مرور چندی از عوامل موثر بر شکل گیری روند های اقتصادی در بازار ایاالت متحده و بازار طال در سال 0202

در این یادداشت به مرور چندی از عوامل موثر بر شکل گیری روند های اقتصادی در بازار ایاالت متحده و بازار طال در سال 0202
می پردازیم.
 )1تورم باید کنترل و مهار شود.
 )2نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیزباید کنترل شود ،هرچند این امر می تواند به کاهش نرخ رشد جهانی منجر شود.
 )3فدرال رزرو به برر سی دقیق شرایط می پردازد و برای ت صمیم گیری به ر صد دقیق شرایط نیاز دارد که سوگیری های
رشدی در رفتار آن مشهود خواهد بود.
 ECB )4و  BoJهمچنان پرکشش خواهند بود.
 )5دالر آمریکا باید قوی بماند.
 )6سیاست مالی ایاالت متحده تسهیلی باقی خواهد ماند.
 )7با اجرایی شدن فاز یک توافق تجاری (بین چین و آمریکا)  ،فضای جنگ تجاری با بهبود نسبی همراه می شود.
 )8عدم اطمینان در مورد  Brexitکاهش خواهد یافت  ،چرا که درانتخابات پارلمان دسامبر محافظه کاران اکثریت کرسی ها
را به دست آوردند.
 )9بنابراین  ،سرمایه گذاران می توانند سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی را افزایش دهند.
 )11بازده اوراق قرضه در سال  0202فضا و امکان تغییر بیشتری دارد.
در این یاددا شت به برر سی عوامل تاثیر گذار خواهیم پرداخت چرا که معتقدیم سرمایه گذاران برای فعالیت در بازارهای
مالی ن یازمند راهنمایی های علمی خواهند بود و بدون اطالع کافی از داده های بن یادی موثر بر بازارهای مالی  ،متضررررر
شدن در بازارهای مالی بسیار محتمل خواهد بود.
نخست اینکه  ،تورم باید کنترل و مهار شود.چرا که نرخ تورم پایین به دلیل رقابت جهانی و پی شرفت تکنولوژیکی پدیده
دائمی نیست.
دوم  ،انتظار می رود رشررد تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده آمریکا کند شررده و طبق پیش بینی ها ،از  0.2درصررد در
سال  0202به  0.0درصد در سال  0202کاهش یابد .این در حالیست که با آرام شدن فضا در جنگ تجاری و البته پایان
یافتن روند صعودی نرخ ر شد جهانی  ،ر شد اقت صادی در ایاالت متحده می تواند در خالف جهت انتظارات حرکت کرده و
با نوسان مثبت همراه شود.
سوم  ،با توجه به کاهش نرخ بهره ،افزایش نرخ بهره تو سط فدرال رزرو در سال  0202بعید به نظر می ر سد .در سال
 0202شاهد کاهش نرخ بهره در سه مرحله بودیم که کاهش سرعت نرخ ر شد اقت صادی و جهش اقت صادی بی شتر در
امریکا می تواند منجر به تغییر مواضع فعلی فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره شود.
چهارم  ،هم بانک مرکزی اروپا و هم بانک مرکزی ژاپن همچنان به سیا ست های انبا سطی ادامه خواهند داد .بنابراین ،
حتی اگر فدرال رزرو درسال جاری سیاست های فعلی را متوقف کند  ،باید با هزینه طال از شاخص دالر حمایت کند.این
رشد هرچند در ایاالت متحده چندان قوی نیست اما دربین کشورهای  G7بیشترین میزان خواهد بود.

پنجم  ،تا زمانی که اقتصرراد ایاالت متحده از قوی تر از سررایر رقبای تجاری باشررد  ،حتی اگر روند نزولی را درپیش گرفته
باشد  ،قدرت دالر تقویت خواهد شد و همین امر سبب فشار مضاعف بر طال می شود.
ششم  ،سیاست مالی ایاالت متحده آمریکا انبساطی خواهد بود .پیش بینی می شود کسری مالی امریکا از  0.220دالر به
 0020میلیارد دالر افزایش یابد .با این حال  ،با توجه به پیش بینی های مربوط به نرخ تولید ناخالص داخلی  ،انتظار می
رود ک سری مالی از  2.0به  2.4در صد کاهش یابد  ،بنابر این می توان به ادامه روند م شابه در سیا ست های مالی سال
گذشته امیدوار بود.
هفتم  ،از آنجا که ایاالت متحده و چین به توافق اولیه در منا سبات تجاری د ست پیدا کرده اند  ،نگرانی ها درباره جنگ
تمام عیار تجاری کاهش یافته و اعتماد به بازارها بازمی گردد.
ه شتم  ،حزب محافظه کار اکثریت ن سبی را در انتخابات پارلمانی انگلیس در د سامبر ت ضمین کرد .این بدان معنی ا ست
که  Brexitاحتماالً تا پایان ژانویه اتفاق خواهد افتاد .فارغ از نوع نگاه به برگزیبت ،نهایی شرردن این مسرراله به تصررمیم
گیری فعالین بازار کمک خواهد کرد.
نهم  ،با ارام شدن ف ضای سیا سی و تجاری بین المللی  ،تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی های ری سکی
همجون اوراق بهادار افزایش پیدا خواهد کرد که عمال به معنای اعمال فشار بر دارایی های امن همچون طال خواهد بود.
دهم  ،در واقع  ،اگر تمایل سرررمایه گذاران به دارایی های ریسررکی تر افزایش یابد ،نقدینگی خود را از بازار پول به بازار
های مالی منتقل می کنند .تقا ضای پایین به دلیل کاهش ری سک رکود وافزایش عر ضه به دلیل ک سری مالی بی شترمی
تواند قیمت اوراق را کاهش و بازده آنها را افزایش دهد .نرخ بهره باالتر در نهایت می تواند به افزایش فشررار بر قیمت طال
منجر شود.
دهم  ،در واقع  ،اگر تمایل سرررمایه گذاران به دارایی های ریسررکی تر افزایش یابد ،نقدینگی خود را از بازار پول به بازار
های مالی منتقل می کنند .تقا ضای پایین به دلیل کاهش ری سک رکود وافزایش عر ضه به دلیل ک سری مالی بی شترمی
تواند قیمت اوراق را کاهش و بازده آنها را افزایش دهد .نرخ بهره باالتر در نهایت می تواند به افزایش فشررار بر قیمت طال
منجر شود.
همانطور که نمودار زیر نشان می دهد  ،قیمت طال در سال  0202به اوج خود رسید که همزمان با کاهش نرخ بهره اوراق
خزانه ده ساله بود .بنابراین  ،اگر بازده اوراق افزایش یابد می توان به شکل گیری روند نزولی در قیمت طال امیدوار بود.
نمودار  :0قیمت های طال (خط زرد ) و بازده اسمی در خزانه داری  02ساله ایاالت متحده (خط قرمز) از ژانویه تا دسامبر
.0202

روند فوق متأ سفانه از قیمت طال حمایت چندانی نمی کند .سیا ست مالی نیز به همین ترتیب انب ساطی خواهد بود  ،در
حالی که سیاست های پولی در حمایت از دالر آمریکا نسبت به سال  0202انقباظی خواهد بود.
آرام شدن فضای سیاسی و تجاری بین قدرت ها سبب حمایت از دارایی های ری سکی شده است .بنابراین می توان شاهد
دالر قوی تر ،نرخ بهره باالتر و ریسک گریزی کمتربود که این ترکیب در نهایت می توان به کاهش قیمت طال منجر شود.
از این رو  ،از دیدگاه بنیادی می توان کاهش قیمت طال در سررال  0202را محتمل دانسررت.مگر اینکه رویدادهایی نظیر
بحران اقتصادی منجر به افزایش قیمت طال شود.
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