آیا طال به قیمت خاک می رسد؟

به واسطه سکون اقتصادی درخاورمیانه  ،نبود تمایل درمنطقه یورو و سیاست های پولی کشورهای ثروتمند که گویا روح کسانیکه
شیفته شمش های طال بوند را سحرکرده است چشم انداز روبه افولی برای این فلزگرانبها وجود دارد.
بعد از فرازونشیب های بسیاردرطول بحران مالی بهای طال به حدود  0011دالربرای هرانس یعنی یک سوم ارزش خود نسبت به
اوج قیمتی در سال  0100کاهش یافت .احتمال کمی وجود داشت که طال درآن قیمت باقی بماند .ما همه چیزرا درباره عواملی که
منجربه سقوط بهای طال می شود رصد کردیم و انتظارداریم که سیاست های چاپ پول بدون پشتوانه  ،نرخ بهره پایین  ،افزایش بدهی
و نسبت های بدهی بخش های عمومی و خصوصی خاتمه یابد .

بیشترین فشار روی ارزش طال ناشی انتظارافزایش نرخ بهره آمریکا تا پایان سال است .
متیو کارنر  -یک بانکدار – معتقد است نرخ بهره پایین هزینه فرصت نگهداری طال را ازبین می برد و درعوض نرخ بهره باال
هزینه فرصت نگه داری دارایی هایی که بهره به آن ها تعلق نمی گیرد (مثل طال) را افزایش می دهد .آقای کارنر معتقد است انتظار
افزایش نرخ بهره قبال تاثیر خود را روی طال گذاشته است و اگر این فرآیند مطابق انتظارات محقق نگردد باز باید منتظرافزایش
بهای طال بود .
نیکوال زلنسکی – رئیس شرکت نردگلد – که معادنی را درآفریقا وکشورهای مشترک المنافع اداره می کند گفت " :نیمی از
تولیدکنندگان حتی نمی توانند هزینه های تمام شده خود را پوشش دهند و شماری ازآن ها به شدت زیر بار بدهی رفته اند .اگر بهای
طال افزایش نیابد باید شاهد سقوط تولید باشیم که ابعاد آن از زمان دو جنگ جهانی بی سابقه بوده است"
طال براساس دالر آمریکا معامله می شود بنابراین درشرایطی که ارزش واحد پول آمریکا افزایش یابد روند نزولی آن تداوم می یابد
والبته برای خریدارانی که ارزهای دیگری دارند گران می شود.
خریداران چینی بعد از یک کاهش سریع تقاضا بواسطه اقدامات یک تشکل مبارزه با فساد اکنون طالی بیشتری می خرند هند هم به
عنوان بزرگترین خریدار طال در جهان بعد از آنکه دولت در سال گذشته محدودیت ها در رابطه با واردات طال را برداشت مشغول
خرید طالست .یک دلیل شاید این باشد که سرمایه گذاران اکنون گزینه های متعددی برای سرمایه گذاری دارند .قشر ضعیفی که
نسبت به ارزش پول کشور خود بدگمان هستند می توانند با پول اندک بخشی از سهام بعضی از دارایی ها را خریداری کنند.
لورنس فینک – رئیس بلک راک – بزرگترین شرکت مدیریت دارایی در جهان – در ماه مارس اعالم کرد بواسطه در دسترس بودن
انواع دارایی ها طال جایگاه خود را از دست داده است" .طال برای افراد مختلف از اقصی نقاط جهان بسیار بیشتراز گذشته در
دسترس قرارمی گیرد تا به این واسطه بتوانند خارج از کشور خود ثروتی ذخیره کنند".
توجه اصلی به روند روسیه است جاییکه بانک مرکزی یک خریدار قابل توجه طالست و تا سال  0112سه برابرسایر دارایی های
خود طال ذخیره کرده است .این کشور فقط در ماه مارس  01تن طال خرید و ذخیره خود را به  0001تن رساند.
افزایش ذخایر کرملین بیشتر ناشی از بی میلی این کشور به دالر آمریکاست تا اعتماد به آینده طال.
در هرحال بسیاری از سرمایه گذاران به کیفیت سیاست های مالی والدیمیر پوتین به دیده تردید می نگرد.

