدیکی کف قیمتی  1236٫44دالر ر سید .رالی صعودی اونس طال
که از روز  12دسامبر  2017و از سطح  1236٫44دالری شروع شده بود ،بعد از  6ماه از بین رفت .در ادامه حضور خریداران در اطراف کف
قیمتی  1236٫44دالر رالی نزولی بازار را محدود کرد .اونس طال که تقریبا بعد از سه ماه توانسته بود کف کانال را بشکند ،بعد از ثبت کف
قیمتی  1237٫93دوباره به داخل کانال بازگ شت .در ادامه طال وارد فاز ا صالحی شد و تا سطح  38٫2در صد فیبوناچی باال آمد .ا صالح
 38٫2در صدی با نرخ میانی  1265دالر انطباق دارد .اما مقاومت ا صالح  38٫2در صدی م شخص کرد که شک ست مقاومت  1260دالر
جعلی بوده و قیمت طال بعد از کاهش بیش از بیسووت دالری به کف قیمتی  1241٫53رسووید .اونس طال بعد از برخورد به کف قیمتی روز
چهارشنبه در نرخ  1241٫53حمایت شد و شاهد افزایش قیمت طال تا نزدیکی نرخ رند  1250دالر بودیم .در آخرین جلسه معامالتی هفته
گذشته ،طالی جهانی نتوانست اوج قیمتی روز گذشته در  1248٫59را بشکند و دوباره به سمت نرخ  1237بازگشته و در حال حاضر نیز با
آن درگیر اسووت .شووکسووت کف کانال رالی نزولی جدیدی را به راه خواهد انداخت .در مقابل اگر نرخ  1237مجدداً در قالب حمایت ظاهر
شود ،اونس طال به سمت سطوح  1248٫59 ،1245و  1250دالر باز خواهد گشت.
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بازار نفت
بازگشت منفی نفت خام به زیر حمایت کلیدی
نفت خام طی معامالت هفته گذ شته پس از آنکه از ناحیه سقف کوتاه مدت قبلی در محدوده  72.5دالر با حمایت رو به رو شد ،تا نزدیک
 75دالر صعود کرد ،اما عدم حمایت خریداران در این منطقه موجب شد تا فرو شندگان در این ناحیه مانع از شک ست سقف  75.20دالری
شوند و شاهد برگشت منفی قیمت از این منطقه مقاومتی بودیم .این افت پس از شکست حمایت  72.5دالری شدت بیشتری گرفت و تا
کمتر از  70دالر هم ادامه دا شت .در حال حا ضر قیمت پس از برخورد به ناحیه  69.30دالری با حمایت مواجه شده ا ست .این منطقه با
خط روند کوتاه مدت همپوشانی داشته و موجب برگ شت موقت قیمت شده است .در صورتیکه این منطقه نقش حمایتی خود را حفظ کند،
باید منتظر شووکسووت مقاومت  72.5دالری بود تا مجددا به رشوود نقت امیدوار بود .اما در صووورتیکه این حمایت در معامالت هفته آینده از
دست برود ،تا محدوده  68دالری حمایت مهمی بر سر راه افت قیمت ها نخواهد بود.

5

پتروشیمی
متانول
بر ا ساس آخرین داده های منت شر شده ن شریه پلتس در تاریخ جمعه  6ژوئیه  2018نرخ متانول  CFRچین با اندکی ریزش به  395دالر
کاهش یافت .به گزارش ن شریه پلتس و به نقل از یکی از معامله گران بازار متانول جنوب شرق آ سیا ،جنگ تجاری رخ داده بین دو قدرت
اقت صادی بزرگ دنیا ،آمریکا و چین ،منجر به افزایش ری سک های سیا سی معامالت شده ا ست .در نتیجه با وجود اینکه از یک سو سه
کارخانه بزرگ  MTOدر شرق چین وارد عملیات اجرایی شده اند و از سوی دیگر دالر در مقابل یوآن تضعیف شده است ،اما نرخ متانول
در هفته گذشته اندکی افت را تجربه کرد.

اوره
نرخ هر تن اوره گرانول در هفته گذ شته با  4دالر افزایش ،در نرخ  272دالر معامله شد .الزم به ذکر ا ست که قیمت اوره در حال نزدیک
شدن به سقف تاریخی 22ماه گذشته خود می باشد.

منبع :نشریه پلتس

الفین ها
بر ا ساس آخرین گزارش ن شریه پلتس ،یکی از دالیل ر شد قیمتی اتیلن طی هفته گذ شته ،افزایش تقا ضای مح صول فوق به منظور تولید
استایرن منومر مطرح می شود .از سوی دیگر در زمینه اخبار مرتبط با بازار پروپیلن ،می توان به اعالم خبر تطعیلی  40-35روزه یک واحد
 MTOو تعدادی از کارخانه های صنایع پایین دستی آسیایی به دلیل عملیات تعمیر و نگهداری اشاره نمود.
الزم به ذکرا ست که روند تغییرات قیمتی پروپیلن  CFRچین و اتیلن  CFRجنوب شرق آ سیا طی چهار هفته گذ شته در نمودارهای زیر
مالحظه می شود:
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منبع :نشریه پلتس

بازار کامودیتی ها
داده های اقتصادی در سه ماهه دوم سال میالدی  2018به رغم اخبار منفی مرتبط با جنگ تجاری قابل توجه و مناسب ارزیابی میشوند،
پیش بینی رشود اقتصوادی آمریکا  %4و رشود اروپا ،ژاپن و انگلسوتان  %2بوده اسوت .اشوتغال آمریکا در ماه گذشوته  13هزار نفر بیش از
پیشبینی بوده و به  213هزار نفر رسوویده اسوت .در سووال  2018تا به االن یک میلیون شووغل جدید ایجاد شووده اسووت .این جمعیت جدید
متقا ضی ا شتغال میتوانند حمایت کننده  GDPآمریکا در آینده نزدیک با شند .همین امر منجر به پیشبینی ت ضعیف اندک دالر در کوتاه
مدت ا ست و در ادامه ،با تداوم ر شد اقت صادی آمریکا ،د ستمزدها افزایش یافته و به هدف  %2فدرال رزرو نزدیک خواهد شد که در نتیجه
احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر را کاهش داده است.
نمودار زیر نیز ن شاندهنده ریزش سهام شرکت ها از زمان شروع جنگ تعرفه ها ست .طبق نمودار زیر ،فوالد سازهای چینی حدود  %30و
خودرو سازهای اروپایی حدود  %15با ریزش قیمت مواجه شدند .مو ضوع حائز اهمیت صدمه دیدن فوالد سازهای آمریکایی از تعرفه های
و ضع شده ا ست که میتوان حدس زد شاید به جهت افزایش بهای تمام شده مح صوالت نهایی با شد با توجه به اینکه فوالد ساز های
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آمریکایی به دلیل تکنولوژی موجود به متنوع سازی مح صوالت روی آوردهاند و عمدتاً فوالد خام را وارد کرده و سپس به صورت فرآوری
شده به شکل ورق و صفحات و مقاطع فلزی تولید میکنند و شرایط فعلی ناچار به واردات فوالد خام با قیمت بیشتر هستند.

در جدول زیر نرخ کمودیتیها در بازارهای جهانی در  4هفته اخیر قابل مشاهده است.

قیمت شمش آلومینیوم ،مس ،روی ،اسلب و بیلت (دالر به ازای هر تن)
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
روی با خلوص باال LME

شمش آلومینیوم  LM24اسلب صادراتی کشورهای حوزه بیلت صادراتی کشورهای حوزه
( CISفوب دریای سیاه)
( CISفوب دریای سیاه)

مس گرید Aاز LME

18تیر

11تیر

4تیر
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29خرداد

فوالد
بیلت صادراتی کشورهای حوزه ( CISفوب دریای سیاه)  -دالر به ازای هر تن
 18تیر ماه
510

 4تیر ماه
514

 11تیر ماه
519

 29خرداد ماه
518

اسلب صادراتی کشورهای حوزه ( CISفوب دریای سیاه)  -دالر به ازای هر تن
 18تیر ماه
513

 4تیر ماه
513

 11تیر ماه
513

 29خرداد ماه
513

همانطور که قابل مشاهده است ،نرخ فوالد تغییر خاصی نداشته است و برخالف بقیه کمودیتیها ،ریزش سنگینی را هم شاهد نبوده است
که از عمده دالیل آن میتوان به برنامه های سال  202دولت تانگشان (اصلیترین بخش فوالدساز چین) اشاره کرد که به صورت کلی به
ترتیب زیر است:
✓ کاهش  40میلیون تنی تولید تا سال 2020
✓ کاهش  60واحدی تعداد فوالد سازان
✓ ادغام شرکتها در هم و تولید %90فوالد توسط  15شرکت
✓ تعطیلی کوره بلندهای زیر  1000متر مکعب و کانورترهای زیر  100تن تا سال 2020
✓ کوره بلندهای تا  1500مترمکعب و کانورترهای زیر  150تن نیز تعطیل خواهند شد ،اما این مو ضوع بعد از سال  2020خواهد
بود.
✓ فوالد سازان تانگ شان تنها  3ماه فر صت تطابق آالیندگی خود با ا ستاندارد جدید را دارند و البته تنها فوالد سازانی که از آزمایش
نمره قبولی بگیرند ،اجازه فعالیت در فصل زمستان را دارند.

مس
روند نوسانات قیمت مس در چهار هفته گذشته به شرح جدول زیر می باشد.
مس گرید LME - A
 18تیر ماه
6.326

 4تیر ماه
6.811

 11تیر ماه
6.646

 29خرداد ماه
6.986

در سه ماهه سال  97که گذشت تولید کاتد مس و کنسانتره مس به ترتیب رشد  50و  10درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته
داشته است.
در حال حاضوور تاثیرگذارترین خبر موجود در حوزه کمودیتی ها خصوووصووا مس ،جنگ تجاری بین کشووورهای مختلف خصوووصووا چین و
آمریکا ست که اعمال تعرفه های آمریکا از این هفته شروع شد .همین امر نیز منجر شد اختالف بین معدنکاران بزرگترین معدن مس دنیا
اسکوندیدا در خصوص حقوق و پاداش با شرکت  BHPتاثیر مثبت خود را بر قیمت مس نگذارد .خبر حاصله بدین ترتیب بود که سودآوری
سه ماهه اول معدن اسکوندیدا از  184میلیون دالر سال قبل به  483میلیون دالر رسیده و معدنکاران اعتقاد داشتند که شرکت  BHPباید
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آنان را در  %4سووود خود شووریک کند .طبق اخبار رسوویده معدنکاران خود را برای اعتصوواب آماده کرده و تاکنون  400هزار دالر پول برای
حمایت جمعآوری شده است .شرکت  BHPبا توجه به افزایش حقوق صورت گرفته ،با این درخواست مخالف است.
موجودی انبارهای  LMEبه شرح نمودار زیر میباشد.

روی
روند نوسانات قیمت روی در چهار هفته گذشته به شرح جدول زیر می باشد.
قیمت روی با خلوص باالLME -
 18تیر ماه

 11تیر ماه

 4تیر ماه

 29خرداد ماه

2.759

2.948

2.992

3.108

همانطور که بیان شد جنگ تجاری موجود و اعالم لی ست تعرفه  200میلیارد دالری بر روی کاهای چینی تو سط آمریکا ،منجر به سقوط
بازارهای آ سیایی خ صو صا شانگهای و همچنین قیمت فلزات ا سا سی شد .در این بین نرخ فوالد و روی به اندازه مس مت شنج ن شد که از
دالیل آن میتوان به تصمیم دولت چین مبنی بر تالش بر افزایش قیمت و برنامه های کاهش عرضه اشاره کرد.
تغییرات موجودی فلز روی در انبارهای  LMEبه صورت زیر است.
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گزارش هفتگی بازار بورس
در هفته جاری شاخص بازار بورس ایران با  1546.16واحد کاهش از  111051.29به  109505.13واحد رسید .همچنین در بازار فرابورس
نیز شاخص با  18.62واحد کاهش از  1244.41به  1225.79واحد ر سید .روز شنبه با توجه به بحث ادامه برجام با اروپا و برر سی ب سته
پیشووونهادی آن ها بازار ارز با آرامش نسوووبی همراه بود و نرخ دالر نیز کاهش داشوووت .نمادهای کمودیتی محور تحت تاثیر نرخ های ارز
چندگانه از داخل و کاهش قیمت کمودیتی ها متاثر از جنگ تجاری از خارج قرار گرفتند .در روز یکشنبه از شدت عرضه ها کاسته شده بود
همچنین نمایندگان مجلس در خصوص معافیت صادرکنندگان پتروشیمی و فلزی از ارائه ارز در سامانه نیما جز خبرهای مهم بود .هرگونه
آزاد سووازی ارزی در این گروه ها حتی با وجود اوضوواع نامناسووب بازارهای جهانی می تواند شوورایط را تغییر دهد .دیگر خبر مهم این هفته
م صوبه دولت در خ صوص کاهش مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام و معافیت های مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انبا شته در
راستای حمایت از بازار سرمایه بود .انتظار می رود مصوبه مذکور مزایایی همچون تشویق شرکت ها برای اجرای طرح های توسعه بیشتر و
افزایش سوددهی آن ها دا شته با شد .پترو شیمی پارس و دامپروری بینالود عر ضه های اولیه این هفته بازار بودند .فملی پس از برگزاری
مجمع ساالنه و تقسیم سود  15تومانی ،بدلیل ریزش قیمت جهانی مس با کاهش قیمت مواجه شد و با  10درصد نوسان منفی بازگشایی
شد..

بازار سکه و ارز
هفته گذ شته سکه و دالر پس از هفتهها در م سیر کاه شی قرار گرفتند ،مو ضوعی که ن شان از ا صالح انتظارات معاملهگران دا شت .روند
نزولی دالر در نتیجه راهاندازی بازار دوم ارز ،فعالیت مجدد صوورافیهای مجاز و انتش وار اخبار مثبت از محتوای بسووته پیشوونهادی اروپا رقم
خورد .با وجود این ،رئیس جمهور در پایان هفته اخیر ضمن تماس با مقامات آلمانی و فرانسوی از محتوای مایوسکننده بسته اروپاییها در
حمایت از برجام سخن گفت .مجموعه این شرایط در کنار عدم شفافیت در خصوص نحوه اجرای معامالت ارز در بازار دوم چشمانداز دالر
را در هاله ای از ابهام فرو برد.
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روز شنبه  ،سکه تمام بهار آزادی حالت سرگردانی داشت ،در برخی مقاطع به سوی کانال  2میلیون و  900هزار تومان حرکت میکرد و در
برخی زمانهای دیگر کشش به سوی قیمتهای ابتدایی کانال  2میلیون و  800هزار تومان دا شت و تا عصر شنبه روی عدد  2میلیون و
 880هزار تومان آرام گرفت .این قیمت  100هزار تومان باالتر از روز پنج شنبه باالتر بود .به گفته فعاالن ،بخش زیادی از ر شد سکه در
روز جمعه رخ داد .در واقع پس از آنکه اعالم شد ،مذاکرات ایران و اروپا ادامه خواهد یافت ،خریدهای پ شت خطی سکه با افزایش مواجه
شووود .با این حال روز شووونبه معاملهگران حالت تردید داشوووتند و عدهای همچنان درانتظار افت قیمتها بودند .در اولین روز هفته با وجود
حرکات رفت و برگ شتی دالر در این روز ،قیمت این ارز از دامنهای که در  10روز گذ شته در آن نو سان کرده بود ،خارج ن شد و در دامنه 7
هزار و  750تا  8هزار و  250تومان تغییرات خود را به ثبت رساند.
روز یک شنبه ،سکه تمام افت قیمت را تجربه کرد  .در دومین روز هفته ،سکه با  5هزار تومان افت به قیمت  2میلیون و  875هزار تومان
ر سید .به گفته فعاالن ،معامله گران در این روز تمایل چندانی به خرید ندا شتند و همزمان تعداد فرو شندگان نیز چندان باال نبود که قیمت
نوسووان زیادی را تجربه کند .قیمت دالر در مقاطع کوتاهی باالی مرز  8هزار تومانی قرار گرفت ،ولی افزایش فروشها موجب میشوود که
بار دیگر به کانال  7هزار و  900تومان بازگردد.

روز سه شنبه پس از یک روز تعطیلی میان هفته ،در بازار آزاد سکه تمام با کاهش قیمت ن سبت به روز قبل  2میلیون و  825هزار تومان
معامله شوود .بازار دوم ارز روز به طور رسوومی فعالیت خود را آغاز کرد و در اولین معامله در این بازار با درهم امارات صووورت گرفت که رقم
معامله انجام شده آن  10هزار درهم و با قیمت  2050تومان بود و تبدیل نرخ درهم به دالر نشان میدهد اولین معامله انجام شده در بازار
دوم ارز ،نرخ  7523تومان را کشووف کرده اسووت .با راه اندازی و فعال شوودن بازار دوم ارز تمامی بازیگران اصوولی از جمله صووادرکنندگان،
واردکنندگان ،بانکها و صرافیها در چرخه معامالت ارزی فعال شدهاند .به اعتقاد کار شنا سان راه اندازی بازار دوم ارز در حالی مورد تاکید
فعاالن اقت صادی و صادرکنندگان بخش خ صو صی بود که از جنبههای مختلف دارای اهمیت ا ست .از یک منظر اگر اجازه انجام معامله و
شکلگیری روند عرضه و تقاضا به صورت توافقی در این بازار داده شود ،باعث تشویق صادرکنندگان خواهد شد و ارز حاصل از صادرات به
جای ماندن در رویه های بوروکراتیک با سهولت به چرخه اقت صادی برمیگردد .در عین حال قیمت توافقی در بازار دوم عالمتی برای بازار
ا ست که از محل عر ضه و تقا ضای واقعی تاثیر پذیرد و از م سیرهای هیجانی فا صله بگیرد .روز چهار شنبه سکه تمام با کاهش قیمت
نسووبت به روز قبل  2میلیون و  724هزار تومان معامله شوود .معامالت بازار ارز در قیمت دالر  7900و یورو  9300تومان نشووان دهنده این
نکته بود ،هرچند که این روند تا حدی نزولی بوده اما قیمتها در مقایسوووه با آنچه که دولت برای این ارزها تعیین و معامله میکند ،تا دو
برابر اختالف دارد.
به هر حال آنچه که اهمیت دارد ادامه روند معامالت ارزی در بازار ثانویه ا ست که تعیین کننده نو سانات بازار در روزهای آینده خواهد بود.
در صورتی که این بازار جوابگوی تقا ضای ارزی بازار نبا شد ،التهابات ارزی و در کنار آن نو سانات قیمت سکه همچنان در مدار صعودی
ادامه خواهد یافت و افت های موقت بازار فرصت های خرید برای نقدینگی سرگردان خواهد بود.
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تغییرات قیمت سکه امامی
29,500,000
29,000,000
28,500,000
28,000,000
27,500,000
27,000,000
26,500,000
26,000,000
25,500,000
25,000,000
1397/04/16 1397/04/17 1397/04/18 1397/04/19 1397/04/20 1397/04/21

تغییرات قیمت یورو
96500
91500
86500
81500
76500
71500
1397/04/16 1397/04/17 1397/04/18 1397/04/19 1397/04/20 1397/04/21

اخبار اقتصادی و سیاسی جهان و ایران
•

•

علی رغم سیاست اولیه آمریکا مبنی بر استراتژی به صفر رساندن صادرات نفت ایران ،طی روزهای گذشته وزیر خارجه آمریکا
اعالم کرد که این کشووور درخواسووت معافیت از تحریم خرید نفت ایران را بررسووی خواهد کرد .امر مذکور ،خبری مثبت برای
واردکنندگان اصلی نفت ایران از جمله کره جنوبی محسوب می شود که منجر به افت قیمت نفت نیز شد.
به دنبال فصل مرتبط با تقاضای اندک و معامالت ضعیف بازار پلی اتیلن چین ،افزایش عرضه در محصول فوق و بی ثباتی در
ارزش یوآن ،بازار پلی اتیلن ها طی هفته گذشته با کاهش قیمت روبه رو شدند.
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•

بر اساس اعالم مدیر عامل توتال ،شرکت مذکور در پی خروج از بازار بهره برداری نفت و گاز کشور ایران ضرری به میزان 40
میلیون دالر متحمل شد.

•

بنا به اخبار حاصله ،صادرات فوالد سازان بزرگ کشور طی خرداد ماه افت  %11دا شته که امری نگران کننده ا ست .این امر به
جهت سیا ست های ک شوری در رابطه با محدود بودن نرخ دالر صادراتی فوالدی ها تا سقف  42000ریال همزمان با ف شار بر
عر ضه داخلی با قیمت ارزان و البته تحریم ترامپ رخ داده ا ست .البته شرکت های بزرگ فوالدی در مجموع ر شد تولید %11
طی خرداد ماه دارند که در واقع میتواند نشوووانهنده این باشووود که مازاد فوالد به جای صوووادرات ،راهی انبارهای تجار و
مصرفکنندگان داخلی گردیده و برای آینده ذخیره می شود .به عبارتی دیدگاه خریداران از کاالی مصرفی به کاالی سرمایهای

•

در رابطه با فوالد تغییر کرده است.
از اخبار مهم این هفته ،تصمیم در خصوص ادامه برجام با اروپا در صورت حفظ حقوق ایران میباشد .کشورهای شرکت کننده
در هماندیشوی در خصووص ادامه برجام اذعان داشوتند که در برابر اجرای تعهدات مرتبط با هسوته ای ایران رفع تحریم ها ،از
جمله منافع اقتصادی حاصل از آن ،جزئی پایدار از برجام است .بنا به تاکید خانم مرکل ،صدر اعظم آلمان ،اروپا قصد ادامه دادن
به برجام و حفظ حقوق ایران را دارد .رئیس جمهور روحانی تاکید داشووتند در صووورت حفظ حقوق ایران ،برجام را ادامه خواهیم
داد .تا به االن ،برخی جزئیات ب سته اقت صادی برای تداوم برجام منت شر شده ا ست که ا صلی ترین بخش این ب سته حمایتی به
صورت زیر است:
✓ حفظ و نگهداری کانال های موثر مالی با ایران (احتماال منظور سوئیفت است)
✓ تضمین صادرات نفت ،گاز و محصوالت پتروشیمی ایران
✓ تداوم حمل و نقل دریایی (کشتی و بیمه)
✓ تداوم حمل و نقل هوایی ،زمینی و ریلی
✓ حفاظت از قرارداهای تجاری و معامالت شرکت ها در مقابل تحریم های آمریکا
✓ ارتقا پوشش مربوط به اعتبار در بخش صادرات
✓ حمایت رو شن و موثر از فعاالن در بخش تجاری با ایران به خ صوص شرکت های کوچک و متو سط که ستون
فقرات بسیاری از اقتصادها محسوب می شوند.
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