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خالصه
هفته گذشته در امريکا ،فروش خانههای موجود رشد  6/1درصدی و فراتر از انتظار داشت به طوری که معادالت را به سمت افزايش
وزن سرمايهگذاری مسکونی در سه ماهه نخست  5112تغییر داد .گزارش فوق همچنین نشان میدهد انباره خانههای در لیست فروش
در حال کاهش است و اين موضوع میتواند به افزايش بیشتر قیمتها کمک نمايد .شرايط برای فروش خانههای نوساز کامالً متفاوت
بود .در حالی که اين شاخص در ماه فوريه  2/6درصد افزايش يافته بود در ماه مارس تغییر جهت داد و به میزان  11/4درصد کاهش
يافت .با اينکه سفارش کاالهای بادوام در ماه مارس  4/1درصد افزايش يافت اما پس از حذف اقالم پرنوسان حمل و نقل اين شاخص
 1/5درصد افت نشان میدهد .سفارشات کاالهای بادوام به عنوان نمايی از وضعیت تولیدات کارخانهای است که تحت تأثیر کندی رشد
اقتصادی جهانی و تقويت دالر قرار دارد.
در منطقه يورو در ماه آوريل علیرغم کاهش ارزش يورو و تاثیر مثبت آن بر واردات و همچنین سیاستهای پولی فوق انبساطی
 ،ECBشاخص مديران خريد رشد کمتر از انتظاری را در بخش خصوصی گزارش نمود و بیاعتمادی در بین مصرفکنندگان افزايش
يافت.
در هفته گذشته بريتانیا هفته آرامی را از منظر شاخصهای اقتصادی داشت .کاهش کسری بودجه در فصل نخست سال  5112و
افت خردهفروشی ،ارقام اقتصادی منتشره در هفته گذشته بودند .به عالوه صورت جلسه ماه آوريل نیز منتشر گرديد که اگرچه تغییری در
ترکیب آرا مشاهده نشد ،ولی لحن آن موافق افزايش نرخ بهره ارزيابی گرديد.
آمار نشان می دهد که در ماه مارس مازاد تجاری ژاپن به سطح مطلوبی رسیده است که میتواند در زمانی که مصرف و مخارج
سرمايهگذاری پايین است به اقتصاد اين کشور کمک کند .علل اصلی اين مازاد ،تضعیف ين ژاپن و کاهش بهای نفت خام است.
در بازار ارز ،اگرچه که بحران بدهیها در يونان به عنوان عاملی برای تضعیف يورو عمل مینمود ولی تحوالت اسعار نشان از توجه
اندک بازار به بحران بدهی داشت .در مقابل ،حساسیت بازار در اين هفته به ارقام اقتصادی امريکا بسیار شديد بود .به طوری که ضعف
ارقام اقتصادی همچون فروش کاالهای بادوام ،فروش خانههای نوساز و سرمايهگذاری در بنگاهها به تضعیف هفتگی دالر در مقابل
اسعار معتبر منجر شد.
بازار طال در اين هفته دچار افت و خیز بود که بیش از همه متاثر از بازار سهام و انتشار آمار اقتصادی در مورد بازار مسکن و نیروی
کار امريکا بود .روز جمعه بزرگترين افت يک روزه اتفاق افتاد که دلیل اصلی آن مثبت شدن بیشتر بازارهای سهام و ثبت رکوردهای
جديد بود.
بهای نفت خام جهانی در هفته گذشته افزايش يافت .ورود دو ناو جنگی امريکايی به آبهای يمن ،شروع مجدد حمالت نظامی به
اين کشور علیرغم اعالم پايان حمالت نظامی از سوی عربستان و کاهش ارزش دالر امريکا از مهمترين عوامل افزايش قیمت نفت
بودند.
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آمريکا
بر مبنای تحوالت و اطالعات منتشره در هفته گذشته همچنان به نظر میرسد اقتصاد امريکا در سه ماهه نخست سال
 5112رشد ماليمی داشته است .هفته گذشته آمار بخش مسکن وضعیت چندان روشنی نداشت .از يک سو فروش خانههای
چند ساله در ماه مارس رشد سريعی داشت و از سوی ديگر فروش خانههای نوساز افت غیرمنتظرهای را تجربه کرد .سفارش
کاالهای بادوام با اينکه در ماه مارس تا حدودی افزايش يافت اما نتوانست افت فوريه را جبران نمايد .جمعبندی اطالعات
منتشره در دو هفته گذشته نشان میدهد که نمیتوان به رشد اقتصادی چندانی برای فصل نخست سال امید داشت.
خردهفروشی در ماه مارس به میزان غیرمنتظرهای کاهش يافت و نشان داد که نمیتوان به مخارج مصرفکننده در رشد
اقتصادی سه ماهه نخست امید چندانی داشت .به عالوه تولیدات صنعتی ماه مارس که  1/6درصد در مقايسه با ماه قبل
کاهش يافت .در هفته گذشته مشخص شد که سفارشات کاالهای بادوام نیز در اين ماه رشد چندانی نداشته و بنابراين
سرمايهگذاری در بخش بنگاه نیز از رشد کند اين بخش در سه ماهه نخست سال خبر میداد.
شاخصهای بازار مسکن در هفته گذشته روند مشخصی نداشت .فروش خانههای موجود در ماه مارس افزايش يافت در
حالی که فروش خانههای نوساز کاهش يافت .فروش خانههای موجود با  6/1درصد افزايش نسبت به ماه قبل به  2/5میلیون
واحد در مقايسه ساالنه رسید .در اين بین فروش خانههای تک واحدی  2/2و آپارتمانی  11/1درصد افزايش فروش نسبت به
ماه قبل داشتند .انباره خانههای موجود نیز در اين ماه  4/2درصد افزايش يافت که حاکی از آماده شدن بازار برای فصل نقل و
انتقاالت است .در مقابل فروش خانههای نوساز در ماه مارس کاهشی غیر منتظره داشت و به میزان  11/4درصد نسبت به ماه
قبل کاهش داشت .اين در حالی است که فروش در ماه فوريه  2/6درصد افزايش يافته بود .بر اساس اعالم موسسه FHFA1
قیمت مسکن همچنان در ماه فوريه افزايش يافته است .طبق معیار اين موسسه قیمت مسکن در فوريه  1/7درصد نسبت به
ماه قبل افزايش يافته و در دوره ساالنه  2/4درصد باالتر قرار گرفته است .در مجموع چشمانداز بخش مسکن در ادامه سال
جاری میالدی در حال بهبود است .تعداد تقاضای وام خريد مسکن  12/6درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل قرار دارد و
فروش خانههای آماده محضر (قولنامهای) در دو ماه منتهی به مارس روندی صعودی داشته که نويد بخش افزايش آمار
فروش در ماههای آتی است .با ورود به فصل بهار انتظار بهبود شاخصها وجود دارد.
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در ادامه ضعف بخش کارخانهای ناشی از تقويت دالر و کندی رشد اقتصاد جهانی و اثرات تأخیری زمستان سخت در هفته
گذشته ،سفارش کاالهای بادوام در ماه مارس نتوانست ضعف فوريه را جبران نمايد .سفارش کاالهای بادوام  4/1درصد در اين
ماه افزايش يافت که برای جبران کاهش فوريه کافی به نظر نمیرسید .با حذف اقالم پرنوسان رشد  4درصدی به افت 1/5
درصدی تبديل میشد که نشان از ضعف سفارشات داشت.

منطقه يورو
شاخصهاي اقتصادي
انتشار ارقام مقدماتی شاخص مديران خريد منطقه يورو نشان داد که بخش خصوصی در ماه آوريل رشد کمتر از انتظاری را
تجربه نموده است .اين کاهش در رشد در حالی روی داد که با توجه به کاهش ارزش يورو در ماههای اخیر و تاثیر مثبت آن بر
صادرات منطقه و همچنین خريد پرحجم اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی اروپا ،صاحبنظران اقتصادی ارقام بهتری
برای مجموعه شاخصهای مديران خريد در ماه آوريل پیشبینی نموده بودند.
بر اساس ارقام ارائه شده توسط موسسه بینالمللی مارکیت شاخص مديران خريد کارخانهای از  25/5واحد در ماه مارس به
 21/9واحد در ماه آوريل کاهش يافت .در بخش خدمات نیز شاخص مذکور از سطح  24/5واحد به  25/7واحد در همین مدت
افت نمود .بر همین اساس شاخص مديران خريد مرکب که از ترکیب دو شاخص فوقالذکر بدست میآيد و معیاری برای رشد
بخش خصوصی منطقه يورو محسوب میشود؛ از سطح  24/1واحد در ماه مارس به  25/2واحد در ماه آوريل رسید.
يکی ديگر از شاخصهای اقتصادی که در هفته گذشته منتشر شد شاخص اعتماد مصرف کننده بوده که از سطح -5/7
واحد در ماه مارس به  -4/6واحد در ماه آوريل کاسته شد که نشانهای از افزايش بیاعتمادی در بخش مصرفی بود.
بحران يونان
وزرای دارايی حوزه يورو روز جمعه به يونان هشدار دادند که دولت چپگرای اين کشور کمک مالی جديدی تا زمان توافق
کامل بر سر برنامه اصالحات اقتصادی دريافت نخواهد کرد .آقای دايسلبولئوم 1که ريیس وزرای دارايی اروپايی،اعالم نمود که
پیش از هرگونه پرداخت جديدی به يونان بايد توافق جامع با اين کشور بدست آيد .وی همچنین افزود که  7/5میلیارد يورو
باقی مانده از بسته کمک به اين کشور پس از ماه ژوئن ديگر در دسترس نخواهد بود .همچنین با حصول توافق جامع،
وامدهندگان به يونان ديگر پیرامون تامین مالی بلندمدتتر و ساير اقدامات کمکی به اين کشور توافقی نخواهند کرد.
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آقای دايسلبولئوم همچنین اعالم نمود وزرای دارايی بار ديگر در  11ماه مه پیشرفتهای صورت گرفته از سوی يونان را
بررسی میکنند .همانطور که در گزارشات قبلی نیز اشاره شد ،يونان در  15مه ملزم به بازپرداخت  721میلیارد يورو از وامهای
صندوق بینالمللی پول است.
از سوی ديگر ،بانک مرکزی اروپا اعالم نموده که برای کمک به يونان حاضر است وامهای اضطراری به بانکهای اين
کشور بدهد اما مشکل جايی است که افزايش شديد بازده اوراق قرضه دولتی اين کشور ،ارزش وثايق پرداختی از سوی اين
بانکها را به شدت کاهش میدهد.

انگلستان
صورتجلسه آوريل
صورت جلسه ماه آوريل بانک مرکزی انگلستان در حالی در روز چهارشنبه منتشر شد که باز هم تغییری در ترکیب آرای
اعضا مشاهده نشد .کماکان همه اعضا متفقالقول سطوح کنونی نرخ بهره را برای اقتصاد بريتانیا مناسب دانستند .اعضای
کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان ،بهبود وضعیت اقتصادی در اروپا را برای انگلستان مناسب دانسته و آن را منجر به
افزايش تورم بیش از انتظار در سال آتی ارزيابی نمودند .اعضای کمیته همچنین افزايش نرخ بهره انگلستان در آينده نزديک را
معقول خواندند .بازار نیز لحن اين جلسه را تاحدودی به نفع افزايش نرخ بهره 1تلقی نمود.
خرده فروشي
خردهفروشی بريتانیا به طور غیرمنتظره در ماه مارس کاهش  1/2درصدی نسبت به ماه فوريه را تجربه کرد .کاهش فروش
بنزين که يکی از داليل اين افت بود که نشان از کاهش خردهفروشی در آغاز سال  5112میالدی دارد .در دوره سالیانه نیز
رشد  4/5درصدی برای خردهفروشی به ثبت رسید که در مقايسه با ارقام  2/4درصدی ماه قبل کمتر بود.
اسقراض بخش دولتي
خالص اسقراض بخش دولتی بريتانیا که پوشش دهنده شکاف میان درآمدها و مخارج دولت بريتانیاست ،در سه ماهه
نخست  ،5112کمتر از انتظار افزايش يافت .اين موضوع نشان میدهد که آقای آزبورن وزير دارايی بريتانیا در تحقق وعده
خود پیرامون کاهش کسری بودجه موفق بوده ،اين موضوع میتواند پیش از انتخابات ماه مه برای حزب وی بسیار تاثیرگذار
باشد.
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ژاپن
در حالی که يکی از راه حلها برای خروج ژاپن از وضعیت رکودی و تقويت روند بهبود اقتصادی ،تقاضای خارجی برای
کاالها و خدمات ژاپنی است و از همین رو ژاپن در پی تضعیف ين بوده تا بتواند با صادرات بیشتر ،رونق را به صنايع خويش
بازگرداند ،به نظر میرسد که اکنون اين سیاست در حال جواب دادن است .برای اولین بار در طی سه سال گذشته ،مازاد
تجاری ژاپن به میزان چشمگیری افزايش يافته و به  559/5میلیارد ين در ماه مارس رسیده است در حالی که در ماه فوريه
ژاپن دارای کسری تجاری به میزان  454/6میلیارد ين بود.
میزان رشد صادرات در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته  8/2درصد بوده و میزان واردات در اين ماه نسبت به
سال قبل  14/2درصد افت داشته است .ترکیب افزايش صادرات و کاهش واردات باعث رقم خوردن مازاد تجاری شده است.
در واقع اين امر هم به دلیل افت  41درصدی بهای نفت در ماههای گذشته و هم به خاطر تضعیف ارزش ين رقم خورده است.
در حالی که انتظار میرود مصرف داخلی و مخارج سرمايهگذاری ژاپن همچنان ضعیف باشد ،تقاضای خارجی بواسطه
صادرات میتواند به اقتصاد اين کشور کمک کند و پیشبینی میشود که حجم صادرات روند صعودی خود را ادامه دهد .با
وجود اين ،پیشبینیها حکايت از آن دارد که به احتمال زياد در ماههای آتی واردات هم افزون میشود و از همین رو شايد
مازاد تجاری ماه مارس امر موقتی باشد.
اما از شاخصهای ديگری که در هفته گذشته منتشر شد میتوان به پیشبینی موسسه نامورا از شاخص مديران خريد
تولیدات کارخانهای نام برد که پیشبینی اين موسسه حکايت از سطح  49/7واحدی در ماه آوريل دارد که چون پايینتر از
سطح  21است به معنی انقباض اين بخش در ماه آوريل خواهد بود .به هر رو شرايط امروز اقتصاد ژاپن به گونه ايست که
برخی از آمار مثبت و امیدوار کننده و برخی منفی است و اين به معنی آن است که روند بهبود اقتصادی بسیار ضعیف است.
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تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر يورو ،پوند و فرانک به ترتیب 1/62 ،1/55 ،1/79
درصد تضعیف و در برابر ين  1/15درصد تقويت شد.

به نرخهای پايان وقت بازار نیويورک ،در هفته گذشته هر يورو در محدوده  1/1874-1/1759دالر و هر پوند در محدوده
 1/4918-1/2188دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  118/98-119/91ين متغیر بود.
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خالصه تحوالت اسعار در هفته گذشته
عوامل تضعیف دالر در مقابل اسعار:
 ارقام ضعیف فروش خانههای نوساز در امريکا
 هفتمین افت متوالی در سرمايهگذاری بنگاه در امريکا
 ارقام ضعیف فروش کاالهای بادوام در امريکا
عوامل تقويت دالر در مقابل اسعار:
 نگرانی پیرامون احتمال نکول بدهیها در يونان
 ارقام فراتر از انتظار خانههای موجود در امريکا
مشروح تحوالت اسعار در هفته گذشته

روز دوشنبه ،نگرانی پیرامون احتمال نکول بدهیها در يونان ،تقويت دالر امريکا در مقابل ارز مشترک اروپايی ،يورو را
سبب شد .برنامه خريد اوراق قرضه در اروپا و همچنین احتمال اينکه يونان در ماههای آتی اقدام به خروج از حوزه يورو نمايد
نیز از ديگر عوامل تضعیف يورو بودند .يونان در حال بحث با شرکای اروپايی خود و صندوق بینالمللی پول بر سر اصالحاتی
است که منجر به اعطای بخش بعدی کمکهای بینالمللی به اين کشور میشود.
روز سهشنبه ،يورو تقويت ماليم در مقابل دالر امريکا را تجربه نمود .در اين روز وزرای دارايی حوزه يورو از تعیین مهلت
برای انجام اصالحات ساختاری از سوی يونان خودداری کردند .يونان در ماه فوريه متعهد شده بود که تا پايان آوريل با
وامدهندگانش بر سر اصالحات مورد نیاز برای دريافت  7/5میلیارد يورو باقی مانده از کمکهای بینالمللی به توافق برسد.
بازار رسیدن به توافق تا روز جمعه که نشست وزران دارايی اروپا برگزار میشود را بعید میدانست.
روز چهارشنبه ،دالر در مقابل اسعار عمده پرنوسان ظاهر شد .پس از انتشار ارقام فروش خانههای موجود که صعود 6/1
درصدی داشت ،بسیاری از معاملهگران زمان افزايش نرخ بهره در اين کشور را به جلو انداختند .در اين روز از بحران مالی در
يونان خبر جديدی منتشر نشد و لذا عامل فشار بر يورو وجود نداشت .از سوی ديگر انتشار صورتجلسه بانک مرکزی انگلستان
نشان از آن داشت که اعضا به بهبود اقتصادی در سال آتی میالدی بسیار امیدوارند و اين موضوع با نزديک آوردن زمان
افزايش نرخ بهره به تقويت پوند در اين روز منجر شد.
روز پنجشنبه ،ارقام فروش خانههای نوساز در امريکا توانست دالر را اندکی تضعیف نمايد .در مقابل ،کمرنگ شدن
نگرانیها پیرامون يونان ،به تقويت يورو منجر گرديد .در اين روز نخست وزير يونان درخواست کرد که برنامه دريافت کمک
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مالی در مقابل اصالحات از سوی بدهکاران يونان سرعت بیشتری بگیرد .مقامات يونانی همچنین از بروز پیشرفتهايی
پیرامون بنبست موجود در يونان سخن گفتند.
روز جمعه ،ارقام اقتصادی هفتمین افت متوالی در سرمايهگذاری بنگاه در امريکا را نشان میداد که به تضعیف دالر منجر
شد .اين موضوع فدرال رزرو را پیرامون معقول بودن سطوح صفر درصدی نرخ بهره متقاعد میکرد .يورو نیز پس از اعالم
وزرای دارايی حوزه يورو مبنی بر عدم اعطای بخش جديد از کمکهای بینالمللی به يونان تا زمان انجام اصالحات کامل
اقتصادی ،تضعیف گرديد .ارقام فروش کاالهای بادوام امريکا نیز به نگرانیها پیرامون رشد اقتصادی اين کشور افزود و به
تضعیف دالر در مقابل اسعار عمده به جز يورو دامن زد.
نام ارز

 3ماهه

 6ماهه

 9ماهه

دالر

7/12277

7/07568

-

7/27607

يورو

-7/00460

7/78919

-

7/22582

پوند

7/82218

7/27255

-

7/95990

فرانک

-7/51277

-7/20767

-

-7/63367

ين

7/79019

7/23919

-

7/16220

درهم امارات

7/23582

7/55822

-

2/76220

يوآنمرجع

0/9877

8/3877

8/3877

8/3877

لير ترکيه

27/5898

27/2855

27/2855

27/2821
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تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیوي ورک در مح دوده  1177/15-1515/91دالر ب رای ه ر اون س در
نرخهای پايانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 1/71 ،درصد کاهش يافت.

بهای طال روز دوشنبه به زير سطح  1511دالر در هر اونس رسید که علت اصلی آن افزايش ارزش بازارهای سهام و
پايداری دالر آمريکا بود ،در عین حال فضای بازار تحت تاثیر سیاستهای انبساطی بانک مرکزی چین و همچنین ريسکهای
ناشی از معضل يونان بود .بازار سهام اياالت متحده تحت تاثیر گزارش استنلی مورگان قرار گرفت که بیان میکرد اين بانک
باالترين سود سه ماهه را پس از بحران مالی  5118بدست آورده است .معموال وقتی بازار سهام رشد داشته باشد ،انگیزه برای
سرمايهگذاری در بازار طال کاهش میيابد و به همین علت بهای طال در اين روز با  1/8درصد کاهش به سطح  1194/68دالر
در هر اونس رسید.
روز سه شنبه ،با تضعیف ارزش دالر آمريکا بهای طال افزايش يافت و از سطح مقاومتی  1511دالر در هر اونس گذر کرد.
در اين روز با فقدان آمار جديد اقتصادی ،چشم معامله گران به بازار ارز و بازار سهام بود که با افت دالر آمريکا در برابر ساير
ارزها ،ابتدا بهای طال تا  1514دالر در هر اونس باال رفت اما پس از آن تا سطح  1515/91دالر در هر اونس تعديل شد.
روز چهارشنبه با انتشار آمار قوی فروش مسکن ماه مارس در اياالت متحده ،انتظارات در مورد افزايش نرخ بهره فدرال
رزرو در ماه ژوئن افزايش يافت و در نتیجه بهای طال سقوط کرد .اين بزرگترين سقوط از روز ششم ماه مارس بود که در آن
بهای طال با  1/5درصد کاهش به سطح  1186/65دالر در هر اونس رسید .اگرچه شاخص منتشر شده به حساسیت آماری
مانند میزان اشتغال و بیکاری نیست اما از آن جا که اين شاخص حکايت از باالترين آمار فروش مسکن در  18ماهه گذشته
داشت ،توانست تاثیر محسوسی بر بازار طال بگذارد.
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روز پنجشنبه آمار اقتصادی آمريکا نقش متضاد روز معامالتی ماقبل را بازی کردند .در اين روز آمار افرادی که تقاضای بیمه
بیکاری داده بودند منتشر شد که برای سومین هفته پیاپی رشد داشت و از همین رو چون آمارها ضعیفتر از حد انتظار بود،
ارزش دالر آمريکا کاهش يافت و از آن سو تقاضا برای فلز زرد رنگ بیشتر شد و بهای آن از سطح حداقلی سه هفته گذشته
باالتر آمد .در انتهای اين روز بهای طال با  1/8درصد افزايش به سطح  1197/52دالر در هر اونس رسید.
بازار سهام اغلب کشورهای دنیا روز جمعه مثبت بودند و به سطوح باالی تاريخی خود رسیدند ،از همین رو در اين روز بازار
طال با سقوطی بیش از روز چهارشنبه مواجه شد و بهای طال  1/4درصد افت کرد .با اين افت شديد ،بهای طال برای سومین
هفته پیاپی نزولی بود .البته نبايد از ياد برد که به دلیل نااطمینانی در مورد زمان افزايش نرخ بهره فدرال رزرو ،بازه تغییرات
قیمتی طال محدود بوده است .در نهايت بازار طال در اين هفته در سطح  1177/15دالر در هر اونس بسته شد.

نفت
متوسط بهای نفت خام پايه امريکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 5/16 ،درصد افزايش يافت .به
نرخهای پايان وقت بازار نیويورک ،بهای هر بشکه نفت خام پايه آمريکا در محدوده  22/56-27/74دالر معامله گرديد.
متوسط هفتگی بهای اين ماده خام در هر بشکه در سطح  26/24دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دريای شمال
در هفته گذشته  3/67درصد نسبت به هفته ماقبل افزايش يافت .هر بشکه نفت برنت به نرخهای پايان وقت بازار مذکور در
دامنه  65/18-62/58دالر معامله گرديد و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  65/68دالر رسید .به نرخهای پايان وقت بازار
نیويورک ،بهای هر بشکه نفت اوپک در محدوده  28/19-29/21دالر معامله گرديد و متوسط هفتگی بهای اين ماده خام در
هر بشکه در سطح  28/89دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  5/24درصد افزايش داشت.
در روز دوشنبه ،ورود دو ناو جنگی امريکايی به آبهای يمن و افزايش احتمال گسترش تنشها در منطقه خاورمیانه به
واسطه حضور اين ناوها ،سبب شد تا قیمت نفت خام افزايش داشته باشد .البته برخی گمانهزنیها از کاهش ذخاير نفت منطقه
کوشینگ امريکا خبر میداد که به افزايش قیمت کمک کرد.
در روز سهشنبه مقامات نظامی ارتش عربستان پايان تجاوز نظامی  57روزه اين کشور به يمن را اعالم کردند که به کاهش
قیمت نفت خام کمک نمود .همچنین پیشبینی رشد ذخاير نفت امريکا از ديگر عوامل کاهش قیمت نفت در اين روز بود .اما
در روز بعد با توجه به عدم پايبندی عربستان به اعالم پايان حمالت هوايی به يمن ،دوباره قیمت نفت خام افزايش يافت .البته
در اين روز از تعداد حمالت هوايی عربستان کاسته شده بود .گروهک ترويستی القاعده نیز با حمايت عربستان به جنگ با
مردم يمن ادامه میداد.
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در روز پنجشنبه ،ادامه حمالت هوايی عربستان به يمن ،سبب شد تا قیمت نفت باز هم افزايش داشته باشد .در اين بین
کاهش ارزش دالر به افزايش قیمت نفت خام کمک نمود .ادامه اين روند سبب شد تا در روز جمعه قیمت نفت به باالترين
سطح در سال  5112برسد.
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ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
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) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

19634

19909

20134

20188

20020

19977

067

19845

6995

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

7052

7063

7028

7054

7071

7054

007

7058

11689

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

11892

11940

11867

11724

11811

11847

207

12097

* ھر واحد به دالر آمريکا

دايره اخبار اقتصادي

ﴰﺎﺭﻩ ۵

