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خالصه
هفته گذشته در امريکا ،اشتغال غيرکشاورزی آوريل  322هزار نفر افزايش و نرخ بيکاری نيز به  5/4درصد ساالنه کاهش يافت.
مقايسه وضعيت فعلی بازار با مدت مشابه سال قبل نشان میدهد که رشد اقتصادی سه ماهه دوم امسال نمیتواند بازگشت سريع سال
گذشته را تکرار کند .دادههای بخش خارجی نشان می دهد کسری تجاری در ماه مارس به ميزان زيادی افزايش يافته تا جايی که
میتواند رشد اقتصادی شکننده سه ماهه نخست را تضعيف نمايد .سفارشات کارخانهای هم وضعيت چندان روشنی ندارد .آنچه که از
برآيند تحوالت بخش کارخانهای میتوان گفت رشد بسيار ماليم در سه ماهه دوم است .شاخص خدمات  ISMدر ماه آوريل نشان داد
که اين بخش همچنان از پتانسيل الزم برای رشد برخوردار است.
در منطقه يورو نيز علیرغم کاهش خرده فروشی ،شاخص مديران خريد کارخانهای و خدماتی مورد تجديد نظر صعودی قرار گرفتند.
با وجود مشکالت مالی ،يونان بخشی از بدهی خود به صندوق بينالمللی پول را پرداخت نمود ،اما هنوز نگرانیها در مورد بدهیهای
باقیمانده اين کشور که در اين ماه سررسيد میشود ،وجود دارد.
در انگلستان مهمترين تحول ،پيروزی آقای کامرون نخستوزير اين کشور بود .حزب وی در انتخابات پارلمانی اکثريت آرا را به خود
اختصاص داد .از منظر شاخصهای اقتصادی نيز اگرچه در بخش ساختوساز رشد چندان مناسبی مشاهده نشد اما بخش مهم خدمات
اين کشور کماکان وضعيت بسيار خوبی دارد.
درحالی که در ژاپن آمار نشان می دهد بانک مرکزی به سياست پولی فوق انبساطی خود ادامه میدهد ،وجود دو دهه تورم منفی
باعث شده شرکتهای بزرگ عليرغم سودآوری مناسب اقدام به سرمايهگذاری نکنند و از همين رو دولت به فکر طرح هايی برای
بازتوزيع درآمد شرکتها افتاده است.
در بازار ارز ،دالر در مقابل برخی اسعار عمده تقويت و در مقابل برخی ديگر تضعيف شد .ارقام اقتصادی امريکا نتوانست روند قطعی
حرکت دالر را معين کند .اما آنچه در مجموع میتوان نتيجه گرفت آن است که ارقام اشتغال امريکا کماکان در وضعيت مناسبی قرار
دارد.
متوسط بهای طال در هفته گذشته در مقايسه با هفته ماقبل آن کاهش يافت .بهبود برخی از شاخصهای اشتغال در امريکا و افزايش
بازده اوراق قرضه امريکايی و اروپايی مهمترين عوامل کاهش بهای فلز زرد بودند.
متوسط بهای نفت خام جهانی در مقايسه با متوسط آن در هفته ماقبل افزايش داشت .اما در مقايسه نرخ ابتدايی و انتهايی هفته،
بهای نفت برنت کاهش و نفت امريکا افزايش را به ثبت رسانيد .کاهش ذخاير نفتی امريکا ،ارقام مطلوب اقتصادی امريکا و کاهش توليد
نفت ليبی در کنار سودگيری از افزايش قيمتها و افزايش ارزش دالر بيشترين تاثير را در نوسانات بهای نفت خام داشت.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

آمريکا
اولين شاخص عمده از سه ماهه دوم ،اشتغال غيرکشاورزی آوريل بود که در هفته گذشته منتشر شد .اين شاخص نشان داد
رشد اشتغال يک بار ديگر به باالی  322هزار نفر در ماه بازگشته است .اين موضوع به همراه ساير نشانههايی که به تازهگی به
دست آمده ،حاکی از چشمانداز روشنتر اقتصاد در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه نخست است؛ هر چند هنوز برخی موانع سر
راه رشد اقتصادی وجود دارند .کسری تجاری ماه مارس بسيار بيشتر از آنچه  BEAدر تخمين رشد اقتصادی سه ماهه نخست
اعالم کرده بود ،افزايش يافته است .رشد اقتصادی سه ماهه نخست در برآورد نخست  2/3درصد اعالم شده که با توجه به
افزايش کسری تجاری برآورد شده حدود  2/5درصد از اين ميزان رشد ( با فرض ثبات ساير شرايط) کاهش يابد .به نظر
نمیرسد رشد اقتصادی سه ماهه دوم سال جاری بتواند عملکرد مدت مشابه سال قبل را تکرار نمايد .سال گذشته در حالی که
رشد سه ماهه اول  -3/درصد ساالنه بود در سه ماهه دوم به  4/6درصد ساالنه افزايش يافت.
اطالعات دستمزد و حقوق شاغلين غيرکشاورزی که بالغ بر  02درصد شاغلين امريکايی را پوشش میدهد ،در هفته گذشته
منتشر شد .بر اساس اين اطالعات تعداد شاغلين اين بخش در ماه آوريل  322هزار نفر افزايش يافته است .افزايش مذکور از
اين جهت حايز اهميت است که در ماه مارس تعداد شاغلين به ميزان نگران کنندهای  05هزار نفر افزايش يافته بود .نرخ
بيکاری نيز از  5/5به  5/4درصد کاهش يافت .به نظر میرسد اين نرخ به نرخ طبيعی بيکاری در اقتصاد امريکا بسيار نزديک
باشد .متوسط درآمد ساعتی نيز در اين ماه  2/درصد افزايش يافته است .البته هنوز تا مرحلهای که رشد دستمزدها بتواند تورم
را تهديد کند فاصله وجود دارد .ولی همين موضوع میتواند انگيزه بيشتری به فدرال رزرو برای اجرای سياست افزايش نرخ
بهره از ماه سپتامبر بدهد .در مجموع با توجه به بهبود چشمانداز اقتصادی و افزايش درآمد در ادامه سال به نظر میرسد رشد
اشتغال نيز ادامه يابد اما رفته رفته بايد منتظر افزايش دستمزدها و فشار تورمی ناشی از آن بود.
در بخش خارجی آمار تجارت نشان داد که کسری تجاری امريکا در ماه مارس به ميزان کم سابقهای افزايش يافته است.
واردات در اين ماه افزايش زيادی داشت در حالی که صادرات افزايش اندکی را تجربه کرد .پايان اعتصابات چند ماهه در برخی
بنادر غربی امريکا ،مهمترين دليل جهش واردات در ماه مارس بوده ،در حالی که کندی رشد اقتصاد جهانی مهمترين مانع سر
راه صادرات محصوالت امريکايی در اين ماه بود .به نظر میرسد اين موضوع يعنی کندی رشد اقتصاد جهانی و افزايش ارزش
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دالر موانع اصلی صادرات امريکا باشد .ضمن اينکه تقويت تقاضای داخلی محرک خوبی برای واردات است .به همين دليل
پيشبينی میشود در ادامه سال بخش خارجی اثر کاهندهای بر رشد توليد ناخالص داخلی داشته باشد.
يکی ديگر از بخشهايی که چشمانداز روشن اقتصاد امريکا را غبارآلود کرده بخش صنعتی و کارخانهای است .در اين بين،
هفته گذشته سفارشات کارخانهای در ماه مارس منتشر شد که البته در نگاه نخست مثبت بود؛ زيرا شاخص کل اين ماه افزايش
نشان داد .افزايش سفارشات کارخانهای به معنی تداوم چرخش چرخهای صنعت است و از اين منظر افزايش سفارشات نکته
مثبتی است .اما با نگاهی دقيقتر روشن میشود که افزايش سفارشات بيشتر به سفارش ساخت اتومبيل و سفارشات دفاعی
مربوط بوده و سفارش تجهيزات که جنبه سرمايهای در توليد دارد با کاهش رو به رو شده است .در مجموع سفارش کاالهای
سرمايهای در سه ماهه نخست رشدی نداشت .ضمن اينکه بخش سفارشات جديد در شاخص سفارشات کارخانهای  0/2درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است .اين موضوع خبر خوبی برای چشمانداز بخش کارخانهای نيست و حداقل در
سه ماهه دوم اين بخش همچنان با چالش رو به رو است.
يکی از بخشهای در حال رشد اقتصاد امريکا بخش خدمات است .شاخص غير کارخانهای موسسه مديريت عرضه ISM
از  56/5واحد در ماه مارس به  55/0واحد در ماه آوريل افزايش يافت .بخش فعاليت کسب و کار در اين شاخص به باالترين
ميزان از نوامبر گذشته رسيد و سفارشات جديد جهش خوبی داشت و مويد اين نکته بود که بخش خدمات برای ادامه رشد از
محرکهای الزم برخوردار است.

منطقه يورو
پرداخت بخشي از بدهيها توسط يونان
روز چهارشنبه هفته گذشته علیرغم کندی در روند مذاکرات يونان با بستانکاران خود از جمله صندوق بين المللی پول
جهت حل بحران بدهی و دريافت يک بسته نجات مالی جديد ،اين کشور مبلغ  322ميليون يورو مربوط به بهره وامهای
دريافتی خود از صندوق بين المللی پول را پرداخت نمود .اين در حالی بود که وزير دارايی يونان در هفته گذشته با وزرای
دارايی و اقتصاد فرانسه و همچنين با ماريو دراگی ،رييس بانک مرکزی اروپا ،برای حل بحران بدهی ديدار و گفتگو کردند.
شايان ذکر است يونان بايد دوازدهم ماه مه 552 ،ميليون يورو به صندوق بين المللی پول بپردازد .دولت يونان به نشست روز
دوشنبه وزيران دارايی حوزه پولی يورو اميد زيادی بسته است.
همچنين در هفته گذشته صندوق بينالمللی پول پيشنهاد تنزيل مجدد اوراق قرضه يونان توسط قرضدهندگان بينالمللی
را مطرح نمود .صندوق اعالم نمود که در اين شرايط اقتصادی يونان قدرت بازپرداخت بدهیهای انباشت شده خود که در حال

3

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

حاضر حدود  55درصد توليد ناخالص داخلی است را ندارد .پيشنهاد صندوق بينالمللی پولی نشان میدهد اوضاع از آنچه
تصور میشده ،وخيمتر است.
کاهش خردهفروشي
بر اساس آخرين آمار منتشره از سوی موسسه يورواستت خرده فروشی در ماه مارس در مقايسه با ماه فوريه  2/0درصد
کاهش يافت .در صورتی که در ماه فوريه خرده فروشی تنها  2/3درصد کاهش داشت .با اين وجود خرده فروشی ماه مارس در
مقايسه با ماه مارس سال قبل  /6درصد افزايش يافته است.
با توجه به کاهش ارقام ماهانه خرده فروشی در ماههای فوريه و مارس ،به نظر میرسد در فصل نخست سال 32 5
مصرف نتوانسته به افزايش نرخ رشد اقتصادی منطقه يورو کمک قابل توجهی نمايد .به نظر میرسد با وجود بهبود اعتماد در
برخی از بخشهای اقتصادی ،هنوز در بخش مصرفی ،نسبت به آينده اوضاع اقتصادی و وضعيت اشتغال بیاعتمادی وجود
دارد.
بهبود در شاخص مديران خريد
انتشار ارقام نهايی شاخص مديران خريد در بخش کارخانهای و خدمات از تجديد نظر صعودی در ارقام اوليه ماه آوريل خبر
داشت .بر اين اساس بر خالف ارقام مقدماتی ،ارقام نهايی در مقايسه با ارقام ماه مارس بهبود يافته و سبب کاهش نگرانیها
در اين دو حوزه از اقتصاد منطقه يورو شدند .شاخص مديران خريد کارخانهای از  5 /9به  53/22واحد ،شاخص مديران خريد
خدماتی از  52/5به  54/واحد و شاخص مرکب مديران خريد از  52/5به  52/9واحد در ماه آوريل مورد تجديد نظر قرار
گرفت.

انگلستان
انتخابات پارلماني
انتخابات پارلمانی در بريتانيا روز پنجشنبه برگزار گرديد و روز جمعه مشخص شد که آقای ديويد کامرون ،نخست وزير
توانسته به يک پيروزی خيرهکننده دست يابد .وی با کسب اکثريت آرا ،مخالفان خود در حزب کارگر را تحقير نمود .اين
پيروزی برخالف پيشبينی اکثر کارشناسان صورت گرفت و تئوری به وجود آمدن يک پارلمان فاقد اکثريت در بريتانيا را رد
نمود و توانست به تقويت پوند ،سهام و اوراق قرضه اين کشور بيانجامد .پيشبينیها همگی نشان از آن داشت که آقای
کامرون رهبر حزب محافظهکار برای کسب قدرت بايد با رهبر حزب کارگر آقای ميليبند چانهزنی کند .اما ،نتايج به گونهای
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رقم خورد که روز جمعه آقای کامرون برای دريافت حکم تشکيل دولت اکثريت محافظهکار که برای نخستين بار از سال
 993تاکنون روی کار آمده به ديدار ملکه اليزابت رفت.
به رغم نتيجه قاطع به دست آمده ،کماکان نگرانیهای بلندمدت پيرامون ابقای بريتانيا در اتحاديه اروپا و همچنين اتحاد
کشورهای تشکيل دهنده بريتانيا وجود دارد .گفتنی است برگزاری رفراندوم برای باقی ماندن در اتحاديه اروپا از وعدههای
انتخاباتی آقای کامرون بوده است .وی همچنين توانسته در دوره نخستوزيری خود با نجات بريتانيا از رکود ،بيشترين رشد
اقتصادی را در ميان اقتصادهای عمده به ثبت برساند.
شاخص مديران خريد
رشد در صنعت ساختوساز بريتانيا در ماه آوريل به شدت کاهش يافت .اين کاهش به عدم تصميمگيری سازندگان پيش از
برگزاری انتخابات پارلمانی هفته گذشته نسبت داده شده است .اگرچه اعتماد در اين بخش بسيار زياد است و احتمال زيادی
برای صعود اين شاخص پس از انتخابات وجود دارد .شاخص مديران خريد در بخش ساختوساز از  55/0واحد در ماه مارس به
 54/3واحد در ماه آوريل افت کرد که کمترين سطح  33ماه اخير بوده است.
اما برخالف بخش ساختوساز ،بخش بزرگ خدمات اين کشور به طور غيرمنتظره در ماه آوريل سرعت گرفت .اين شاخص
از  50/9واحد در ماه مارس ،به بيشترين سطح  0ماه اخير در ماه آوريل يعنی  59/5واحد رسيد .گفتنی است ارقام بيش از 52
از بزرگ شدن بخشهای اقتصاد نشان دارد.
ژاپن
وزارت اقتصاد دولت آبه هفته گذشته اعالم کرد ،بر آن است تا از ابزار بازتوزيع درآمد بين شرکتهای کوچک و بزرگ برای
خروج از رکود استفاده کند .دولت آبه معتقد است شرکتهای بزرگی که از ين ضعيف نفع برده و اقدام به صادرات بيشتر نموده
اند ،میبايست به شرکتهای کوچکی که به خاطر تضعيف ين و وابستگی به واردات کاالهای خام ،زيان ديدهاند کمک کنند.
از منظر دولت ،هر چند تضعيف ين به طور کلی به نفع اقتصاد بوده ،اما میتوان با بازتوزيع اين منافع ،رشد اقتصادی بيشتری را
به وجود آورد .تضعيف  39درصدی ين ژاپن از زمان به قدرت رسيدن آبه در دسامبر  32 2باعث شده شرکتهای بزرگی مانند
تويوتا ،سودآوری مناسبی داشته باشند و سهام نيکی به باالترين سطح  5ساله خود برسد .اما مشکل آن جاست که اين
شرکتها به نظر میرسد تمايلی به سرمايه گذاری بيشتر نداشته باشند و عدم سرمايهگذاری آنها موجب شده دولت ،با
بازتوزيع درآمد کمک کند شرکتهای کوچکتر نيز بتوانند به وضعيت مناسبی برسند .اقتصاددانان باور دارند که اگر مخارج
سرمايهگذاری به نحوی افزايش میيافت ،نرخ رشد اقتصادی بسيار بيشتر از آخرين رقم منتشره برای سه ماهه پايانی سال
 32 4بود که حکايت از رشد  /5درصدی ساالنه داشت.
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وزارت اقتصاد ژاپن معتقد است که وجود بيست سال تورم منفی باعث شده تا تغيير رفتار عامالن بازار بسيار سخت باشد.
سرمايهگذار نيازمند آن است تا افق مناسبی از قيمت و سودآوری را برای بازاری که در آن سرمايهگذاری می کند ،مشاهده
نمايد .اما متاسفانه تورم منفی طوالنی باعث شده تا آنها به آينده خوشبين نبوده و مانند گذشته عمل کنند.
از سوی ديگر بانک مرکزی ژاپن هنوز به دنبال افزايش نرخ تورم از طريق سياستهای فوق انبساطی است .آمار ماه آوريل
نشان میدهد که رشد پايه پولی در ماه آوريل نسبت به آوريل سال گذشته  25/3درصد افزايش يافته است.
تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ين و پوند به ترتيب  2/42و  2/44درصد تقويت
و در برابر يورو و فرانک به ترتيب  /2و  /93درصد تضعيف شد.
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به نرخهای پايان وقت بازار نيويورک ،در هفته گذشته هر يورو در محدوده  / 49- / 240دالر و هر پوند در محدوده
 /5 3 - /5255دالر در نوسان بود .همچنين هر دالر نيز در دامنه 9/45- 32/ 2

ين متغير بود.

خالصه تحوالت اسعار در هفته گذشته
عوامل تضعيف دالر در مقابل اسعار:
 تعميق کسری تجاری در امريکا
 افزايش بازده اوراق قرضه اروپايی و به طبع باال رفتن تقاضا برای يورو
 تجديدنظر نزولی در ارقام اشتغال ماه مارس امريکا
عوامل تقويت دالر در مقابل اسعار:
 ارقام قوی همچون تمايالت مصرفکننده و فروش اتومبيل در روز جمعه ماقبل در امريکا
 افت فعاليتهای کارخانهای آلمان در ماه آوريل
 ارقام مناسب متقاضيان بيمه بيکاری در امريکا
 ارقام قوی اشتغال در ماه آوريل و افت نرخ بيکاری در امريکا
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مشروح تحوالت اسعار در هفته گذشته
روز دوشنبه ،در ميان حجم کم معامالت  ،دالر برای دومين روز کاری متوالی در مقابل اسعار عمده تقويت شد .ارقام
اقتصادی 3در امريکا نشان داد که در فصل نخست سال  ،32 5اقتصاد اين کشور وضعيت مطلوبی داشته و اين موضوع میتواند
میتواند زمينه خروج از سياستهای انبساطی فعلی را فراهم آورد و پس از دو هفته ،موجب تقويت دالر شد .از سوی ديگر،
انتشار گزارشی از فعاليتهای کارخانهای آلمان در ماه آوريل ،که نشان از افت اين شاخص از بيشترين سطح

ماه گذشته

داشت ،به تضعيف يورو در مقابل دالر انجاميد.
خوشبينی پيرامون ارقام اقتصاد امريکا دوام چندانی نداشت و روز سهشنبه ،تعميق کسری تجاری در امريکا ،توانست
خوشبينی پيرامون ارقام مطلوب بخش خدمات در ماه آوريل را کمرنگ کرده و به تضعيف دالر بيانجامد .در اين روز همچنين
صندوق بين المللی پول اعالم کرد که تامين مالی يونان را متوقف خواهد کرد مگر اينکه بدهکاران اروپايی يونان با تنزيل
بدهیهای اين کشور موافقت کنند .اين خبر پس از انتشار از سوی آقای شوبل 2وزير دارايی آلمان تکذيب و گفته شد که
صندوق بينالمللی پول تنها نگران بدتر شدن وضعيت مالی يونان است .به رغم تمام اين موارد ،يورو در مقابل دالر تقويت
گرديد.
روز چهارشنبه ،دالر کمترين سطح از فوريه گذشته تاکنون را در مقابل يورو به ثبت رساند .افزايش بازده اوراق قرضه
اروپايی و به طبع باال رفتن تقاضا برای يورو از يک سو و ارقام ضعيف از اقتصاد امريکا 4و احتمال تاخير در زمان افزايش نرخ
بهره کليدی امريکا از سوی ديگر ،به تقويت يورو در مقابل دالر منجر گرديد.
روز پنجشنبه ،دالر در مقابل يورو تقويت شد .اين اتفاق پس از آن افتاد که بازده اوراق قرضه آلمان از سطوح باالی
روزهای اخير پايين آمد .به عالوه ،ارقام مناسب متقاضيان بيمه بيکاری در امريکا خوشبينی پيرامون ارقام اشتغال روز جمعه را
افزايش داد و به تقويت دالر دامن زد.
روز جمعه ،دالر امريکا از صعود شديد بازماند .ارقام اشتغال در اين کشور به گونهای متناقض ظاهر شد و نااطمينانی
پيرامون زمان افزايش نرخ بهره در اين کشور را افزايش داد .وزارت کار امريکا اعالم نمود که اشتغال بخش غيرکشاورزی در
ماه آوريل  332هزار شغل ايجاد نموده و نرخ بيکاری اين کشور نيز به  5/4درصد کاهش يافته ،اما ارقام اشتغال غيرکشاورزی
1
2

به دليل تعطيالت ابتدای ماه مه در ژاپن و بريتانيا
ارقامی همچون تمايالت مصرفکننده و فروش اتومبيل در روز جمعه ماقبل

Schaeuble
4

ارقام اشتغال بخش خصوصی که کمترين افزايش از ماه ژانويه گذشته تاکنون را به ثبت رسانده است.
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ماه مارس نيز تجديدنظر شد و نشان از ايجاد تنها  05هزار شغل جديد داشت که کمترين سطح از ژوئن  32 3تاکنون بود .در
اين روز همچنين پوند نيز در مقابل اکثر اسعار عمده تقويت شد .پيروزی قاطع آقای کامرون نخست وزير در انتخابات پارلمانی
به صعود ارزش پوند منجر شد.

 21ماهه

نام ارز

 3ماهه

 6ماهه

 9ماهه

دالر

0/17225

0/42475

-

0/73620

يورو

-0/07171

0/05419

-

0/27126

پوند

0/56223

0/70275

-

2/00463

فرانک

-0/79100

-0/69960

-

-0/57560

ين

1/0072

0/23726

-

0/15543

درهم امارات

0/73257

0/22572

-

2/06724

يوآنمرجع

4/9500

5/3500

5/3500

5/3500

لير ترکيه

22/0792

22/0322

22/0194

22/0194

تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قيمت طال در بازار نيويورک در محدوده 03/2 - 93/02

دالر بررای هرر اونرس در نررخهرای

پايانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 2/59 ،درصد کاهش يافت.
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روز دوشنبه ،قيمت طال حدود درصد در مقايسه با قيمت جمعه هفته ماقبل افزايش يافت .ضعف شاخص مديران خريد
کارخانهای چين زمينه الزم برای افزايش بهای طال را به وجود آورد تا طال به عنوان محلی امن برای سرمايهگذاری مورد
توجه قرار گيرد .تعويق زمان افزايش نرخ بهره کليدی امريکا نيز در افزايش بهای فلز زرد بیتاثير نبود .همين عوامل به عالوه
تضعيف دالر ،افزايش بهای طال در روز سهشنبه را نيز درپی داشتند.
روز چهارشنبه ،علیرغم ارقام ضعيفتر از انتظار شاخص  ADPاشتغال در امريکا و حتی ادامه روند تضعيف دالر در مقابل
اسعار معتبر جهانی ،طال حدود  2/32درصد از ارزش خود را از دست داد .به نظر رسيد که در اين روز فعاالن بازار ترجيح دادند
از روند روزهای قبل برای سودگيری استفاده نمايند .همچنين در اين روز بازده اوراق قرضه آلمانی به شدت افزايش داشت که
عاملی برای تضعيف طال بود.
روز پنجشنبه ،همزمان با افزايش ارزش دالر در مقابل ساير اسعار عمده ،اين بار بازده اوراق قرضه امريکايی افزايش يافت.
بازار اوراق قرضه به عنوان رقيبی برای طال محسوب میشود .در اين روز فلز زرد  2/0درصد از ارزش خود را از دست داد.
روز جمعه ،امار اشتغال امريکا از کاهش نرخ بيکاری به  5/4درصد در ماه آوريل خبر داد .اشتتغال بخش غيرکشاورزی اين
کشور نيز بهتر از ماه مارس بود و به سطوح پيشبينی شده قبلی دست يافت .دالر در اين روز  2/6درصد در مقابل يورو
تقويت شد تا فلز زرد دالر ارزانتر از روز قبل معامله شود.

نفت
متوسط بهای نفت خام پايه امريکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 3/46 ،درصد افزايش يافت .به
نرخهای پايان وقت بازار نيويورک ،بهای هر بشکه نفت خام پايه آمريکا در محدوده  50/92-62/92دالر معامله گرديد.
متوسط هفتگی بهای اين ماده خام در هر بشکه در سطح  59/53دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دريای شمال
در هفته گذشته  1/30درصد نسبت به هفته ماقبل افزايش يافت .هر بشکه نفت برنت به نرخهای پايان وقت بازار مذکور در
دامنه  65/29-65/55دالر معامله گرديد و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  66/52دالر رسيد .به نرخهای پايان وقت بازار
نيويورک ،بهای هر بشکه نفت اوپک در محدوده  63/05-64/96دالر معامله گرديد و متوسط هفتگی بهای اين ماده خام در
هر بشکه در سطح  62/05دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  4/25درصد افزايش داشت.
در ابتدای هفته در حالی که به نظر میرسيد با توجه به افزايش بهتر از انتظار سفارشات کارخانهای در امريکا ،بهای نفت
خام جهانی در حال افزايش است ،خبر احتمال توقف موقت حمالت عربستان به يمن در هفته پيشرو ،کاهش مجدد بهای
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نفت خام را در پی داشت .به نحویکه در پايان معامالت روز دوشنبه در مقايسه با روز جمعه هفته ماقبل ،بازار نوسان چندانی
را به ثبت نرساند.
روز سهشنبه ،با توجه به پيشبينی کاهش ذخاير تجاری نفت امريکا توسط موسسه  ،APIهمچنين کاهش توليد نفت ليبی
در پی ناآرامیهای اين کشور و افزايش قيمت نفت صادراتی عربستان به اروپا ،سبب افزايش قيمت نفت به باالترين سطح در
سال  32 5شد.
روز چهارشنبه ،موسسه مطالعات انرژی در امريکا خبر داد که ذخاير نفت امريکا برای اولين بار بعد از  5ژانويه  ،32 5در
حدود  2/9ميليون بشکه کاهش يافته است .در اين روز قيمت نفت برنت در برخی از لحظات به باالترين سطح در سال 32 5
يعنی  69/62دالر در هر بشکه رسيد .در پايان روز قيمت نفت برنت در سطح  65/55دالر در هر بشکه بسته شد.
روز پنجشنبه در پی رشد قابل توجه قيمت نفت خام در روزهای قبلی ،فعاالن بازار نفت با کاهش موقعيتهای خريد در
بازار آتی اين کاال ،اقدام به سودگيری از افزايش قبلی بهای نفت نمودند که کاهش  2درصدی بهای نفت خام را درپی داشت.
افزايش ارزش دالر نيز به روند نزولی قيمت نفت کمک کرد.
در روز پايانی هفته گذشته نيز بهای نفت برنت اندکی کاهش و در مقابل قيمت نفت خام امريکا تا حدودی افزايش داشت.
وجود اضافه عرضه نفت در بازار ،مهمترين عامل کاهش قيمت نفت برنت بود اما آمار مطلوب اشتغال امريکا و نشانههايی از
اولين تندباد فصلی در سواحل جنوب شرقی اين کشور ،عاملی برای افزايش قيمت نفت امريکا بود.
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 4ﻣﻪ

 5ﻣﻪ

 6ﻣﻪ

 7ﻣﻪ

 8ﻣﻪ

ﻫﻔﺘﻪ

ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

07106

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

07144

07148

07117

07090

07111

07122

039

ﻋﻨﻮﺍﻥ

 1ﻣﻪ

ﺭﺗﺒﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ

07150

12159

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

12095

12068

12049

12131

12134

12095

017

3

12075

12018

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

12013

11986

11947

11974

11987

11981

043

4

11930

11199

ﻳﻮﺭﻭ )ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ( *

11149

11186

11348

11268

11202

11231

131

2

11085

09327

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

09337

09266

09162

09217

09264

09249

192

1

09430

15143

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15121

15184

15247

15251

15375

15236

044

5

15303

140727

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

139985

139908

140504

141043

140633

140415

039

139864

117411

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

118965

119280

119001

118231

118752

118846

059

119545

117595

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

ﺗﻌﻄﻴﻞ

119700

119425

118700

118600

119106

032

119484

6646

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

6645

6752

6777

6554

6539

6653

128

6569

5915

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

5893

6040

6093

5894

5939

5972

246

5828

18024

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍ ﺳﺘﺮﻳﺖ (

18070

17928

17842

17924

18191

17991

010

18010

19532

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

ﺗﻌﻄﻴﻞ

19532

19532

19292

19379

19434

172

19773

6986

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

ﺗﻌﻄﻴﻞ

6928

6934

6887

7047

6949

081

7005

ﺗﻌﻄﻴﻞ

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

11620

11328

11350

11408

11710

11483

172

11684

* ھر واحد به دالر آمريکا

دايره اخبار اقتصادي
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