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خالصه
هفته گذشته رشد اقتصادي امريکا در سه ماهه نخست مورد تجديد نظر نزولي قرار گرفت .درحالي که پیشتر اين رشد 0/2
درصد در دوره ساالنه اعالم شده بود و در برآورد جديد به  -0/7درصد تغییر داده شد .شاخصهاي اقتصادي منتشره مربوط به
سه ماهه دوم در جهت مشخصي قرار ندارند .با اين حال به نظر ميرسد فعالیتهاي اقتصادي به تدريج در حال بهبود هستند و
پیشبیني فدرال رزرو که ضعف اقتصادي سه ماهه اول را موقت و گذرا ارزيابي کرده بود ،درست بوده است.
در منطقه يورو شاخصهاي اعتماد اقتصادي در ماه مه در مقايسه با ماه آوريل تغییر نکرد .شاخص اعتماد صنعتي و
خدماتي افزايش و شاخص اعتماد مصرفي و کسب و کار افت نمود .در ماه آوريل در آلمان با توجه به تورم مهار شده و بیکاري
و بهره بانکي پايین ،مصرف افزايش يافت .هنوز در مورد حل بحران بدهي در يونان ترديد وجود دارد.
هفته گذشته ،هفته بسیار آرامي در بريتانیا بود .از يک سو رشد اقتصادي فصل نخست باز هم سطح  0/3درصدي پیشین را
به ثبت رساند و از سوي ديگر ،اعتماد مصرفکننده در اين کشور افت معنيداري را نشان داد.
آمار نشان مي دهد که صادرات ژاپن رشد مناسبي را در يک سال گذشته داشته است و يکي از محرکهاي اصلي رشد
اقتصادي بوده است ،البته صندوق بین المللي پول هشدار داده است که با رشد اقتصادي کمتر از انتظار در چین و آمريکا ممکن
است صادرات ژاپن افت کند .اما از سوي ديگر آمار نشان ميدهد که بخش مصرف نتوانسته رشد مناسبي را ثبت کند.
در بازار ارز ،ارقام اقتصادي مطلوب از امريکا همچون سفارشات کارخانهاي ،اعتماد مصرفکننده و نیز ارقام قوي بخش
مسکن همگي به نفع دالر امريکا رقم خورده و به تقويت آن در مقابل اسعار عمده منجر شدند.
بها ي طال در هفته گذشته ابتدا تقلیل يافت که بیش از همه مديون تقويت دالر و داده هاي قوي اقتصادي در اياالت
متحده بود اما در پايان هفته با افزايش نگرانيها در مورد يونان ،بهاي طال اندکي افزايش يافت.
متوسط بهاي نفت خام جهاني در مقايسه با متوسط آن در هفته ماقبل کاهش يافت .تقويت دالر به خصوص در ابتداي
هفته ،پیش بیني افزايش تولید نفت امريکا در سطوح قیمت کنوني از سوي گلدمن ساکس ،عدم احتمال کاهش تولید نفت
اوپک در نشست  5ژوئن و اضافه عرضه موجود در بازار نفت از داليل کاهش قیمت نفت خام در هفته گذشته بودند.
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امريکا
فصل نخست سال  ،2005براي اقتصاد امريکا فصل بدي بود .سرماي هوا ،افت قیمت نفت و تقويت دالر از جمله
مهمترين عوامل کندي رشد در اين مدت ارزيابي شد .کندي رشد اقتصادي برخي طرفهاي تجاري امريکا در امريکاي جنوبي
و آسیا از صادرات امريکا به اين مناطق کاست که اين نیز در کندي رشد اقتصاد امريکا بيتأثیر نبود .در حالي که برآورد اولیه
رشد  0/2درصدي را در دوره ساالنه نشان ميداد ،هفته گذشته اعالم شد که اقتصاد امريکا در دوره مذکور  0/7درصد منقبض
شده است .تجديد نظر انجام شده به دلیل کمتر از انتظار بودن سهم موجودي انبار در رشد اقتصادي و کاهش آن از  0/7به
 0/3درصد بوده است .عامل کاهنده ديگر در برآورد جديد رشد اقتصادي سه ماهه نخست ،خالص صادرات است که به دلیل
افزايش واردات و کاهش صادرات تضعیف شده است .باتوجه به کندي رشد اقتصاد جهاني و انتظاري که در مورد افزايش رشد
مخارج مصرفي در امريکا وجود دارد ،احتمال اينکه تجارت خارجي همچنان سهم کاهندهاي در رشد اقتصادي در ادامه سال
داشته باشد وجود دارد.
در هفتههاي اخیر آمار و اطالعات اقتصادي سه ماهه دوم در حال منتشر شدن است .با اينکه بهبود در بخشهاي مختلف
از جمله مسکن در اين دوره قابل مشاهده است ،اما با قاطعیت نميتوان گفت که اقتصاد ضعف و کندي خود را در سه ماهه
نخست باقي گذاشته و به سه ماهه دوم انتقال نداده است .در حالي که تولیدات صنعتي و خردهفروشي ماه آوريل ناامیدکننده
بودند ،سفارش کاالهاي با دوام نیز در اين ماه  0/5درصد نسبت به ماه قبل کاهش يافت .هر چند کاهش نیم درصدي مطابق
انتظار بود اما آنچه غیرمنتظره مينمود ،بازنگري صعودي سفارشات کاالهاي بادوام در ماه قبل (ماه مارس) بود .بعد از حذف
اقالم پرنوسان حمل و نقل ،سفارشات بادوام در ماه آوريل رشد  0/5درصدي را نسبت به ماه قبل نشان ميدهد که اين بخش
از آمار امیدوار کننده به نظر رسد .ضمن اينکه تجديد نظر در محاسبات مربوط به سفارش کاالهاي بادوام در ماه مارس از 0/2
درصد کاهش به  0/6درصد افزايش ،بر اهمیت رشد بخش پايه شاخص مذکور در ماه آوريل افزود .سفارش کاالهاي
سرمايهاي پايه و حمل سفارشات هر دو در ماه آوريل افزايش يافتند .0اين در حالي است که هر دوي اين موارد در ماه مارس
کاهش يافته بودند.
بارها اشاره شده که چالش بخش صنعت امريکا در حال حاضر ،يکي تقويت دالر و ديگري کاهش قیمت نفت است که
دومي تقاضاي استخراج معدن و تجهیزات حفاري را کاهش داده است .سفارشات کاالهاي بادوام که يکي از مهمترين
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شاخصهاي پیشنگر بخش صنعت محسوب ميشود ،در حال حاضر از اطالعات کافي برخوردار نیست که نشان دهد آيا
چالشهاي اشاره شده فوق به پايان رسیدهاند يا خیر.
شاخصهاي مسکن در هفتههاي اخیر در شرايط به مراتب بهتري از گذشته قرار گرفته و فراتر از انتظار بودهاند .فروش
خانههاي نوساز در ماه آوريل افزايش يافت .تعداد خانههاي نوساز فروش رفته در ماه آوريل در دوره ساالنه  507هزار واحد و
فراتر از انتظار بود .هفته ماقبل نیز اعالم شد ساخت و ساز مسکوني در ماه آوريل به باالترين سطح چند سال گذشته رسیده و
فروش خانههاي آماده محضر نیز در کل مناطق امريکا در ماه آوريل افزايش يافته است.

منطقه يورو
عدم تغيير در شاخص اعتماد اقتصادي
در هفته گذشته ارقام نهايي مجموعه شاخصهاي اعتماد اقتصادي در منطقه يورو منتشر شد .شاخص اعتماد کل اقتصادي
در ماه مه در مقايسه با ماه آوريل بدون تغییر در سطح  003/8واحد اعالم شد .البته در ماه مه شاخص اعتماد صنعتي و
خدماتي اندکي افزايش يافتند و به ترتیب از  -3/2و  7واحد در ماه آوريل به  -3و  7/8واحد در ماه مه رسیدند .اما شاخص
اعتماد مصرفي و کسبوکار به ترتیب از  -4/6و  0/33واحد در ماه آوريل به  -5/5و  0/28واحد در ماه مه کاهش يافتند.
افزايش مصرف درآلمان
رشد خردهفروشي در آلمان در ماه آوريل سال جاري بیشتر از پیشبینيها بوده و از  -0/4درصد در ماه مارس به 0/7
درصد رسید .شايان ذکر است در بازه زماني يک ساله نیز خردهفروشي  0درصد رشد نمود.
صاحبنظران اقتصادي معتقد هستند نرخ تورم مهار شده ،پايین بودن نرخ بیکاري و بهره بانکي از جمله محرکهاي مهم
مصرف در آلمان محسوب ميشوند .همچنین شاخص اعتماد مصرفي اين کشور که توسط موسسه  Gfkبرآورد ميشود ،در
راستاي روند صعودي خود از سطح  00/0واحد در ماه مه به  00/2واحد در ماه ژوئن افزايش يافته که نشان ميدهد احتمال
افزايش بیشتر مصرف در ماههاي آينده نیز وجود دارد .به تازگي مصرف داخلي نقش کلیدي در رشد اقتصادي آلمان ايفا کرده
است .اين در حالي است که بهطور معمول تجارت خارجي موتور اقتصادي اين کشور به شمار ميرود.
ترديدها در مورد حل بحران بدهي يونان
پس از ماهها مذاکره بین يونان و بستانکاران اين کشور ،روز چهارشنبه هفته گذشته پیشنويس توافقنامهاي بین طرفین
تهیه شد .در اين پیشنويس توافق بر سر مواردي چون کاهش کسري بودجه و اصالحتي در مورد مالیات بر ارزش افزوده
گنجانده شده است .در هفته گذشته اکثر بازارهاي بورس اروپايي در روز سه شنبه به اين خبر واکنش مثبت نشان دادند و
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شاخص سهام در بازار بورس آتن افزايش داشت .البته با توجه به اينکه بین يونان و نمايندگان صندوق بین المللي پول ،بانک
مرکزي اروپا و کمیسیون اروپا هنوز در مواردي اختالف وجود دارد ،هنوز يک توافق کلي و جامع در مورد بحران بدهيهاي
يونان و برنامههاي اصالحي اين کشور حاصل نشده است .همین مسئله باعث شد تا در روز پنجشنبه بازارهاي بورس در اروپا
با کاهش ارزش مواجه شوند.
در نشست  7کشور صنعتي که هفته گذشته روز پنجشنبه در آلمان برگزار شد ،نمايندگان کشورهاي اروپايي نسبت به
رسیدن به يک توافق کلي و قطعي با يونان در آينده نزديک اظهار بدبیني نمودند .آقاي ولفگانگ شويبله ،وزير دارايي آلمان
اعالم نموده که منشأ اخبار مثبت در مورد مذاکران يونان ،تنها دولت اين کشور است.
مردم يونان نیز به توانايي دولت اين کشور در بازپرداخت بدهي هاي خود در ماه ژوئن ترديد دارند .خطر ورشکستگي اين
کشور در صورت عدم توانايي بازپرداخت بدهيها موجب شده مردم براي خارج کردن پول و سرمايه خود از بانکها به اين
نهادها هجوم بیاورند .يونان تنها در ماه آوريل سال جاري با حدود  5میلیارد يورو خروج سرمايه از کشور مواجه بوده است .اين
میزان از خروج سرمايه در ماه پیش از آن  0/10میلیارد يورو گزارش شده است.

انگلستان
رشد اقتصادي
رشد اقتصادي بريتانیا در تجديدنظر صورت گرفته باز هم در سطوح پیشین باقي ماند .اگرچه بخش خدمات ضعیفتر از
آنچه پیشبیني ميشد عمل نمود ،اما بخشهاي کارخانهاي و ساختوساز اين افت را جبران نمود تا رشد اقتصادي فصلي
همچون تخمین ابتدايي در سطح  0/3درصد تايید شود .البته اکثر تحلیلگران نظر به تجديدنظر صعودي در رشد اقتصادي
فصل نخست داشتند و حتي بانک مرکزي انگلستان رشد اقتصادي فصل نخست را در حدود  0/5درصد پیشبیني نموده بود.
گفتني است رشد اقتصادي ساالنه نیز در سطح  2/4درصد باقي ماند.
تمايالت مصرفکننده
تمايالت مصرفکننده به طور غیرمنتظرهاي در ماه مه افت کرده و خوشبینيهاي پیشین نسبت به آينده اقتصاد بريتانیا
کمتر شد .اعتماد مصرفکننده که ارقام آن پس از پیروزي قاطع و غیرمنتظره حزب محافظهکار در انگلستان جمعآوري شده ،از
 +4در ماه آوريل به  +0در ماه مه کاهش يافته است.
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وامهاي رهني
ارقام نشان ميدهد که تعداد وام هاي رهني در ماه آوريل افزايش يافته و بیشترين سطح از ژوئن گذشته تاکنون را به ثبت
رسانده است .تعداد وامهاي خريد مسکن که در ماه مارس  31203عدد بود ،در آوريل به  42006عدد رسید .تحلیلگران انتظار
دارند که در ماههاي آتي باز هم بهبود در تعداد وامهاي رهني رقم بخورد.
ژاپن
رشد صادرات
صادرات ژاپن در ماه آوريل بیش از میزان پیشبیني شده افزايش يافت .اين امر به روند بهبود اقتصادي کمک کرده است،
زيرا دومین فصل پیاپي است که صادرات اين کشور رشد داشته است .ارزش محمولههاي باري در ماه آوريل نسبت به ماه
مشابه سال قبل  8درصد افزايش داشته است .در حالي که پیشبیني ميشد اين رقم تنها  6درصد باشد .در همین مدت ارزش
محمولههاي باري وارداتي  5/4درصد افت داشته که باعث شده است ،کسري تجاري ماه آوريل به  53/4میلیارد ين معادل
 440میلیون دالر تقلیل يابد .تنها در ماه مارس بود که پس از قريب سه سال ،ژاپن داراي مازاد تجاري شد.
تقويت شرکتهاي بزرگ صادرکننده يکي از محورهاي اصلي سیاستهاي اقتصادي شینزو آبه نخست وزير اين کشور
است که با تضعیف ين ژاپن اين امر محقق شده است .با وجود اين ،صندوق بین المللي پول هفته گذشته هشدار داد که رشد
اقتصادي کمتر از انتظار چین و اياالت متحده ميتواند تاثیري منفي بر صادرات ژاپن داشته باشد .آمار هم نشان ميدهد که
میزان صادرات به اياالت متحده در ماه آوريل نسبت به سال قبل  20درصد افزايش داشته است ،در حالي که اين میزان براي
چین  2/4درصد بوده است .کاهش اين ارقام ميتواند بر رشد اقتصادي ژاپن که حاصل صادرات بوده است ،اثر نامطلوبي گذارد،
هر چند اجماع اقتصاددانان آن است که اقتصاد ژاپن در سال کنوني بسیار بهتر از سال گذشته عمل خواهد کرد.
افت مخارج مصرفي
همزمان آمار نشان ميدهد که مخارج مصرفي در ماه آوريل نسبت به مدت مشابه سال قبل  0/3درصد افت داشته است،
امري که مورد انتظار ناظران نبوده است .اگرچه صادرات نقش خود را براي تقويت روند بهبود اقتصادي به خوبي ايفا کرده
است اما در بخش مصرف ،ژاپن هنوز با مشکالتي مواجه است .از سوي ديگر ،نرخ بیکاري اين کشور در ماه آوريل به سطح
 3/3درصد رسیده است ،در حالي که انتظار ميرفت اين رقم  3/4درصد باشد.
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تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ين ،يورو ،فرانک و پوند به ترتیبب ،0/78 ،0/16
 0/00و  0/33درصد تقويت شد.

به نرخهاي پايان وقت بازار نیويورک ،در هفته گذشته هر يورو در محدوده  0/0874-0/0113دالر و هر پوند در محدوده
 0/5210-0/5470دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  020/56-024/04ين متغیر بود.
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خالصه تحوالت اسعار در هفته گذشته
عوامل تقويت دالر در مقابل اسعار:
 ارقام قوي سفارشات کاالهاي سرمايهاي غیردفاعي در امريکا
 اعتماد مصرفکننده قوي در امريکا
 افزايش فروش خانههاي تکخانوار در امريکا
 ارقام قوي خانههاي آماده براي محضر در امريکا
 کاهش تعداد متقاضیان هفتگي بیمه بیکاري در امريکا

مشروح تحوالت اسعار در هفته گذشته
روز دوشنبه ،بازارهاي ارز امريکا و اروپا تعطیل بودند.
روز سه شنبه ،دالر در ادامه روند صعودي روزهاي گذشته ،بیش از يک درصد در مقابل ساير اسعار عمده تقويت شد .تقويت
دالر که از ارقام قوي سفارشات کاالهاي سرمايهاي غیردفاعي ،اعتماد مصرفکننده و نیز فروش خانههاي تکخانوار امريکا
نشات ميگرفت ،گمانهزنيها پیرامون افزايش نرخ بهره سیاستي فدرال رزرو در سال جاري میالدي را افزايش داد .دالر در اين
روز به بیشترين سطح  8سال گذشته در مقابل ين دست يافت و يورو را که تحت تاثیر بحران مالي در يونان است ،تحت فشار
نزولي قرار داد.
روز چهارشنبه ،دالر باز هم در مقابل برخي اسعار عمده از جمله ين ،پوند و فرانک سويیس تقويت گرديد .ارقام اقتصادي
امريکا نشان ميداد که اقتصاد از رشد کند فصل نخست سال فاصله گرفته و همین نشانهها ،احتمال افزايش نرخ بهره در سال
جاري میالدي را افزايش ميداد .در اين روز ،يورو نیز از سطوح نازل روزهاي گذشته در مقابل دالر فاصله گرفت .گزارشات
نشان ميداد که يونان و وامدهندگانش به پیشرفتهايي در زمینه توافق براي تامین نقدينگي الزم در اين کشور و جلوگیري از
ورشکستگي آن دست يافتهاند.
روز پنجشنبه ،دالر باالترين سطح  02/5سال گذشته در مقابل ين را به ثبت رساند .در حالي که گمانهزنيها از افزايش نرخ
بهره در پايان سال جاري میالدي خبر داشت ،ژاپن تغییري در سیاستهاي فوق انبساطي خود ايجاد ننمود .ارقام قوي
خانههاي آماده براي محضر و تعداد متقاضیان هفتگي بیمه بیکاري در امريکا نیز از جهتگیري دالر در اين روز حمايت نمود.
در ادامه اين روز ،سخنان وزير دارايي ژاپن مبني بر احتمال مداخله بانک مرکزي ژاپن براي جلوگیري از تضعیف ين ،از تقويت
دالر در مقابل ين تاحدودي کاست .برخالف ين ،دالر در مقابل يورو تضعیف شد .اندک امیدواريها پیرامون حصول يک
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راهحل براي جلوگیري از ورشکستگي يونان ،به رغم عدم پیشرفت قابل توجه در مذاکرات مربوطه ،توانست يورو را در مقابل
دالر تقويت نمايد.
روز جمعه ،دالر روند حرکتي واضحي نداشت .واکنش بازار به ارقام ضعیف رشد اقتصادي امريکا در فصل نخست سال
آنچنان نبود که به تضعیف دالر منجر شود .از سوي ديگر ،ارقام فروش خانه و ساير ارقام اقتصادي امريکا نشان ميداد که
اقتصاد از روزهاي بد فصل ابتدايي  2005فاصله گرفته است.

 21ماهه

نام ارز

 3ماهه

 6ماهه

 9ماهه

دالر

0/17182

0/51322

-

0/82192

يورو

-0/68210

0/02176

-

0/28125

پوند

0/28095

0/80763

-

0/99737

فرانک

-0/87700

-0/80860

-

-0/29560

ين

0/20082

0/23876

-

0/12128

درهم امارات

0/83728

0/77282

-

2/06825

يوآنمرجع

5/9200

2/3200

2/3200

2/3200

لير ترکيه

22/0800

22/0321

22/0321

22/0321

تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیويورک در محدوده  0086/10-0010/70دالر ببراي هبر اونبس در نبرخهباي
پاياني ثبت شد .متوسط بهاي طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 0/84 ،درصد کاهش يافت.
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روز دوشنبه بهاي طال اندکي کاهش يافت ،زيرا با بروز نشانه هايي مبنبي ببر آمبادگي فبدرال رزرو ببراي انجبام سیاسبت
انقباضي در سال  ، 2005آن هم پس از شش سال ،ارزش دالر آمريکا باال رفت و اين افزايش موجب کاهش تقاضا براي طال
شد .بهاي طال با  0/0درصد افت به سطح  0205/06دالر در هر اونس رسید .بايد بدين نکته اشاره کرد که حجم معامالت در
اين روز نیز نسبت به روزهاي ديگر کمتر بود زيرا بازار لندن و نیويورک تعطیل بودند.
روز سهشنبه بهاي طال با افت  2درصدي مواجه شد .با انتشار آمار قوي اقتصادي در ايباالت متحبده ،معاملبه گبران امیبد
بیشتري نسبت به افزايش نرخ بهره پیدا کردند و در اين شرايط دالر آمريکا تقويت شد و در نتیجه بهاي فلز زرد رنگ کاهش
يافت .با اين افت بهاي طال به سطح  0086/10دالر آمريکا رسید و پايین ترين سطح قیمتي دو هفته را ثببت کبرد .ايبن در
حالي بود که بازارهاي سهام در آمريکا و اروپا افت داشتند اما بازار طال بدانها توجه نکرد.
پس از دو روز افت بها در روز چهارشنبه بازار طال با ثبات بود .در حالي که ارزش دالر آمريکا از باالترين سطح يک ماهبه
نزول کرد ،اما طال افزايش نیافت زيرا بازار در اين روز همچنان تحت تأثیر فضاي اجراي سیاست انقباضي آتي فدرال رزرو بود.
روز پنجشنبه بهاي طال پس از افت و رسیدن به سطح قیمتي حداقل دو هفته گذشته در نرخ  0080/55دالر در هر اونس،
با  8دالر افزايش به سطح  0088/30دالر در هر اونس رسید .علت اين امر افت ارزش بازارهاي سهام در پي نااطمیناني ها در
مورد تحوالت يونان بود .طال در بسیاري از اوقات به عنوان دارايي امن در برابر تحوالت ريسک زا عمل مبيکنبد و در مبورد
بدهي يونان نیز به تناوب اين امر رخ داده که با افزايش نگرانيها ،تقاضا براي طال افزايش مييابد.
روز جمعه روند افزايشي طال به دلیل تضعیف دالر آمريکا و قضاياي يونان ادامه يافت ،اما فلز زرد رنبگ همچنبان تحبت
فشار احتمال افزايش نرخ بهره در اياالت متحده بود .بهاي طال در اين روز با  0/3درصد افزايش به سبطح  0010/70دالر در
هر اونس رسید.
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نفت
متوسط بهاي نفت خام پايه امريکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 0/34 ،درصد کاهش يافت .به
نرخهاي پايان وقت بازار نیويورک ،بهاي هر بشکه نفت خام پايه آمريکا در محدوده  57/68-60/30دالر معامله گرديد و
متوسط هفتگي بهاي هر بشکه در سطح  58/43دالر قرار گرفت .متوسط بهاي نفت خام برنت درياي شمال در هفته گذشته
 3/00درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش يافت .هر بشکه نفت برنت به نرخهاي پايان وقت بازار مذکور در دامنه -65/56
 62/06دالر معامله گرديد و متوسط هفتگي هر بشکه آن به  63/48دالر رسید .به نرخهاي پايان وقت بازار نیويورک ،بهاي
هر بشکه نفت اوپک در محدوده  51/33-60/08دالر معامله گرديد و متوسط هفتگي بهاي اين ماده خام در هر بشکه در
سطح  60/42دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  2/20درصد کاهش داشت.
در روز سهشنبه بعد از تعطیلي يک روزه بازارهاي امريکا و انگلیس ،دالر در مقابل ساير اسعار عمده تضعیف شد .بانک
گلدمن ساکس پیشبیني نمود در اين سطح قیمتي نفت تولید آن در امريکا افزايش داشته باشد .ايران نیز اعالم نمود در
نشست اوپک در روز جمعه  5ژوئن ،سطح تولید اوپک کاهش نخواهد يافت .بر اين اساس در ماههاي پیشرو احتمال کاهش
اضافه عرضه از سطح  2میلیون بشکه کنوني بسیار بعید به نظر ميرسد .اين اخبار کاهش  2/5درصدي بهاي نفت خام جهاني
را در پي داشت.
در روز چهارشنبه با وجود تاخیر در انتشار رسمي وضعیت ذخاير نفتي امريکا ،موسسه  APIپیشبیني نمود در هفته ماقبل
ذخاير نفت امريکا  0/3میلیون بشکه افزايش داشته است .در اين روز ،بهاي سوخت در امريکا  2درصد کاهش يافت تا نیز
بهاي نفت خام برنت  2/6درصد ديگر کاهش داشته باشد.
در روز پنجشنبه ،بر خالف انتظار موسسه مطالعات انرژي امريکا اعالم نمود ذخاير نفت اين کشور براي چهارمین هفته
متوالي و اين بار به میزان  2/8میلیون بشکه کاهش يافته است .در اين روز قیمت نفت برنت در حدود  0درصد از افت روزهاي
قبل خود را جبران نمود.
در روز جمعه ،قیمت نفت برنت در حدود  4/8درصد افزايش يافت تا در مقايسه بهاي نفت در پايان روز جمعه هفته گذشته
با نرخ پاياني روز جمعه هفته ماقبل آن قیمت نفت برنت تنها  0/21درصد افزايش يافته باشد .بر اين اساس بهاي نفت برنت
در ماه مه  2درصد کاهش يافته است .عالوه بر کاهش ذخاير نفت امريکا ،از ديگر علل افزايش بهاي نفت در اين روز ،کاهش
ارزش دالر در مقابل اکثر اسعار معتبر جهاني و بمبگذاري در يک مسجد شیعي در عربستان سعودي توسط گروهک
تروريستي داعش بود.
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20414

20437

20473

20551

20563

20488

185

20116

7032

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

ﺗﻌﻄﻴﻞ

6949

7033

7041

6984

7002

002

7003

11815

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

ﺗﻌﻄﻴﻞ

11625

11771

11678

11414

11622

147

11795

 120410ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

* ھر واحد به دالر آمريکا

دايره اخبار اقتصادي

ﴰﺎﺭﻩ ۱۰

