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وضع ارزهاي عمده و نرخ هاي بهره  :روز دوشنبه ،در پي تمرکز سرمایهگذاران بر انتشار آمارهاي تولیدات کارخانهاي اروپا در روز پنجشنبه به منظور یافتن نشانههایي از بهبود اقتصاد منطقه یورو ،نرخ دالر در
برابر یورو تغییر اندکي داشت .با وجود تداول عملکرد ضعیف دالر در شرایط افزایش ریسکپذیري ،آمارهاي روز جمعه نشان داد؛ هفته گذشته ،معاملهگران خالص موقعیتهاي خرید دالر را به باالترین سطح
از دسامبر  5102تقویت کرده و موقعیتهاي فروش یورو را همچنان حفظ نمودهاند .مطابق آمارهاي روز جمعه؛ به لطف افزایش بیش از انتظار وامهاي بانکي جدید که باعث افزایش ریسکپذیري سرمایه-
گذاران چیني شده ،صادرات این کشور در ماه مارس افزایش یافته است .روز شنبه ،استیون منوچین ،وزیر خزانهداري آمریکا ،اظهار داشت؛ توافقنامه تجاري کشورش با چین ،فراتر از تالشهاي قبلي براي باز
کردن بازارهاي چین به روي شرکتهاي آمریکایي بوده و ابراز امیدواري نمود که هر دو کشور به دور نهایي مذاکرات نزدیک شدهاند .براساس اظهارات دو منبع آگاه از روند مذاکرات؛ به دلیل مقاومت
مقامات چیني ،مذاکرهکنندگان آمریکایي از موضع محدود کردن یارانههاي صنعتي چین به عنوان یکي از شروط معامله تجاري با این کشور کوتاه آمدهاند که این امر نشاندهنده عقبنشیني آمریکا از یکي از
اهداف اصلي این کشور در مذاکرات تجاري است.
فلزات قیمتي :روز دوشنبه ،افزایش امیدها به حصول توافق تجاري بین امریکا و چین باعث افزایش ریسکپذیري معاملهگران شد .در نتیجه؛ حتي با وجود عقبنشیني دالر ،بهاي طال به پایینترین سطح یک هفته
اخیر افت نمود .در این روز ،بهاي نقدي و بهاي طالي قراردادهاي آتي آمریکا به ترتیب  1/5و  1/3درصد کاهش یافت .از لحاظ فني؛ هفته گذشته قیمتهاي طال به پایینتر از میانگین متحرک  011روزه
(حدود  0521دالر در هر اونس) کاهش یافت که معاملهگران معتقدند ميتواند عالمتي نزولي باشد .افت بهاي این فلز قیمتي به کمتر از سطح مقاومت رواني  0311دالر در هفته گذشته نیز به تورش منفي بیشتر
اشاره دارد .در این روز ،بهاي نقره  1/5درصد افزایش و بهاي پالتین و پاالدیوم هر کدام  1/2درصد کاهش یافت.
نفت خام :روز دوشنبه ،در پي اظهارات وزیر دارایي روسیه مبني بر احتمال تصمیم اوپک و روسیه به افزایش تولید نفت جهت مبارزه با آمریکا براي سهم بازار ،بهاي نفت تضعیف شد .با این وجود ،کمبود
عرضه جهاني نفت به دلیل کاهش تولید نفت ایران و ونزوئال در پي دریافت نشانههایي از سختتر شدن تحریمهاي آمریکا علیه این دو کشور و احتمال کاهش تولید نفت لیبي به دلیل تجدید درگیريها ،افت
بهاي نفت را محدود نمود .وزیر دارایي روسیه افزود :از واکنش کشورهاي عضو اوپک درخصوص این سناریو خبر ندارد ،اما به نظر ميرسد عربستان سعودي (رهبر بالفعل اوپک) قصد کاهش تولید را دارد .با
این وجود ،منابع آگاه اوپک گفتند ،در صورت تداوم اختالالت بازار ،تولید نفت عربستان سعودي از ماه ژوئیه افزایش خواهد یافت .شایان ذکر است؛ به دلیل افزایش تولید نفت شیل ،تولید هفتگي نفت آمریکا
به  05/5میلیون بشکه در روز (باالترین سطح تاریخي) افزایش یافته است .مطابق پیشبیني دولت آمریکا؛ ماه مي ،تولید نفت از  1حوضه عظیم نفت شیل با  21هزار بشکه افزایش در روز به  2//۸میلیون بشکه در
روز خواهد رسید .در معامالت پایاني روز دوشنبه ،بهاي نفت برنت و نفت آمریکا به ترتیب  1/2و  1/2درصد کاهش یافت.
بورس وال استریت  :روز دوشنبه ،به موجب افت شاخص بخش مالي در پي کاهش تمایل سرمایهگذاران به سهام این بخش به دلیل درآمد اندک بانکها ،بازار والاستریت تضعیف گردید .در این روز ،ارزش
سهام بانکهاي گلدمن ساکس و سیتي گروپ به ترتیب  3/2و  1/0درصد کاهش یافت .در نتیجه ،شاخص بخش مالي با  1/۸درصد کاهش ،بیشترین افت در میان  00بخش عمده شاخص اس اند پي را تجربه
نمود .در معامالت پایاني روز دوشنبه ،شاخصهاي میانگین صنعتي داوجونز ،اس اند پي 211و ترکیبي نزدک به ترتیب با  1/1۸ ، 1/0و  1/0درصد کاهش به  5۵12/22 ، 5۸32//11و  1۵1۸/10واحد رسیدند.
بورس اوراق بهادار تهران :به گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل قیمت سهام در روز دوشنبه  5۸فروردین ماه  03۵2به رقم  510212/2واحد رسید که نسبت به شاخص کل روز یکشنبه 52
فروردین ماه 03۵2به میزان  2150/1واحد افزایش داشت .
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افت شدید لیرترکیه در مقایسه با سایر ارزهاي بازارهاي نوظهور
خبرگزاري رویترز مورخ  -)03۵2/10/53( 510۵/1//05ناامیدي سرمایهگذاران از طرح اصالحات اقتصادي دولت
ترکیه که هفته گذشته اعالم شد ،پول ملي این کشور را در وضعیت بدتري قرار داد .روز جمعه ،لیر بیشترین افت در
میان سایر ارزهاي بازارهاي نوظهور را ثبت کرد.
در راستاي تالش دولت ترکیه براي جلب ا عتماد بازار و ایجاد تحول در اقتصاد آسیب دیده این کشور ،روز چهارشنبه
از طرح اصالحاتي شامل تزریق سرمایهاي معادل  52میلیارد لیر( //22میلیارد دالر) به بانکهاي دولتي ترکیه رونمایي
کرد ،که تاثیر اندکي در کاهش نگرانيهاي فزاینده داشت.
در حالي که شاخص سهام کشورهاي در حال توسعه اندکي تضعیف گردید ،شاخص ارزهاي بازارهاي نوظهور (ام اس
سي آي )  1/0درصد کاهش یافت .روز جمعه ،پس از افت لیر به کمترین سطوح سه هفته اخیر ،در نهایت  1/2درصد
کاهش یافت .شایان ذکر است؛ هفته جاري ،لیر افت هفتگي  5/۸درصدي را تجربه کرد.
گویالیوم ترسکا ،کارشناس ارشد راهبردي بازارهاي نوظهور در کردیت اگریکول ،با اشاره به فشار اخیر مقامات ترکیه
بر فروشندگان لیر در بازارهاي فرامرزي ،گفت« :اگر لیر ترکیه را بررسي کنید ،هیچ دلیلي براي تقویت آن وجود
ندارد ».وي افزود « :عليرغم پایین بودن انتظارات سرمایهگذاران ،در طرح اصالحات دولت ترکیه هیچ چیز جدیدي
وجود ندارد .این یک بازار واقعي نیست ،شما نميتوانید روي لیر ترکیه ریسک کنید ،یا در نهایت ميتوانید حداکثر سه
روز ریسک کرده و آن را نگهداري کنید».
در حالي که قیمت اوراق قرضه دالري ترکیه در سراسر منحني بازده کاهش داشت ،بازار سهام این کشور نیز با افت
گسترده ،کاهش 1/ 1درصدي را ثبت نمود.
شایان ذکر است؛ ترکیه با اتخاذ موضع مخالف در برابر آمریکا پیرامون خرید سیستم دفاع موشکي از روسیه ،اعالم
کرد؛ در صورت عدم تحویل سپر موشکي پاتریوت و جنگندههاي اف  32توسط واشنگتن ،براي خرید این تجهیزات از
کشور دیگري تالش خواهد کرد.
با توجه به افزایش قیمت نفت (صادرات اصلي روسیه) ،نرخ روبل در برابر دالر اندکي بهبود یافت و به دلیل تقویت
سهام شرکتهاي انرژي ،بازار سهام روسیه  1/3درصد تقویت گردید.
در حالي که بازار سهام آفریقاي جنوبي اندکي تغییر داشت ،پول ملي این کشور (راند) اندکي تضعیف شد.
در میان بازارهاي نوظهور اروپا؛ در حالي که بازار سهام مجارستان با  1/0درصد رشد به باالترین سطح تاریخي رسید،
پول ملي این کشور (فورینت) در برابر یورو تا حدودي افت داشت.

