شنبه  18خرداد  - 1398شماره 20

خودرو

6

زمان مناسب برای تعویض فیلرت روغن و هوا
تعویـض روغـن بسـتگی بـه شـرایط کار روغـن و نـوع فیلتـر دارد.
امـا بعضـی از راننـدگان و یـا تعمیـر کاران معتقدند کـه باید هنگام
تعویـض روغـن خـودرو فیلتـر هـوای آن را هـم تعویـض کـرد .امـا
واقعیـت ایـن اسـت کـه با نصب یک فیلتر روغن و اسـتفاده از روغن
 ۵۰۰۰کیلومتـری در خـودرو ،مـی توانیـد بعـد از دو مرتبه تعویض
روغـن فیلتـر روغـن خودرویتـان را تعویـض کنیـد .امـا اگـر روغن
 ۲۰۰۰۰کیلومتـری بـه کار بـرده باشـید بهتر اسـت بعـد از تعویض
روغـن فیلتـر روغـن را نیـز عـوض نمایید.اگـر منطقه زندگی شـما
پـر گـرد و غبـار اسـت ،بهتر اسـت هـر  ۵۰۰۰کیلومتـر فیلتر هوای
خودرویتـان را تعویـض کـرده و در بین این مسـافت حداقل یک بار

بـه وسـیله هـوای فشـرده فیلتر هـوا را تمیز کنیـد اما در هـوا های
معمولـی و تمیـز مـی توانید هـر  ۱۰۰۰۰کیلومتر ایـن کار را انجام
دهیـد و هـر  ۵۰۰۰کیلومتـر فیلتـر هـوا را تمیـز نماییـد و دوبـاره
اسـتفاده کنیـد .هرگـز فیلتر هـوای خودتان را با پیچ گوشـتی برای
هـوا گیـری بهتـر سـوراخ نکنید چـون اوال شـما دیگر فیلتـر هوا را
بـی معنـا نمـوده ایـد و عملا هـوا از محلهای بـدون مقاومـت عبور
خواهـد کـرد یعنـی جریـان اتصال کوتـاه هوا ایجاد می شـود و ثانیا
اینکـه شـرکت هـای سـازنده فیلتر ها را طـوری طراحی نمـوده اند
کـه بعـد از کثیـف شـدن نیز تـوان خروجـی الزم برای هـوای مورد
نیاز ماشـین را داشـته باشند.

آیا سراتو شما را به آرزوهایتان می رساند

مونتاژی محبوب سایپا

قرار نیسـت که همه محصوالت سـایپا بد باشـند .با اینکه سـایپا در تولید محصوالت بیکیفیت پیشـتاز شـده اسـت؛ اما بعضی از محصوالت تولیدی آن در چند سـال گذشـته ،عالقهمندان
میالد قارونی
زیـادی را بـه سـمت خـود جلـب کـرده اسـت .سـراتو را میتـوان یکـی از همیـن مدلها در نظـر گرفت .البته سـراتو یک خودروی مونتاژی اسـت که قب ً
ال وارد کشـور شـد .بعد از نشسـت
روزنامهنگار
بین مسـئوالن سـایپا و شـرکت کیا کره جنوبی ،قرار شـد که این خودروسـاز بزرگ داخلی ،تولید محصوالت کیا از جمله سـراتو را به صورت مونتاژ به دسـت بگیرد .برای همین سـراتو
سـایپا عمـر آنچنانـی در ایـران نـدارد .تقریبـ ًا از سـال  1393بـود کـه سـراتو وارد بـازار ایران شـد و بـا توجه به ویژگیها و مزیتهایی که داشـت ،توانسـت فروش نسـبت ًا باالیی را به دسـت بیـاورد .هرچند که هیچ
مونتـاژی بـدون عیـب نخواهـد بـود؛ امـا بـا توجـه بـه مزیتهایـی کـه دارد ،توانسـته حداقـل نسـل جوان را به سـمت خود بکشـاند و به نوعـی اعتماد را بـه برند سـایپا برگردانـد .در واقـع از نظر ما ،سـایپا باید حفظ
برنـد خـود را مدیـون همیـن نـوع مونتاژهـا باشـد .سـؤالی کـه در اینجـا پیـش میآید،این اسـت کـه آیا سـراتو میتواند جوابگوی نیاز نسـل جوان باشـد یا خیر؟ بهترین راه برای حل این مسـئله ،بررسـی مشـخصات
ایـن خـودروی کـرهای اسـت .پـس اگـر شـما هم ماننـد ما به دنبـال خرید این خودرو هسـتید ،حتمـ ًا در ادامـه این مقاله با ما باشـید.
ً
کاملا به روز بـوده و همراه با چراغهـای زاویهدار
اسـت .جلوپنجـره آن
تا لبه گلگیر و سـپر بزرگ و خشـن آن ،ترکیب بسـیار سـاده و زیبایی
از یـک خـودروی اسـپرت ایجـاد کرده اسـت .ما ایـرادی در ظاهر جلو
برخلاف بقیه محصوالت مونتاژ شـده پیدا نکردیم.
در ظاهـر کنـاری و عقـب ،بـا اینکـه چیـز جدیدی نسـبت بـه بقیه به
کار نرفتـه اسـت؛ امـا ترکیب آنها توانسـته طرح بسـیار زیبایـی را به
وجـود بیـاورد .تنهـا مشـخصه طـرح جانبـی ،خطی اسـت کـه از زیر
چـراغ و کنـار دسـتگیره تـا عقـب رفتـه اسـت .در ظاهـر عقـب هم با
اینکـه در نـگاه اول چراغهـا بـزرگ جلـوه میکننـد؛ امـا هیچ تناقضی
در ترکیـب خـودرو بـه وجـود نیـاورده اسـت و در واقـع همـه چیـز به
خوبـی در کنـار هـم قـرار گرفتـه اسـت .پـس نمیتـوان سـراتو را بـه
خاطـر ظاهـرش رد کرد.

طراحی داخیل آن چگونه است؟

اول از همه رساتو را بشناسید

سـراتو زیرمجموعـه کارخانـه کیـا در کـره جنوبی اسـت و تولید اولین
نمونـه آن در سـال  2003شـروع شـد .ایـن مـدل بـا توجـه بـه حالت
سـدان کوچـک خود به شـدت مورد اسـتقبال خود مردم کـره و دیگر
کشـورها قرار گرفت 5 .سـال بعد ،در سـال  ،2008کیا تولید فورته را
آغـاز کـرد .فورته نمونه پیشـرفته سـراتو بـود و جایگزین آن شـد .این
مـدل بـه دلیـل قابلیتهایـی کـه داشـت ،سـریعتر از نمونـه قبلی در
بازارهـای بینالمللـی جـا خـوش کـرد و پـای آن هم به ایران باز شـد؛
امـا همـه آن را بـا نام سـراتو میشناسـند .در واقع ،خودروی سـراتویی
کـه مـا امـروزه در ایران میشناسـیم ،فورته اسـت.
فورتـه ،سـراتو نسـل جدیـد ،اوایـل بـه صـورت وارداتـی بـه داخـل
کشـور وارد میشـد و بـا توجـه بـه قیمت مناسـب آن نسـبت به دیگر
مدلهـای خودروهـا ،بـه خوبـی مورد اسـتقبال خانوادهها قـرار گرفت.
همین مسـئله باعث شـد تا مسـئوالن سـایپا با عقد قراردادی ،مونتاژ
ایـن نـوع خـودرو را در ایران به دسـت بگیرند .هرچند که کمی شـروع
این مسـئله طول کشـید و نوع سـوم سـراتو به داخل کشـور وارد شـد؛
اما همین تولید نوع دوم آن در سـایپا بیشـتر از نوع وارداتی در کشـور
به فروش مـیرود.
ایـن تاریخچـه مختصری از سـراتو نوع دوم در ایران اسـت .مسـئلهای

کـه بـه هرحال شـما باید قبـل از خرید بدانید؛ اما مهمتـر از تاریخچه،
ویژگیهای ظاهری و فنی اسـت که تعیین کننده متناسـب بودن آن
بـا نیـاز شـما خواهـد بود .بـرای همین گام بـه گام به بررسـی ظاهری
و فنـی خـودرو خواهیـم پرداخـت و این شـما هسـتید که بـا توجه به
مطالـب ،بایـد نتیجـه بگیرید کـه آیا این خـودرو میتواند نیاز شـما را
برطـرف کنـد یا خیر؟

ظاهر خودرو رساتو چگونه است؟

قبـل از بررسـی ظاهـری خـودرو ،این نکتـه را بگوییم که مدل سـراتو
مونتـاژ شـده در سـایپا قدیمـی بـوده و دیگـر در کارخانـه کیـا تولیـد
نمیشـود .در واقـع ،نسـل سـوم جـای آن را گرفته اسـت کـه در حال
حاضر به کشـور وارد میشـود .حاال چه وقت مسـئوالن سـایپا به فکر
تولیـد نسـل جدیـد میافتنـد ،خدا مـی داند.
حـاال بـه سـراغ بحـث اصلـی خودمان یعنـی بررسـی ظاهری سـراتو
میرویـم .سـراتو نـوع دوم یـک خـودرو سـدان شـهری و جمعوجـور
اسـت و به دلیل حالت اسـپرت آن ،نسـل جوان و خانواده را به خوبی
جـذب خـود کـرده اسـت .ایـن مـدل خـودرو را از نظر ظاهر شـبیه به
هیونـدا سـیونیک  2007میدانند.
در طراحی ظاهری ،از تمامی تکنولوژیهای جدید کیا اسـتفاده شـده

متأسـفانه از نظـر طراحـی بعضـی از آپشـن هـای مـدل مونتاژ شـده
برداشـته اسـت .مسـئله دیگـر اسـتفاده از مـواد باکیفیت کمتـری در
سـاخت بدنـه داخلـی اسـت .ایـن مسـئله بـه راحتی قابل تشـخیص
اسـت؛ امـا همـان ویژگی جـادار بودن و راحتـی فرمان و غیـره را دارد.
بعضی از امکانات داخلی سـراتو شـامل کلید هوشـمند ،پدال شـیفتر
روی فرمان ،آمپر سـوپر ویژن ،نمایشـگر  7اینچی ،سـانروف ،سنسـور
پـارک عقـب ،دوربیـن دیـد عقـب و غیـره اسـت .البتـه این مـوارد در
مدلهـای جدیـد مونتـاژ شـده حـذف شـدهاند یـا خیـر ،بایـد منتظر
تولیـد سـری جدیـد بمانیـد.در واقع ،طراحی داخلی با اینکه شـبیه به
نمونـه وارداتـی نیسـت و فقـط ظاهـر را تا حـدی رعایت کرده اسـت؛
امـا توانسـته رضایـت راننـده و دیگـر سرنشـینان را بـا توجـه به دیگر
خودروهـای سـایپا جلـب کنـد .البتـه این نکتـه را در نظـر بگیرید که
سـراتو در همـه چیز خود سـاده بـودن را حفظ کرده اسـت؛ اما همین
سـادگی باعث نشـده تا دل شـخصی را از خرید این مدل بزند .در واقع
در سـراتو همـه المانهـا بـه تناسـب کنار هـم قـرار گرفتهاند.

از نظر فنی سراتو
را شاید بتوان یکی
از خودروهای کم
ایراد نسبت به دیگر
مدلهای مونتاژ شده
در سایپا به حساب
آورد .سراتو به
دلیل تناسب عالی و
مناسب بین پیشرانه
و گیربکس و داشتن
قدرت و شتاب
مناسب ،نمره قابلی
قبولی را در بخش
فنی دریافت کرده
است

فین خودرو چگونه است؟

ظاهـر بـا اینکـه خیلـی اهمیـت دارد؛ اما شـما بیشـتر از همـه باید به
مـوارد فنـی آن توجـه کنیـد .به هرحـال میتوان با ظاهر خـودرو کنار
آمد؛ اما اگر باطن آن خراب باشـد و شـما را به دردسـر بیندازد ،ارزش
خرید نخواهد داشـت.
پیشـرانه اولیـن مـوردی اسـت که شـما باید بررسـی کنید .سـراتو دو
عـدد پیشـرانه  1.6و  2لیتـری دارد کـه تـوان هرکدام بـه ترتیب 124
و  156اسـب بخـار اسـت .از پیشـرانه  1.6لیتـری بـرای انتقـال قدرت
چرخهای جلو و  2لیتری برای جعبه شـش دنده اسـتفاده میشـود.
همچنیـن پیشـرانه  1.6و  2لیتـری هرکدام به ترتیـب  11و  9.5ثانیه
زمـان نیـاز دارنـد تـا بـه سـرعت  100کیلومتر بر سـاعت برسـند؛ اما

اینها شـاید از دید یک شـخص عادی خیلی اهمیت نداشـته باشـد.
درواقـع بیشـتر بـرای او مـوارد عـادی با بیان سـادهتر مـورد توجه قرار
میگیرد.
از نظر فنی سـراتو را شـاید بتوان یکی از خودروهای کم ایراد نسـبت
بـه دیگـر مدلهـای مونتـاژ شـده در سـایپا به حسـاب آورد .سـراتو به
دلیـل تناسـب عالـی و مناسـب بیـن پیشـرانه و گیربکـس و داشـتن
قـدرت و شـتاب مناسـب ،نمـره قابلی قبولی را در بخـش فنی دریافت
کرده اسـت.
البتـه ایـن فقـط مزیتهـای فنـی سـراتو نیسـت .اسـتهالک پاییـن
خـودرو باعـث شـده تـا ایـن مدل نسـبت بـه رقبای خـود نیاز بـه بازه
زمانـی بیشـتری بـرای تعویض روغن داشـته باشـد .ایـن میتواند یک
نقطـه قـوت بسـیار عالـی بـرای خریداران باشـد .بـرای اینکـه همین
مسـئله بـه ظاهـر کوچـک میتوانـد باعـث صرفـه جویـی زیـادی در
هزینـه تعمیـرات آن شـود .از ایـن رو ،سـراتو را شـاید بتـوان در گـروه
خودروهـای اقتصـادی قـرار داد.
از نظـر فنـی خیلـی نمیتـوان روی خودروی سـراتو ایراد زیـادی پیدا
کرد .فقط چند مورد اسـت که حتماً باید از آنها مطلع باشـید .اول از
همه اینکه سیسـتم تعلیق سـفت این خودرو باعث شـده تا هدایت آن
کمی سـخت و قابل کنترل باشـد .دوم اینکه السـتیکهای نامرغوب
باقیمـت حداقـل  100میلیـون ،یک فاجعه به حسـاب میآید .بیشـتر
دارنـدگان سـراتو بـرای برطرف کردن این مشـکل ،مجبـور به تعویض
السـتیکهای خـودروی خـود بـا یـک نمونـه داخلی شـدند .مسـئله
دیگر نبود نمایشـگر دمای آب در نسـخه غیرآپشـنال این خودرو است
که واقعاً مسـخره به حسـاب میآید .نمایشـگر دمای آب یک آپشـن
الزامی اسـت و اینکه چرا سـایپا چنین چیزی را رعایت نکرده اسـت،
جای سـؤال دارد.
عیبهـای دیگـر در مـورد دقـت نکردن در مونتاژ اسـت .صـدای ترمز
در هنـگام سـرازیری ،ورود آب از بـاالی پـدال و استشـمام بـوی بنزین
در کابیـن از جملـه مشـکالتی کـه در همـان اول بـه چشـم میآیـد.
کیفیـت نامطلـوب بدنـه هم را که در باال نوشـتیم ،بـه آن اضافه کنید.
بـه هرحـال ،از نظـر فنـی اگر این موارد را کنـار بگذاریم ،میتوان گفت
کـه سـراتو بـه خوبی توانسـته نسـبت بـه رقبـا در مونتاژ عمـل کند و
بـرای همیـن اسـت کـه فـروش باالیی را نسـبت به سـن کم خـود در
ایـران بـه دسـت آورده اسـت .اگـر خیلی سـختگیر نیسـتید ،سـراتو
میتوانـد گزینـه خوبی برای شـما باشـد.

آیا ایمین محکمی دارد؟

سـراتو را یکـی از ایمنتریـن خودروها در جهـان میدانند .این مدل در
زمـان حیـات خود ،توانسـته گواهـی کیفیت  5سـتاره را از نظر ایمنی
دریافـت کنـد .حـاال اینکـه مونتاژ شـده آن در سـایپا چقـدر مطابق با
اصل اسـت ،هنوز کامل مشـخص نشـده اسـت .وجود دو کیسـه هوا،
ترمـز  ABSو سیسـتم کمکـی ترمـز از نمونـه مـوارد ایمنی اسـت که
در مدلهـای مونتاژ رعایت شـده اسـت .متأسـفانه بعضی مـوارد مانند
سیسـتم کنترل پایداری ،کنترل کشـش و سیسـتم هشـدار فشـار باد
السـتیک در نمونه مونتاژ شـده به چشـم نمیخورد .هرچند که نبود
ایـن مـوارد از ایمنـی بـاالی سـراتو کـم نکـرده اسـت؛ اما هنـوز دلیل
اصلـی حـذف آنها در سـایپا مشـخص نشـده اسـت یا اگـر هم گفته
شـده باشـد ،بـاز هـم نمیتوان قبـول کرد.

آیا بخریم یا نخریم؟

ایمنـی مناسـب ،قـدرت و شـتاب بـاال ،هندلینـگ نسـبتاً عالـی آن و
طراحـی سـاده و زیبـا نمیتوانـد دل کسـی را در خریـد سـراتو بزنـد.
هرچنـد کـه این خـودرو در بعضی موارد فنی و کیفیـت متریال دارای
ایراداتـی اسـت؛ امـا اگـر با خودتان دو دو تا چهارتا حسـاب کنید ،واقعاً
نسـبت به بعضی از خودروهای مونتاژ شـده سـایپا و دیگر خودروسازان
داخلی قوی عمل کرده اسـت .نمیتوانیم نبود شـکایت از این خود را
مخفـی کنیـم؛ امـا ایـن خـودرو میتواند بـرای آنهایی که قصد سـفر
شـهری و حتـی بـرون شـهری بـا خانـواده و دوسـتان خـود را دارنـد،
گزینه بسـیارعالی برای خرید باشـد.

رکوردشکنی بی سر و صدای شاخص در هفته نیمه تعطیل

سایه نرخ ارز و نرخ های جهانی بر سر بازار
بـازار سـرمایه ،هفتـه دوم خردادمـاه را کـه فقـط  3روز کاری داشـت ،عملا بـا ثبـت یـک رکـورد جدید پشـت سـر گذاشـت .شـاخص کل هفتـه قبل را بـا  224هزار و  476واحد شـروع کـرد و بعد از یک افـت حدودا  2هـزار واحدی در روز شـنبه ،طـی دو روز کاری بعد
جواد غیاثی
مجموعـا حـدود  4500واحـد رشـد کـرد و ضمـن عبـور از رکـورد پیشـین خود(نیمـه باالیـی کانـال  224هـزار واحد) به سـطح  226هـزار و  983واحد رسـید .بازار همچنـان از محل گزارش هـای  12ماهه  97و گـزارش تولید و فـروش ماهانه تا پایان اردیبهشـت ،تغذیه
کارشناس بورس
مـی شـود و پیـش بینـی مـی شـود کـه نزدیکـی بـه فصـل مجامـع در کنـار رونـق گرفتن مجدد معامالت بعـد از ماه مبـارک رمضان و اتمـام تعطیالت ،همچنان بـازار را تغذیه کنـد .همزمان انتظـار می رود در کوتـاه مدت ،کسـادی بازارهای مـوازی (افت نـرخ ارز و ریزش
قیمـت هـا در بازارهـای خـودرو و  )...نیـز بـه رونـق بـازار سـرمایه کمـک کنـد .امـا در میـان مـدت ،برخـی بر اسـاس معادل سـازی شـاخص با نـرخ ارز ،اهداف بسـیار باالتری را برای شـاخص کل بورس پیش بینـی می کنند .با وجـود برقرار بودن تمـام تحلیل های فـوق ،اما ،باید مواظب تغییـرات موجود
ِ
کالن کشـور و همچنیـن بازارهـای جهانـی باشـیم؛ عواملی که می تواند چشـم انداز سـودآوری شـرکت هـا را به صورت معنـاداری تحت تاثیر قـرار دهد.
در سـطح اقتصـاد

وضعیت نرخ ارز؛ نگراینِ رصفا هیجاین

اولیـن موضوعـی کـه برخی نسـبت به آن ابـراز نگرانی مـی کنند ،کاهش
نـرخ ارز در بـازار داخلـی اسـت .برخـی اهالـی بازار معتقدند کـه در صورت
کاهـش نـرخ ارز وضیت سـودآوری شـرکت های صادراتـی متزلزل خواهد
شـد .بر همین اسـاس برخی منتظر افت شـاخص طی دو هفته اخیر (که
دالر از کانـال  15بـه کانـال  13هـزار تومان سـقوط کرد) بودند اما در عمل
این اتفاق نیفتاد .دلیل این موضوع روشـن اسـت .بازار در سـال جاری (بر
خلاف سـال  )97بـه خوبـی دریافته اسـت که بـازار سـرمایه را باید صرفا
بـر اسـاس دالر نیمایـی و نـه دالر آزاد تحلیـل کند .این در حالی اسـت که
نرخ ارز در سـامانه نیما اخیرا نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته
اسـت .چـرا کـه بانـک مرکزی در حال کاسـتن از فاصله نرخ بیـن این بازار
اسـت .لـذا بعـد از ایـن نیز انتظار نمی رود بازار بـه صورت معنادار از کاهش
نـرخ بـازار آزاد متاثـر شـود ،مگر آنکه حرکت های هیجانی شـدید در پی
ریـزش احتمالـی نـرخ ها صورت پذیـرد .وگرنه با تثبیت نـرخ نیمایی دالر
بـاالی  10هـزار تومـان مشـکل جـدی بـرای شـرکت هـای صادراتی قابل

تصـور نیسـت .حتـی اگر نرخ بـازا ِر آزاد تا همین محـدوده کاهش یابد.

نرخ های جهاین؛ صعود طال ،سقوط کامودییت

امـا موضـوع دوم کـه ممکـن اسـت طـی روزهـای آتـی بر بـازار اثـر منفی
بگـذارد ،وضعیـت بازارهـای جهانـی و نـرخ کاالهـای اساسـی یـا همـان
کامودیتـی هاسـت کـه بـر خلاف نگرانـی از نـرخ ارز یـک نگرانـی واقعی
اسـت .طـی یـک مـاه اخیر نرخ اکثـر کاالهای اساسـی شـدیدا نزولی بوده
اسـت .مثلا نفـت از حـدود  72دالر در اوایل ماه می (اواسـط اردیبهشـت)
هـم اکنـون بـه  60دالر رسـیده اسـت .همزمـان بـا نفت ،نرخ مـس ،روی،
سـرب و آلومینیـوم نیـز شـدید افـت کـرده اسـت .مـس از  6135دالر بـه
محدوده  5800واحد رسـیده اسـت .آلومینیوم هم از  1830دالر تا کمتر
از  1800دالر عقـب نشسـته اسـت .ایـن افـت مـی توانـد حاشـیه سـود
شـرکت هـای بـزرگ صادراتـی در گـروه های مختلـف را تحـت تاثیر قرار
دهد.
نـرخ محصـوالت پتروشـیمی که مسـتقیما با قیمت نفت تغییـر می کند،

در اثر شـرایط فعلی ،افت خواهد کرد و این موضوع روی وضعیت شـرکت
هـای ایـن گـروه تاثیر خواهد گذاشـت .همچنین در گـروه فلزات و معدنی
نیـز وضعیـت مشـابهی قابـل پیش بینی اسـت .البتـه باید توجـه کرد که
ایـن تحلیـل چنـد تبصره مهـم دارد -1 :اول اینکه کاهش نـرخ ها مداوم و
پایـدار باشـد  -2ثانیـا بایـد توجه کرد که شـرکت های مختلف در شـرایط
جدید متفاوت خواهد بود .شـرکت هایی که حاشـیه سـود کمتر ی دارند
از کاهـش قیمـت هـا بیشـتر متاثر می شـوند (همانطور که در زمان رشـد
قیمت ها رشـد بیشـتری در سـود و قیمت را تجربه می کنند)  -3عالوه
بر حاشـیه سـود ،سـاختار مالی شـرکت ها و وضعیت وابستگی به بازارهای
جهانـی و مـدل فـروش نیز بر سـودآوری آنها موثر اسـت .لـذا باید میزان
روایـی ایـن تحلیـل کالن را به صورت موردی بررسـی کرد.

وضعیت نرخ های جهاین و لزوم سبدچیین هبینه

دربـاره پیـش بینی وضعیـت نرخ های جهانی ،مولفـه های مختلفی وجود
مهمترین آنها جنگ تجاری
دارد که باید با دقت رصد و بررسـی شـوند.
ِ

اسـت کـه علـت اصلـی افـت اخیر قیمت هاسـت .رئیـس جمهـور آمریکا
طـی یـک مـاه اخیـر ،بـر خالف همـه پیش بینـی ها ،زیـر میـز مذاکرات
تجـاری بـا چین زد و چشـم انداز مثبت ایجادشـده برای حصـول توافق در
کوتـاه مـدت را بـه مراتـب تیـره و تـار کـرد .این موضوع چشـم انداز رشـد
اقتصادی جهانی و تقاضا برای کاالهای اساسـی را کاهشـی کرد و موجب
افـت قیمتها شـد .در سـوی دیگر ریسـک ها رشـد کـرده و قیمت جهانی
طال جهـش یافت.
بـا توجـه بـه غیرقابـل پیش بینـی بـودن روندهـای جهانـی (مخصوصا با
توجـه به سیاسـت هـای عجیب و چرخشـی ترامپ) ،ریسـک در بازارهای
جهانـی و متاثـر از آن شـرکت هـای داخلـی صادراتی را بایـد باالتر از قبل
بـرآورد کـرد .بر این اسـاس تغییر سـبد سـرمایه گـذاری و جـادادن تعداد
بیشـتری از شـرکت هـای داخلـی فـروش ،مـی تواند یک اسـتراتژی کلی
خوب در شـرایط فعلی باشـد .اگرچه شـرکت های بزرگ پیشـر ِو بازار هم
همچنـان چشـم انـداز خوبـی دارنـد (حداقـل در میـان مـدت) اما ممکن
اسـت در بلندمدت شـرایط اینگونه نباشـد.

