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نو سانات قيمت طال و رابطه آن با بازار نفت خامنو سانات قيمت طال و رابطه آن با بازار نفت خام

 بازار نفت يكي از مهم ترين بازارهاي جهاني 
به شمار مي آيد كه معموالً در رابطه با ديگر بازارها 
از جمله بازار ارز نقش دوگانه اي ايفا مي كند، به 
طوري كــه در بعضي زمان ها متأثــر از تحوالت 
ارزهــا به ويژه دالر و در بعضــي زمان ها مؤثر بر 
تحوالت ارزهاي عمده جهان بوده است. مسائل 
سياسي، تعادل عرضه و تقاضا، معرفي انرژي هاي 
جايگزين، بازارهاي مالي و غيره از جمله عوامل 
متعدد تأثير گذار بر قيمت نفت هستند. نوسانات 
قيمــت نفــت تأثيــر زيادي بــر بازارهــاي مالي 
بين المللــي دارد درحالي كــه بر تحــوالت بازار 

طالي جهان چندان اثرگذار نيست.
طال و نفت داراي عوامل تأثير گذار مشتركي 
هســتند كه اين امر موجب مي شود قيمت اين دو 
كاالي حياتي در اكثر موارد هم جهت با يكديگر 
حركت كند. به عنوان مثــال كاهش ارزش دالر 
ســبب افزايــش قيمت نفــت و به تبع آن ســبب 
باال رفتن قيمت طال خواهد شــد، لكن هيچ گونه 
رابطــه مســتقيمي ميان قيمت نفــت و قيمت طال 

وجود ندارد.
باال رفتن قيمت نفت موجب افزايش هزينه ها 
و در نتيجه افزايش تورم جهاني خواهد شــد. در 
چنين شــرايطي ســرمايه گذاران تمايل دارند تا 
سرمايه خود را به چيزي تبديل نمايند كه از ثبات 
بيشتري برخوردار بوده و تا حدي نيز بتواند تورم 
جهاني را جبران نمايد. در حال حاضر و با توجه به 
شرايط اقتصادي جهان، طال به عنوان يك ذخيره 
نســبتاً باثبات، بهتريــن انتخاب ســرمايه گذاران 
خواهــد بود كه در نتيجه تقاضاي طال را افزايش 

داده و موجب گراني آن خواهد شد.
در مقابل، افزايــش و يا حتي كاهش قيمت 
طال تأثير چنداني بر قيمت نفت نخواهد داشــت. 
زيرا قيمت طال در ســال جــاري ميالدي حدود 
47 درصــد (592 دالر در هر اونس طال) افزايش 
يافت؛ لكن شــاهد افزايش چشمگير قيمت نفت 

در اين مدت نبوده ايم.

تغييــرات قيمت طال نيز تأثير زيادي بــر بازارهاي مالي جهان به ويــژه دالر دارد. طال در رابطه با 
بازارهاي ارز، گاه نقش پيشــرو و گاه نقش پيرو را بازي مي كند. اما آنچه در بازار مشــهود مي باشــد 
اين حقيقت اســت كه ارزش دالر جهت طال را مشــخص مي كند، زيرا طال در بازار جهاني به دالر 
ارزش گــذاري مي شــود. افزايش ارزش دالر، قيمت طال را بــراي خريداراني كه با ديگر ارزها قصد 
خريــد دارند باال برده و در نتيجه تقاضاي طال كاهش و قيمت آن نيز تنزل مي يابد. در مقابل، كاهش 
ارزش دالر موجب كاهش قيمت طال و افزايش تقاضا و ســرانجام موجب افزايش قيمت آن خواهد 
شــد. به  طور كلي قيمت طال با ارزش دالر رابطه معكوس دارد. ولي در بعضي موارد خاص شــاهد 
نقض اين رابطه ميان قيمت طال و ارزش دالر بوده ايم كه خود داليل خاصي داشته و خارج از بحث 

ما مي باشد.
كارشناســان اقتصادي و مالي معتقدند كه با توجه به نوســانات شــديد ارزش دالر طي ماه هاي 
گذشــته، طال بهترين وسيله براي سرمايه گذاران بين المللي به شمار مي رود. قيمت جهاني طال معموالً 
بر اســاس نرخ واقعي بهره در ســطح بين المللي، ارزش دالر و ميزان ذخاير بانك هاي مركزي تعيين 

مي شود و هرگونه تغيير در اين عوامل تأثير زيادي بر قيمت طال خواهد داشت.
در ماه هاي اخير به علت افزايش نگراني هاي بين المللي نســبت به بدهي هاي آمريكا و ادامه روند 
نزولي ارزش دالر، تقاضاي جهاني براي خريد طال به شدت افزايش داشته است. از سوي ديگر رشد 
تقاضاي طال در بازار هند و چين طي سال هاي اخير بر تحوالت قيمت آن مؤثر بوده و همچنين ورود 
بانك هاي مركزي كشــورها به بازار طال محرك ديگري براي رشــد قيمت جهاني اين فلز گرانبها به 
شمار مي رود. بانك هاي مركزي كشورهاى جهان در زمره فروشندگان خالص طال به شمار مي رفتند. 
بــا اين وجــود نگراني هاي بين المللي در خصــوص كاهش ارزش دالر و ادامه اجراي سياســت هاي 
انبســاطي پولي در آمريكا موجب گرديد تا بانك هاي مركزي به خريداران خالص طال تبديل شوند. 
شــوراي جهاني در گزارش اخير خود اعالم كرد كه بانك هاي مركزي كشورهاى جهان در پنج ماه 
نخســت سال 2011 معادل 155 تن طال به ارزش 8/18 ميليارد دالر خريداري كرده اند كه اين رقم از 

كل طالي خريداري شده در سال 2010 نيز بيشتر بوده است.
چين كه در حال حاضر 1/6 درصد ذخاير ارزي خود را به صورت طال نگهداري مي كند، قصد 
دارد يك تريليون دالر از 3 تريليون دالر ذخاير ارزي خود را در بازار طال ســرمايه گذاري كند كه 
در اين صورت بيشترين نقش را در بازار طال ايفا خواهد كرد. قابل توجه است كه بنا بر گزارش ماه 
آوريل 2011 شــوراي جهاني طال، چين تا با دارا بودن 1054 تن طال، ششمين دارنده ذخاير بزرگ 

طالي جهان محسوب مي شود.
واردات طالي هند در ســه ماهه دوم ســال 2011 به بيش از 267 تن رسيد كه اين رقم در مقايسه 
با مدت مشابه سال قبل بيش از 60 درصد رشد داشته  است. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه با توجه 
به افزايش فشارهاي تورمي در اقتصاد هند و رشد تقاضا براي خريد طال در آن كشور، حجم واردات 

طالي هند در سال 2011 ركورد جديدي را ثبت خواهد نمود.
ادامه كسري تراز تجاري و تراز منفي بازرگاني آمريكا در ماه هاي آينده موجب ادامه روند نزولي 
ارزش دالر و در نتيجــه موجب افزايش تقاضا براي خريد طال در بازارهاي جهاني طي ماه هاي آينده 
خواهد شــد. كارشناسان اقتصادي معتقدند مادامي كه بانك مركزي آمريكا در سياست هاي انبساطي 

پولي و مالي خود تجديد نظر نكند قيمت طال به روند صعودي خود ادامه خواهد داد. 
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