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ارزهای عمده
شاخص دالر
شاخص دالر آمریکا در کانال صعودی معامله می شود
با توجه به نمودار هفتگی شاااخص دالر آمریکا مالحظه می شااود که روز  21ژانویه ،حرکات نزولی بازار که از اوج قیمتی  103٫80شاارو
شده بود ،بعد از یک سال از سوی نرخ  88٫20متوقف شد که در ادامه شاهد نو سان شاخص دالر آمریکا بین سطوح 90٫50-88٫20
بودیم .هفته آخر ماه آوریل ،بازار سقف محدوده نو سانی (نرخ میانی  )90٫50را شک ست و وارد فاز ا صالحی شد ،به طوریکه شاخص دالر
آمریکا بعد از شکست اصالح  38٫2درصد فیبوناچی به مقاومت رند  95واحدی رسید.
از اواخر ماه مه ،حرکات ا صالحی بازار از سوی نرخ رند  95واحدی متوقف شد که در نتیجه آن حرکات قیمتی شاخص دالر بین نرخ رند
 95و کف کانال صعودی بلند مدت محدود شده بودند .هفته دوم ماه اوت ،دالر آمریکا در ادامه فشارهای خرید توانست مقاومت  95واحدی
را ب شکند و حرکات ا صالحی خود را بعد از شک ست سطح  50در صد فیبوناچی تا سقف کانال ب سط دهد .اما مقاومت سقف کانال مانع از
ادامه حرکات اصااالحی شااد و شاااخص دالر را با تشااکیل پین بار نزولی تا نرخ رُند  95واحدی تضااعیف کرد .هفته گذشااته ،بازار در قال
مقاومت به  95واحدی واکنش نشان داد و به کف کانال سقوط کرد که حمایت کف کانال باعث بازگشت شاخص به سمت نرخ  95واحدی
همراه با تشکیل کندل پین بار صعودی ضعیفی شد.

سیگنال شکست نرخ رُند  95واحدی:
در طی هفته جاری اگر شاخص دالر به پین بار صعودی واکنش ن شان دهد و در ادامه بازگ شت مثبت از کف کانال نرخ رُند  95واحدی را
بشکند ،می تواند رالی صعودی جدیدی تا سقف کانال به راه بیندازد .در این صورت سطوح  95٫50و اصالح  50درصد فیبوناچی مقاومت
های بازار خواهند بود.

سیگنال بازگشتی از نرخ رُند  95واحدی:
اگر نرخ  95که در سه ماهه اخیر چندین بار در قال مقاومت ظاهر شده بود ،مجدداً به مقاومت تبدیل شود ،می تواند شاخص دالر را دوباره
به سمت کف کانال بازگرداند .برای ادامه بازگشت نزولی از سقف کانال ،بایستی کف کانال به همراه اصالح  38٫2درصد فیبوناچی شکسته
شوند.
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شاخص EURUSD

آیا پین بار نزولی  EURUSDعمل خواهد کرد؟
با توجه به نمودار هفتگی  EURUSDمالحظه می شود که حرکات نزولی بازار که از مقاومت رند  1٫4000شرو شده بود ،از سوی کف
قیمتی  1٫0470متوقف شد و نرخ برابری توان ست حرکات ا صالحی خود را بعد از شک ست ا صالح  50در صد فیبوناچی تا نزدیکی ا صالح
 61٫8درصدی بسط دهد .این فیبوناچی از نرخ رند  1٫4000تا کف قیمتی  1٫0470رسم شده است .در تاریخ  21ژانویه ،مقاومت نرخ رند
 1٫2500از ادامه حرکات صعودی ممانعت کرد که نتیجه آن شرو رالی نزولی جدیدی بود .هم چنین بازگ شت نزولی از نرخ رند 1٫2500
تائیدی بر تشکیل خط روند نزولی (رسم شده از اوج قیمتی  )1٫4000بود.
روز  27مه ،حرکات نزولی بازار از سااوی کف قیمتی  1٫1509متوقف شااد .که در ادامه جفت ارز  EURUSDبیش از دو ماه و نیم در فاز
خنثی  1٫1509-1٫1800معامله می شد .هفته دوم ماه اوت EURUSD ،در ادامه فشارهای فروش نرخ  1٫1509را شکست و به اصالح
 23٫6در صد فیبوناچی سقوط کرد .اما ا صالح  23٫6در صدی از ادامه حرکات نزولی ممانعت کرد که شاهد بازگ شت صعودی جفت ارز به
ساامت نرخ  1٫1600بودیم .هفته گذشااته ،نرخ برابری در قال حمایت به  1٫1600دالر برخورد کرد که نتیجه آن تقویت بازار تا مقاومت
جزئی  1٫1725بود .اما حفظ موقعیت مقاومت  1٫1725دالر ،نرخ برابری را با تشکیل کندل پین بار نزولی به سمت  1٫1600بازگرداند.

سیگنال شکست نرخ رُند  1٫1600دالر:
از آنجایی که روند یورو در برابری دالر آمریکا هم چنان نزولی است ،در طی هفته جاری اگر بازار به پین بار نزولی واکنش نشان دهد و به
زیر نرخ رُند  1٫1600دالر عبور کند EURUSD ،می تواند دوباره به سامت  1٫1400 ،1٫1509و اصاالح  23٫6درصادی بازگردد .برای
ادامه حرکات نزولی به شکست قطعی اصالح  23٫6درصدی نیاز است.

سیگنال بازگشتی از نرخ رُند  1٫1600دالر:
اگر نرخ  1٫1600در قال حمایت عمل کند ،جفت ارز دوباره به سمت مقاومت  1٫1725باز خواهد گ شت .برای این که بازگ شت صعودی
بازار از اصالح  23٫6درصد فیبوناچی ادامه یابد ،بازار بایستی از مقاومت های  1٫1800 ،1٫1725و اصالح  38٫2درصدی عبور کند .در این
صورت مقاومت های بعدی بازار سطوح  ،1٫2000اوج قیمتی  1٫2091و  1٫2200خواهند بود.
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اونس
اونس طال با نرخ رُند  1200دالر درگیر است
طبق نمودار هفتگی اونس طالی جهانی مالحظه می شود که کف قیمتی  11د سامبر  2016در نرخ  1122٫87دالر حرکات نزولی بازار را
محدود کرد و شاهد ورود طال به کانال صعودی بلند مدت بودیم .در ادامه قیمت طال بعد از ورود به کانال صعودی افزایش یافت ،به طوری
که بازار اوج قیمتی سال ( 2017نرخ  )1357را شکست و به محدوده مقاومت  1365-11375رسید .این محدوده در سال  2016سه بار در
قال مقاومت ظاهر شااده و هم نین شااامل اوج قیمتی سااال  2016می شااود .در هفته آخر ماه ژانویه ،محدوده مقاومتی از ادامه حرکات
صعودی تا سقف کانال ممانعت کرد که نتیجه آن نوسان طال بین محدوده  1365-1300بود.
روز  29آوریل  ،2018اونس طال توان ست در ادامه ف شارهای فروش کف قیمتی کانال صعودی را بعد از  16ماه ب شکند و به کف محدوده
نو سانی بر سد .هفته سوم ماه مه بازار بعد از برخورد مجدد به کف کانال ،نرخ  1300دالر (کف قیمتی محدوده نو سانی) را بعد از پنج ماه
شااکساات و رالی نزولی جدیدی به راه انداخت .بازار در ادامه حرکات نزولی  140دالر سااقوط کرد و به نرخ  1160دالر رساید .اما در ادامه
مشخص شد که شکست کف قیمتی سال  2013در نرخ  1180دالر جعلی بوده و طالی جهانی بعد از ثبت کف قیمتی جزئی  1160دالر
به باالی  1180بازگ شت .اونس طال هفته معامالتی گذ شته را صعودی آغاز کرد و به نرخ  1214دالری ر سید که مقاومت این نرخ قیمت
طال را دوباره تا نرخ رُند  1200دالر کاهش داد.

سیگنال شکست نرخ رُند  1200دالر:
از آنجایی که روند کلی بازار نزولی اساات ،طی هفته جاری اگر بازار در ادامه بازگشاات نزولی از مقاومت  1214دالر به زیر نرخ  1200دالر
عبور کند ،اونس طال می تواند دوباره به سمت سطوح  1180و  1160بازگردد .شک ست نرخ  1160به همراه نرخ میانی  ،1150بازار را به
هدف بعدی در کف قیمتی  11دسامبر  2016در نرخ  1122٫87خواهد رساند.

سیگنال بازگشتی از نرخ رُند  1200دالر:
اگر نرخ  1200دالر در قال حمایت عمل کند ،اونس طال می تواند دوباره به مقاومت  1214دالر برسااد .برای اینکه بازگشاات صااعودی
جزئی بازار از  1160دالر ادامه یابد ،بایستی بازار به باالی مقاومت  1214دالر عبور کند ،در این صورت قیمت طال با مقاومت های ،1235
 1260و  1275مواجه خواهد شد.
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بازار نفت
نفت خام درگیر به مقاومت مهم  70دالری
به گزارش وزارت انرژی روسیه ،این کشور در ماه اوت روزانه  11٫21میلیون بشکه نفت استخراج کرده ،که تغییری کمی با میزان ماه ژوئیه
دارد .در ماه ژوئیه سطح استخراج نفت خام روسیه به نزدیکی اوج سال  2016رسیده بود.
در ماههای ژوئن و ژوئیه تولید نفت خام روسیه روزانه با افزایش  250هزار بشکهای همراه بود ،درحالیکه تولید نفت خام عربستان پایینتر
از مقدار ماههای قبل بوده اساات .در ماه اوت تمامی تولیدکنندگان نفت خام روس ایه ،سااطح تولید خود را با شای مالیمی افزایش دادهاند.
صادرات نفت خام روسیه هم با رشد  1٫9درصدی نسبت به ماه ژوئیه همراه بوده است.
اما در گزارشااای دیگر از بلومبرگ ،وزیر نفت عمان گفته اسااات که برخی از تول یدکنندگان اوپک پالس ( ،+OPECاعضاااای اوپک و
تولیدکنندگان بزرگ دنیا مثل روسیه) در رسیدن به سطح سهمیه تولید نفت خام خود به مشکل برخوردهاند .دلیل اصلی این مشکل ،کمبود
سرمایهگذاری است“ .قیمت نفت خام در ادامه سال  2018بین محدوده  70تا  80دالری خواهد بود”.

پتروشیمی
متانول
بر اساس آخرین داده های منتشر شده نشریه پلتس در تاریخ جمعه  24آگوست  2018نرخ متانول  CFRچین با اندکی افزایش در محدوده
 400دالر معامله شد .نرخ متانول در معامالت مربوط به سررسید ابتدای  ،2019به نرخ 3400یوآن رسیده است .قراردادها و نرخ های مورد
معامله کنونی نشان از ثبات میانگین قیمت محصول فوق در حوالی  400دالر برای کل سال جاری دارد.

اوره
نرخ هر تن اوره گرانول در هفته گذشته با رشد باالی  10دالری ،در نرخ  300دالر معامله شد .قراردادهای اوره در سررسیدهای آتی نیز در
حوالی  290دالر معامله شدند .الزم به ذکر ا ست که با وجود افزایش چ شمگیر نرخ اوره جهانی در این ف صل سال ،به دلیل تحریم های
آمریکا و عدم تمایل تامین کنندگان به معامله با ایران ،نرخ اوره صاااادراتی ایران به طور متوساااط  60دالر از قیمت های جهانی ،پایینتر
معامله می شود.
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منبع :نشریه پلتس

الفین ها
بهبودهای اخیر در بازار داخلی چین منجر به شکل گیری روند صعودی برای دورنمای کوتاه مدت قیمت های نقدی پلی پروپیلن هند شده
ا ست .این امر در حالی رقم خورد که ضعف روپیه در برابر دالر جو کلی بازار محصول را مختل کرد .قیمت های مربوط به اتیلن و پروپیلن
طی چهار هفته گذشته در نمودارهای زیر نشان داده شده است:
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منبع :نشریه پلتس

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
6000
5000
4000
3000
2000
1000
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

10مرداد

17مرداد
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31تیر

فوالد
بیلت صادراتی کشورهای حوزه ( CISفوب دریای سیاه)  -دالر به ازای هر تن
 8شهریور ماه

 31مرداد ماه

 24مرداد ماه

 17مرداد ماه

475

473

488

500

اسل صادراتی کشورهای حوزه ( CISفوب دریای سیاه)  -دالر به ازای هر تن
 8شهریور ماه

 31مرداد ماه

 24مرداد ماه

 17مرداد ماه

510

525

530

535

ماهانه  worldsteelدر هفته گذ شته منت شر شد .در این گزارش که عملکرد  66ک شور ع ضو در ماه جوالی را ن شان میدهد ،برای ایران
شاهد کاهش تولید ماه به ماه هستیم .رشد تولید فوالد دنیا نیز در ماه جوالی  5.8درصد بوده است که نسبت به  5درصد  7ماهه ابتدایی
سال افزایش داشته ست .روند تولید در چین و هند نیز با رشد به ترتی  7.2و 8درصد مناس ارزیابی می شود.

مس
روند نوسانات قیمت مس در چهار هفته گذشته به شرح جدول زیر می باشد.
مس گرید LME - A
8شهریور ماه

31مرداد ماه

24مرداد ماه

17مرداد ماه

6064

6025.50

6059

6132

در هفته گذ شته  100هزار تن از موجودی انبارهای  LMEکاه شی لغو مجوز فروش شده اند و موجودی انبارهای شانگهای نیز کاه شی
بوده است .تضعیف دالر نیز در افزایش قیمت مس در این هفته موثر واقع شد.
موجودی انبارهای  LMEبه شرح نمودار زیر می باشد.
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آلومینیوم
شمش آلومینیوم LM24

8شهریور ماه

31مرداد ماه

24مرداد ماه

17مرداد ماه

2116

2040.50

2038

2026

ماده اولیه تولید شمش آلومینیوم در بازارهای جهانی روندی رو به رشد دارد و طی دو ماه اخیر  26درصد افزایش یافته است .ترامپ نیز در
هفته ای که گذ شت ت صمیم گرفت تا مجوز واردات آلومینیوم را به صورت موردی به برخی ک شورها اعطا کند که این ت صمیم تاثیر مثبتی
بر چ شم انداز نرخ های جهانی دارد .موجودی انبارهای  LMEنیز  1400تن کاهش یافته و مجوز فروش  50هزار تن آلومینیوم در ده روز
گذشته لغو شده است.
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 -
8شهریور ماه

31مرداد ماه

24مرداد ماه

17مرداد ماه

2506

2434

2458

2648

قیمت فلز روی در هفته گذشته با توجه به کاهش قابل توجه موجودی انبارهای  LMEو لغو مجوز فروش  4550تن افزایشی بود .آربیتراژ
بین بورس های لندن و شانگهای نیز تا  151دالر افزایش یافته و بازار چین با کمبود مواجه است.
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موجودی فلز روی در انبارهای  LMEبه صورت زیر است.

گزارش هفتگی بازار بورس
در هفته جاری شاخص بازار بورس ایران با  1128.99واحد افزایش از ابتدای هفته به  137472.36واحد رسید .هم نین در بازار فرابورس
نیز شاخص با  11.30واحد افزایش به  1556.36واحد رسید .بازار ابتدای هفته با سیگنال مثبت نرخ های جهانی ناشی از تضعیف دالر کار
خود را آغاز کرد .در این بین انتشاااار گزارش ماهانه خار و کاهش فروش مقداری بویژه توقف فروش  LPGباعث شاااد تا بازار به این
گزارش واکنش داده و فشااار فروش در سااهم های صااادراتی به ویژه گروه پتروشاایمی با نگرانی از تاثیر تحریم ها بر فروش شاارکت ها
افزایش یابد .اختیار تام وزیر صنعت در عزل مدیران پترو شیمی ها و هم نین الزام شرکت هایی که ارز خود را در سامانه نیما عر ضه نمی
کنند به تحو یل ارز خود به بانک مرکزی دیگر اخباری بود که بازار را هم نان در ابهام آینده نگاه داشااات .اما انتشاااار گزارش ماهانه
پتروش ایمی جم که نشااانی از افت فروش نداشاات امیدها را مجددا به بازار برگرداند .عرضااه مفتول و کاتد مس فملی در بورس کاال نیز با
کاهش محسااوس حجم خرید توسااط خریداران همراه بود و دو علت برای آن می توان متصااور بود :گزینش خریداران به عالوه افزایش
قیمت ها .آزاد سازی نرخ فرآورده های ویژه که حدودا  15در صد حجم مح صوالت پاالی شی ها را در برمی گیرد باعث شد تا ب سیاری
انتظار تعدیل سود از این شرکت ها دا شته با شند و معامالت آن ها پر حجم دنبال می شد .از طرفی فعاالن بازار با توجه به این آزاد سازی
انتظار آزادسازی نرخ فرآورده های اصلی را نیز داشتند .روانکاران که مصرف کنندگان محصوالت پاالیشگاه ها هستند اعتراض شدید خود
به این مصااوبه را اعالم نموده و در یک اقدام بساایار عجی با مصااوبه جدید شاارکت ملی پاالیش نرخ فرآورده های ویژه به دالر دولتی
بازگ شت .تقارن این مو ضو با جل سه سوال از رئیس جمهور در مجلس و افزایش ری سک سیا سی بازار به طور کلی منفی شد اگر چه
بسیاری از صفوف فروش تا پایان بازار جمع شد .تصمیم های سلیقه ای و هیجانی به همراه نرخ گذاری دستوری از جمله مواردی هستند
که سرمایه گذاری را با ریسک باالیی مواجه کرده است.
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بازار سکه و ارز
هفته گذشته بازار سکه و ارز شرو کم نوسانی را تجربه نمود و قیمت ها در محدوده روز پنجشنبه و اندکی کاهشی بود .روز شنبه هر سکه
طرح جدید با افت  30هزار تومانی به قیمت  3میلیون و  820هزار تومان معامله شد .پیشتر اعالم خبر وصول طرح ممنوعیت عرضه سکه
های پیش فروش بدون محدودیت حمایت کف  3میلیون و  700هزار تومان از سکه را تقویت کرد .هفته قبل در شرایط نوسان قیمت طال
در بازه  1180تا  1200دالر و نوسان محدود دالر سکه در کانال  3میلیون و  800هزار تومانی حرکت کرد .با وجود جهش طال روز جمعه
(باالتر از سقف  1200دالری) کم واکنشی سکه به طالی جهانی و کمنوسانی دالر در شرایط تعطیلی بازارهای مرزی ،عامل فشار بر سکه
شد.
آرامش بازار سکه و ارز دوام چندانی نداشت و روز یکشنبه قیمت دالر و یورو در بازار آزاد افزایشی بود و دالر تا  10هزار و  650تومان و
یورو تا  12هزار و  450تومان افزایش قیمت داشت .اگرچه برکناری وزیر اقتصاد کرباسیان انتظار میرفت که اثر روانی بر بازار داشته باشد،
اما به عقیده فعاالن بازار افزایش تقاضا عامل اصلی افزایش قیمتها بود؛ چرا که اکنون با توجه به افزایش نرخی که در اکثر بازارها در حال
رخ دادن است ،مردم که چند روزی بود از خرید دالر کمی دست کشیده بودند ،بار دیگر به سمت بازار آمده و با ناامیدی از اینکه قرار نیست
قیمتها کاهشی شود و یا ثبات داشته باشد ،بار دیگر تقاضا برای خرید را باال بردهاند تا ریال را به دالر تبدیل کنند.
روز دو شنبه نیز هر سکه طرح جدید با ر شد  100هزار تومانی به قیمت  3میلیون و  970هزار تومان معامله شد .ر شد دالر بی شترین ر شد
روزانه سکه در  3هفته اخیر را رقم زد .در بازار ارز پس از حبس بازهای دالر در کانال  10هزار و  300تا  10هزار و  600تومان ،سقف مزبور
شک سته شد .افزایش تقا ضای خرد در کنار تنشهای داخلی عامل حمایت از دالر شد .بنابراین پس از روند کمنو سان سکه در کانال 3
میلیون و  800هزار تومانی در  6روز معامالتی اخیر ،مقاومت سقف  3میلیون و  900هزار تومانی شکسته شد .هر دالر آمریکا با رشد 180
تومانی به نرخ  10هزار و  750تومان معامله شااد .با کاهش التهابات بازار ارز از نیمه دوم مرداد با اجرایی شاادن بسااته جدید ارزی ،از 29
مرداد تا یکشنبه  4شهریور شاهد کمنوسانی دالر در بازه  10هزار و  400تا  10هزار و  600تومان بودیم .با این وجود ،هم نان تردیدهای
بینالمللی در کنار نزدیک شاادن به دور دوم تحریمها و احتمال کاهش درآمدهای نفتی ،مانع از افت قابل توجه دالر شااد .از ابتدای هفته،
افزایش تقا ضای خرد در بازار ارز با ر شد تقا ضای م سافرتی ،تقا ضای ارز دان شجویی و شنا سایی فر صت خرید از سوی معاملهگران دالر را
صاعودی کرد .اما روز دوشانبه توجه معاملهگران به اساتیضااح برخی وزرا و اعالم وصاول طرح ساوال از رئیسجمهور در مجلس با رشاد
تقاضای محافظهکارانه سقف شکنی دالر را رقم زد .در کنار دالر ،قیمت یورو نیز در بازار آزاد افزایشی شد .در سومین روز هفته ،یورو 300
تومان ر شد کرد و به بهای  12هزار و  500تومان ر سید .در شرایطی قیمت دالر و یورو در روزهای ابتدایی شهریورماه در م سیر افزای شی
قرار گرفته است که برخی فعاالن باور دارند در صورت ادامه نوسانات ممکن است بخشی از سپردهگذاران بانکی نیز به جای تمدید حساب
های خود با سود های پیشین تصمیم بگیرند وارد بازار ارز شوند.
روز سه شنبه ریسکگریزی معاملهگران با استیضاح برخی وزرا و طرح سوال از رئیسجمهوری جهش دالر میانه سه شنبه تا سقف  11هزار
و  200تومان و لمس سقف  4میلیون و  100هزار تومان سکه را رقم زد .اما با کاهش التهابات بازار ارز ،سکه اندکی نزولی شد .هر دالر
آمریکا با رشااد  160تومانی به نرخ  10هزار و  910تومان معامله شااد .پس از روند کمنوسااان دالر در کانال  10هزار و  400تا  10هزار و
 600تومان ورود تدریجی تقا ضای خرد به بازار ،از ابتدای هفته دالر را صعودی کرد .روز سه شنبه با طرح سوال از رئیس جمهوری و عدم
رضایت نمایندگان در کنار نگرانیها نسبت به «برجام» با تشدید فضای ابهام دالر را تا سقف  10هزار و  950تومانی افزایش داد .با وجود
رشد دالر تا سقف  11هزار و  200تومان ،اما افزایش عمق بازار ارز پس از بازگشت صرافیها ،مانع از تشدید هیجانات صعودی بازار شد و
در ساعات پایانی دالر را نزولی کرد.
برخالف رشد ربع سکه در روز چهارشنبه ،سکه تمام بهار آزادی کاهش قیمت را تجربه کرد .در پنجمین روز هفته ،سکه  10هزار تومان از
ارزش خود را از د ست داد و به قیمت  4میلیون و  40هزار تومان ر سید .از نظر برخی بازیگران ،سکه روز چهار شنبه کمی تعدیل قیمت را
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تجربه کرده بود .از نظر فعاالن ،ماندن باالی این مرز به معنی حرکت سکه به سوی سطح مقاومتی  4میلیون و  200هزار تومانی خواهد
بود .روز چهارشنبه ،دالر  60تومان افزایش را به ثبت رساند و روی عدد  10هزار و  970تومان ایستاد .به گفته فعاالن ،مهمترین عاملی که
در بازار ارز زمینه ساز افزایش قیمت شده  ،ورود تقا ضای خرد و احتیاطی به بازار بوده ا ست .هم نین برخی از معاملهگران عنوان کردند،
تقا ضای ارز برای مهاجرت یا تح صیل نیز در بازار ارز بی شتر شده ا ست .عده دیگری باور دارند ،هر چقدر به زمان اجرایی شدن دور دوم
تحریمها نزدیک شویم ،به مرور تقاضا برای خرید ارز افزایش بیشتری پیدا میکند.

تغییرات قیمت یورو
130000
128000
126000
124000
122000
120000
118000
116000
1397/06/03 1397/06/04 1397/06/05 1397/06/06 1397/06/07 1397/06/08

تغییرات قیمت سکه امامی
41,000,000
40,500,000
40,000,000
39,500,000
39,000,000
38,500,000
38,000,000
37,500,000
37,000,000
36,500,000
1397/06/03 1397/06/04 1397/06/05 1397/06/06 1397/06/07 1397/06/08
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اخبار اقتصادی-سیاسی جهان و ایران
•
•
•
•
•

•

جنگ تجاری بین آمریکا و چین منجر به افزایش قیمت اتیلن دی کلراید به حداکثر رقم  16ماه گذشته خود شده است.
آغاز به کار خط  EDCپتروشیمی غدیر تحت تاثیر دریافت یک هزار تن  VCMطی هفته گذشته ،منجر شد تا خبرهایی مبنی
بر ادامه فعالیت خط تولید پی وی سی شرکت مذکور با ظرفیت 80درصدی منتشر شود.
بر اساس مصاحبه منتشر شده از سوی مدیرعامل شستا ،ادغام شرکت های شستا ،هلدینگ خلیج فارس و سرمایه گذاری غدیر
در دستور کار قرار گرفته و تنها در انتظار امضای وزارت نفت و کار می باشد.
در پی تحریم های آمریکا علیه ایران ،حدود  53شااارکت بین المللی اروپایی ،آسااایایی و آمریکایی بازار ایران را تر کرده یا
فعالیت های خود را به حالت تعلیق درآوردند.
دسااتورالعمل تنظیم بازار مس جز اخبار مهم هفته گذشااته بود بر اساااس این دسااتورالعمل قیمت پاید کاتد مس با قیمت (نرخ
رسمی بانک مرکزی* )LME*1.1تعیین می شود و قیمت پایه مفتول مسی نیز  1.05برابر کاتد می باشد .از جمله مواردی که
در این د ستورالعمل بر آن تاکید شده ا ست می توان به باز بوده سقف رقابت ،الزام به عر ضه کلیه تولیدکنندگان ،تعیین لی ست
مجاز خریداران بورس توسط سامانه بهین یاب اشاره کرد نکته قابل توجه در مورد این دستور العمل این است که حقوق دولتی
معادن مس متناسا با رشااد قیمت اصااالح می شااود .پایه قیمت در دسااتورالعمل تنظیم بازار آلومینیوم نیز (نرخ رساامی بانک
مرکزی* )LME*1.1تعیین شده و آلومینیوم المهدی و هرمزال نیز ملزم به عرضه شده اند.
در هفته ای که گذ شت صحبت های رییس بانک مرکزی آمریکا مبنی بر اینکه خبری از شتاب تورم به باالی  2در صد وجود
ندارد و کاهش انتظارها برای ر شد نرخ بهره به همراه انت شار داده ر شد  GDPسه ماهه دوم  2018در سطح  4.1در صد ،دالر
کاهش یافت و کامودیتیها با رشااد قیمت همراه شاادند .در پایان هفته با وجود کاهش شاادید موجودی انبارهای  ،LMEرشااد
اند دالر و عدم پیشرفت مذاکرات تجاری چین و آمریکا به عالوه کاهش ارزش لیر ترکیه باعث فشار بر بازارها شده بودند.
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