
   جھان ی مالیبازارھا) Correlation(یھمبستگ

 گریكـد ی مختلـف جھـان بـا    ی كـشورھا ی كاالھـا و ارزش ارزھـا  مـت ی رابطه تنگاتنگ ق ی مال ی قابل توجه در عرصه بازارھا     اری از مسائل بس   یكی

 اگـر  ی اطالعـات جـامع  دیـ سنده كرد و با ارز بای توان منفرد عمل كرد و به اخبار و اطالعات مربوط به آن كاال             ی نم ی بازار چی در ھ  كهیاست بطور 

  .دی مطلوب رسی اجهی كرد تا به نتلی و تحلی از آنھا را گردآوری تمام كاالھا، الاقل از تعداد قابل توجھاز میینگو

ه در ادامـه   كـ ی كه چه در مورد رابطه دالر و نفت كه به آن پرداختـه شـد و چـه دربـاره مـسائل      ستی از لطف ن   ی خال ی ذكر نكته ا   نجای در ا  البته

 گـذار  ری پـارامتر تـاث  نی از چنـد یكـ ی حساس مثل نفت و طال صـرفا  ی ارزھا و كاالھانی نكته را در نظر گرفت كه رابطه ب   نی ا دی شود با  یمطرح م 

  روابـط محكـم و  نیـ  ایطی در چـه شـرا  نكـه ی اصیتشخ.  گرفته شوددهی بازار نادگرانی مالحظات از طرف بازنی خاص ا  طی بسا در شرا   ی ا واست  

  . دشوار استی مھم خود امرنی و ای مالی بازارھالگرانی به عھده تحلداری سست و ناپایطیاستوار است و در چه شرا

 جھـان پرداختـه شـود و بعنـوان شـروع كـار       ی مالی بازارھانیب) correlation (یوستگی از مسئله پی شده به بخش كوچكی مقاله سع  نی ا در

 قـرار گرفتـه   یمـورد بررسـ  ...  و سی فرانـك سـو    ای پوند دالر اسـترال    نی وروی كا،یختلف من جمله دالر امر     م ی كشورھا یرابطه نفت و طال و ارزھا     

  .است

  :می كنی از نفت شروع مابتدا

 نفـت  راتییـ  تغگـر یبـه عبـارت د  ). Leader( است  شروی بازارھا پ  گری است كه معموال در رابطه با د       ی جھان ی بازارھا نی تر ی از اصل  یكی بازارنفت

 تحوالت نفـت را دو  ی بررستی مسئله اھمنیا. ستی موضوع معموال صادق ن   نی شود و عكس ا    ی بازارھا من جمله ارز م     گریول در د  موجب تح 

 دیـ  تولی در كـشورھا ی جـار یاسـ ی بـه مـسائل س  شتریـ  ھـستند و ب ی مـال ی نفت خارج از بازار ھـا    متی گذار بر ق   ری تاث عوامل.  كند یچندان م 

  .  شودی متحده مربوط ماالتی و ھند و انی كنندگان بزرگ مثل چكننده و به تقاضا از طرف مصرف

 ننـد ی بی ضـربه مـ  جی رای از شركتھا و ارزھا    یاریبر اثر گران شدن نفت سھام بس      .  دارد ی مال ی بر بازارھا  یدی شد ری نفت تاث  متی ق راتیی تغ اما

نفـت در بـازار ارز   .  گـذار بـر آنھـا اسـت    ری تاثی از فاكتورھا نفتمتی اشاره كرد كه قی سازلی اتومبی توان به سھام شركتھا ی م انیكه از آن م   

 شـود كـه   ی كه مصرف كنندگان بزرگ نفت ھستند با كاھش ارزش روبرو میی كشورھاجی گذارد و با گران شدن نفت ارز رای خود را مری تاث زین

  .  اشاره كردنی توان به دالر و ی آنھا منیاز ب

 حـضور  خی مقاله قصد بحث در مورد تـار نی بشدت حساس در برابر نفت دارد و اگرچه در ا    یه نفت، اقتصاد   مصرف كنند  نی به عنوان بزرگتر   كایامر

 بـه مـسئله نفـت    كـا ی امرتی حـساس  زانیـ  نـشاندھنده م   كیـ تی منطقه ژئوپل  نی معاصر ا  خی به تار  ی اجمال ی را ندارم اما نگاھ    انهی در خاورم  كایامر

  . است

 و اثـرات  نـا یبـه عنـوان مثـال سـال گذشـته پـس از طوفـان كاتر       .  توان مـشاھده كـرد  ی م زی كشور، دالر، ن   نی ا ی را در پول رسم    تی حساس نیا

  .  شدی تر مفی كرد و با باالتر رفتن آن ضعی نفت حركت ممتی متاثر از قزی وارد آمد دالر نكای امریدی كلیشگاھھای كه بر پاالیمخرب

 كنـد  ی خـود وارد مـ  ی درصد از نفت خـود را از خـارج از مرزھـا     ٩٨ از   شیژاپن ب .  نفت است  انیبان قر نی آفتاب تابان از بزرگتر    نی سرزم جی ارز را  نی

  .  دھدی نشان متی نفت از خود حساسمتی قشی نسبت به افزالی دلنی بشدت وابسته به نفت دارد به ھمیواقتصاد

 از نیـ بـه دالر كانـادا اشـاره كـرد كـه بـر خـالف دالر و         تـوان  ی دھند م ی نشان م  تی نفت از خود حساس    متی ق راتیی كه به تغ   یی ارزھا گری د از

 نفـت اقـصاد   مـت ی است كه بر اثر بـاالرفتن ق   یعیكانادا از صادر كنندگان نفت است و كامال طب        .  برد ی سود م  كیتی ماده ژئوپل  نی ارزش ا  شیافزا

 ٢٠٠٣ نفت رو به رشد است و تنھـا از اواسـط سـال    متی كه قری اخی دالر كانادا در سالھا  كهی داشته باشد به طور    یتری ارز قو  جهی و در نت   تریقو

 كـه ی صعود كرده بطوركای در برابر دالر امری تندبی را تجربه كرده و با شیدی است، رشد شددهی دالر رس٧٥ ی دالر به حوال٢٤تا كنون از حدود    

 عـدد كمتـر باشـد بـه     نیـ سر قـرار دارد ھرچـه ا  چون دالر كانادا در مخرج ك(سقوط كرد ١٫١٠ به مرز ی سال جاری در دھم مUSD/CADزوج ارز  

  .  مشاھده نشده بود١٩٧٨ سال لی عدد از اوانی است كه ای در حالنیو ا)  بود دالر كانادا استتری قویمعن

  . توان به طال اشاره كردی بر آن دارد میادی زری كه نفت تاثی مھم در عرصه مبادالت جھاناری و بسیاتی حی كاالھاگری داز

 یزیـ  خـود را بـه چ  هی گذاران عالقه منـد ھـستند تـا سـرما        هی سرما طی شرا نی شود و در ا    ی م ی تورم جھان  شی نفت موجب افزا   متین ق  رفت باال

 ی تقاضـا بـرا  لیـ  دلنی آنان اسـت و بـه ھمـ   ی انتخابھانی از بھتریكی تورم داشته باشد، طال شی مقاومت را در برابر افزا  نیشتری كنند تا ب   لیتبد

  .  شودی آن میوجب گران و مرفتهطال باال 

بـه عنـوان   .  ھم جھـت باشـد  یاتی حی دو كاالنی امتی شود قی دارند كه موجب میكسانی گذار مشترك  ری طال و نفت عوامل تاث     گری طرف د  از

  . شودی نفت و ھم طال ممتی ھم باعث باال رفتن قانهی الخصوص در خاورمی علی منطقه ایمثال تنشھا

 جیـ  رای از كاالھـا، سـھام شـركتھا و ارزھـا    گـر ی دیاری بـر بـس  می مـستق ریـ  شـود تـا نفـت بـصورت غ      ی موجـب مـ     نفت بر طال   متی ق یرگذاریتاث

  . پرداختمی به آن خواھی بگذارد كه در مقاالت بعدری مختلف تاثیكشورھا
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