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وضع ارزهاي عمده و نرخ هاي بهره  :روز دوشنبه ،در خالل معامالت محدود اروپا به دلیل تعطیالت عید پاک ،ارزش دالر در بازارهای آمریکای شمالی تا حدودی تثبیت شد .در این روز ،نرخ دالر در
برابر یورو  0/53درصد تقویت گردید .شایان ذکر است؛ با وجود تقویت دالر آمریکا در برابر دالر استرالیا و دالر نیوزلند در معامالت اولیه روز ،به دلیل عدم موفقیت توافق آخر هفته اوپک و متحدانش در
کاهش نگرانی های تقاضا ،روند صعودی مذکور در اواسط معامالت روز معکوس گردید .در حالی که اعمال محدودیت های فردی ،اقتصاد جهانی را به سمت رکود عمیق میکشاند ،شیوع ویروس کرونا
همچنان بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داده است .با وجود این ،روند آهستهتر اخبار در هفته گذشته ،تا حدودی منجر به تقویت داراییهای پرریسک و تضعیف ارز مأمن دالر گردیده است .همچنین،
اقدامات هفتههای اخیر فدرال رزرو درخصوص تزریق دالر به سیستم مالی به منظور مقابله با بحران نقدینگی ناشی از افزایش تقاضای دالر ،فشار نزولی به آن وارده کرده است .در پایان معامالت روز دوشنبه،
شاخص دالر  0/00درصد افزایش یافت.
فلزات قيمتي :روز دوشنبه ،در پی تمایل سرمایهگذاران نگران از ضربه ویروس کرونا به اقتصاد جهانی و درآمد شرکتهای آمریکایی ،به طالی مامن ،بهای این فلز قیمتی با بیش از  1/3درصد افزایش ،به
باالترین سطح هفت سال اخیر رسید .در معامالت اولیه این روز ،بهای نقدی طال با عبور از سطح کلیدی  1000دالر در هر اونس به باالترین سطح از دسامبر  2012رسید و در نهایت  1/0درصد افزایش یافت.
بهای طالی قراردادهای آتی آمریکا نیز با  0/3درصد افزایش به باالترین سطح از فوریه  2015رسید .روز دوشنبه ،تحلیلگران شرکت سرمایهگذاری بانکی یو بی اس طی یادداشتی اعالم کردند« :آثار کاهشی
ویروس کووید 11مانعی برای رشد بیشتر طال بوده است .اما این روند در سال  2020معکوس خواهد شد زیرا واکنشهای سیاستی دولتها و بانکهای مرکزی ،انقباضی خواهد بود ».روز
پنجشنبه ،ذخایر طالی بزرگترین صندوق معامالتی با پشتوانه طالی جهان (اسپیدی آر گلدتراست) با  0/6درصد افزایش به  110/11تن رسید .در پایان معامالت روز دوشنبه ،بهای نقره تثبیت شد ،بهای
پالتین  0/0درصد کاهش و بهای پاالدیوم  2/3درصد افزایش یافت.
نفت خام :روز دوشنبه ،امضای توافق تاریخی کاهش تولید نفت توسط تولید کنندگان عمده جهانی نفت ،برای کاهش نگرانیهای موجود پیرامون تخریب تقاضا ناشی از شیوع همه گیر ویروس کرونا کافی
نبود؛ در نتیجه ،بهای نفت قیمتهای دوگانهای را تجربه کرد .آخر هفته گذشته؛ اوپک و متحدانش نظیر روسیه ،درخصوص کاهش تولید نفت به میزان  1/0میلیون بشکه در روز (حدود  10درصد عرضه جهانی
نفت) در ماه های می و ژوئن توافق کردند .همچنین با کاهش تولید چندین کشور دیگر ،کل کاهش تولید نفت به حدود  11/3میلیون بشکه در روز خواهد رسید .الزم به ذکر است؛ به دلیل همهگیری ویروس
کرونا که باعث کشتهشدن بیش از  110هزار نفر در سراسر جهان و تداوم قرنطینه کشورها شده است ،مصرف جهانی سوخت حدود  50درصد کاهش یافته است .انتظار میرود که حتی با وجود کاهش تولید
نفت ،این موضوع باعث تدوام مازاد عرضه طی ماهها یا سالها شود .همچنین ،این امر ممکن است رشد بهای نفت را حتی پس از توافق اوپک و متحدانش که با مذاکرات پیچیده طی چندین روز حاصل شده
است ،محدود نماید .عربستان ،کویت و امارات برای تعمیق بیشتر کاهش تولید نفت( ،بیشتر از توافق) داوطلب شدهاند .این امر باعث میشود عرضه نفت اوپک 12/3 ،میلیون بشکه در روز نسبت به سطوح فعلی
کاهش یابد .روز دوشنبه ،عربستان قیمت رسمی فروش نفت در ماه می را تعیین نمود؛ که قیمتهای ارزانتر نفت برای آسیا ،تثبیت قیمتهای برای اروپا و افزایش قیمت برای آمریکا را شامل میشد .در خارج
از اوپک؛ کانادا نشانههایی از تمایل برای کاهش تولید نفت را بروز داده و تصمیم نروژ درخصوص کاهش تولید نفت در "آینده نزدیک " اعالم خواهد شد .آمریکا ،که قوانین ضد انحصاری این کشور ،اقدام
همراستا با گروههایی نظیر اوپک را دشوار میسازد ،کاهش قیمتهای نفت به معنای کاهش  2میلیون بشکهای تولید نفت طی سال جاری میالدی (بدون برنامهریزی برای کاهش) اعالم کرد .شایان ذکر است؛ با
وجود خوشبینیها پیرامون تاثیر بلند مدت کاهش تولید نفت اوپک ،نشانههای مازاد عرضه نفت در کوتاه مدت همچنان ادامه دارند .در پایان معامالت روز دوشنبه بهای نفت برنت  26سنت در هر بشکه افزایش
یافت و بهای نفت آمریکا  53سنت در هر بشکه کاهش یافت.
بورس وال استریت :روز دوشنبه ،در حالی که تقویت سهام شرکت آمازون موجب افزایش شاخص نزدک گردید ،در پی آمادگی شرکتهای آمریکایی برای آغاز فصل جدید و دشوار درآمدی به دلیل
همهگیری ویروس کرونا ،شاخصهای داوجونز و اس اند پی 300افت نمود .در پایان معامالت روز دوشنبه ،شاخصهای میانگین صنعتی داوجونز و اس اند پی 300به ترتیب با  1/51و  1/01درصد کاهش به
 25510/00و  2061/65و شاخص ترکیبی نزدک با  0/04درصد افزایش به  4112/05واحد رسید.
بورس اوراق بهادار تهران :به گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل قیمت سهام در روز دوشنبه  23فروردین ماه  1511به رقم  620324واحد رسید که نسبت به شاخص کل روز یکشنبه 20
فروردین ماه  1511به میزان  1261واحد افزایش داشت.
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تثبيت نرخهاي بهره کره جنوبي
خبرگزاری رویترز ،مورخ  -)1511/01/21( 2020/00/01روز پنجشنبه ،بانک مرکزی کره جنوبی ،ضمن تثبیت نرخهای بهره این کشور در
پایینترین سطوح تاریخی ،بانک مذکور تمایل باالیی برای کاهش بیشتر نرخهای بهره و اتخاذ سیاست غیرمتعارف به منظور مقابله با آسیب
اقتصادی ناشی از همهگیری ویروس کرونا نشان داد.
شایان ذکر است؛ بانک مرکزی کره در  16مارس ،نرخهای بهره این کشور را با  0/3واحد درصد کاهش به  0/03درصد (پایینترین سطح
تاریخی جدید) رساند که بزرگترین سیاست انبساطی این کشور از زمان بحران مالی جهانی محسوب میشود.
روز پنجشنبه ،لی جو یئول ،رئیس بانک مرکزی کره ،از احتمال ضرورت کاهشی دیگر در نرخهای بهره این کشور(چهارمین اقتصاد بزرگ
آسیا) در صورت ثبت رشد اقتصادی کمتر از  1درصد در سال جاری میالدی (پایینتر از پیشبینی اولیه  1/2درصدی) خبر داد .الزم به
ذکر است؛ پیشبینی جدید با فرض کاهش چشمگیر شیوع جهانی ویروس کرونا در فصل دوم سال جاری میالدی میباشد.
لی در کنفرانس مطبوعاتی پخش زنده گفت« :هنوز فضا برای اتخاذ سیاست پولی انبساطی وجود دارد ،بنابراین واکنش سیاستی تا جایی که
تضمین گردد ،اعمال خواهد شد».
مطابق اظهارات لی؛چنانچه راهاندازی ابزاری ویژه برای وامدهی به شرکتهای واجد شرایط با ضمانتهای اعتباری دولت همراه شود(ابزار
مورد استفاده فدرال رزرو) ،میتواند به تثبیت بازارها کمک نماید .وی همچنین از برنامههای بانک مرکزی کره برای افزایش خریدهای
اوراق قرضه دولتی خبر داد.
الزم به ذکر است؛ معامالت آتی اوراق سه ماهه خزانهداری کره جنوبی با سررسید ماه ژوئن ،تحت تاثیر اظهارات قوی رئیس بانک
مرکزی این کشور درخصوص سیاستهای انبساطی بیشتر و خرید اوراق قرضه ،افزایش یافت.
 13نفر از  20اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز ،سیاست محافظهکارانه بانک مرکزی کره را پیشبینی میکنند .به عقیده برخی
اقتصاددانان؛ به دلیل افت تولیدات کارخانهای کره در ماه مارس با بیشترین سرعت طی  11سال اخیر ،این کشور در آستانه انقباض اقتصادی
قرار دارد.
در حالی که صادرات کره به دلیل آسیب ویروس کرونا به اقتصاد جهانی و زنجیرههای تامین ،کاهش یافته است؛ نگرانیها پیرامون ویروس
مذکور ،بدبینی مصرفکنندگان کرهای را به باالترین سطوح بیش از یک دهه اخیر افزایش داده است.
کره جنوبی با حدود  30مورد روزانه از ابتالی جدید به ویروس کرونا در هفته جاری ،ضمن فاصله گرفتن از نقطه اوج تعداد مبتالیان این
کشور در اواخر فوریه (بیش از  100نفر)  ،تا حدودی در مهار ویروس مذکور موفق بوده است.الزم به ذکر است؛ تا اواسط روز سهشنبه
گذشته ،تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در این کشور به  10540نفر رسیده بود.
با وجود این ،به دلیل تقویت چشمانداز رکود اقتصاد جهانی ناشی از همهگیری ویروس کرونا ،ضعف تقاضای خارجی برای کاالهای کره-
ای در هفتههای آتی بدتر خواهد شد.
مطابق اظهارات کونگ دونگ راک ،اقتصاددان ارشد دایشین سکیوریتیز؛ سرمایهگذاران اظهارات رئیس بانک مرکزی کره درخصوص
امکان فضای کافی برای اتخاذ سیاست انبساطی بیشتر را به عنوان نشانه از کاهش بیشتر نرخهای بهره قلمداد میکنند.
روز چهارشنبه ،دولت کره درخصوص افزایش محرکهای مالی بعد از اعمال بسته نجات  100هزار میلیارد وون ( 42میلیارد دالر) به منظور
حمایت از شرکتهای آسیبدیده از کرونا و حمایت از بازارهای اوراق قرضه در حال سقوط این کشور ،متعهد گردید.
الزم به ذکر است؛ به دلیل اتمام دوره حضور  0نفر از اعضای هیات هفت نفره سیاستگذاری بانک مرکزی کره در  20آوریل ،نشست
سیاستی بازنگری نرخهای بهره در روز پنجشنبه ،آخرین حضور آنها بود.
پیشبینی می شود؛ بانک مذکور اسامی نامزدهای هیات مدیره جدید که باید توسط موی جائه این ،رئیس جمهور کره ،منصوب گردند را
اعالم نماید.

