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 چشم انداز بلندمدت آن است که یورو همچنان پایین تر از دالر، در سطح فعلی خود )حدود 1.15 در زمان نوشنت این منت( باقی خواهد ماند

.و این ارزیابی های جذاب سبب رسمایه گذاری بر یورو در بلندمدت می باشد

یورو/ دالر
0

رسمایه گذاران کامال آماده نیستند که تریگر صعود را آغاز کنند

 (ECB) با این وجود، رسمایه گذاران خواستار یک زمان مشخص از بانک مرکزی اروپا

 برای احتامل افزایش نرخ بهره اتحادیه اروپا هستند تا تریگر صعود را در روند

 یورودالر آغاز کنند. با اینکه به احتامل زیاد بانک مرکزی اروپا متایلی به تکرار

 خاطرات جنت یلن، رئیس قبلی فدرال رزرو از سال 2015 ندارد که زمان زیادی

 را پیش از افزایش آخرین نرخ بهره رصف کند، اما رسمایه گذاران را دچار تردید به

معامله یورو/دالر کرده است

 من شخصا فکر منی کنم که بانک مرکزی اروپا و ماریو دراگی مطمنئ باشند که می

 توانند هرچه زودتر رسمایه گذاران را برای افزایش نهایی نرخ بهره های اتحادیه اروپا

 تا اواخر سال آماده کنند. هامنطور که به نظر می رسد انتظارات افزایش نرخ بهره از

 پایین ترین سطوح خود در نیمه دوم سال 2019 توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا،

 ناپایدار است. با نزدیک شدن به پایان دهه فعلی، افزایش نرخ بهره در اتحادیه اروپا

 بیشرت شبیه یک سناریوی احتاملی است. این امر در نهایت بدین معنی است که ممکن

انجام با یورو  انتهای سال آمادگی اضافه کردن معامالتی که  تا   است رسمایه گذاران 

شود، نداشته باشند زیرا شاید به سیاست پولی بانک مرکزی اروپا خوش بین نباشند

مالی سالمت  به  مربوط  اخبار  انتشار  و  پوپولیستی  احزاب  گرفنت  قدرت  احتامل   با 

 ایتالیا، خطر نزول یورو به وجود می آید، اما اینها موضوعات جدیدی نیستند و رسمایه

گذاران باید از نزدیک بر آنها نظارت داشته باشند

روزانه

 FXTM نوشته شده توسط احمد جمیل، مدیر ارشد بخش اسرتاتژی ارزها و تحقیقات بازار در

.

.

.
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 انتظارات افزایش نرخ بهره، رشد قوی اقتصاد و بازارهای صعودی سهام در ایاالت متحده

 تنها تعداد انگشت شامری از موضوعات است که نتیجه ای جز درد برای طال نداشته اند.

 به دلیل اشتیاق ضعیف برای رسمایه گذاری در طال در سه ماهه سوم، قیمت ها تقریبا

 4.9% کاهش یافت. با این حال، مقرص اصلی نزول دردناک طال قدرت باالی دالر است که

در واکنش قیمت ها هم دیده می شود

 با ورود به سه ماهه آخر سال 2018، ممکن است رسمایه گذاران همچنان به اجتناب از

 طال به نفع دالر که در دوره افزایش تنش های تجاری جهان به ارز مطمئنی تبدیل شده

 است، ادامه دهند. در حال حارض با افزایش احساسات صعودی نسبت به اقتصاد ایاالت

 متحده، دالر بازار را به خود مشغول کرده است و بطور غیرعادالنه جذابیت امن طال را

 به رسقت برده است. به نظر می رسد که رسمایه گذاران با این باور که رشد اقتصادی قوی

 می تواند ایاالت متحده را از تاثیرات منفی خطرات تجاری جهان محافظت کند، از دالر

به عنوان یک هدف ایمن برای رسمایه گذاری، حامیت می منایند

 ادامه تحوالت در عرصه بازارهای نوظهور نقش مهمی در رسانجام طال در سال جاری

فیزیکی هستند و بزرگرتین مرصف کنندگان طالی  بازارهای نوظهور   خواهند داشت. 

 کاهش قیمت ارزهای آنها در برابر دالر در ماه های اخیر، ممکن است سبب تضعیف

 قدرت خرید آنها شود. کاهش قدرت خرید برای طال اتفاق بسیار بدی خواهد بود که

طال
در گرو عملکرد دالر

 با وجود ادامه تنش های تجاری جهان و آشفتگی بازارهای نوظهور که سبب تضعیف حس ریسک پذیری می شود، طال بارها و بارها جایگاه خود را به

 .عنوان دارایی امن برای رسمایه گذاران از دست داده است

0
FXTM نوشته شده توسط لقامن اتونگا تحلیلگر تحقیقاتی

روزانه



برای کسب اطالعات بیشرت، لطفا از ForexTime دیدن کنید

 سلب مسئولیت: این مطالب برصی یا نوشته شده شامل نظرات و ایده های شخصی است. محتوای آن نباید به صورتی تفسیر  شود که گویی حاوی هر نوع مشاوره رسمایه گذاری و یا درخواست برای هر گونه معامله است و به معنی تعهد برای خرید
 و وابستگان تجاری، منایندگان، مدیران، افرسان و یا کارمندان آن در قبال دقت، اعتبار، به موقع بودن یا کامل بودن هر گونه اطالعات یا داده های ارائه شده، ضامنتی منیFXTM  .خدمات رسمایه گذاری و یا تضمین و پیش بینی عملکرد آینده نیست

کنند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر گونه زیان ناشی از هر نوع رسمایه گذاری بر اساس آن مطالب ندارند

 ها شامل ریسک قابل توجهی می شود و می تواند منجر به از دست دادن رسمایه شام شود. شام نباید بیش از توان خود، رسمایه گذاری کنید و باید اطمینان حاصل منائید که به طور کامل خطرات را درک می CFD هشدار ریسک: تجارت فارکس و
 کنید. محصوالت قابل معامله با لوریج، ممکن است برای همه رسمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از معامله، لطفا سطح تجربه و اهداف رسمایه گذاری خود را در نظر گرفته و در صورت لزوم، مشاوره مالی مستقل بگیرید. تعیین اینکه بر اساس الزامات

را به طور کامل مطالعه منائید FXTM در کشور اقامت خود است یا خیر، بر عهده خود مشرتی می باشد. لطفا اعالم خطر ،FXTM قانونی، آیا مشرتی مجاز به استفاده از خدمات

یادداشت هایی برای رسدبیران

 های معامالت آتی را ارائه می دهد. معامالت از طريق پلت فرم هایCFD و ETF های CFD ،های سهم CFD ،خدمات بین املللی کارگزاری و دسرتسی به بازارهای ارز جهانی را فراهم می کند و معامالت فارکس، فلزات گرانبها ،FXTM نام تجاری
MT4 و MT5 انجام می شود که رشوع اسپریدها از 1.3 در حساب های معامالتی استاندارد و 0.1 در حساب های تجاری ECN در دسرتس است. پشتیبانی و خدمات بی نظیر معامالت براساس نیازها و انگیزه های هر مشرتی – اعم از مبتدیان و 
 شامره FSP 46614 آفریقای جنوبی با شامره FSB با مجوز شامره 185/12، تحت مجوز ، (CySEC) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قربسForexTime Limited  .معامله گران با تجربه و نهادهای رسمایه گذار–  ارائه می شود

تنظیم شده است IFSC / 60/345 / APM و IFSC / 60/345 / TS با شامره مجوز (IFSC) توسط کمیسیون خدمات مالی بین املللیFT Global Limited  .انگلستان تحت شامره مرجع 600475 ثبت شده است FCA و در
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