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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  -اداره مطالعات و سازمانهای بينالمللی
بهره برداری از اين گزارش در صورت ذکر منبع بالمانع است .

افزایش قيمت محصوالت آنها ،افزایش تقاضا پاالیشگاههای نفت امریکا و

بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای عمده

کاهش موجودی انبار نفت این کشور بوده است .
در امریکا در ماه نوامبر شاهد افزایش  3/5درصدی سفارشات کاالهای
بادوام بود یم که در مجموع رشد  5/5درصد این سفارشات از ابتدای سال

آمریکا

 3103را سبب شد .در این ماه هر چند درآمد اشخاص  1/3درصد افزایش

سفارشات کاالهای بادوام

یافت اما مخارج اشخاص  1/5درصد افزایش یافت که از بهبود اعتماد

بررسی روند سفارشات کاالهای با دوام از ابتدای سال  3103تا

مصرف کنندگان خبر ميدهد .فروش خانههای نوساز در ماه نوامبر اندکی

ماه اکتبر نشان میداد در  5ماه از این دوره این سفارشات افزایش و

کاهش داشت اما هنوز ميزان فروش نسبتاً مناسب ارزیابی میگردد.
به دليل تعطيالت کریسمس شاخص مهمی از اقتصاد انگلستان در هفته

در  5ماه دیگر کاهش یافته و در مجموع در این دوره رشد قابل

گذشته منتشر نشد و تنها شاخص قابل توجه تعداد وامهای رهنی تائيد

توجهی به ثبت نرسيده بود .اما در ماه نوامبر رشد  3/5درصدی

شده بود که در ماه نوامبر با افزایش همراه شد .به دليل تخفيفهای قابل

سفارشات کاالهای با دوام سبب شد در  00ماهه گذشته در مجموع

مالحظه ،انگليسیها در روز  Boxing Dayحدود  3/3ميليارد پوند خرید

رشد این سفارشات به  5/5درصد برسد که رشد قابل توجهی

نمودند .

محسوب میگردد .در ضمن این ارقام بر ارقام رشد توليدات صنعتی

در ژاپن در دو ماه ابتدایی فصل پایانی  3103رشد مناسب صنعتی به ثبت

که در هفته ماقبل آن منتشر شده بود صحه گذاشتند .البته باید در

رسيد .همچنين با وجود کاهش رشد هزینه های خانوار شاهد رشد 4

نظر داشت بخشی بزرگی از رشد در سفارشات ماه نوامبر مربوط به

درصدی خردهفروشی بودیم .تورم نيز یک ماه قبل از پایان سال  3103به

سفارشات هواپيما بوده است و رقم رشد سفارشات کاالهای بادوام

 0/5درصد رسيده که به رقم  3درصدی هدف بانک مرکزی نزدیک شده

بدون در نظر گرفتن اقالم مربوط به حمل و نقل به  0/3درصد

است.

رسيد که نشان دهنده رشد نسبتاً مناسب در سفارشات سایر

در هفته ی گذشته دالر در مقابل ین تقویت شد .برنامه کاهش خرید اوراق

بخشها نيز می باشد .از این رو بطور کلی باید گفت ارقام سفارشات

قرضه توسط بانک مرکزی آمریکا و انتظار ادامه ی سياستهای فوق

ماه نوامبر در سطح خوب ارزیابی میشود.

انبساطی  BoJدليل این تقویت بود  .اما دالر در مقابل ین تضعيف شد که
به بازگشت سرمایهها از خارج از حوزه ی یورو به داخل ،پيش از آزمون

مسکن

ارزیابی بانکها در سال جدید برمیگردد .

بعد از اینکه فروش خانههای نوساز در ماه اکتبر رشد 07/5

بازار طال اگرچه در هفته گذشته فراز و نشيب زیادی داشت اما در مجموع

درصدی را به ثبت رساند در ماه نوامبر ميزان فروش  3/0درصد

نسبت به ميانگين هفته ماقبل  1/77درصد کاهش را نشان میدهد.

کاهش یافت و به  464هزار واحد رسيد .اما در مجموع در سال

فشارهای روانی سياستهای پولی فدرال رزرو ،خروج مداوم ذخائر

 3103فروش خانههای نوساز به بيشترین حد در  5ساله گذشته

هولدینگهای طال و کاهش تقاضا از مهمترین عواملی هستند که این بازار

رسيده و نشان داده که افزایش نرخ بهره وامهای رهنی تاثير چندانی

را تحت فشار قرار دادهاند.

بر فروش خانههای نوساز نداشته و روند افزایشی قيمتها خریداران

در هفته گذشته متوسط بهای نفت در مقایسه با ارقام هفته ما قبل

مسکن را اميدوار ساخته است .شایان ذکر است که ميانگين قيمت

افزایش داشت .مهمترین دالیل آن ناآرامیها در سودان و ليبی و قطع

خانههای نوساز در ماه نوامبر در حدود  4/5درصد افزایش یافته

توليد نفت این کشورها ،اعتصاب کارگران پاالیشگاه نفتی فرانسه و

است .در کل در ماه نوامبر عرضه خانههای نوساز  4/3درصد کاهش
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یافت .این امر به همراه فروش مناسب در ماههای گذشته سبب

درصدی را ثبت نماید و پيشبينی میشود اقتصاد این کشور در سال

شده تا موجودی خانههای نوساز  6/7درصد کاهش نشان دهد .با

آینده رشد اقتصادی  3/4درصدی را تجربه نماید که این باالترین

توجه به احتمال ادامه رشد قيمت مسکن و مناسب بودن نرخ

رشد ساليانه از سال  3117تا به حال می باشد .شایان ذکر است که

وامهای رهنی  ،انتظار میرود در سال  3104روند افزایشی فروش

نشست بعدی کميته پولی بانک مرکزی انگستان نيز در روز  9ژانویه

خانههای نوساز ادامه داشته باشد.

خواهد بود.
به دليل تعطيالت کریسمس شاخص مهمی از اقتصاد انگلستان

درآمد و مخارج اشخاص
در ماه نوامبر درآمد اشخاص  1/3درصد افزایش داشت ،در حالی

در هفته گذشته منتشر نشد و تنها شاخص قابل توجه تعداد وامهای

که در ماه اکتبر کاهش  1/0درصدی را تجربه نموده بوده و رشد آن

رهنی تائيد شده بود که از  43/30هزار فقره وام در ماه اکتبر به

کمتر از مقدار  1/5درصدی مورد پيشبينی نيز بوده است .کاهش

 45/14هزار فقره وام در ماه نوامبر افزایش یافت و این باالترین

توليدات در بخش کشاورزی کاهش  05درصدی درآمد مزارع

ميزان از دسامبر  3119تا کنون بوده است .در همين راستا و به

کشاورزی در ماه اکتبر و  9/5درصدی در ماه نوامبر را در پی داشته

دنبال افزایش بی سابقه بهای مسکن در انگلستان ،اندرو بيلی معاون

است.

بانک مرکزی انگليس اعالم نمود احتماالً بانک مرکزی این کشور
گامهای اوليه برای ممانعت از افزایش قيمت مسکن را زودتر از آنچه

مخارج اشخاص در ماه نوامبر به ميزان مورد پيشبينی شده

پيشبينی میشد برخواهد داشت.

یعنی  1/5درصد افزایش داشت .بيشترین رشد در مخارج مربوط به
مخارج مربوط به خدمات با  1/6درصد بود ه که باالترین سطح از

در روز  36دسامبر که به  Boxing Dayمعروف است انگليسیها

اوت  3117تا کنون میباشد .همچنين رشد مناسب در فروش خودرو

از تخفيفهای  51درصد به باالی فروشگاههای معروف این کشور

سبب افزایش مخارج بر روی کاالهای بادوام به ميزان  0/9درصد

منتفع شدند و با صرف  3/3ميليارد پوند ( 3/8ميليارد دالر) در این

شده که افزایش از اعتماد در بين مصرفکنندگان نسبت به

روز برای خرید پوشاک ،لوازم الکترونيکی و وسایل منزل رکورد

درآمدهای آتی خبر دارد چرا که نرخ پسانداز نيز  4/3درصد کاهش

جدیدی را ثبت کردند .همچنين  411ميليون پوند نيز به صورت

یافته است.

آنالین توسط خریداران پرداخت شده است .به گزارش دفتر خرده
فروشی این کشور تعداد بازدیدکنندگان از فروشگاهها در این روز
نسبت به روز قبل  31درصد و نسبت به روز مشابه سال قبل 0/0

اتحادیه اروپا
انگلیس

درصد افزایش داشته است.

ژاپن

در آخرین هفته سال  3103نرخ بازدهی اوراق قرضه دو ساله

ادامه رشد تولیدات صنعتی و خرده فروشی

دولت بریتانيا به باالترین سطح خود در شش ماه اخير رسيد که
مهمترین دليل آن گمانه زنیها در خصوص افزایش زود هنگام

در هفته گذشته انتشار آمار مربوط به توليدات صنعتی در ماه

نرخهای بهره توسط بانک مرکزی انگلستان به دنبال رشد

نوامبر ،اميدها برای ثبت رشد اقتصادی بهتری در فصل پایانی نسبت

شاخصهای اقتصادی و بهبود کلی اقتصاد این کشور بوده است.

به فصل سوم  3103را بوجود آورد.

پيشبينی میشود انگلستان در سال  3103رشد اقتصادی 0/4
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طبق آمارهای اوليه منتشره توسط وزارت اقتصاد ژاپن  ،توليدات

البته اعضا از انباشت قابل توجه موجودی انبار و کاهش

صنعتی این کشور در ماه نوامبر در مقایسه با نوامبر سال قبل 5

دستمزدها که در گزارش توليد ناخالص داخلی سه ماهه سوم آمده

درصد رشد داشته است .این رشد در ادامه رشد  5/4درصدی ماه

بود ،ابراز نگرانی کردند .حتی یکی از اعضا این مطلب را عاملی

اکتبر به وقوع پيوسته و در صورت ادامه همين روند در ماه دسامبر ،

احتمالی برای منفی نمودن رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه

میتوان منتظر افزایش سرعت رشد اقتصاد ژاپن در فصل پایانی

پایانی  3103دانسته است.

باشيم.

افزایش تورم
آنچه که آمارها نشان میدهد حکایت از موفقيت سياستهای
رشد تولیدات صنعتی ژاپن ساالنه

فوق انبساطی بانک مرکزی ژاپن در دستیابی به اهداف تورمی

درصد در سا
20

دارد .در ماه نوامبر رشد ساالنه تورم در ژاپن به  0/5درصد رسيد و

15

این در حالی بود که در  3ماه قبلی رشد ساالنه تورم در سطح 0/0

10

درصد قرار داشته است.
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 1/9درصد در ماه اکتبر به ماه  1/3درصد در ماه نوامبر است که به
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علت باال بودن سهم مصرف در توليد ناخالص داخلی این کشور

-1.5

میتواند تاثير قابل توجهی در کاهش تحرک اقتصادی ژاپن داشته

نکته قابل توجه ،سطح تورم بدون در نظر گرفتن اقالم پر نوسان مواد

باشد.

غذایی و انرژی است ،این شاخص از ماه اکتبر تا کنون در حدود 3

اما نکته دیگر که باید به آن توجه داشت ميزان خرده فروشی

برابر شده و در ماه نوامبر به  1/6درصد در سال رسيده است .بانک

است که در ماه نوامبر رشدی معادل  4درصد در سال داشته که حتی

مرکزی ژاپن در ماه آوریل  3103اقدام به دو برابر نمودن سياستهای

بيشتر از رشد ماه اکتبر بوده است .در ماه اکتبر در مقایسه با اکتبر

فوق انبساطی پولی با هدف دستيابی به تورم  3درصدی نمود که

سال قبل رشد  3/3درصدی ثبت شده بود .از این رو با توجه به روند

آمارهای نشان می دهد قبل پایان سال  3103بخش مهمی از این

افزایشی تورم ،در ماه آینده باید شاهد افزایش هزینههای خانوار

هدف محقق شده است .تاثير سياستهای بانک مرکزی بر تورم از

باشيم.

ماه آوریل  3103تا کنون در شکل قبل نمایش داده شده است.

در صورتجلسه  31نوامبر که در هفته قبل منتشر شد بيان شده

در صورتجلسه ماه نوامبر بانک مرکزی نيز آمده است که آقای کوردا

که اکثر اعضای کميته سياست گذاری بانک مرکزی ژاپن معتقدند که

رئيس بانک مرکزی عنوان داشته انتظار دارد در نيمه نخست سال

اقتصاد این کشور در مسير مورد نظر بانک مرکزی در حال حرکت

در

آینده تورم در سطحی باالتر از  0درصد قرار گيرد .بر این اسا

است.
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صورت ثبات این شرایط و ادامه روند افزایش قيمتها ،حداقل تا نيمه

خالصه تحوالت بازار ارز

سال  3104انتظار تغييری در سياستهای انبساطی بانک مرکزی

عوامل تقویت یورو در برابر اسعار
 تعدیل مازاد حساب دالری از سوی معاملهگران پيش از پایان

ژاپن وجود نخواهد داشت.

سال
 اقدام بانکهای تجاری حوزهی یورو به بازگرداندن

تحوالت بازار ارزهای عمده

سرمایه هایشان از خارج از منطقه به داخل پيش از ارزیابی

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبلل در

بانکها توسط  ECBدر سال جدید

برابر ین  ،یلورو و فرانلک سلوئيس بله ترتيلب  /85درصلد1/18 ،1

 هشدار آقای ویدمن در مورد سياستهای فوق انبساطی بی

درصد و 1/31درصد تقویت و در برابر پوند  1/38درصد تضعيف شد.

محابا از سوی ECB

عوامل تقویت دالر در برابر اسعار
 افزایش شواهد دال بر بهبود روند رشد اقتصادی امریکا
 افزایش سفارشات کاالهای بادوام در ماه نوامبر
 رشد مخارج برنامهریزی شدهی تجاری بر روی کاالهای
سرمایهای
 افزایش نرخ بازده اوراق خزانهداری امریکا
عوامل تضعيف ین در برابر اسعار
 ادامهی سياست های فوق انبساطی بانک مرکزی ژاپن در سال
3104

مشروح نوسانات اسعار در هفتهی گذشته
در هفته ی گذشته دالر تماماً در مقابل ین تقویت شد و این
تقویت در مقایسه ی نرخ ابتدا و انتهای هفته در حدود یک در
صد بود .انتظار ادامه ی سياستهای فوق انبساطی از سوی
بانک مرکزی ژاپن و ادامه ی  taperingاز سوی فدرال رزرو

به نرخهای پایان وقت بازار نيویورک ،در هفته گذشته هلر یلورو

به تقویت دالر در این هفته انجاميد .اما در هفته ی گذشته یورو

در محلللدوده  0/3681-0/3746دالر و هلللر پونلللد در محلللدوده

در مقابل دالر  1/36درصد تقویت شد .تقویت یورو که ناچيز

 0/6355-0/6483دالر در نوسللان بللود .همچنللين هللر دالر نيللز در

نيز بود به سخنان رئيس بانک مرکزی آلمان و همچنين

دامنه  014/00-015/06ین متغير بود.

بازگشت سرمایههای بانکهای تجاری منطقه به داخل حوزه ی
یورو مربوط است
در روز دوشنبه به رغم خوشبينیهایی که پيرامون اقتصاد
امریکا ایجاد شده و نشات گرفته از آغاز عمليات کاهش خرید
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اوراق قرضه در هفته ی ماقبل بود ،در این روز یورو در مقابل
 9ماهه
 03ماهه
1/58301
1/53886
1/90163
1/31941
1/37386
0/08386
4/9043
4/9360
3/76
3/79
01/0054

دالر تقویت شد .کاهش معامالت پيش از تعطيالت کریسمس
در بازارها ،کاهش نوسانات اسعار را در پی داشت و معاملهگران
مازاد حساب دالری خود را پيش از پایان سال تعدیل نمودند.
در روز سه شنبه دالر پس از دو روز متوالی افت ارزش ،در این
روز در برابر اسعار تقویت شد .افزایش شواهد دال بر بهبود روند
رشد اقتصادی امریکا نشان می داد که فدرال رزرو باز هم در
آینده نزدیک اقدام به کاستن از برنامهی خرید اوراق قرضه ی
خود خواهد کرد  .افزایش سفارشات کاالهای بادوام در ماه
نوامبر و نيز رشد مخارج برنامهریزی شدهی تجاری بر روی

 6ماهه
1/34911
1/36039
1/63130
1/17841
1/31893
0/11857
4/8943
3/73
9/8198

 3ماهه
دالر
1/34661
یورو
1/37357
پوند
1/53780
 1/13011فرانک سوئيس
ین ژاپن
1/04786
درهم
1/80386
یوآن
5/5465
ونکر ه
3/66
9/3383
9/5483

ليرترکيه

کاالهای سرمایهای در دوره ی مذکور تقویت دالر را در این

www.global-rates.com
www.smbs.biz
www.centralbank.ae
www.trlibor.org
www.shibor.org

روز رقم زد  .در این روز همچنين مشخص شد که در هفته ی
گذشته کمبود نقدینگی در چين با تزریق حدود  51ميليارد دالر
توسط بانک مرکزی این کشور به بازار پول آرام شده است .
روز چهارشنبه بازارها بمناسبت کریسمس تعطيل بودند.
در روزهای پنجشنبه و جمعه دالر به بيشترین سطح  5سال

تحوالت بازار طال

گذشته در مقابل ین رسيد .احتمال کاهش مجدد برنامه ی
خرید دارایی از سوی  Fedو افزایش خرید دارایی از سوی

نوسانات هفته گذشته طال در بازار نيویورک در محدوده

 BoJبه تقویت دال ر در مقابل ین انجاميد .افزایش نرخ بازده

 0098/57-0305/71دالر برای هر اونس در نرخهای پایانی ثبت

اوراق خزانه داری امریکا نيز در روز پنجشنبه با جذاب ساختن

شد و متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در

دارایی های دالری به تقویت دالر در مقابل اسعار انجاميد.

هفته ماقبل1/77 ،درصد کاهش یافت.

در روز جمعه یورو به بيشترین سطح دو سال گذشته در مقابل
دالر رسيد .اقدام بانکهای تجاری حوزهی یورو به بازگرداندن
سرمایه هایشان از خارج از منطقه به داخل پيش از ارزیابی
بانکها توسط  ECBدر سال جدید به تقویت یورو در این روز
منجر شد .در این روز همچنين رئيس بوند

بانک آلمان

هشدار داد که اگرچه نرخهای بهرهی پائين فعلی از سوی
مقامات پولی یورو قابل قبول است اما تورم پائين راه را برای
اعمال سياست های فوق انبساطی بی محابا از سوی بانک

بهای طال در اولين روز هفته گذشته با کاهش همراه شد که به

مرکزی باز نکرده است.

نظر تحليلگران بار روانی سياستهای فدرال رزرو مهمترین عامل
جهت دهنده به بازار طال در چندین ماه اخير بوده است .زیرا قاعدتاً
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ميزان کم شده از سياستهای فوق انبساطی این بانک که معادل 01

همگی کارکرد طال را به عنوان گزینه مطمئن سرمایهگذاری زیر

ميليارد دالر بوده به حدی نبوده که بخواهد این چنين تاثير بزرگی

سوال بردند .در روز پنجشنبه هولدینگ اس ایدر  1/09درصد دیگر از

در این بازار داشته باشد و بازیگران مطرح در بازار طال تحت

ذخائر طالی خود را خارج کرد تا به این ترتيب موجودی خود را در

فشارهای روانی اقدام به خروج طال از پرتفوی خود نمودهاند .با

اواخر سال  3103به سطح  814/33تن که کمترین ميزان از سال

وجودیکه بنا بهگزارشات،درروزجمعه گذشته هولدینگ اس ایدربرای

 3119تا کنون است ،برساند .طال در روز جمعه مجدداً تضعيف شد و

اولين بار از تاریخ  5نوامبر 5/4 ،تن ورود طال به ذخائر خود را ثبت

بهای طال در این روز به  0303/45دالر در هر اونس رسيد .در کل

نموده است اما این هولدینگ که بزرگترین موسسه سرمایهگذاری در

اگرچه طی هفته گذشته بهای طال  1/78درصد تقویت شد اما

بخش طال محسوب میشود طی سال  3103حدود  41درصد

نسبت به ميانگين هفته ماقبل  1/77درصد کاهش را نشان میدهد.

(معادل  451تن طال) از ذخایر خود را کاهش داده است و به پائين
سطح طی  5سال اخير رسانده است .در مجموع در سال 3103

نفت

جریانهای خروجی از هشت  ETFمطرح در بازار طال از جمله اس ایدر
در حدود  731تن بوده و منابع مالی آن عمدتاً وارد بازار سهام شده

متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشلته نسلبت بله

است .وضعيت حاکم بر بازار در روز سه شنبه نيز ادامه داشت و

متوسط آن در هفته ماقبل 0/35 ،درصد افزایش یافت .به نلرخهلای

درحقيقت هيچ محرک قوی برای افزایش تقاضا و قيمتها در بازار

پایان وقت بازار مذکور ،ب های هر بشکه نفلت خلام پایله آمریکلا در

مشاهده نمیشد .اگرچه در این روز قيمتهای آتی طال با افزایش

محدوده  98/90-011/33دالر معامله گردید .متوسط هفتگلی بهلای

همراه بود و بهای نقدی طال نيز بسيار اندک افزایش یافت .در این

این فرآورده خام  99/51دالر در هر بشکه قرار گرفلت .بهلای نفلت

روز انتشار آمار مثبت اقتصاد آمریکا و افزایش هزینههای مصرفی

خام برنت دریای شمال نيز در هفتله ی گذشلته 0/63درصلدافزایش

این کشور در ماه نوامبر به باالترین سطح خود از ماه ژوئن تا کنون،

یافت .به نرخهای پایان وقت بازار هر بشکه نفت برنلت در دامنلهی

فشارهای مضاعف بر بازار طال وارد نمود و جایگاه طال را به عنوان

 000/56-003/08دالر معامله گردید و متوسط هفتگلی هلر بشلکه

مامن سرمایهگذاری متزلزلتر کرد .بنا به گزارشات ،هولدینگ

نفت خام برنت به  000/90دالر رسيد .قيمت سلبد نفتلی اوپلک بله

اس ایدر در روز دوشنبه نيز  8/4تن طال را از ذخائر خود خارج نمود.

علت تعطيلی کریسمس اعالم نشده است.

در روز چهارشنبه بازار طالی نيویورک تعطيل بود .بهای طال در روز
پنجشنبه به دنبال خریدهای پوششی و استفاده از قيمتهای پائين در
حدود یک درصد تقویت شد و به  0305/71دالر در هر اونس رسيد.
اما در واقع قيمت طال در سال  ، 3103پس از  03سال افزایش
مداوم  ،تقریباً حدود  31درصد از ارزش خود را از دست خواهد داد.
این کاهش ،بزرگترین کاهش ساليانه قيمت طال در طی  33سال
اخير خواهد بود .در سالجاری ترکيبی از یک اقتصاد جهانی رو به
بهبود ،بازدهی قابل توجه بازارهای سهام و تورم پایين آمریکا،
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در ابتدای هفته قيمت نفت خام اندکی کاهش داشت .این
کاهش تکنيکی قيمت به علت سودگيری از افزایش قيمتها در اواخر
هفته ماقبل روی داد.
اما در روز سهشنبه خبر ناآرامی ها در کشور سودان و قطع شدن
توليد نفت این کشور و در کنار ادامه اعتصاب در ميادین نفت ليبی و
پاالیشگاههای نفت فرانسه عاملی برای افزایش قيمت نفت خام بود.
از سویی دیگر پيشبينیها حکایت از کاهش موجودی انبار نفت
امریکا برای چهارمين هفته متوالی داشت.

در هفته گذشته متوسط قيمت نفت در مقایسه با ارقام هفتله ملا
قبل افزایش داشت .مهمترین دالیل آن ناآرامی ها در سودان و ليبلی

در روز پنجشنبه یک روز پس از کریسمس با وجود افزایش

و قطع توليد نفت این کشورها ،اعتصلاب کلارگران پاالیشلگاه نفتلی

تقاضا از سوی پاالیشگاههای نفت امریکا و همچنين افزایش 3/5

فرانسه و افزایش قيمت محصلوالت پاالیشلگاهی ،افلزایش تقاضلا

درصدی سفارشات کاالهای بادوام امریکایی شاهد ادامه روند

برای نفلت خلام از سلوی پاالیشلگاههلای نفلت امریکلا و کلاهش

افزایشی قيمت نفت بودیم .بهبود شرایط اقتصادی امریکا به معنی

موجودی انبار نفت این کشور بوده است.

افزایش تقاضا برای نفت است.
در روز جمعه آمار ذخایر نفت امریکا با دو روز تاخير منتشر شد و
از کاهش ذخایر برای چهارمين هفته متوالی و آن هم به ميزان
 4/73ميليون بشکه در هفته منتهی به  31دسامبر حکایت داشت.
مهمترین دليل این کاهش افزایش تقاضای پاالیشگاههای نفت
امریکا است که در حال کار با حداکثر توان خود برای پاسخگویی
برای افزایش تقاضا فرآوردههای ميان تقطير و نفت کوره هستند .از
سویی دیگر با وجود تعطيلی پاالیشگاههای نفت فرانسه،
پاالیشگاه های نفت امریکا نگاهی هم به صادرات دارند که در

موجودی انبار نفت آمريکا (ارقام به ميليون بشکه (
موجودی در هفته گذشته Δهفته قبل
نفت خام
ذخاير تجاری نفت خام

افزایش تقاضا آنها برای نفت موثر بوده است.
Δسال قبل
-2.5
-3.5

1,063.50
367.60

-4.7
-4.7

696

0

1

219.90

-0.6

-3.2

ميزان

 Δهفته قبل

 Δسال قبل

توليد داخلی

,111

53

1,127

خالص واردات

7,477

19

505

ذخاير استراتژيک نفت خام
بنزين

مصرف نفت خام امريکا(هزار بشکه در روز)
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ﺗﻌﻄﻴﻞ

16480

16478

16403

210

16066

15870

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

15870

15889

16010

16174

16179

16025

305

15550

6607

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

6679

6694

ﺗﻌﻄﻴﻞ



6751

6708

269

6532

9400

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

9489



ﺗﻌﻄﻴﻞ



9589

9539

331

9233

* ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

داﻳﺮﻩ اﺧﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدي

ﴰﺎﺭﻩ ۴۱

