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دالر اسرتالیا/دالر
دالر اسرتالیا گرفتار رقابت کاهش نرخ بهره میان بانک مرکزی اسرتالیا و فدرال رزرو
نوشته هان تان ،تحلیلگر بازار در FXTM

روند نزولی دالر اس رتالیا که از اوائل  2018آغاز شده است ،در سه ماهه جاری نیز همچنان ادامه دارد

بانک رزرو اس رتالیا راه زیادی را از ابتدای سال پیموده است تا تصورات خود را
ب رای رشد پایدار اقتصاد داخلی به انجام برساند .همچنین بانک مرکزی اس رتالیا
با کاهش  25واحدی نرخ بهره نقدی خود در ماه ژوئن ،پیش از کاهش نرخ های
بهره با مارجین مشابه در ابتدای ماه جوالی وارد عمل شد .با افزایش نگ رانی
ها در مورد تضعیف رشایط اقتصادی ،نرخ بهره پایه اس رتالیا به رکورد جدید
یک درصد رسیده است .این کاهش ها به شدت توسط رسمایه گذاران پیش
بینی شده بود و در سه ماهه دوم سبب کاهش دالر اس رتالیا به میزان بیش از
یک درصد در ب رابر دالر آمریکا شد و سودهای به دست آمده در سه ماهه اول
از بین رفت و یک کاهش کلی در نیمه اول سال  2019به میزان  % 0.4ثبت شد
کاهش نرخ فدرال رزرو ممکن است تاثیر کمی بر دالر اس رتالیا داشته باشد
اواخر ماه جاری نوبت به اقدامات فدرال رزرو خواهد رسید .رسمایه گذاران
ب رای مشاهده تصمیامت جروم پاول و همکارانش در فدرال رزرو ب رای تسهیل
در پایان  FOMCسیاست پولی آمریکا ،توجه خود را به جلسه تصمیم گیری
ماه جوالی متمرکز خواهند کرد .در زمان نوشنت منت ،وجوه آتی فدرال رزرو
احتامل کاهش نرخ بهره ایاالت متحده در ماه جاری را  100%نشان می دهد.
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طال

روند رو به رشد در محیطی با نرخ بهره پایین
نوشته لقامن اتونوگا ،تحلیلگر تحقیقات درFXTM

زمینه رسمایه گذاری ب رای طال همچنان قدرمتند است و گامنه زنی ها حاکی از آن است که بانک های مرکزی مهم در تالش ب رای مقابله با رکود اقتصادی
جهان ،تسهیل سیاست پولی را در پیش خواهند گرفت

طال در سه ماهه دوم سال  2019درخشش شدیدی داشت و با  9درصد افزایش باالتر
از سطح  1435دالر که در  6سال اخیر دیده نشده بود ،صعود چشمگیری کرد که
دلیل آن ادامه نگ رانیها از رشد جهانی ،مسائل ژئوپلیتیک ،تنش های تجاری و ضعف
دالر بود
ضعف داده های کالن اقتصادی که نشان دهنده تجدید نظر درباره رشد جهانی در
طی  12ماه گذشته است ،باعث شد که برخی از بانک های مرکزی شامل بانک مرکزی
متایل خود را ) (RBAو بانک مرکزی اس رتالیا ) (Fedبانک فدرال رزرو  (ECB)،اروپا
به تسهیل سیاست پولی نشان داده و محرک های اقتصادی را ب رای حامیت از رشد
افزایش دهند
در یک محیط با نرخ بهره کم که عدم اطمینان مزمن بر آن چیره شده است ،طال می
تواند به میزان  5٪دیگر در طول دوره سه ماهه سوم افزایش یابد و یکی از رسمایه
های امنی است که در رقابت با ین ژاپن ،پرچم آن باالست
آیا آینده طال به واکنش فدرال رزرو بستگی خواهد داشت؟
رسمایه گذاران باید در نیمه دوم سال معامالتی م راقب واکنش فدرال رزرو باشند .آیا
بانک مرکزی آمریکا انتظارات بازار را تایید می کند و نرخ بهره را در اوایل ماه جوالی
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Time is Money. Invest it Wisely.

برای کسب اطالعات بیشرت FXTM:

 FXTMیک بروکر بین املللی آنالین فارکس است که خدمات مالی خود را در زمینه فارکس ،بازار سهام  CFD,های کاالها ،فلزات اسپات ،شاخص ها ،سهام و ارزهای دیجیتالی ارائه می دهد
برند  FXTMتحت نظارت و مجوز حوزه های مختلف قضایی است ForexTime Limited (www.forextime.com/eu) .تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار و بورس قربس ) (CySECبا
مجوز  CIFشامره  185/12است و دارای مجوز ادارۀ امور مالی بخش ) (FSCAآفریقای جنوبی با  FSPشامره  46614است .این رشکت همچنین با اداره مالی امور مالی انگلیس با
شامره  600475ثبت شده است Exinity Limited (www.forextime.com) .توسط کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز  Investment Dealerبه شامره C113012295
رگوله شده است Forextime UK Limited .دارای مجوز و تحت نظارت مقام مسئول امور مالی ،با شامره مرجع رشکت  777911است
معامالت فارکس و  CFDها شامل ریسک قابل توجهی هستند و می تواند منجر به از دست رفنت 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 کنید .معامالت محصوالت 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 آیا مشرتی مجاز به استفاده از خدمات  ,FXTMبر اساس الزامات قانونی کشور اقامت
خود است یا خیر ،بر عهده خود مشرتی می باشد
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 خدمات رسمایه گذاری و یا تضمین و پیش بینی عملکرد آینده
نیست  FXTMو 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 منی دهند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر گونه زیان ناشی از هر نوع رسمایه گذاری بر اساس آن مطالب ندارند
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