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 تنها شش ماه پیش بود که این اتفاق نظر ایجاد شد که سال 2019، سال یورو خواهد بود. واقعیت ورود به مراحل اولیه سال جدید تجاری

 این است که به جای اینکه یورو در سال 2019 صعود کند، ارز اروپا با خطرات زیادی مواجه می شود که دلیل آن آسیب ناشی از آشفتگی

.بازار جهانی است

یورو/ دار
0

خریداران یورو مقر تداوم فروش عمده دار

اولین ارزهای انگلیس و دار اسرالیا  از وجود یک G10 یورو، پوند   هستند که 

 فضای ریسک گریزی طوانی مدت در بازارهای مالی رنج می برند به دلیل اینکه

 تداوم نگرانی ها در مورد کاهش رشد اقتصادی جهان باعث شده است که رمایه

گذاران مایلی به اضافه کردن ریسک به پورتفولیوی خود نداشته باشند

 با توجه به اینکه اروپا در طی چند ماه اخیر بر روی موضوع کری بودجه ایتالیا

 متمرکز شده است، تاثیر مشکات ناشی از کاهش رشد اقتصادی جهان در منطقه

 یورو هنوز در ارزش گذاری بر قیمت یورو در نظر گرفته نشده است. تنش های

 تجاری طوانی مدت بین ایاات متحده و چین نیز یک خطر بزرگ برای اقتصاد

 اروپا است. اروپا به شدت وابسته تقاضای هر دو کشور برای کااهای خود است.

 بنابراین، اگر رشد هر یک از اقتصادهای مورد نظر در سال جاری کاهش پیدا کند،

این امر بر داده های اروپایی نیز تاثیر خواهد گذاشت

 امکان تضعیف حرکت اقتصادی اتحادیه اروپا این توقع خوش بینانه را نیز از بین

 خواهد برد که بانک مرکزی اروپا قصد دارد نرخ بهره را قبل از پایان سال 2019

قابل اما  بود  برای رمایه گذاران یورو خواهد  اخبار بدی  امر  این   افزایش دهد. 

 مشاهده است که احتال بازگشت انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره توسط

بانک مرکزی خیلی زود بر بازار غالب خواهد شد

روزانه

 FXTM نوشته جمیل احمد، مدیر ارشد اسراتژی ارزی و تحقیقات بازار در

.

.

.

.
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 دایلی که می تواند در سال جاری از طا پشتیبانی کند شامل آشفتگی سیاسی فرانسه، 

مشکات این  همه  است.  براگزیت  غوغای  تداوم  و  ایتالیا  بودجه  نابسامان   وضعیت 

 دایلی برای حایت از فلز زرد به عنوان یک پناهگاه امن است. پس با توجه به ادامه

 آشفتگی بازار و ترس از کاهش رشد اقتصادی در جهان، سیگنال های روشنی وجود دارد

که خریداران حار در صحنه آماده خرید فلز گرانبها هستند

 با وارد شدن به سه ماهه اول سال 2019، چشم انداز طا به شدت تحت تاثیر عواملی

 همچون خطرات ژئوپلیتیک، گانه زنی در افزایش نرخ بهره ایاات متحده و همچنین

 مسیر دار است که به اندازه دو عامل دیگر مهم است. افزایش تنش های ژئوپلیتیک در

 رتار جهان احتاا موجب ریسک گریزی می شود و پرواز به سمت رمایه های ایمن

 را رعت می بخشد و در نهایت موجب افزایش قیمت طا می شود. تداوم تنش تجاری

 ایاات متحده و چین همراه با نزول شدید بازارهای سهام عوامل عمده ای هستند که

چشم انداز طا را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهند

 رایط اقتصاد کان در بازارهای نوظهور عامل مهم دیگری در تعیین جهت طا خواهد

 بود. بازارهای نوظهور به دلیل رایط نامطلوب همراه با خطرات ژئوپلیتیک باعث از

 بین رفن اعتاد رمایه گذار می شوند. در صورتی که رشد بازارهای نوظهور در سال

 جاری به شدت کاهش یابد، ممکن است تقاضای فیزیکی فلز زرد نیز کم شود. از سوی

طا
انتظار درخشش در آشفتگی بازار

 طا در سه ماهه آخر سال 2018 به شدت درخشش داشت زیرا تداوم تنش های تجاری، نوسانات شدید بازارهای سهام و دغدغه های کاهش رشد جهانی،

 رمایه گذاران را وادار کرد که به سوی رمایه ایمن روی آورند. حتی اگر این عوامل برای درخشش طا کافی نباشد، دایل فراوانی وجود دارد که انتظار

داشته باشیم افزایش ارزش طا در سال 2019 ادامه یابد

0
FXTM نوشته لقان اتونوگا، تحلیلگر تحقیقات در 

روزانه

.

.

.



برای کسب اطاعات بیشر، لطفا از ForexTime دیدن کنید

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

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

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

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

یادداشت هایی برای ردبیران

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

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


