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 بخش اول:
 

 فصل اول: اياالت متحده آمريکا

بعنوان بزرگترين اقتصاد جهان اوضاع آن و خبرهای آن تاثيرات مهيبی بر 
 .تمامی بازارها خواهد گذاشت

 
 

 :ويژگی دالر آمريکا
 

دالر آمريکا جزو ارزهای ايمن ومطمئن است و ازين حيث در مقابل ارزهای 
 .پر بازده همچون يورو و پوند و دالر استراليا قرار دارد

 .نکته بعدی اينکه شاخص جهانی دالر رابطه معکوسی با طال دارد
 
 

  dxy :شاخص جهانی دالر

 .ارزش دالر آمريکا رادر برابر سبدی از ارزهای عمده بازار ميسنجد

 .و رابطه معکوس با ارزش جهانی اونس طال دارد
 
 

 :عوامل موثر بر شاخص جهانی دالر
 

 عوامل موثر بر تقويت شاخص

 عوامل موثر بر تضعيف شاخص
 
 

 :عوامل موثر بر تقويت شاخص

 بهبود در شاخص های اقتصادی و آماری

 افزايش نرخ بهره

 افزايش بازدهی اوراق قرضه بلند مدت

 تمايالت ريسک گريزی بجز در برابر ين

 تنشهای سياسی بجز دربرابر ين

 گمانه زنی از حل بحران بودجه و توافق قانون گذاران

 خروج آمريکا از بحران بودجه
 
 

 :عوامل موثر بر تضعيف شاخص
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کاهش درجه اعتبارممتاز اوراق قرضه اياالت متحده از طرف موسسه رتبه 
 سنجی فيچ تضعيف در شاخص های اقتصادی و آماری

 رد کردن اليحه بودجه مجلس نمايندگان از طرف سنا

 تعطيلی بخشهايی ازدولت فدرال آمريکا

 بن بست بودجه ايی دولت فدرال

 تسويه حساب پايان ماه ميالدی توسط معامله گران

 افزايش در سقف بدهيهای آمريکا

 سياستهای انبساطی آمريکا مخصوصا در برابر ين

 .عدم توافق بر سر بودجه و نکول دولت در بازپرداخت بدهی های عمومی خود
 

 بهبود اوضاع آمريکا

درصورتی که شاخصهای زير تقويت شوند و يا خبرهای خوبی از آن بيرون 
 .بياد نشان دهنده ی بهبود در اوضاع اقتصاد ميباشد

 
 

 :شاخصهای مصرف

 شاخص ضريب اطمينان مصرف کنندگان

 تمايالت مصرف کنندگان دانشگاه ميشيگان
 

  CPI :شاخص اصلی و خالص قيمت مصرف کنندگان

کليدی ترين مولفه برای تعيين ميزان تورم است و شاخص اصلی برای تعيين 
 .قدرت خريد مصرف کنندگان است

 .رشد آن نگرانی ها را از تورم منفی اياالت متحده کاهش ميدهد
 
 

 شاخص خرده فروشی

 شاخص تمايل مصرف کنندگان

 رابطه معکوس با ارزش ارزهای پر بازده :شاخص سفارش کاالهای بادوام

 شاخص عمده فروشی
 
 

 :شاخصهای توليد

 PMIشاخص موسسه مديريت عرضه بخش خدمات 

 شاخص مديران خريد شيکاگو
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  ISMميزان موسسه مديريت عرضه کارخانه ايی 

 شاخص توليدات صنعتی

 PPIشاخص تورم بهای کاالهای توليدی 

 آماراسپاير استيت

 شاخص فصلی مقدماتی توليدات ناخالص 

 شاخص ريچموند صنعتی
 
 

 :شاخصهای مسکن

 شاخص فروش خانه های معوقه

 مخارج ساخت و ساز

 آمارشروع خانه سازی

 آمارمجوز ساختمان ساز

 شاخص فروش خانه های نوساز
 

 
 :شاخصهای اوراق

 TICشاخص خريد اوراق بهادار بلند مدت 

  ساله خزانه داری10بازدهی اوراق قرضه 
 

 
 :شاخصهای اشتغال

NFP اشتغال بخش خصوصی غير کشاورزی 

Non form-pay rolls 

 ADPشاخص اشتغال بخش خصوصی آمريکا 

 مدعيان اوليه درخواست بيمه بيکاری هفتگی

 شاخص مزايايی استفاده از بيمه بيکاری هفتگی

سه شاخص پايينی زمينه ی خوبی برای حدس شاخص بااليی است. که هميشه 
 .قبل از آن هم اعالم ميشوند

 
يکی از فاکتورهای بسيار مهم و تاثير گذار درشناخت ميزان رشد اقتصادی 

 .است که نشاندهنده ی وضعيت سالمت بازار کار است

بانک فدرال رزرو آمريکا در تعيين سياستهای نرخ بهره خود توجه دقيقی به آن 
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 .دارد

 .وتاثير مهيبی بر تمامی بازارها از جمله طال دارد

شاخصهای اشتغال آمريکا يکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی آمريکا به شمار 
 .می آيند

 .شاخص اشتغال نقش تعيين کننده درنرخ بهره دارد

 
 :اثرات بهبود اوضاع آمريکا

 
 USD/JPYتقويت 

 DXY افزايش شاخص جهانی دالر

 افزايش نرخ بهره آمريکا

 کاهش قيمت جهانی اونس طال
  افزايش رشد اقتصاد جهانی و افزايش شاخصهای سهام بين الملل

 

 

 :سياستهای انبساطی بانک مرکزی اياالت متحده
 

در واقعيت زمانی اتفاق می افتد که اوضاع اقتصاد چندان خوب نباشد و دولتها 
 .بخواهند از اقتصادشان حمايت بکنند

 
مهمترين جلوه اجرای سياستهای انبساطی خريد اوراق قرضه توسط بانک 

 .مرکزی آمريکا است

 
 :عوامل موثر بر توجيه توقف سياستهای انبساطی

بطورکلی بانکهای مرکزی در صورتی که بهبودی را در اقتصاد ببيند اقدام به 
 .کاهش سياستهای انبساطی و توقف آن خواهد کرد

بانک مرکزی آمريکا با مشاهده وضعيت خوب اقتصاد و رشد آمارهای 
 اقتصادی توقف

  .سياستهای انبساطی را در دستور کار خود قرارميدهد
 

 بهبود رشد اقتصادی

 بهبود وضعيت بازار کار و اشتغال

 وجود تورم الزم برای رشد اقتصادی
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 بهبود شاخصهای مصرف

 حل بحران بودجه ايی آمريکا 
 
 

 :اثرات توقف سياستهای انبساطی آمريکا

 تقويت و رشد شاخص جهانی دالر

 کاهش قيمت فلزات گرانبها يعنی طال و نقره 

 کاهش قيمت جهانی نفت

 کاهش سهام بين الملل و سهام آسيا

 کاهش ارزش ارزهای پر بازده نظير پوند و يورو و مخصوصا دالر استراليا

افزايش ارزش ارزهای مطمئن همچون ين و فرانک سوييس و دالر آمريکا 
 .ميشود

 
 :بهبوداوضاع اقتصاد اياالت متحده

با بهبود اوضاع اقتصاد اياالت متحده گمانه زنی هايی برای توقف محرکهای 
 اقتصادی و سياستهای انبساطی وجود دارد

 .مخصوصا شاخص های اشتغال و خرده فروشی بسيار مهم هستند
 

 :سياست گذاری نرخ بهره
آمارهای قوی آمريکا و بهبود اوضاع آمريکا باعث مجاب شدن بانک مرکزی 

آمريکا برای افزايش نرخ بهره خواهد شد.که همين مورد باعث تقويت دالر در 
 .برابر ارزهای ديگر خواهد شد

 :مواردی چون
 رشد شاخصهای اشتغال وکاهش بيکاری

 وجود تورم الزم برای رشد اقتصادی
 بهبود رشد اقتصادی

 توقف يا کاهش درسياستهای انبساطی
 رشد شاخصهای مصرف

 
 :تبعات افزايش نرخ بهره

 dxyافزايش شاخص جهانی دالر 
 تقويت دالر در برابر ساير ارزها
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 تضعيف طال
 

 :دخالت بانکهای مرکزی درکاهش نرخ ارز
در مواردی که بانک مرکزی بر آورد کند ارزش دالر بيش از حد تقويت شده و 
اين موضوع به بخش صادرات آمريکا لطمه خواهد زد اقدام به کاهش نرخ بهره 

 .ميکند که باعث کاهش ارزش دالر ميشود
 
 

 :اوراق قرضه خزانه داری آمريکا
وقتی که بانک مرکزی آمريکا اقدام به اجرای سياست انبساطی ميکند و افزايش 

 .خريد اوراق قرضه را در دستورکار خود قرار ميدهد
هجوم خريد سنگينی برای خريد اين اوراق باعث افزايش قيمت اين اوراق 

 .ميشود
  tic:شاخص

نشان دهنده ميزان خريد خالص اوراق بهادار يا بعبارتی ميزان خالص جريان 
 .سرمايه به اياالت متحده است

 
 :تنشهای سياسی

باعث افزايش ارزش دالرآمريکا در برابر تمام ارزها به استثنای ين ژاپن 
 .ميشود

 
 

 بدتر شدن اوضاع آمريکا
 :اعالم ورشکستگی شهرهای اياالت متحده

 کاهش دالر و افزايش قيمت جهانی اونس طال
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 :فصل دوم
 

 :اتحاديه اروپا

حوزه يورو دو اقتصاد قدرتمند آلمان و فرانسه را دارد قبل از هر چيز الزم 
 .است ذکر شود اخبار و شاخصهای مثبت اين دو روی تقويت يورو تاثير دارند

البته ايتاليا هم بعد از اين دوکشور در ميان کشورهای ديگر اتحاديه اروپا جايگاه 
 .ويژه ايی دارد

 

 :ويژگی يورو

 .ارزی پربازده محسوب ميشود
 

 :عوامل موثر بر قيمت يورو
 

 :بهبود اوضاع اقتصاد اروپا

بهبود شاخصهای اقتصادی و اخبار خوب از اروپا نشان دهنده بهبود اوضاع 
 .اروپا است

 :شاخصهايی چون

 gdpشاخص فصلی آلمان و فرانسه 

 شاخص فصلی نرخ رشد توليدات داخلی فرانسه و آلمان

  zewشاخص تمايالت اقتصادی آلمان 

 آمار اشتغال

 شاخصهای خرده فروشی اروپا و آلمان

 بهای تورمی مصرف کنندگان آلمان

 pmiآمار مديران خريد کارخانه ايی و خدمات 

 شاخص قيمت مصرف کنندگان

 ifoشاخص موقعيت تجاری و کسب و کارآلمان 

 شاخص توليدات صنعتی

  cpiشاخص مصرف کنندگان 
 

 :کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی

اخبار قوی از دو غول اقتصادی اروپا يعنی آلمان و فرانسه احتمال کاهش نرخ 
 .بهره در اروپا را کم ميکند که به تقويت يورومی انجامد
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 .حتی کاهش نرخ بهره سوييس هم منجر به فشارهای نزولی بر يورو خواهد بود
 

 .نرخ بهره با نرخ ارز رابطه معکوس دارد

نگرانی از وضعيت اقتصادی يورو احتمال کاهش نرخ بهره را بيشتر ميکند و 
 .اين موجب تضعيف يورو ميشود

 

استفاده از سياستهای نامتعارف اقتصادی بانک مرکزی 
  :اروپا

 .يورو را تضعيف خواهد کرد

 مثال رساندن نرخ بهره به زير صفردرصد
 
 

 :موارد تقويت يورو

اقداماتی چون راه اندازی اوراق بها دار با پشتوانه دارايی و تشويق به اعطای 
 .وام يورو را تقويت ميکند

 باز پرداخت وام های اضطراری سه ساله بانک مرکزی اروپا

 تغيير اندوخته ارزی ازدالر به يورو بنا به داليل سياسی و اقتصادی

reserve diversification 

 افزايش نرخ بهره اروپا و يا سوييس

 اعالم اصالحات اقتصادی چين و کمک به اقتصاد داخلی آن
 

 :موارد تضعيف يورو

 حراج اوراق کشورهای عضو 

 سياستگذاری انبساطی اروپا

 تزريق پول يا عرضه پول

افزايش بيش از حد ارزش يورو طوری که به صادرکنندگان و رشد اقتصادی 
 .اروپا ضربه بزند

 رکود اقتصادی اروپا وگمانه زنی درباره کاهش نرخ سود سپرده بانکی اروپا

 نيازمند بودن يکی ازکشورهای عضو به دريافت وام از اتحاديه

 عمليات مرتبط با تسويه معامالت آخر ماه ميالدی

 افزايش در اختالف بازدهی اوراق قرضه اروپا با آمريکا

 افزايش بازدهی اوراق قرضه آمريکا

 افزايش شاخص اشتغال آمريکا

 آمارهای قوی از مسکن آمريکا
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 :فصل سوم
 

 چين 
دومين اقتصاد بزرگ جهان بعد از آمريکاست- البته اگر اتحاديه اروپا را در 
 .نظر نگيريم- وتغييرات در اقتصاد آن تاثيرات شگرفی بر تمامی بازارها دارد

 
 :بهبوداوضاع چين

ازروی بهبود شاخصهای اقتصادی و اتفاقات خوب آن کشور ميتوان بهبود در 
 .اقتصاد چين را فهميد

 :اين شاخصها و اتفاقات شامل
 رشداقتصادی

 ميزان صادرات 
 ترازتجاری 

 شاخص فعاليت کارخانه ايی 
 آمار مديران خريد بخش خدمات 

 pmiشاخص مديران خريد 
 hscbشاخص مديران خريد کارخانه ايی 

 تسهيل سياستهای پولی و تزريق نقدينگی 
 اعالم برنامه های اصالحی چين

 
 :اثرات بهبود اوضاع چين

 افزايش سهام آسيا و جهان 
 تقويت تمايالت ريسک پذيری

 aud/usdافزايش 
 audافزايش 

 افزايش قيمت نفت خام
 

 :بدترشدن اوضاع چين
ازروی کاهش شاخصهای اقتصادی و اتفاقات بد آن کشور ميتوان بدتر شدن 

 .اوضاع در اقتصاد چين را فهميد
 شاخصها را قبال بيان کرديم ولی اتفاقات شامل
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 بحران نقدينگی در چين
 

 :اثرات بدترشدن اوضاع چين
 کاهش سهام آسيا و جهان

 تقويت تمايالت ريسک گريزی
  aud/usdکاهش 
  audکاهش

 کاهش قيمت نفت خام
 

 :فصل چهارم
 
 

 ژاپن
 

اقتصاد اين کشور بنا به ساختارش شرايط کامال برعکسی با اقتصادهای بزرگ 
 .ديگر جهان دارد.که بايد به آنها دقت شود

 
مثال بعلت وابستگی اقتصاد به بخش صادرات کاهش نرخ برای اين ارز بسيار 

 .مطلوب تر از ارزهای ديگر مطلوب است
 
 

 :ويژگی ين
 

يک ارز کم بازده و کم ريسک است که در شرايط تمايالت ريسک گريزی و 
 .کاهش شاخصهای جهان خواهان زيادی دارد

 
 

 :عوامل موثر بر ارزش ين
 
 

 :آمارهای قوی کشور
 

 .شاخص سهام معتبر نيکی افزايش می يابد
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 .ين تضعيف ميشود
 

 .دالر در مقابل ين تقويت ميشود
 

 افزايش کراسهای ين
 

 افزايش شاخص کسری تجاری
 
 

 :افزايش اعتماد به بازار و تشديد تمايالت ريسک پذيری
 

 ين تضعيف ميشود مخصوصا در برابر ارزهای پر بازده
 
 

 :رشد اقتصادی
 

 .افزايش در آن باعث تضعيف ين ميشود
 
 

 :مداخله يا اعالم مداخله در ارز توسط بانک مرکزی
 

 .ين کاهش می يابد
 
 

 :سياستهای انبساطی بانک مرکزی
 

در صورتيکه اقتصاد کشور وضع مطلوبی نداشته باشد دولت اقدام به سياستهای 
 .انبساطی ميکند که باعث تضيف ين خواهد شد

 
 .دالر در برابر ين تقويت خواهد شد

 
اجرای اين سياستها هم همانند اياالت متحده منجر به افزايش قيمت طال و توقف 

 .يا کاهش آن منجر به کاهش قيمت طال خواهد شد
 

يعنی اينکه اجرای سياستهای حمايتی دولت از اقتصادش باعث کاهش ارزش ين 
 .خواهد شد

 
 

http://abcbourse.ir/


 :اتفاقات ورزشی
 

مثال انتخاب اين کشور به عنوان ميزبان المپيک باعث افزايش سهام نيکی 
 .ميشود

 
 .و اين خود ارزش ين را در برابر دالر وکراسهای ين کاهش ميدهد

 
 

 :جريان ريسک گريزی وريسک پذيری
 

اين ارز جزو ارزهای بسيار مطمئن وکم ريسک است بطوريکه در شرايط 
ريسک گريزی ارزش آن در برابر ارزهای ديگر خصوصا ارزهای پر بازده و 

 .پر ريسکی چون پوند و يورو و دالر استراليا افزايش می يابد
 

چرا که سرمايه گذاران نسبت به بازار بی اعتماد شده و تقاضا برای خريد 
  .دارايی های پر ريسک و ارزهای پر بازده را کم ميکنند

 
 .و در مقابل فروش آنها و خريد ين را در دستور کار خود قرار ميدهند

 
 

سياست توقف انبساطی آمريکا به عنوان ايجاد شرايط 
 :ريسک گريزی

 
يکی از مواردی که باعث جريان ريسک گريزی و تقويت آن ميشود و قبال به 

 :آن اشاره شد
 

توقف سياستهای انبساطی اياالت متحده است که منجر به کاهش سهام های بين 
 . المللی خواهد شد

 
که زمينه را برای افزايش تقاضا برای ارز مطمئن ين فراهم ميکند که خود 

 .افزايش ارزش ين خصوصا در برابر ارزهای پربازده را در بردارد
 
 

 :شاخص سهام معتبر نيکی
 

کاهش شاخص سهام معتبر نيکی ژاپن باعث تقويت تمايالت ريسک گريزی و 
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افزايش ارزش ين خواهد شد و همچنين باعث کاهش ارزش جفت ارز دالر/ين 
 .خواهد شد

 
 .کراسهای ين هم کاهش خواهند داشت

 
 .يعنی شاخص سهام نيکی رابطه معکوس با ين و همچنين دالر/ين دارد

 
و در حالت برعکس آن کاهش شديد در ارزش ين و تقويت شاخص جهانی 

 .دالرشاخص سهام معتبر نيکی ژاپن افزايش می يابد
 

بانک مرکزی ژاپن در صورتی که هيچ اقدامی در جهت سياستهای پولی و 
جلوگيری ازنوسانات بازار اوراق قرضه اين کشور انجام ندهد شاخص سهام 

 .نيکی پايين آمد ين تقويت شد و دالر/ين کاهش يافت
 
 

 :اعالم افزايش سود تويوتا موتورز و شرکتهای بزرگ ديگر ژاپن
 

 افزايش سهام نيکی
 

 .ين تضعيف ميشود
 

 .دالر در مقابل ين افزايش می يابد
 

 .کراسهای ين در برابر ين افزايش می يابد
 
 

 :اختالف بازدهی اوراق قرضه با کشورهای ديگر
 

در صورتی که اين اختالف در جهت بازدهی اوراق قرضه کشور باشد باعث 
 .تقويت ين خواهد شد

 
مثال افزايش در اختالف بازدهی اوراق قرضه ژاپن با آلمان باعث تقويت ين 

 .خواهد شد
 

يا مثال افزايش دراختالف بازدهی اوراق آمريکا با ژاپن باعث اقدام سرمايه 
گذاران ژاپنی برای خريد اوراق قرضه آمريکا ميشود که منجر به تضعيف ين 

 .در برابر دالر آمريکا ميشود
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 :تنشهای سياسی
 

 تقويت ين
 
 

 :بازارهای سهام
 

کاهش در بازارهای سهام همچون اروپا و آمريکا باعث تشديد تمايالت ريسک 
گريزی و محبوبيت ين به عنوان يک ارز مطمئن در برابر ارزهای پر بازده 

 .خواهد شد.و به تقويت ين خواهدانجاميد
 

 .ودالر/ين ريزش خواهد کرد

 : G-7 بيانيه های گروه

عدم نارضايتی اعضا از تصميم بانک مرکزی ژاپن برای تضعيف ين باعث 
 .تضعيف ين شد

 
 
 

اقدام سرمايه گذاران خارجی برای خريد اوراق قرضه 
 :خارجی

 
 .ين ضعيف ميشود

 
 .ارزش دالر در برابر ين تقويت ميشود

 
 

 :تزريق پول توسط بانک مرکزی چين
 

 تسهيل سياستهای پولی وتزريق نقدينگی در نظام مالی چين
 

 .باعث افزايش سهام نيکی ژاپن و تضعيف ين در برابر ارزهای اصلی ميشود
 

 مخصوصا در برابرارزهای پر بازده چون يورو و پوند و دالر استراليا
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  پنجمفصل
 

 انگلستان 
 

 عوامل موثر بر ارزش پوند

تقريبا تمام پارامترهای اقتصادی کشورها مثل هم هستند و عملکرد مشابهی 
 .دارند يا بهتر است بگوييم اصول اقتصاد برای همه کشورها يکسان است

 

 :بهبود اوضاع اقتصادی

در صورتيکه اوضاع اقتصاد انگلستان بهبود پيدا بکند که خود را در بهبود و 
 .رشد شاخص های آماری نشان ميدهد

 .ارزش پوند در برابر ارزهای ديگر تقويت ميشود

 :شاخص هايی مثل

 شاخص های اشتغال

 شاخص خرده فروشی

 )pmiشاخص مديران خريد بخش خدمات  (

 (cpi) & (ppi)شاخص های بهای تورمی مصرف کنندگان و کاالهای توليدی 

 شاخص توليدات صنعتی و کارخانه ايی

 تراز تجاری

 توليد ناخالص داخلی

 شاخص خالص استقراض دولت
 

 :توقف سياست انبساطی بانک مرکزی

در صورتيکه اوضاع اقتصاد انگلستان بهبود پيدا بکند و شاخص های آماری 
تقويت شود. دولت توقف سياستهای انبساطی را دردستور کار خود قرار 

 .ميدهد.و اين باعث تقويت پوند در برابر ارزهای ديگر ميشود
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 :گزارش فصلی تورم بانک مرکزی

يکی از مهمترين اتفاقاتی که هر سهماه يکبار در انگلستان اتفاق می افتد گزارش 
فصلی تورم بانک مرکزی است که به بررسی وضعيت تورم و رشد اقتصادی 

 .و تاثير بسيار زيادی روی پوند دربرابر ارزهای اصلی دارد ميپردازد
 
 

 :سياستگذاری نرخ بهره

 .با رشد اقتصادی انگلستان نرخ بهره آن کشورافزايش می يابد
 

 :فصل ششم
 

 استراليا و نيوزلند
 
 

 :عوامل موثر بر ارزش دالراستراليا و نيوزلند
 

 بهبود اوضاع اين کشورها
 شاخصهای اشتغال

 شاخص خرده فروشی
 شاخص نرخ رشد توليدات ناخالص داخلی

 .بهبود در اين شاخصها به تقويت اين ارزها کمک ميکند
 

 :نرخ بهره
 .افزايش در آن باعث تقويت اين ارزها خواهد شد

رشداقتصادی اين کشورها و بهبود اوضاع اقتصادی اين کشورها بانک های 
 .مرکزی اين کشورها را مجاب به افزايش نرخ بهره خواهد کرد

 .کاهش نرخ رشد اقتصادی چين باعث کاهش نرخ بهره استراليا خواهد شد
 
 

http://abcbourse.ir/


 :رشداقتصاد جهانی
 .باعث تقويت دالر استراليا ميشود

 
 :اوضاع اقتصادی چين

 .بطورکلی بهتر شدن اوضاع کشور چين باعث تقويت دالر استراليا خواهد شد
 

 :نگرانی از باال بودن نرخ ارز
(Overvalued) 

 .و به عنوان راه حل بانک مرکزی را مجاب ميکند که نرخ بهره را کاهش دهد
 .که اين خود موجب تضعيف ارزش پول خواهد شد

 
 

 :تقويت سهام های آسيا وآمريکا و جهان
تشديد ريسک پذيری باعث تقويت ارزاين کشور خصوصا در برابر ين ژاپن 

 .ميشود
 
 

 :چشم انداز تورمی
در صورتيکه چشم انداز تورمی درآنها کاهشی باشد منجر به تضعيف اين ارزها 

 .خواهد شد
 
 

 :صحبتهای مقامات
بانک مرکزی استراليا اعالم کرد بدون کاهش ارزش پول اين کشور بهبود کامل 

 .اقتصاد ممکن نخواهد بود
 .اين مورد باعث تضعيف دالر اين کشورخواهد شد
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 :فصل هفتم
 

 هندوستان
 

بعنوان يکی از اقتصادهای نوظهورتاثير فراوانی بر روی قيمت طال دارد چرا 
که در کنار چين بزرگترين کشورهای مصرف کننده ی اين فلز زرد در 

 .دنياست
در مباحث مربوط به طال بطور مفصل درباره اين کشور و تاثيراتی که ميتونه 

 .روی طال بزاره صحبت خواهيم کرد
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 :بخش دوم
 

 فصل اول
 
 

 طال

طال بعنوان دارايی مطمئن و امن و سرمايه تامينی در برابر تورم شناخته شده 
 .است

 
 

 :عوامل موثر بر قيمت طال

 :سياست انبساطی بانکهای مرکزی اياالت متحده و ژاپن

 .سياست انبساطی بانک مرکزی آمريکا تاثير گسترده ايی روی طال دارد

به اين ترتيب که اجرا يا افزايش درآن باعث حرکت صعودی طال و کاهش يا 
 .توقف آن باعث نزول قيمت طال خواهد شد

 .بطور کلی قيمت طال رابطه ی معکوسی با اقتصاد آمريکا دارد
 

 :اوضاع اقتصاد اياالت متحده

هر گونه شاخص يا خبر خوب باعث کاهش قيمت طال و هر گونه شاخص يا 
 .خبر بد باعث صعود طال خواهد شد

در اين فصل ميخواهيم به عوامل ديگری اشاره بکنيم که تاثير بسزايی روی 
 .حرکت طال و نقره دارند

 
 

 :اوضاع هند

 کشور هند در کنار چين در صدر مصرف کنندگان طالی جهان قرار

 .دارد و تقاضای فيزيکی اين کشور روی طال بسيار تعيين کننده است
 

 :بستن ماليات سنگين بر واردات طال

مثال دولت هند تصميم گرفت برای کاهش کسری بودجه خود ماليات سنگينی را 
برروی واردات طال اعمال کند که باعث نگرانی از کاهش تقاضای فيزيکی طال 

 .در سطح جهان شد و در نهايت قيمت طال را ارزان کرد
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 :تعطيلی هند

 .تعطيلی اين کشور بسيار روی تقاضای فيزيکی طال تاثير دارد
 

 :فستيوالها و جشن های مختلف

فستيوالها و جشن ها و سال جديد هنديها و چينی ها و ماههای ازدواج هنديان که 
 .در اواخر اکتبر يا اوايل آبان است باعث گرانی طال ميشود

 

 :اوضاع چين

کشور چين هم همانند هند در صدرمصرف کنندگان طالی جهان قرار دارد و 
 .تقاضای فيزيکی اين کشور روی طال بسيار تعيين کننده است

 
 

 :تعطيالت چين

 .بعلت کمبود تقاضای فيزيکی برای طال باعث کاهش ارزش آن ميشود
 

 :جشن ها و اعياد چين
 افزايش قيمت طال

 

 :ريزش بيش از حد يو آن در برابر دالر
 

ريزش بيش از حد يوآن چين تقاضا برای طال را - بعلت کاهش قدرت خريد 
 .چينی ها- کاهش ميدهد

 
 

 :افزايش شديد قيمت طال

 .منجر به کاهش تقاضای فيزيکی چينی ها و در نتيجه ارزان شدن آن ميشود
 

 :بحران نقدينگی چين

 .بحران نقدينگی چين هم خبر بدی برای طالست
 

 :نگرانی از رشد اقتصادی چين

نگرانی از رشد اقتصادی چين -به عنوان دومين اقتصاد بزرگ دنيا- باعث 
 .تقويت تمايالت ريسک گريزی و افزايش قيمت طال می شود
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(spdr)  صندوق ذخاير طالی اسپايدر: 

 .که بزرگترين صندوق در نوع خودش درجهان محسوب ميشود

  . درصد ذخاير طالی را دراختيار دارد60حدود 

etf موجودی ذخاير آن روی قيمت طال تاثير دارد بطوريکه کاهش موجودی 
ذخاير آن باعث کاهش خريد طال و افزايش فروش طال و متعاقبا کاهش قيمت آن 

 .خواهد شد
 
 

etf موجودی ذخاير طال:  

 .کاهش ذخاير آن فشارهای نزولی را بر قيمت طال ايجاد ميکند
 

 :شاخص سهام اياالت متحده و جهان

 .رابطه معکوس با طال و نقره دارد

افزايش در شاخص های سهام باعث تقويت ريسک پذيری و خروج سرمايه از 
 .بازار طال خواهد شد.و طال با فشارهای نزولی شديدی روبرو خواهد شد

 

 :شاخص جهانی دالر

 .رابطه معکوس با قيمت طال دارد

بطور کلی تمايل سرمايه گذاران برای خريد دالر آمريکا و سهام باعث 
 .فشارهای نزولی بر طال ميشود

 

 :اوضاع اتحاديه اروپا

 .اوضاع اروپا هم روی طال تاثيردارد

 .مثال افزايش ارزش يورو افزايش قيمت طال را در بر دارد

 .و يا کاهش نرخ بهره بانکی اروپا هم باعث تقويت طال ميشود
 

 :تنشهای سياسی

بشدت طال به آن حساس است.و باعث افزايش تقاضا برای طال و افزايش قيمت 
 .آن خواهد شد

 .نگرانی از اوضاع سياسی هم به تقويت طال کمک ميکند
 

 :تسويه حساب پايان ماه ميالدی معامله گران

 .باعث کاهش ارزش جهانی دالر وافزايش قيمت اونس طال دارد
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 :خروج سرمايه از اقتصادهای نوظهور

 .که دليل عمده آن کاهش سهام بازارهای نوظهور يافته است

 .ومنجر به هجوم اين سرمايه ها به بازار طال و تقويت قيمت اونس طال ميشود

فروش صندوق سرمايه گذاری قابل معامله در بورس با  
 

 پشتوانه طال 
gold etf 

کاهش در فروش اين صندوق منجر به کاهش عرضه طال و در نتيجه ارزانی 
 .طال ميشود

 

 :اختالف بازدهی اوراق قرضه ده ساله آمريکا و اروپا

 .هر چه اين اختالف بيشتر شود موجب تقويت دالر و تضعيف طال خواهد شد
 

 :بازدهی اوراق قرضه بلندمدت اياالت متحده

 .رابطه عکس با قيمت طال دارد
 

 :رابطه ين با طال

 .رابطه ايی معکوس است

 .با افزايش ارزش ين طال ارزان ميشود

دليل آن ميتواند تغيير رويه معامله گران در گسيل سرمايه ها به اين دو ارز و 
 .دارايی مطمئن بعنوان جايگزين باشد

 

 :افزايش حق پريموم طال

 .نشان دهنده رونق خريد فيزيکی چينيها و هنديهاست

 .هر چه اين نرخ بيشتر باشد تقاضای فيزيکی برای طال بيشتر است
 

 

 :فصل دوم
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 نفت

کاال و سهام جزو دارايی های پرريسک هستند و نفت بعنوان يک کاالی 
 .استراتژيک جزو دارايی های بسيار پر ريسک محسوب ميشود

کانادا يکی از کشورهای توليد کننده نفت بشمار می آيد و ژاپن هم جزو 
 .بزرگترين وارد کنندگان و مصرف کنندگان نفت بشمارمی آيد

 .با نفت رابطه دارد
cad/jpy 

 
 .عوامل زير بر روی نفت تاثير دارند

 

 :عوامل موثر بر قيمت نفت

 :کاهش شاخص های اصلی بازار سهام اياالت متحده

 کاهش بهای نفت
 

 :سقوط بازارهای سهام

 کاهش بهای نفت
 

 :رکود اقتصادی اروپا

 کاهش بهای نفت
 

 :کاهش تنشهای سياسی

 کاهش بهای نفت
 

 :افزايش در ذخايرموجودی سازمان انرژی آمريکا

 کاهش بهای نفت
 

 :توقف سياستهای انبساطی آمريکا

البته قبال به توقف سياستهای انبساطی آمريکا اشاره کرديم که باعث سقوط قيمت 
 .نفت ميشود

 

  :افزايش در موجودی انبارهای نفتی آمريکا

 کاهش بهای نفت
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 :عدم توافق دو حزب اياالت متحده بر سر بدهی آن کشور

 کاهش بهای نفت
 

 :موافق اوباما با افزايش در سقف بدهی ها

 برای جلوگيری از نکول دولت در پرداخت بدهی ها و ورشکستگی دولت

 افزايش بهای نفت
 

 :آمارهای خوب از چين واروپا

 افزايش بهای نفت
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 :بخش سوم
 انواع ارزها و دارايی ها

فصل اول:  
 ارزهای متکی به کاال

ارزهای کشورهايی هستند که اقتصادشان وابسته به کاال يا بهتر است بگوييم 
 .سهام بين الملل است

 :شامل
 .دالرهای کشورهای استراليا و نيوزلند و کانادا ميباشد

 عوامل موثر بر ارزهای متکی به کاال
 :اياالت متحده

 .کال اين ارزها با آمريکا و اقتصاد آن ميانه ی خوبی ندارند
 :مثل موارد زير

 رشد اقتصادی اياالت متحده
 آمارهای خوب از اياالت متحده

 بهبود اشتغال آمريکا
 .همه اينها باعث تضعيف اين ارزها خصوصا در مقابل دالر آمريکا ميشود

 :جهان
 کاهش بازارهای جهانی

 تنشهای سياسی 
 .هر دو از عوامل کاهش ارزش اين نوع ارزها هستند

 :چين
 رشد اقتصادی چين

 سياستهای انبساطی ومحرکهای اقتصادی چين
 .هر دو از عوامل افزايش ارزش اين نوع ارزها هستند
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 :فصل دوم

 تقسيم بندی ارزها و دارايی ها بر اساس ريسک و بازده
 
 

 سهام و کاال :داراييهای پر ريسک

 فلزات گرانبها چون طال و نقره :داراييهای مطمئن

 يورو و پوند و دالر استراليا  :ارزهای پر بازده

 ين و فرانک و دالر :ارزهای مطمئن
 
 

 :تمايالت ريسک گريزی

شرايطی است که بازارهای سهام جهانی کاهش پيدا ميکند و سرمايه گذاران 
سرمايه های خود را ازدارايی ها پر ريسک و ارزها پر بازده بيرون ميکشند و 

 .به سمت ارزها و دارايی مطمئن گسيل ميدارند
 

 :عوامل ايجاد و تشديد ريسک گريزی

هرعاملی که منجر به کاهش سهام جهانی شود تمايالت ريسک گريزی را ايجاد 
 .و يا تشديد خواهد کرد

 اخبا ربد اقتصاد چين

 افزايش سقف بدهی در اليحه بودجه آمريکا

 کاهش شاخص سهام آمريکا

 نگرانيهای بازار در خصوص حل نشدن بودجه آمريکا

 بن بست مذاکرات در خصوص تصويب اليحه بودجه

 تعطيلی بخشهايی از دولت فدرال آمريکا

 تنش های سياسی جهان

 کاهش شاخصهای سهام اقتصادهای نوظهور يافته
 

 :تاثيرات تشديد تمايالت ريسک گريزی
 

 خروج سرمايه از هلدينگهای بزرگ سرمايه گذاری 

 تقويت طال 

 تقويت ين و فرانک و دالر آمريکا 

 تضعيف ارزهای پربازده همچون يورو و پوند و دالر استراليا 
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 تضعيف ارزهای متکی به کاال همچون دالرهای استراليا و نيوزلند و کانادا

usd/jpyکاهش 

usd/chf افزايش 
 

 :تمايالت ريسک پذيری

شرايطی است که بازارهای سهام جهانی افزايش پيدا ميکند و سرمايه گذاران 
سرمايه های خود رااز ارزها و دارايی مطمئن بيرون ميکشند و به سمت دارايی 

 .ها پر ريسک و ارزها پر بازده گسيل ميدارند

که در اين شرايط طال ارزان ميشود و ين و فرانک و دالر آمريکا هم تضعيف 
 .ميشود

 

 :عوامل ايجاد و تشديد ريسک پذيری

هر عاملی که منجر به افزايش سهام جهانی شود تمايالت ريسک پذيری را ايجاد 
 .و يا تشديد خواهد کرد

 بهبود اوضاع اقتصادی چين

 سياست انبساطی بانک مرکزی آمريکا

 افزايش سهام آمريکا

 بهبود وضعيت اشتغال آمريک

 حل بحران بودجه آمريکا

 تقويت شاخص خرده فروشی آمريکا

 ...افزايش سود شرکتهای بزرگ دنيا مثال تويوتاموتورز و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://abcbourse.ir/


 :فصل سوم

 

 :ارزهای پر بازده

 

 .ارزهايی که نرخ بهره آن باالست جزو ارزهای پر بازده محسوب ميشوند

 .ارزهايی چون دالر استراليا و نيوزلند و يورو و پوند
 

 :ويژگی ارزهای پر بازده

در شرايط تمايالت ريسک پذيری بازارها اين ارزها مقبوليت بااليی پيدا ميکنند 
 .و ارزش آنها در برابر ارزهای دالرآمريکا و مخصوصا ين ژاپن رشد ميکند

 

 :عوامل موثر بر ارزهای پربازده

 عوامل منجر به تمايالت ريسک پذيری

 عوامل منجر به تمايالت ريسک گريزی
 

 :عوامل منجر به تمايالت ريسک پذيری

 سياستهای انبساطی اياالت متحده

 خبرهای خوب و آمارهای قوی از اياالت متحده و چين

 مثل بهبود شاخصهای اشتغال آمريکا
 

 اعالم اصالحات اقتصادی چين برای کمک به اقتصاد داخلی آن کشور
 

 :عوامل منجر به تمايالت ريسک گريزی

 تنش های سياسی

 بحران نقدينگی در چين

 خبرهای خوب و آمارهای ضعيف از اياالت متحده و چين و ژاپن

 کاهش در شاخص تجاری چين

 کاهش شاخص سهام های آمريکا و جهان
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