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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ١٣

 .شد   سال گذشته قوی تر از يورو٢٠ برای اولين بار در امريکا دالر

 
 سال ٢٠ برای اولين بار در امريکا دالربنابراين، .  در بورس روسيه باالتر از يورو معامله شدامريکااز مدتھا ارز پس 

  .گذشته قوی تر از واحد پول بانک مرکزی اروپا بود

  . از دست داده استامريکا دالر درصد از ارزش خود را در برابر ١٠در سال جاری، يورو بيش از 

که بحران انرژی  ھا مبنی بر اين  سقوط کرد، زيرا نگرانیامريکا دالره در بورس مسکو به زير شنب يورو روز سه

  . اروپا را وارد رکود کندۀتواند اتحادي می

 کاھش ۵٨.۵٢ بود، در حالی که يورو در برابر روبل به ۵٨.٧٠ به روبل امريکا دالر صبح نرخ برابری ١١تا ساعت 

  .يافت

در مبادالت پرتالطم ارز، واحد پول اروپا به .  نزديک شدامريکا دالر يورو به برابری با در بورس ھای بين المللی،

  . سال گذشته است٢٠ين ترين سطح آن در ئ کاھش يافت که پاامريکا دالر ١٠٠٠١

 ويژه بر  درصد کاھش يافته است زيرا افزايش قيمت انرژی به١٢ امريکا دالردر سال تا به امروز، يورو در برابر 

 اصلی انرژی اين قاره تأثير ۀکنند مينأھای روسيه، ت  درگيری در اوکراين و تحريمۀی در بحبوحئاقتصادھای اروپا

  .گذاشته است

  :گفت RBC به روزنامه Promsviazbank يگور ژيلنيکوف، تحليلگر ارشد بخش تحليل اقتصادی و صنعتی

 شکل گرفت، زيرا ارزش پول اياالت متحده در امريکا دالر  سال گذشته، برابری بين يورو و٢٠برای اولين بار در «

  ». فدرال رزرو اياالت متحده ھمچنان افزايش می يابدۀانتظار سياست ھای پولی سختگيران
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  :اين تحليلگر ارشد افزود

ی ئ حتی از ارز اروپادالر ادامه خواھد داشت و والیج ٢١ بانک مرکزی اروپا در جالساما معتقديم اين حرکت تا 

  .گرانتر خواھد شد

المللی را   بينۀ اروپا فشار بر ارز جامعۀ گاز روسيه به کشورھای عضو اتحاديۀھای فزاينده در مورد عرض نگرانی

که گاز را به اروپا منتقل می را  ١روز دوشنبه، شرکت انرژی روسيه گازپروم خط لوله نورد استريم . بيشتر کرده است

  به پايان برسد،والیج ٢١کار تعمير و نگھداری که قرار است در . االنه تعطيل کردبرای تعمير و نگھداری س ،کند

  .تيرماه به گفته اپراتور، ھمانند سال ھای گذشته با ھمه ھمکاران اعالم و توافق شده بود

 ۀ، به روزناموله گفته اند، فيونا سينکوتا، تحليلگر ارشد بازارھای مالی در سيتی ايندکسخالف آنچه اپراتورھای خط ل

 روز پس از اتمام کار، عرضه گاز را ١٠ترس ھای فزاينده ای وجود دارد که روسيه ظرف «: ی گاردين گفتئبريتانيا

 .او ھشدار داد که اين می تواند به رکود اقتصادی در اروپا منجر شود» .از سر نخواھد گرفت

 

 
 


