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عملکرد خوب برگزیت،  اخبار  به  مربوط  آشفتگی  و  رشد  به  رو  مزمن، ردرگمی  قطعیت  عدم  برخاف  انگلیس   پوند 
.غیرمنتظره ای در خال فصل اول 2019 نشان داد

پوند/دار
0

خطرات ناشی از فروش پوند پس از وقوع احتال براگزیت بدون توافق، نادیده گرفته شده است

رمایه گذاران مقر اصلی خوشحالی درمورد خطرات برگزیت بدون توافق

 با توجه به اینکه تا زمان نوشن این گزارش شاهد شکست ها و رد شدن مکرر طرح

 نخست وزیر ترزا می در خصوص توافق برگزیت بوده ایم و آخرین اخبار رسیده

 از کمیسیون اتحادیه اروپا حاکی از آن است که “احتال” یک برگزیت بدون توافق

 در 12 آوریل وجود دارد، افزایش ارزش پوند در ماه های اخیر برای برای بسیاری از

معامله گران رمزآلود بوده است

 بازیگران بازار میبایست از مخاطرات خشنودی بیش از حد بازار و عدم قطعیت در

 خصوص برگزیت آگاه باشند زیرا به نظر می رسد که رمایه گذاران اصا خطرات

 برگزیت بدون توافق و یا یک برگزیت بی نظم را در نظر نگرفته اند. چنانچه

 سیاستمداران بریتانیا بصورت معجزه آسایی قبل از 12 آوریل به توافق بین خود

 دست یابند، احتاا روند پوند/دار در بین سطوح 1.34 تا 1.36 محدود خواهد

شد

 با این حال ریسک ناشی از حرکتهای غیرمنتظره معامله گران عصبی ناشی از یک

 برگزیت “بدون توافق”، ممکن است سیگنالهای ناگهانی برای حرکت پوند/دار به

سمت 1.25 یا کمر را بدهد

روزانه

 FXTM نوشته لقان اتونوگا، تحلیلگر تحقیقات در 

.

.

.

.
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 به دلیل وجود مواضع متناقض فاندامنتال در سه ماهه اول، روند طا در نوسان بود و

 فقط %0.86 سود داشت. اما با توجه به نگرانی ها در مورد کاهش رشد جهانی که سبب

 ریسک گریزی می شود و تقویت رویکرد سیاستمدارانه فدرال رزرو در تغییر موضع

خود، به نظر می رسد چشم انداز طا به طور فزاینده ای روشن است

مودار طا در کوتاه مدت به شدت تحت تاثیر دار قرار دارد

 انتظار می رود که عملکرد کوتاه مدت این فلز به شدت تحت تأثیر احساسات ریسک

 پذیری و ارزش دار قرار گیرد. احساسات ریسک پذیری رمایه گذاران همچنان تحت

 تاثیر تحوات تجاری میان ایاات متحده و چین و توافق براگزیت است، در حالی که

 به نظر می رسد خریداران دار از بازار خارج می شوند. گرچه با وجود موضع محافظه

 کارانه فدرال رزرو، عملکرد دار در طول سه ماهه اول سال 2019 به طرز قابل توجهی

با دارد.  وجود  دار  ارزش  ادامه صعود  برای  قوی  یک سوء ظن  اما  بود  بخش   رضایت 

 پیش بینی های احتالی در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آینده، عرصه

 رقابت برای دار تنگ تر خواهد شد و یک دلیل معتر دیگر برای افزایش طا به وجود

خواهد آمد

طا
دایل خرید طا افزایش می یابد اما آیا ثبات دار هشداری برای فروشندگان خواهد بود؟

 طا در سه ماهه دوم سال 2019 به دلیل احتال بدتر شدن رایط اقتصاد کان جهان و افزایش خطرات ژئوپلیتیک، تبدیل
به یک مقصد اصلی برای رمایه گذاری ایمن شده است

0
FXTM نوشته لقان اتونوگا، تحلیلگر تحقیقات در  

روزانه

.

.

.



FXTM یک بروکر آناین بین امللی است که خدمات مالی خود را در زمینه فارکس، بورس، CFD های کاا، فلزات اسپات، شاخص ها، سهام و ارزهای دیجیتالی ارائه می دهد.

 است و (FSCA) آفریقای جنوبی با  برند FXTM از حوزه های مختلف قضایی مجوز دارد و رگوله شده است. ForexTime Limited (www.forextime.com/eu) تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار و بورس قرس (CySEC) با مجوز CIF شاره 185/12 

توسط کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوزشاره 600475 ثبت شده است.  (FSCA) آفریقای جنوبی با FSP شاره 46614 

دارای مجوز و تحت نظارت مقام مسئول امور مالی، با شاره مرجع رکت

نکاتی برای ردبیران

های سهام و نام تجاری های کااهای آتی را فراهم می کند. معامات در پلت فرم هایخدمات کارگزاری بین امللی ارائه می دهد و امکان دسرسی به بازارهای جهانی ارز، معامات فارکس، فلزات گرانبها،

 در دسرس نیست. براساس نیازها و انگیزه هایروع می شود. معامات در پلت فرمو برای حساب های معاماتیقابل انجام است و اسپریدها برای حساب های معاماتی استاندارد از

 .مشریان - مبتدیان، معامله گران با تجربه و رمایه گذاران سازمانها و نهادها -  پشتیبانی و خدمات سفارشی در معامات ارائه می شود

 است و دارای مجوز ادارۀ امور مالی بخش

رگوله شده است.به شارهتوسط کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز

است.شارهآفریقای جنوبی با دارای مجوز و تحت نظارت مقام مسئول امور مالی، با شاره مرجع رکت

با مجوز شاره تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار و بورس قرس

است.

و

 برایو

 کار با ابزارهای مالی ریسک قابل توجهی دارد و ممکن است باعث از دست رفن رمایه شا شود. شا نباید بیش از توان خود برای تحمل رر، رمایه گذاری کنید و باید اطمینان حاصل کنید که درک کاملی از میزان واقعی خطر معامات دارید. استفاده

 از محصوات لوریج دار ممکن است برای همه مناسب نباشد. قبل از استفاده از این محصوات، لطفا سطح تجربه و اهداف مالی خود را در نظر بگیرید و در صورت لزوم مشاوره مالی مستقل بگیرید. این وظیفه مشری است تا اطمینان حاصل کند که

کامل مطالعه کنید FXTM است. لطفا مطالب مربوط به ریسک را در سایت FXTM بر اساس الزامات قانونی کشور محل اقامت خود، مجاز به استفاده از خدمات

است.
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