اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﯿﻀﺎح رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎو دﻻر
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﯿﻀﺎح رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﻧﺰوﻟﯽ ﺷﺪ

ﻧﺎﻧﺴﯽ ﭘﻠﻮﺳﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ از آﻏﺎز ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺗﺮاﻣﭗ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺾ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﺒﺮ داد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺲ از آن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه
ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻤﮏ  ۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ اوﮐﺮاﯾﻦ ،از ﺳﺮ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ھﺎ را ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭘﺴﺮ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ رﻗﺒﺎی ﺗﺮاﻣﭗ در ﮐﺎرزار
اﻧﺘﺨﺎب رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ؛ در ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﭼﮭﺎر ﺷﻨﺒﮫ ﺑﺎزارھﺎی ارزی ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺮ دﻻر ﺑﮫ  ١٠٧.٣۶٠٩ﯾﻦ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روز ﻗﺒﻞ  ٠.۴٨درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﺘﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ،ھﺮ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ
ازای  ١.۴٧۴٣دﻻر ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﺷﺪ ﺗﺎ ارزش دﻻر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺷﺎﺧﺺ دﻻر ﮐﮫ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺒﺪی از ارزھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ را اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﯿﺮد ٠.٢٨
درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻮرﯾﺲ اﺷﻠﻮﺳﺒﺮگ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ارزی در ﻣﻮﺳﺴﮫ " ﺑﯿﮏ اﺳﺖ ﻣﻨﯿﺠﻤﻨﺖ" ﮔﻔﺖ :دﻻر ﺑﮫ دﻟﯿﻞ رﯾﺴﮏھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﮫ
اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﺑﻮرﯾﺲ ﺟﺎﻧﺴﻮن ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﮫ رای دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد ،ارزش ﭘﻮﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر ﺑﮫ
 ١.٢۴۶۴دﻻر رﺳﯿﺪ و در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ھﻔﺘﮫ ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد .ﺑﻮرﯾﺲ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ در ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ اﮐﺘﺒﺮ ﺧﺎرج ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺷﺪﯾﺪا ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺑﺪون ﺗﻮاﻓﻖ از اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﻻﯾﺤﮫای را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای اﻟﺰام دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺮک اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻠﮑﮫ
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ارز ﻣﮭﻢ اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻮرو ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر دﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮوی زد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﻮرو ﺑﮫ  ١.٠٩٩٧دﻻر رﺳﯿﺪ .ھﺮ ﻓﺮاﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ٠.۵٨درﺻﺪی ﺑﮫ ازای  ١.٠١٢٧دﻻر
ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﺷﺪ.
ارزش دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﺘﺎﯾﺎن ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮری ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺮ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ازای  ١.٣٢۵٨و  ١.٣٧٧٢دﻻر ﮐﺎﻧﺎدا و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷﺪ.

