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خالهص بازاراه :
شاخص های تاثیز گذار بز دالر
عػز پٙح ضٙث ٝضاخع لیٕت ٔػزف وٙٙذ ٜأزیىایی تزای ٔا ٜاٚت ٔٙتطز ضذ ٜو ٝتیص اس ا٘تػارات تٛد ،ٜرلٓ ایٗ ضاخع ٘سثت تٝ
ٔا ٜلثُ رضذ ٔحسٛس  4.0درغذی داضت ٝو ٝتیطتزیٗ ٘زخ طی ٞفت ٔا ٜاخیز است .رضذ ٔحسٛس ایٗ ضاخع در پی خٟص لیٕت
تٙشیٗ  ٚاخارٔ ٜسىٗ اتفاق افتاد ،ٜلیٕت تٙشیٗ در ٔاٌ ٜذضت ٝرضذ  3.6درغذی داضت ٚ ٝدر ٘تید ٝتٛلف پاالیطٍاٞ ٜا پس اس طٛفاٖ
"ٞارٚی"  Harveyا٘تػار رضذ تیطتز لیٕت ٞا تزای ٔا ٜسپتأثز ٘یش ٚخٛد دارد.
پز ٚاضح است و ٝتا حذف اثز تخص ٞای پز٘ٛساٖ ٔٛاد غذایی  ٚا٘زصی رضذ ایٗ ضاخع ٔحذٚدتز ٌزدد؛ در چٙیٗ ضزایطی ایٗ
ضاخع تٟٙا  4.0درغذ رضذ داضت ٝؤ ٝطاتك ا٘تػارات ٔ ٚطات٘ ٝزخ رضذ ٔا ٜلثُ است .در ٟ٘ایت٘ ،زخ تٛرْ ساال٘ ٝأزیىا در ٔاٜ
اٚت  9.1درغذ تٛد ٜو ٝتاالتز اس ٘زخ  9.1درغذی ٔاٌ ٜذضت ٚ ٝتیطتزیٗ ٘زخ سٔ ٝاٌ ٝٞذضت ٝاست .أا در سٕت تِٛیذ وٙٙذ ٜآٔار
ٔٙتطز ضذٍ٘ ٜزاٖ وٙٙذ ٜتٛد ٜاست .عػز چٟارضٙث ٝضاخع لیٕت تِٛیذ وٙٙذٙٔ ٜتطز ضذ ٜو ٝاس رضذ  4.0درغذی در ٔا ٜاٚت ٘سثت
تٔ ٝا ٜلثُ حىایت داضت ٚ ٝوٕتز اس تزآٚرد تحّیٍّزاٖ تٛد ٜاست.
تٞ ٝز ٘حٞ ،ٛزچٙذ ٌشارش ٞای تٛرٔی أزیىا عٕذتا تحت تاثیز رٚیذادی خارج اس فضای التػاد والٖ لزار داضت ٝو ٝت ٝطٛر ٔٛلت
اثزٌذار است أا ٕٞیٗ أز ت ٝطٛر ٔحذٚد ٔی تٛا٘ذ ٔحزن رضذ سطح عٕٔٛی لیٕت ٞا تاضذ ٔٛضٛعی و ٝدر ٘طست ٞفت ٝآتی تا٘ه
ٔزوشی أزیىا ٔٛس ْٛت ٝفذراَ رسرٛٔ ٚرد تٛخ ٝسیاست ٌذاراٖ لزار خٛاٞذ داضت.
پس اس ٌشارش ٞای ٔزتٛط ت ٝتٛرٌْ ،شارش ٞای تاس ٜاس ٚضعیت خزد ٜفزٚضی ٔٙتطز ضذ ٜو ٝتیص اس ا٘تػارات واٞص داضت ٝاست.
ایٗ ضاخع تذ ٖٚاحتساب تخص ٞای پز٘ٛساٖ ،ت ٝطٛر غیز ٔٙتػز ٜای تٟٙا  4.0درغذ ٘سثت تٔ ٝا ٜلثُ رضذ داضت ٝدرحاِیىٝ
وارضٙاساٖ رضذ  4.0درغذی را ا٘تػار داضتٙذٌ .شارش خزد ٜفزٚضی تاسخٛردی اس ٞشیٞ ٝٙای ٔػزف وٙٙذ ٜرا ارائٔ ٝی دٞذ  ٚاس
اِٚیٗ ٌشارش ٞای در دستزس ٞز ٔا ٜاست .ایٗ ٌشارش چطٓ ا٘ذاسی اس ٚضعیت ٔػزف واال را ت ٝطٛر ا٘حػاری ارائٔ ٝی دٞذ أا
ٞشیٞ ٝٙای ٔزتٛط ت ٝخذٔات ٔا٘ٙذ ٔزالثت ٞای تٟذاضتی  ٚآٔٛسش  ٚپزٚرش در آٖ ِحاظ ٕ٘ی ض٘ٛذٕٞ .چٙیٗ ،ایٗ ٌشارش تذٖٚ
تعذیُ ٘زخ تٛرْ ٔٙتطز ٔی ضٛد.
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فلشات اساسی
ضاخع خٟا٘ی دالر ( )DXYتحت تاثیز دادٞ ٜای تاس ٚ CPI ٜأیذٚاری ت ٝتػٛیة لا٘ ٖٛواٞص ٔاِیاتٟا (اس ٕٟٔتزیٗ ٚعذٞ ٜای
ا٘تخاتا تی د٘ٚاِذ تزأپ) تیطتزیٗ رضذ ٞفتٍی اس فٛری ٝرا تدزت ٝوزد ٜاست .أیذٚاری ٞا ت ٝتػٛیة ایٗ لا٘ ٖٛتٔ ٝعٙای واٞص
ریسه سیاسی واخ سفیذ است .تٞ ٝز ٘ح ،ٛضاخع  DXYدر حاِی تا رضذ  4.3درغذی ٘شدیه ٔزس ٚ 10احذی لزار ٌزفت ٝوٝ
٘طست فذراَ رسر ٚدر ٔا ٜسپتأثز چٟارضٙث ٝپیص ر ٚتزٌشار خٛاٞذ ضذ .تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝت ٝعمیذ ٜتزخی تحّیٍّزاٖ تاسار وار لٛی ٔی
تٛا٘ذ تٛرْ را ت ٝسٕت تاال سٛق دٞذ  ٚتا تٛخ ٝت ٝایٙى٘ ٝزخ تیىاری أزیىا در ٔحذٚد ٜوٕی 93 ٝٙساَ اخیز لزار دارد ،ضا٘س افشایص
٘زخ تٟز ٜتاال لّٕذاد ٔی ٌزددٛٔ .ضٛعی و ٝتماضا تزای دالر را عّیزغٓ ریسه ٞای سیاسی ٔٛخٛد تمٛیت ٔی وٙذ .تٌ ٝشارش
تّٔٛثزي ،سزٔایٌ ٝذاراٖ ضا٘س افشایص ٘زخ تٟز ٜتا پایاٖ ساَ ٔ 0491یالدی را  04درغذ ٔی دا٘ٙذ در حاِی وٞ ٝفتٌ ٝذضت ٝت64 ٝ
درغذ رسیذ ٜتٛد.
سای ٝتمٛیت دالر تز تٛرس فّشات ِٙذٖ وأال ٔحسٛس تٛد ٜاست .لیٕت ٞز تٗ ٔس تا افت ضذیذ  0.4درغذی ت ٝسیز ٔزس 3044
دالری رسیذ ٜتا ٍ٘زا٘ی ٞا در خػٛظ ادأ ٝر٘ٚذ لیٕتی فّش سزخ افشایص یاتذٕٞ .شٔاٖ ٔٛخٛدی ا٘ثارٞای ٔ LMEس تا رضذ
٘شدیه ت ٝیه پٙدٓ ت ٝتیطتزیٗ سطح یه ٔا ٜاخیز رسیذ ٜتا فطار تز لیٕت ٞا ٔضاعف ٌزددٞ .ز تٗ رٚی ٘یش تا واٞص 9.1
درغذی تٔ ٝزس  6444دالری تاسٌطت ٚ ٝآِٔٛیٙی ْٛتا افت  4.0درغذی ٞزچ ٝتیطتز تٔ ٝزس  0444دالری ٘شدیه تز ضذ ٜاست ،تا
تذیٗ تزتیة تخطی اس حثاب لیٕتی اخیز خاِی ضذ ٜتاضذٞ .ز تٗ س ًٙآ ٗٞیه ٔا CFR ٝٞچیٗ ٘یش تا افت  0.0درغذی سیز ٔزس
 14دالری تاسٌطت ٝاست .اعالْ تز٘أ ٝواٞص غزفیت تِٛیذ فٛالدساساٖ چیٙی ت 04 ٝدرغذ غزفیت اسٕی در فػُ سٔستاٖ دِیُ
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اغّی ت ٝتعٛیك افتادٖ خزیذ تدار تٛد ٜاست .در ٔیاٖ فّشات اساسی سزب تٟٙا فّشی تٛد و ٝدر ٔحذٚدٔ ٜثثت دادٚستذ ٌزدیذ،
تعطیّی عٕذٔ ٜعادٖ غیزلا٘٘ٛی سزب در چیٗ  ٚدر ٘تید ٝواٞص تِٛیذ ٔٛخة تحزیه لیٕت ٞا ضذ ٜاست.
در سٕت فّشات ٌزا٘ثٟا ،تٟای طال پس اس سٞ ٝفت ٝرضذ ٔتٛاِی تا افت لاتُ تٛخ 0.4 ٝدرغذی ٕٞزا ٜضذ ٜاست .تذیٗ تزتیة تٟای
ٞز ا٘ٚس طال ت 9691 ٝدالر  11 ٚسٙت رسیذ ٜو ٝوٕتزیٗ سطح دٞ ٚفت ٝاخیز است .تمٛیت دالر در وٙار واٞص ٘سثی تٙص ٞا تا
وز ٜضٕاِی  ٚواٞص تزآٚردٞا اس خسارت ٞای طٛفاٖ در أزیىا ٕٟٔتزیٗ عٛأُ واٞص ٔحسٛس تماضا تزای فّش سرد تٛد ٜاست.
فشار آسیایی بز باسارهای کاالیی:تأذاد پٙح ضٙثٌ ٝشارش خذیذ اس آٔار تِٛیذات غٙعتی چیٗ ٔٙتطز ضذ ٜو ٝت ٝطٛر غیز
ٔٙتػز ٜای وٕتز اس ا٘تػارات تٛد ٜاست .رلٓ ایٗ ضاخع تزای ٔا ٜاٚت حىایت اس رضذ  3.4درغذی ٘سثت تٔ ٝذت ٔطات ٝساَ لثُ
داضت ٝو ٝوٕتزیٗ سطح یه ساَ اخیز است .واٞص تِٛیذ وارخا٘دات غٙعتی چیٗ ت ٝعٛٙاٖ تشرٌتزیٗ ٔػزف وٙٙذٛٔ ٜاد خاْ خٟاٖ
تزای تاسارٞای واالیی خػٛغا فّشات اساسی ٘اأیذ وٙٙذ ٜاست.
ٕٞچٙیٗ ضاخع سزٔایٌ ٝذاری چیٗ در ٔا ٜاٚت ٘یش اس رضذ  1.0درغذی ٘سثت تٔ ٝذت ٔطات ٝساَ ٌذضت ٝتزخٛردار تٛد ٜو ٝوٕتز
اس ٔا ٜلثُ  ٚتزآٚرد  0.0درغذی وارضٙاساٖ تٛد ٜاست .ایٗ ضاخع اس واٞص سزٔایٌ ٝذاری در تخص ٔسىٗ ،خاد ٚ ٜدیٍز
سیزساخت ٞای چیٗ خثز ٔی دٞذ و ٝدر ٔا ٜاٚت ت ٝوٕتزیٗ سطح  93ساَ اخیز رسیذ ٜاست.

پوند بزیتانیا
تا٘ه ٔزوشی تزیتا٘یا در ٘طست رٚس پٙح ضٙث ٝت ٝحفع ٘زخ تٟز ٜدر سطح لثّی  4.00درغذ رای داد ٜاست .تا ایٗ حاَ ،تزاتزی پ٘ٛذ
اٍّ٘ستاٖ در تزاتز دالر أزیىا تا خٟص لاتُ تٛخ 6.6 ٝدرغذی ت 9.6010 ٝپ٘ٛذ ت ٝاسای ٞز دالر أزیىا رسیذ ٜو ٝتیطتزیٗ سطح یه
ساَ اخیز  ٚاس سٔاٖ  Brexitتاو ٖٛٙاست .تا٘ه ٔزوشی تزیتا٘یا در ٘طست ٞفتٌ ٝذضت ٝتا تىی ٝتز دادٞ ٜای أیذٚاروٙٙذ ٜتٛرْ اس
ا٘تػار رضذ ٘زخ تٟز ٜسٚدتز اس ٔٛعذ خثز داد ٜاست؛ ٔٛضٛعی و ٝارسش ٚاحذ پِٛی ایٗ وطٛر را ت ٝضذت تاال تزد ٜاست .ت ٝعثارتی
دیٍزٞ ،ز چٙذ ایٗ ٟ٘اد ٘زخ تٟز ٜرا طی ٘طست ٞفت ٝاخیز تغییز ٘ذاد أا تاثیز ِحٗ ٔثثت تیا٘ی ٝپایا٘ی در ارتثاط تا افشایص ٘زخ تٟزٜ
سزیع تز اس ا٘تػارات ت٘ ٝفع پ٘ٛذ تٛد ٜاست٘ .زخ ساال٘ ٝتٛرْ در تزیتا٘یا  0.1درغذ تزای ٔا ٜاٚت ٌشارش ضذ ٜو ٝتیص اس ا٘تػار
وارضٙاساٖ تٛد ٜاست؛ ایٗ رلٓ ٔحذٚد ٜتیطتزیٗ سطح اس آٚریُ  0490ت ٝایٙسٔ ٛی تاضذ.
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پیشزوی قیمت ها در باسار انزصی

لیٕت ٞا در تاسار ا٘زصی ایٗ ٞفت ٝغعٛدی تٛد ٜا٘ذ .تزاساس ٌشارش تیىز ٞیٛس تعذاد چاٞ ٜای ٘فت أزیىا اس  130ت 101 ٝحّمٝ
رسیذ ٜاست .ا٘تػار تزای تٛلف رضذ تِٛیذ ٘فت در أزیىا ٕٞشٔاٖ تا تمٛیت تماضای خٟا٘ی در تاسار ا٘زصی افشایص لیٕت ٞا را در تاسار
ا٘زصی تٕٞ ٝزا ٜداضت ٝاست.
لیٕت ٞز تطى٘ ٝفت خاْ تز٘ت دریای ضٕاَ  ٚسثه  WTIأزیىا ت ٝتزتیة ٞز وذاْ تا رضذ  0.9 ٚ 6.0درغذی ت01.01 ٚ 00.30 ٝ
دالر رسیذ ٜا٘ذ .تا ایٗ حاَ ٍ٘زا٘ی ٞا در ارتثاط تا تذأ ْٚاساد عزض ٝدر تاسار  ٚعذْ حٕایت ٞای تاثیز ٌذار اس سٛی تِٛیذوٙٙذٌاٖ
عٕذٕٟٔ ٜتزیٗ چاِص ٞای تاسار ا٘زصی ٔی تاضٙذ.
اس طزفی د ِٚت عزتستاٖ تزای واٞص ٞشیٞ ٝٙا در ٘ػز دارد لیٕت تٙشیٗ را  04درغذ افشایص دٞذ .در حاِی و ٝت ٝد٘ثاَ افت لیٕت
خٟا٘ی ٘فت ،عزتستاٖ در حاَ اخزای تز٘أ ٝای تزای واٞص ٞشیٞ ٝٙا  ٚوٓ وزدٖ ٚاتستٍی خٛد ت ٝدرآٔذٞای ٘فتی است ،ایٗ وطٛر
در حاَ تزرسی طزحی تٙٔ ٝػٛر افشایص لیٕت تٙشیٗ  ٚسٛخت خت در ٔاٛ٘ ٜأثز است.

مهمتزین رویدادهای هفته پیش رو
تاسارٞای ٔاِی تأذاد فزدا تحت تاثیز تمٛیت ضاخع خٟا٘ی دالر ،افت لیٕت فّشات  ٚتمٛیت لیٕت ٘فت تاسٌطایی خٛاٙٞذ ضذ .در
ٕٟٔتزیٗ رٚیذادٞای ٞفت ،ٝچٟارضٙث٘ ٝطست تا٘ه ٔزوشی أزیىا تزٌشار ٔی ٌزدد وٞ ٝزچٙذ افشایص ٘زخ تٟز ٜدر ایٗ ٘طست اس
ضا٘س وٕتزی تزخٛردار است أا ِحٗ "خا٘ت یّٗ" رئیس فذراَ رسر ٚدر تیا٘ی ٝپایا٘ی پس اس ٘طست در وا٘ ٖٛتٛخ ٝسزٔایٌ ٝذاراٖ
لزار خٛاٞذ داضتٌ .شارش ٞای تاس ٜاس تخص ٔسىٗ أزیىا ٘یش س ٝضٙثٙٔ ٝتطز ٔی ض٘ٛذ و ٝاحتٕاال خثز تاس ٜای تزای تاسارٞای
ٔاِی تٕٞ ٝزا٘ ٜخٛاٞذ داضت .در آ٘س ٛالیا٘ٛس اطّس ،تاس ٜتزیٗ ٌشارش ٞا اس فعاِیت وارخا٘دات حٛس ٜیٛر ٚخٕعٙٔ ٝتطز خٛاٙٞذ ضذ
و ٝاحتٕاال اس واٞص سزعت رضذ فعاِیت ٞا حىایت خٛاٙٞذ داضت.
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