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 نجات وال استریت از سقوط
بازار س��هام آمریکا هفته پر آش��وب خود را 
در س��اعت های پایانی روز جمعه با هجوم 
سرمایه گذاران به خرید به پایان رساند که 
باعث ش��د ش��اخص اس اندپی 1.۵ درصد 
جهش کند. به گزارش مهر به نقل از رویترز، 
بازار س��هام آمریکا هفته پرآش��وب خود را 
در س��اعت های پایانی روز جمعه با هجوم 
سرمایه گذاران به خرید به پایان رساند که 
باعث شد اس اندپی 1.۵ درصد جهش کند. 
ام��ا همچنان ای��ن بدترین هفته بازارهای 
آمریکا در 2 سال اخیر بود. سرمایه گذاران 
انتظار دارند در روزهای آتی هم با تجارت 

پرطالتمی مواجه باشند. 

نرخ تورم ونزوئال به 15۰ هزار 
درصد رسید

ن��رخ تورم س��االنه ونزوئال ب��ه 1۵0 هزار 
درص��د رس��یده و قیمت ها در این کش��ور 
حداقل هر 3۵ روز یکبار دو برابر می شود. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم ب��ه نق��ل از رویترز، 
برآوردهای مجمع ملی ونزوئال که اکثریت 
آن در اختیار مخالفان دولت این کشور است 
نشان می دهد که قیمت ها در ونزوئال طی 
12 م��اه منته��ی به پای��ان ژانویه 4 هزار و 
۶8 درصد رش��د کرده اس��ت. در حالی که 
بح��ران اقتصادی میلیون ها ونزوئالیی را 
با کمبود مواد غذایی و دارو مواجه کرده، به 
گفت��ه نمایندگان مخالف دولت، نرخ تورم 
ونزوئال تنها در ماه ژانویه 84.2 درصد بوده 
است. این ر قم تورم ماهیانه بدان معناست 
که نرخ تورم س��االنه ونزوئال بیش از 1۵0 
هزار درصد بوده و قیمت ها حداقل هر 3۵ 
روز یکبار دو برابر می شود. در حال حاضر 
ارزش هر یک میلیون دالر ونزوئال در بازار 
سیاه تنها معادل 7 دالر آمریکاست. دولت 
ونزوئال بیش از دو سال است که نرخ تورم 

را اعالم نکرده است.

اخبار
رییس صندوق بین المللی پول به کشورهای عربی توصیه کرد 
که برای داشتن رشد پایدار و اشتغالزایی باید دستمزدهای دولتی 
و یارانه های انرژی را کاهش دهند. به گزارش پژوهشکده پولی و 
بانکی، کریستین الگارد تاکید کرد که کشورهای عربی دسمتزد 
های دولتی و یارانه را به منظور کنترل هزینه های خود و داشتن 
رشد پایدار و اشتغالزایی کاهش دهند. الگارد در سخنرانی خود 

که در مجمع پولی عربی برگزار شد گفت: برخی از کشورهای 
عربی یکس��ری اصالحات نوید بخش اتخاذ کرده اند؛ اما برای 
غلبه بر مشکالت اقتصادی و اجتماعی باید اصالحات بیشتری 
در دستور کار سران عرب قرار گیرد. رییس صندوق بین المللی 
پول تصریح کرد که قیمت پایین نفت درحال تحت الشعاع قرار 
دادن تأمین منابع مالی خارجی صادرکنندگان نفت عرب است؛ 

از طرفی هم واردکنندگان با افزایش بدهی دس��ت و پنجه نرم 
می کنند؛ ضمن اینکه بیکاری، درگیری، تروریس��م و موضوع 
پناهندگان هم در داخل کشورهای عربی چالش بزرگی است. 
همچنین براس��اس داده های صندوق پولی عرب، تقریبًا تمام 
دولت های عربی در سال های اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت 

با کسری بودجه روبرو شده اند.

توصیه صندوق بین المللی پول به عرب ها

در نخس��تین روزهای س��ال 2017 یعنی در 
آستانه شروع رسمی دوران ریاست جمهوری 
دونال��د ترام��پ، درص��د زی��ادی از مدیران 
سرمایه گذاری ش��رکت کننده در نظرسنجی 
ش��رکت خدم��ات مالی مریل لینچ )وابس��ته 
ب��ه بان��ک آو آمری��کا( بر این ب��اور بودند که 
س��رمایه گذاری بر روی دالر ریس��ک باالیی 
دارد؛ پیش بینی هوشمندانه ای که صحت آن 
با کاهش 9 درصدی ش��اخص دالر در پایان 

سال 2017 مشخص شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، 
اینک اما پیش بینی آینده دالر بسیار دشوارتر 
از گذش��ته اس��ت زیرا با گذش��ت بیش از یک 
س��ال از حض��ور ترامپ در کاخ س��فید، هنوز 
رویک��رد دول��ت وی در خصوص قدرت دالر 
کاماًل مشخص نیست. استیون منوچین، وزیر 
خزان��ه داری آمریکا، طی س��خنرانی خود در 
اجالس اخیر مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
سوئیس اعالم کرد دولت متبوعش از کاهش 
ارزش دالر اس��تقبال می کند زیرا این مس��ئله 
درنهایت باعث کاهش کس��ری تراز تجاری 
آمریکا خواهد ش��د. اگرچه اس��تیون منوچین 
در ادامه صحبت های نسبتًا متفاوتی را مطرح 
کرد، اما همان اظهارات غیرمعمول وی مبنی 
بر استقبال از تضعیف دالر کافی بود تا ارزش 

دالر در بازارهای جهانی ارز کاهش یابد.

چند روز بعد دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه 
خب��ری سی ان بی س��ی )CNBC( اعالم کرد 
»دالر قوی« در بلندمدت به نفع اقتصاد آمریکا 
اس��ت؛ این اظهارنظ��ر رئیس جمهور آمریکا 
بالفاصله با واکنش بازار ارز در جهت تقویت 
دالر همراه ش��د. البته مواضع ترامپ در مورد 
ن��رخ دالر نیز تاکن��ون مواضع پایداری نبوده 
اس��ت، کما اینکه وی در آوریل س��ال گذشته 
مدعی ش��ده بود دالر بیش ازحد قوی اس��ت و 
به منظور تعدیل کس��ری تراز تجاری آمریکا 
باید از ارزش آن کاسته شود. اظهارات مقامات 
بلندپایه آمریکایی در خصوص نرخ دالر نه تنها 
ب��ا یکدگ��ر همخوانی ندارد، بلکه حتی بعضًا با 
مواضع چند ماه قبل آنها نیز متفاوت است؛ در 
چنین شرایطی سردرگم بودن بازار ارز در مورد 

آینده دالر آمریکا کاماًل قابل توجه است.
آنچه بر پیچیدگی معمای نرخ دالر می افزاید 
این است که دولت آمریکا از یک طرف توجه 
خ��ود را به کاهش کس��ری ت��راز تجاری این 
کش��ور معطوف نموده اما از طرف دیگر اقدام 
به کاهش نرخ مالیات کرده است؛ اقدامی که 
احتم��ااًل ب��ه افزایش تقاضا و متعاقبًا تش��دید 
کسری تراز تجاری آمریکا منجر خواهد شد. 
کس��ری ت��راز تجاری معم��واًل در دوره های 
رک��ود کاه��ش خواهد یافت ام��ا این کاهش 
منش��أ مطلوب��ی ن��دارد و کمتر کس��ی از آن 
استقبال می کند. بنابراین برای اینکه کسری 

تراز تجاری آمریکا کاهش یابد و درعین حال 
رونق اقتصادی این کشور نیز حفظ شود، شاید 
کاهش ارزش دالر گزینه بهتری برای اقتصاد 

آمریکا باشد.
اگر قرار باشد دالر آمریکا یکی از طوالنی ترین 
روندهای نزولی خود را پشت سر بگذارد )مانند 
آنچه در اواخر دهه 1980 یا اوایل قرن حاضر 
اتفاق افتاد( چه سرنوشتی در انتظار بازارهای 
مالی جهان خواهد بود؟ در پاس��خ باید گفت 
این مس��ئله بیش��تر به دالی��ل تضعیف دالر 
بس��تگی دارد. اگر افت دالر بیش��تر به دلیل 
انتشار خبرهای بد از اقتصاد آمریکا باشد، آنگاه 
بازارهای سهام متضرر شده و بازار اوراق قرضه 

دولتی رونق خواهد گرفت. اما اگر تضعیف دالر 
ریشه در عملکرد مناسب اقتصادهای نوظهور 
داش��ته باش��د، آنگاه معنایش این اس��ت که 
سرمایه گذاران از فرصت های هیجان انگیزی 
که در بازارهای سهام این کشورها وجود دارد، 

بهره مند می شوند.
در حال حاضر به نظر می رسد تضعیف دالر را 
می توان تا حد زیادی ناش��ی از بهبود اقتصاد 
جهانی دانس��ت و این مسئله به خوبی روند رو 
به رشد شاخص بازارهای سهام در آغاز سال 
2018 را نی��ز توجی��ه می کن��د. چنان که وزیر 
خزانه داری آمریکا می گوید، دالر ضعیف تر از 
دو جهت به نفع شرکت های چندملیتی مستقر 

در آمریکاس��ت: اول اینکه به رش��د صادرات 
آنها کمک می کند و دوم اینکه باعث می شود 
ارزش دالری عواید آنها از س��رمایه گذاری در 
سایر کشورها افزایش یابد. طبق بررسی های 
شرکت خدمات مالی مریل لینچ، در سه ماهه 
پایان��ی س��ال 2017 ح��دود ۶8 درص��د از 
ش��رکت های آمریکای��ی فع��ال در بازارهای 
خارجی، عملکردشان در زمینه فروش و سود 
بهتر از پیش بینی های کارشناسان بوده است؛ 
این رقم برای ش��رکت هایی که حضوری در 
بازاره��ای خارجی نداش��ته اند تنها 39 درصد 
برآورد شده است که تفاوت معناداری را نشان 

می دهد.
در شرایطی که بازارهای سهام روند پررونقی را 
طی می کنند، ارزش اوراق قرضه دولت آمریکا 
رو به کاهش است؛ نرخ بازده انتظاری خریداران 
این اوراق افزایش یافته است. کاهش ارزش 
اوراق قرض��ه دول��ت آمریکا را می توان به دو 
صورت تفسیر کرد: یکی اینکه سرمایه گذاران 
خارجی برای اینکه حاضر ش��وند پول خود را 
وارد اوراق مبتنی بر یک ارز در حال افت )دالر( 
کنند، بازدهی بیشتری را انتظار دارند؛ یا اینکه 
خریداران آمریکایی اوراق قرضه دولت آمریکا 
معتقدند رشد اقتصادی مناسب این کشور در 
ادامه منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد و 
ب��رای عقب نماندن از تورم، بازدهی باالتری 

را طلب می کنند.

اکونومیست پاسخ می دهد

تضعیف دالر خبر خوبی برای اقتصاد جهان است؟


