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ارزهای عمده
شاخص دالر
توقف رشد شاخص دالر از محدوده مقاوتی و رند  97واحدی
در هفته منتهی به  10آگو ست ،شاخص دالر از دامنه نو سانی و مثلثی که چندین هفته با آن درگیر بود به باال خارج شد .در نیمه ابتدایی
هفته شاخص دالر به حرکات صعودی قبل ادامه داد و موفق شد تا محدوده  97واحدی ر شد کند .این محدوده همپو شانی سقف کانال
صعودی میان مدت از یک سو و نیز ن سبت  127.2در صدی فیبوناچی اک سپن شن از سقف  95واحدی در نوامبر سال گذ شته تا کف 88
واحدی فوریه سال جاری بود .بازگشت شاخص از این محدوده مقاومتی در نیمه دوم هفته موجب شد تا دالر کمی پایین تر از محدوده 96
واحدی به کار خود در هفته پایان دهد .نکته قابل توجه در نمودار شاخص ،واگرایی عادی منفی بین قیمت و ا سیالتور MACDا ست که
احتمال ادامه دار شدن کاهش ارزش دالر را در هفته های آتی تقویت می کند.

شاخص EURUSD

بازگشت مثبت یورو از محدوده  161.8درصدی
ادامه افت ارزش یورو از ابتدای معامالت هفته منتهی به  17آگوستتت ،موجب شتتد تا این جفت ارز تا محدوده حمایتی  1.13واحدی ریزش
کند .این محدوده مقارن بود با ن سبت مهم  161.8در صدی از حرکت ا صالحی صعودی جفت ارز از  1.15تا سقف  1.185که در نمودار
قابل مالحظه است .با رسیدن یورو به این حمایت مهم ،فروشندگان اقدام به تثبیت سود و خروج از موقعیت های فروش کردند ،به طوریکه
در جلسات معامالتی پایانی هفته ،جفت ارز موفق شد تا به باالی  1.14رشد کرده و هفته را در محدوده  1.1444به پایان رساند .انتظار می
رود حتی در صورت موقتی بودن این حرکت صعودی ،رشد این جفت ارز تا محدوده  1.15ادامه داشته باشد.
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اونس
شکست محدوده حمایتی  1204دالری
با شروع معامالت طال در هفته منتهی به  17آگوست ،طال با شکست محدوده حمایتی  1204دالری از دامنه نوسانی هفته قبل خارج شد
و شاهد افزایش ف شار فروش بودیم .با وجود خالی بودن تقویم اقت صادی در روزهای آغازین هفته و نیز تعطیلی بخش هایی از بازار اروپا،
ادامه دار شدن بحران اقت صادی ترکیه و نیز نگرانی سرمایه گذاران از سرایت آن به سایر اقت صادهای نوظهور ،آنها را به سوی خرید دالر
آمریکا سوق داد و محرک اصلی کاهش بهای طال در هفته ای که گذشت بود .افت بهای طال تا محدوده  1160دالری موجب شد تا طال
بیش از  3.5در صد از ارزش خود را از د ست بدهد .هرچند بخ شی از این کاهش در روزهای پایانی هفته جبران شد و طال هفته را باالی
محدوده  1180دالری بست.
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بازار نفت
نفت خام بر سر دو راهی اصالح نزولی بزرگتر و یا بازگشت مجدد به روند صعودی
قیمت نفت خام سبک ( )WTIبعد از انتشار گزارشهای هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا پایین آمده ا ست .سطح ذخایر نفت خام آمریکا در
هفته منتهی به  10آگوست  6٫805میلیون بشکه کاهش یافته ،درحالیکه بازار انتظار کاهش  2٫5میلیون بشکهای سطح ذخایر نفت خام را
دا شت .عالوه بر این سطح ذخایر میعانات نفتی هم  3٫566میلیون ب شکه افزایش دا شته ا ست .سطح ذخایر سوخت هم کاهش 0٫740
میلیون بشکهای را نشان میدهد .عالوه بر این طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا ( ،)EIAسطح ذخایر نفت خام در بندر کوشینگ
هم  1٫643میلیون بشکه افزایش یافته و کاهش  0٫590میلیون بشکهای هفته گذشته را جبران کرده است.
از دید تکنیکال ،نمودار روزانه نفت خام سبک نشان میدهد که رالی صعودی  WTIکه از  42دالر شروع شده بود در  75٫22متوقف شده
و بازار وارد فاز ا صالحی شده ا ست .در حال حا ضر این حرکت ا صالحی به محدوده حمایتی خط میانی کانال و نیز حمایت مهم افقی خود
رسیده است .در صورتیکه این حمایت مهم در جلسات معامالتی آتی شکسته شود ،راه برای افت اصالحی بزرگتر تا محدوده حمایتی 57
دالری هموار خواهد شد.

پتروشیمی
متانول
بر ا ساس آخرین داده های منت شر شده ن شریه پلتس در تاریخ جمعه  10آگو ست  2018نرخ متانول  CFRچین با ثبات ن سبی در محدوده
 395دالر معامله شتتد .از جمله اخبار مرتبط با بازار متانول می توان به حداقل  13طرح جدید مرتبط با محصتتول فوق که دارای پیشتترفت
های  12تا  100در صدی می با شند ا شاره کرد .متانول کاوه با ظرفیت تولید ساالنه  2،310هزار تن ،فاز اول پترو شیمی بو شهر با ظرفیت
تولید ساالنه  1،650هزار تن و پترو شیمی مرجان با ظرفیت تولید ساالنه  1،650هزار تن از جمله مهم ترین طرح های مذکور می با شند.
الزم به ذکر ا ست که با بهره برداری از طرح های جدید متانول ک شور ،ظرفیت موجود ن صب شده به بیش از  25،540هزار تن در سال
افزایش خواهد یافت که این امر می تواند ایران را به یکی از هاب های قدرتمند در قیمت گذاری متانول تبدیل کند.
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اوره
نرخ هر تن اوره گرانول در هفته گذ شته با مقداری افزایش ،در نرخ  272دالر معامله شد .از جمله نگرانی های ک شورهای واردکننده کوره
ایران از جمله هند ،نزدیک شدن به چهارم نوامبر و تحریم های آمریکا علیه ایران می با شد چراکه به دنبال این رویداد ،ک شورهای مذکور
مجبور به خرید اوره از سایر کشورها با نرخ هایی به نسبت باالتر خواهند شد.

منبع :نشریه پلتس

الفین ها
از جمله اخبار مهم موجود در صتتنعت الفین ها ،می توان به واحد  China’s Luxi Chemicalبا ظرفیت  300.000تن در ستتال الفین
(خوراک  800.000تن در سال متانول) ا شاره کرد که قرار ا ست با تاخیر  6ماهه در زمان بندی ارائه شده ،در اواخر نوامبر  2018به مدار
تولید آید .بر ا ساس داده های ن شریه پلتس ،تغییرات قیمتی اتیلن و پروپیلن آ سیا طی یک ماه گذ شته در نمودارهای زیر ن شان داده شده
است:
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منبع :نشریه پلتس

منبع :نشریه پلتس
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بازار فلزات اساسی و کانه ها
در جدول زیر نرخ کامودیتی ها در بازارهای جهانی در  4هفته اخیر قابل مشاهده است.

قیمت شمش آلومینیوم ،مس ،روی ،اسلب و بیلت (دالر به ازای هر تن)
7000
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0
روی با خلوص باال LME

مس گرید Aاز  LMEشمش آلومینیوم  LM24اسلب صادراتی کشورهای بیلت صادراتی کشورهای
حوزه ( CISفوب دریای حوزه ( CISفوب دریای
سیاه)
سیاه)
24مرداد

17مرداد

31تیر

10مرداد

فوالد
بیلت صادراتی کشورهای حوزه ( CISفوب دریای سیاه)  -دالر به ازای هر تن
 24مرداد ماه

 17مرداد ماه

 10مرداد ماه

 31تیر ماه

488

500

500

498

اسلب صادراتی کشورهای حوزه ( CISفوب دریای سیاه)  -دالر به ازای هر تن
 24مرداد ماه

 17مرداد ماه

 10مرداد ماه

 31تیر ماه

530

535

534

530

ماهانه  worldsteelدر هفته اخیر منت شر شد که طبق اطالعات منت شره  500شرکت برتر چین در سال  2017فرو شی بیش از 5800
میلیارد دالر داشته و حدود  GDP %50چین را تشکیل می¬دهند .همچنین تولید فوالد نیمه اول سال  2018رشد  %6داشته و مصرف آن
 8%ر شد دا شته ا ست .تقا ضای فوالد چین هنوز هم قوی ارزیابی می¬ شود ،سرمایه¬گذاری حوزه م سکن چین در نیمه اول ام سال %97
رشد داشته و  PMIبخش فوالد چین در ماه گذشته از  51.6به  54.8رسیده است.
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مس
روند نوسانات قیمت مس در چهار هفته گذشته به شرح جدول زیر می باشد.
مس گرید LME - A
 24مرداد ماه

 17مرداد ماه

 10مرداد ماه

 31تیر ماه

6.059

6.132

6.213

6.068

مذاکرات بین  BHPو معدنکاران ا سکوندیدا (بزرگترین معدن روباز دنیا) همچنان ادامه دارد و وارد دقایق نهایی خود شده ا ست .پی شنهاد
نهایی بهره بردار  BHPحاوی  27هزار دالر پاداش ستتاالنه می¬باشتتد که  16هزار دالر با درخواستتت معدنکاران فاصتتله دارد ،همین امر
منجر به صحبت برخی معترضین از اعتصابات  30روزه شده است .بازار مس دنیا در  4ماه امسال شاهد  60هزار تن مازاد می¬باشد که در
صورت اعتصاب یک ماهه  150هزار تن از عرضه مس جهانی کاتد کم شده و بازار با کسری  90هزار تنی مواجه خواهد شد که می¬تواند
محرک حداقل  %9قیمت باشد.
موجودی انبارهای  LMEبه شرح نمودار زیر می¬باشد.
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آلومینیوم
شمش آلومینیوم LM24

 24مرداد ماه

 17مرداد ماه

 10مرداد ماه

 31تیر ماه

2.038

2.026

2.061

2.039

انبارهای  LMEو شانگهای روند نزولی دا شته ا ست که همین امر نیز منجر به افزایش اندک قیمت بوده ا ست .آلومینیوم نیز مانند بقیه
فلزات اساسی به جهت اخبار رسیده در خصوص تالش چین در راستای کاهش جدال تجاری و همچنین تنش تجاری رخداده بین ترکیه و
آمریکا تحت تاثیر قرار گرفته و با نوسان قیمت مواجه شد.
موجودی انبارهای  LMEبه شرح زیر میباشد.

روی
روند نوسانات قیمت روی در چهار هفته گذشته به شرح جدول زیر می باشد.
قیمت روی با خلوص باالLME -
 24مرداد ماه

 17مرداد ماه

 10مرداد ماه

 31تیر ماه

2.458

2.648

2.630

2.635

قیمت فلز روی با توجه به اخبار حاکی از تالش چین در راستتتای کاهش جدال تجاری چین و آمریکا و از طرفی تنش تجاری پیش¬آمده
بین ترکیه و آمریکا ،در هفته ای که گذشت با نوسانات قیمت همراه بود.
موجودی فلز روی در انبارهای  LMEبه صورت زیر است .موجودی انبارهای شانگهای نیز روندی نزولی داشته است که همزمان آربیتراژ
 48دالری نیز به وجود آمده است.
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گزارش هفتگی بازار بورس
در هفته ای که گذشت شاخص بازار بورس ایران با 1045.62واحد کاهش از  131521.62واحد پایان هفته پیش به 130476واحد در 24
ام مرداد ماه رستتتید .همچنین در بازار فرابورس نیز شتتتاخص با  1.19واحد افزایش از  1499.65به 1500.84رستتتید .در ابتدای هفته خبر
تصویب بخشی از الیحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان تا حدودی قیمت دالر و سکه را در بازار کاهش داد .نوسانات و
ابهامات ارزی باعث شده بود تا معامله گران و سرمایه گذاران با احتیاط بی شتری نظاره گر بازار با شند .شایعات مربوط به محا سبات نرخ
خوراک پتروشیمی ها همچنان تداوم داشت .در همین راستا مشخص نیست که حتی اگر نرخ خوراک پتروشیمی ها آزاد شود شرکت ملی
پاالیش و پخش با آزادستتتازی و محاستتتبه نرخ های نفت و فرآورده های پاالیشتتتگاه ها موافقت می کند یا خیر .اختالف فوالدی ها با
مسئولین وزرات صنعت درباره قیمت گذاری محصوالت فوالدی نیز همچنان پابرجا بود و دولت همچنان اصرار بر قیمت گذاری در بورس
کاال بر ا ساس دالر  4200تومانی دارد .روز دو شنبه نیز به دنبال انت شار خبرهایی مبنی بر آزاد سازی نرخ ارز در بخش کانتینری ()THC
شرکت های خدمات دریایی و بندری ،شرکت های صنعت مذکور همچون نماد ح سینا از سوی سهامداران ،مورد اقبال بازار امروز قرار
گرفتند .صحبت های هفته جاری رهبری در دیدار با اق شار مختلف جامعه و اظهارات ای شان مبنی بر ملغی بودن هرگونه مذاکره با آمریکا
دیگر خبر مهم این هفته بود که ریسک وقوع تحریم های آمریکا در آبان ماه را تقویت کرد.

بازار سکه و ارز
در اولین روز هفته ،شاخص ارزی در ابتدای روز به سوی محدوده  10هزار و  900تومان حرکت کرد ،ولی با مقاومت معاملهگران قیمت تا
محدوده  10هزار و  400تومان عقب نشتینی کرد .ستتکه تمام در ستتاعات ابتدای روز در مقطعی از مرز 4میلیونی عبور کرد ،و در پایان روز
ستتکه تمام روی قیمت  3میلیون و  970هزار تومان قرار گرفت .جوستتازی نوستتانگیران پیرامون کاهش احتمال مذاکره ایران و آمریکا،
افزایش ارزش دالر در شتتهرهای ستتلیمانیه و هرات و نبود تقریبی عرضتته ارز در صتترافیها از جمله عواملی بودند که معاملهگران بازار را
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و سو سه به خرید میکردند؛ با این حال ت صویب ا صالحیه الیحه مبارزه با تامین مالی تروری سم در شورای نگهبان متغیری بود که برخی
معاملهگران را ترغیب کرد در موقعیت فروش قرار بگیرند.
در دومین روز هفته ،نتیجه تقابل فروشندگان و خریداران ،قرارگیری دالر در کانال 10هزار و  400تومان بود .در بازار سکه نیز قیمت سکه
تمام بهار آزادی در ابتدای روز تا کانال  3میلیون و  600هزار تومان عقب نشست .به گفته فعاالن ،یکی از عواملی که در ابتدای روز زمینه
ساز افت قیمت سکه شد ،نا شی از کاهش نرخ سکهای بود که به صورت ودیعی پیش فروش شده بود .در حالی که روزهای پنج شنبه و
شنبه نرخ تحویل سکه های پیش فروش ودیعی  2میلیون و  800هزار تومان تعیین شده بود ،روز یکشنبه با کاهش  100هزار تومانی عدد
 2میلیون و  700هزار تومان برای تحویل به ثبت رسید که از آن مبلغ  4درصد نیز کسر می شد .به گفته فعاالن ،این موضوع در کنار روند
نزولی دالر ،موجب شد سکه بازان با هیجان زیادی فروشنده شوند و قیمت را تا کانال  3میلیون و  600هزار تومان عقب ببرند .با این حال،
زمانی که روند قیمت دالر تغییر کرد ،سکه این بار شتابان راه صعود را در پیش گرفت.
روز دوشنبه ،بازار طالی تهران پس از اندک مدتی از آغاز به کار ،روند کاهشی به خود گرفت .اما بازار ارز که روز را افزایشی آغاز کرده بود،
توانست بهای سکهها و دیگر انواع طال را صعودی کند .سکه که یکشنبه در ادامه روند روز شنبه ،کاهش قیمت را تجربه کرده و به بهای
 3میلیون و  791هزار تومان رستیده بود ،دوشتنبه تا کف روزانه  3میلیون و  704هزار تومان هم پایین آمد .در انتهای فعالیت صترافیها و
سکه فروشیها در پایان سومین روز هفته ،سکه امامی به قیمت  3میلیون و  826هزار تومان به فروش میرفت .در بازار ارز ،دالر امریکا با
 100تومان افزایش به قیمت  10هزار و  700تومان به فروش میرسید .در همین بازار ،یورو و پوند هر دو با افزایش حدودا  400تومانی ،به
ترتیب  11هزار و  940و  13هزار و  350تومان قیمت خوردند.
با وجود رشد آرام سکه در روز دوشنبه ،روز سه شنبه با سیگنال معامالت پشت خطی با رشد دالر تا سطح  10هزار و  800تومان سکه در
سطح  3میلیون و  950هزار تومان آغاز به کار کرد .شنا سایی سود و کاهش تقا ضا افت سکه تا کف  3میلیون و  880تومانی را در میانه
معامالت رقم زد .دورنمای عر ضه سکههای پیش فروش شده ،کاهش تقا ضای محافظهکارانه و افت طالی جهانی ف شار را بر سکه حفظ
نمود .سه شنبه هر دالر آمریکا با ر شد  200تومانی به نرخ  10هزار و  650تومان معامله شد .با وجود ت شدید روند صعودی دالر از ابتدای
هفته ،اما مقاومت ستتقف  11هزار تومانی و فروکش هیجان بازار ،نوستتان دالر را روز دوشتتنبه در بازه  10هزار و  330تا  10هزار و 450
تومان محدود کرد .اما روز ستته شتتنبه معامالت در ستتطح  10هزار و  800تومان آغاز شتتد .افزایش نرخ دالر در معامالت پشتتت خطی در
ساعات پایانی روز دو شنبه ،عامل ت شدید نو سانات صعودی دالر بود .با وجود این ،به تدریج نرخ دالر روند کاه شی را طی کرد و معامالت
عمده ارزی تا کف  10هزار و  580تومان نیز رسید .اما در ادامه با افزایش خریداران ،نرخ دالر تا حدی صعودی شد.
روز پنج شنبه در شرایط تداوم افت طالی جهانی ،کاهش نوسانات دالر و دورنمای ارائه سکه های پیشفروش شده بر سکه فشار آورد .با
وجود لمس کف  3میلیون و  230هزار تومانی سکه همگام با اجرایی شدن بسته ارزی بانک مرکزی و افت نرخ دالر ،اما سیگنال بازارساز
با عرضه سکه های پیش فروش (نرخ شناور) در سطح  3میلیون و  100هزار تومان سکه و صعود دالر مجددا سکه را صعودی کرد .اما در
هفته گذ شته بازگ شت تدریجی آرامش به بازار ارز و تداوم روند نزولی طالی جهانی و لمس کف  1260دالری در ساعات پایانی سکه تا
کف  3میلیون و  690هزار تومان نیز افت داشت .همچنان سیگنال دالر با سیاستهای بینالمللی و عرضه سکههای پیش فروش بر سکه
اثرگذار است.

12

تغییرات قیمت یورو
124000
122000
120000
118000
116000
114000
112000
110000
1397/05/20 1397/05/21 1397/05/22 1397/05/23 1397/05/24 1397/05/25

تغییرات قیمت سکه امامی
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
1397/05/20 1397/05/21 1397/05/22 1397/05/23 1397/05/24 1397/05/25

اخبار اقتصادی-سیاسی جهان و ایران
•

•

بر ا ساس م صاحبه رئیس خدمات فنی شرکت پترو شیمی پردیس ،فاز سوم بزرگترین مجتمع تولید اوره و آمونیاک خاورمیانه به
ظرفیت کامل تولید رسیده است .بر اساس گفتگوی صورت گرفته ،فاز سوم شرکت پردیس ،از زمان بهره برداری یعنی آبان ماه
سال  1396تاکنون ،موفق به تولید  401666تن اوره شده است.
واردکنندگان مواد اولیه و ملزومات خط تولید بر اساس تصمیم دولت از پرداخت مابه تفاوت ارزی در گمرکات معاف شده اند.
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•
•
•

بر اساس آمار ماهیانه اوپک ،تولید نفت ایران در ماه میالدی گذشته با  56300بشکه کاهش در روز نسبت به ماه قبل از آن ،به
طور متوسط به سطح  3میلیون و  737هزار بشکه در روز رسیده است.
طبق نظر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ،نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی متناسب با افزایش نرخ ارز فروش
محصوالت آنها ،رشد خواهد یافت.
در هفته ای که گذ شت به جهت تحریم ترکیه تو سط آمریکا ،ارزش لیر کاهش بی سابقه دا شت که منجر به خروج سرمایه-
گذاران از بازارهای ستترمایه و کاهش قیمت های مس ،ستترب و روی شتتد .البته در آخر هفته به جهت اعالم ستترمایه¬گذاری
15میلیارد دالری قطر در ترکیه ،کاهش ارزش لیر متوقف شتتتد و تاحدی وضتتتعیت رو به بهبود رفت .در آخر هفته ،دولت چین
گروهی را برای مذاکره با آمریکا در راستای کاهش تنش تجاری فرستاد .این خبر بعد از اقدام دو کشور در اعمال تعرفه بر روی
 34میلیارد دالر کاالی تجاری رخ داده و منجر به کاهش بخشی از تنش بازار شده است.

•
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