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خالصه
هفته گذشته در امريکا اشتغال بخش غير کشاورزي در ماه مه  082هزار نفر افزايش يافت .درآمد و مخارج اشخاص در ماه آوريل
نيز نشان داد که درآمد رشد خوبي داشته اما مخارج نسبت به ماه قبل ،بدون تغيير باقي مانده است .سفارشات کارخانهاي در ماه آوريل
کاهش يافت .اما خبر خوب اينکه شاخص کارخانهاي  ISMدر ماه مه تقويت شد و اميد به پايان ضعف بخش کارخانهاي را افزايش داد.
پس از پايان اختالالت ايجاد شده در بنادر غربي امريکا ،کسري تجاري در ماه آوريل نيز به ميزان  02ميليارد دالر کاهش يافت.
بانک مرکزي اروپا آن طور که انتظار ميرفت تغييري در سياستهاي خود ايجاد نکرده و ادامه سياستهاي فوقانبساطي را تا
رسيدن تورم به نزديک سطح  0درصد اعالم کرد .تورم در ماه مه در مقايسه با ماه قبل از آن افزايش داشت .همزمان رشد خرده فروشي
نيز بيشتر شد.
در انگلستان ،جلسه بانک مرکزي اين کشور بدون تغيير در سياستهاي پولي و تنها با افزايش پيشبيني  00ماه آتي تورم در اين
کشور اتمام يافت .در انگلستان تورم منفي موقتي ارزيابي ميشود و همگان انتظار دارند که به زودي به سطح  0درصدي مورد هدف
بازگردد.
در اين هفته آمار مخارج سرمايهاي ژاپن در سه ماهه اول سال منتشر شد که حکايت از رشد مطلوبي داشت .از سوي ديگر شاخص
مديران خريد در بخش خدمات و توليدات کارخانهاي نيز نشان از رشد اين بخشها داشت.
در بازار ارز ،دالر رفتار متفاوتي در مقابل اسعار عمده نشان داد .بهبود برخي ارقام اقتصادي در امريکا از يک سو و در مقابل
خوشبيني ايجاد شده پيرامون نزديک بودن توافق ميان يونان و وامدهندگانش و همچنين بهبود تورم در اروپا ،نيروهايي بودند که بر
دالر در جهتهاي مختلف اثر گذاشتند.
در هفته گذشته ،باالخره طال سطح زيرين بازه قيمتي  0002-0012دالر در هر اونس را شکست .علت اين روند نزولي ،تقويت دالر
آمريکا و انتشار آمار اقتصادي مثبت از اين کشور بود .پيشبيني ميشود که در هفته آتي نيز اين روند نزولي قيمت تداوم يابد.
متوسط بهاي نفت خام جهاني در مقايسه با متوسط آن در هفته ماقبل افزايش يافت .اما در مقايسه نرخ ابتدايي و انتهايي هفته روند
قيمت نزولي بود .افزايش ارزش دالر ،پيش بيني افزايش توليد نفت امريکا و افزايش ذخاير سوخت در امريکا از داليل کاهش بهاي نفت
خام بود .همچنين سودگيري از کاهش قيمتها مهمترين دليل افزايش بهاي نفت در برخي از روزهاي هفته بود.
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امريکا
پس از آنکه رشد حقيقي  GDPامريکا در سه ماهه نخست از  2/0درصد به  -2/1درصد ساالنه اصالح شد ،به تبع آن
نگرانيهايي ايجاد گرديد که آيا اقتصاد امريکا در سه ماهه دوم سال ميتواند همچون سال گذشته ميالدي ،روند بهبود را با
قدرت از سر گيرد و يا اينکه رشد منفي فصل نخست ،سرآغاز شرايط نامساعدي خواهد بود .همين موضوع باعث واکنش
صندوق بينالمللي پول شد .خانم الگارد ،مدير اجرايي صندوق بينالمللي پول هفته گذشته در اظهاراتي به بانک مرکزي
امريکا توصيه کرد براي افزايش نرخ بهره پايه خود عجله نکرده و تا سال  0202صبر کند .برخي مقامات فدرال رزرو نيز با اين
ايده موافق هستند .هفته گذشته يکي از اعضاي هيات مديره فدرال رزرو 0در مورد موقت و گذرا بودن ضعف اخير در اقتصاد
امريکا ابراز ترديد کرد .در مجموع ميتوان چنين برداشت کرد که بازگشت اقتصاد امريکا در سه ماهه دوم در حد و اندازه دوره
مشابه سال قبل نخواهد بود .اما همانطور که قبل از اين اشاره شده ،عالئمي وجود دارند که نويد بخش تقويت رشد اقتصادي
در نيمه دوم سال  0200هستند.
شايد روشن ترين عالمتي که از تقويت اقتصاد امريکا در ادامه سال مشاهده ميشود آمار اشتغال غيرکشاورزي در سه ماهه
دوم سال جاري است .در حالي که اشتغال با قدرت 082 ،هزار شغل جديد را در ماه مه ثبت نمود ،ارقام مربوط به ماههاي قبل
نيز با تجديد نظر مثبت همراه شدند .به عالوه ،نرخ مشارکت نيروي کار براي دومين ماه متوالي در ماه مه افزايش يافت .اين
موضوع عالمت خوبي براي بازار کار محسوب ميشود .زيرا افراد بيشتري تمايل به ورود به بازار کار به دليل افزايش جذابيت
آن دارند .در مقابل ،برخي موانع همچون تقويت دالر و کاهش فعاليت صنعت انرژي و پيامدهاي منفي آنها همچنان وجود
دارند .البته مدتي است که دالر به ثبات رسيده و دست از پيشروي برداشته است .قيمت نفت هم هر چند به کندي اما در حال
فاصله گرفتن از سطوح نازلي است که در ابتداي سال جاري ميالدي تجربه کرده بود .برخي مشکالت همچون بدي شرايط
جوي و اختالل در فعاليت بنادر غربي امريکا نيز پايان يافته و اثرات مثبت اقتصادي آنها نيز در حال نمايان شدن هستند.
ساخت و ساز در زمستان به طور تقريبي متوقف شد .اما در ماه آوريل مخارج مربوط به ساخت و ساز جان تازهايگرفت و
به ميزان  0/0درصد نسبت به ماه قبل افزايش يافت .رشد مخارج ماه مارس نيز با تجديد نظر مثبت همراه بود.
اختالل در کار بنادر غربي به دليل عدم امکان صادرات ،تأثير قابل توجهي در افزايش کسري تجاري امريکا در سه ماهه
نخست داشت به طوري که  0/9درصد از رشد توليد ناخالص داخلي امريکا را در اين دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل
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کاهش داد .خوشبختانه اين کسري در ماه آوريل به ميزان قابل توجهي کاهش يافته و اين اميدواري را ايجاد کرده که خالص
صادرات در سه ماهه دوم اثر منفي کمتري بر رشد اقتصادي داشته باشد.
بخش کارخانهاي ،يکي از رکنهاي مهم اقتصادي در امريکا است که در حال حاضر با موانع متعددي دست به گريبان
است .سفارشات کارخانهاي آوريل پس از حذف اقالم پرنوسان براي دومين ماه متوالي بدون تغيير باقي ماند .در مقابل شاخص
 ISMکارخانهاي که فعاليتهاي اين بخش در سراسر کشور را رصد ميکند در ماه مه افزايش يافت و بخش سفارشات اين
شاخص نيز به باالترين سطح از ابتداي سال جاري ميالدي رسيد .خارج از بخش کارخانه اي ،رشد قويتري مشاهده ميشود.
به طوري که شاخص غيرکارخانهاي  ISMبا قدرت در سطح باالتري از محدوده انبساطي ،در ماه مه باقي ماند.
آمار مربوط به بخش مصرف در اين هفته نااميد کننده بود .مخارج اشخاص در ماه آوريل هم به صورت حقيقي و هم
اسمي بدون تغيير نسبت به ماه قبل باقي ماند .البته در اين بخش نيز برخي داليل براي خوش بيني وجود دارند .اول اينکه
درآمد قابل تصرف حقيقي در ماه آوريل به ميزان قابل توجه  2/4درصد افزايش يافت که پيش درآمدي بر افزايش مصرف
است .دوم ،فروش خودرو در ماه مه جهش  1/0درصدي نسبت به ماه قبل داشته که به طور قطع مخارج اشخاص در اين ماه
را تحت تأثير قرار خواهد داد .ضمن اينکه کندي رشد مصرف تا حدودي ناشي از پايين بودن تورم است .تورم پايه 0در ماه مه
تنها  0/0درصد در دوره ساالنه بود .اين سطح تورم کار فدرال رزرو را براي افزايش نرخ بهره در ماه ژوئن بسيار سخت ميکند.
البته فشار تورمي در ماه سپتامبر به اندازه کافي پيشبيني شده که بتواند افزايش نرخ بهره در اين ماه را توجيه نمايد .پس از
آنکه شاخص هزينه اشتغال در فصل نخست افزايش سريعي داشت ،رشد متوسط در آمد ساعتي به ميزان  0/3درصد ساالنه در
ماه مه افزايش يافت .موارد فوق پتانسيل الزم براي افزايش فشار تورمي در ماه سپتامبر را فراهم مينمايد.

منطقه يورو
عدم تغيير در سياستهاي بانک مرکزي اروپا
روز چهارشنبه هفته گذشته ،آنگونه که پيشبيني ميشد بانک مرکزي اروپا در نشست کميته سياست پولي نرخ بهره
کليدي را تغيير نداده و در پايينترين سطح تاريخي يعني  2/20درصد باقي گذاشت .ماريو دراگي رييس بانک مرکزي اروپا
پس از اين جلسه در نشست خبري از ادامه سياست خريد داراييهاي مالي به ميزان  22ميليارد يورو در ماه تا زمان رسيدن
تورم به نزديکي سطح  0درصدي مورد هدف بانک مرکزي خبر داد .دراگي اظهار نمود :سياستهاي فوق انبساطي بانک
مرکزي اروپا سبب تسهيل در بازارهاي مالي و اعتباري منطقه يورو شده و اين سياستها در حال تاثيرگذاري بر روي رشد
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اقتصادي هستند .دراگي عنوان داشت :قيمت پايين نفت خام سبب افزايش درآمد واقعي خانوار و سود شرکتها شده که در
ادامه افزايش مصرف و سرمايهگذاري را در پي خواهد داشت .همچنين با توجه به کاهش ارزش يورو و بهبود قدرت
رقابتپذيري قيمتي کاالهاي منطقه يورو ،انتظار افزايش صادرات وجود دارد.
افزايش تورم
بر اساس تخمين مقدماتي موسسه يورواستت ،تورم از صفر درصد در ماه آوريل به  2/3درصد در ماه مه افزايش يافته که
باالتر از نرخ  2/0درصدي مورد پيشبيني اکثر اقتصاددانان نيز بود .بر همين اساس تورم پايه (تورم منهاي اقالم پرنوسان
غذايي و انرژي) از  2/2درصد در ماه آوريل به  2/9درصد در ماه مه افزايش داشت .اين ارقام نشان ميدهد سياستهاي پولي
فوق انبساطي بانک مرکزي اروپا تاثير قابل توجهي در افزايش سطح عمومي قيمتها داشته است.
رشد مصرف
ارقام موسسه يورواستت نشان دادند که رشد خرده فروشي از  -2/2درصد در ماه آوريل به  2/1درصد در ماه مه رسيده
است .بر اين اسا،س نرخ رشد ساالنه 0خرده فروشي نيز از  0/1درصد در ماه آوريل به  0/0درصد در ماه مه افزايش داشته
است .هر چند طبق ارقام منتشره در هفتههاي گذشته ،در ماه مه ميزان اعتماد در بين مصرفکنندگان منطقه يورو کاهش
يافته بود .اما به نظر ميرسد بر اساس آنچه ماريو دراگي در سخنراني هفته گذشته خود به آن اشاره نموده ،افزايش درآمد
حقيقي در بين مصرفکنندگان عامل افزايش در مصرف بوده است .همچنين ارقام ماه مه نشان داد نرخ بيکاري از  00/0درصد
در ماه آوريل به  00/0درصد در اين ماه کاهش يافته که اين نکته نيز ميتواند در افزايش مصرف موثر بوده باشد.

انگلستان
هفته گذشته جلسه ماه ژوئن بانک مرکزي انگلستان برگزار گرديد .در اين جلسه ،همانند انتظار نرخ بهره سياستي در
سطح  2/0درصد پيشين حفظ شده و سياستهاي فوق انبساطي نيز در سطح خريد  310ميليارد پوند از اوراق قرضه باقي ماند.
اين عدم تغيير در سياستها در حالي رخ داد که ارقام اقتصادي در انگلستان چندان يکجهت نيستند .اقتصاد بريتانيا سال
 0200را در حالي آغاز نمود که تنها رشد  2/3درصدي در فصل نخست آن به ثبت رسيد .پس از آن افت قيمت نفت با
تحريک مصرف داخلي به افزايش خردهفروشي منجر شد .اما ارقام منتشره در هفته گذشته نشان داد که بخش کارخانهاي و
خدمات در ماه مه با سرعتي کمتر از انتظار رشد کردهاند .در حالي که بخش ساختوساز قوي شده است.
1
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از سوي ديگر ،کاهش قيمت نفت ،انگلستان را با تورم منفي موقت روبرو کرده است .به طوري که در ماه آوريل از سطح
عمومي قيمتها  2/0درصد کاسته شده است .اگرچه اين تورم منفي از سوي اکثر تحليلگران موقتي ارزيابي شده و انتظار
ميرود به زودي به سطح هدفگذاري شده  0درصدي بانک مرکزي انگلستان بازگردد.
در ادامه اين هفته ،بانک مرکزي اين کشور انتظارات خود از تورم در  00ماه آتي را ارائه کرد .انتظارات که پيشتر در
کمترين سطح چندين سال اخير يعني  0/9درصد قرار داشت ،در ماه مه به  0/0درصد افزايش يافت .اين بررسيها نشان
ميدهد که مردم بريتانيا نيز تورم منفي در اين کشور را موقتي ميدانند.
مسکن
قيمت مسکن در بريتانيا در ماه مه کاهش يافت .اين اتفاق برخالف ارقام ماه قبل و در ادامه ارقام ضعيف قيمت مسکن که
از تابستان گذشته آغاز شده بود ،رخ داد .قيمتها در اين ماه به طور ميانگين  4/2درصد در دوره ساليانه افزايش داشتهاند که
کمتر از  0/0درصد رشد ماه آوريل بوده است.

ژاپن
مخارج سرمايهاي
هفته گذشته آمار مخارج سرمايه اي در سه ماهه اول منتشر شد که نشان از  1/3درصد رشد در فصل اول ساال مايالدي
جاري نسبت به سه ماهه قبل داشت .اين شاخص مي تواند اميدواري نسبت به افزايش تقاضاي داخلي را بيشتر کند .در حاالي
که با افزايش صادرات ،تقاضاي خارجي براي کاالها و خدمات ژاپني در راستاي روند بهبود اقتصادي است ،مخارج سرمايه اي
و مصرفي نيز بايد افزايش يابد تا بهبود اقتصادي تقويت شود و رشد مخارج مصرفي نشانه مثبتي بر اين امر است.
شاخص مديران خريد
هفته گذشته شاخص مديران خريد بخش خدمات نيز منتشر شد که نشان دهنده تداوم رشد در اين بخش بود .در حالي که
شاخص مديران خريد بخش خدمات در ماه آوريل  00/3واحد بود ،اين شاخص در ماه مه به  00/0واحد افزايش داشته اسات.
در شاخص مديران خريد ،هر سطحي باالتر از رقم مياني  02نشان دهنده رشد بخش مذکور است.
البته شاخص مديران خريد بخش توليدات کارخانه اي در ماه مه مانند ماه آوريل در همان سطح  02/9واحد باقي ماند که
نشان ميدهد در ماه مه رشد اين بخش مانند ماه آوريل بوده است.
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سخنراني کورودا
در حالي که  30/2درصد رشد پايه پولي در ماه مه نسبت به ماه مشابه سال قبل حکايت از تاداوم سياسات انبسااط پاولي
کورودا دارد ،وي بار ديگر از سياست پولي خود دفاع و در برابر انتقادات موضع گيري کرد و گفت" :اين داستان پيتر پن را همه
ما مي دانيم که گفت اگر آن لحظهاي که ميتواني پرواز کني ،شک کني ،هرگز قادر به انجام آن نخواهي بود .ما اکنون در آن
لحظه قرار گرفته ايم و با رويکردي مثبت و اعتقادي راسخ ميتوانيم از مشکالت عبور کنيم".
اگر تا پايان سال رشد اقتصادي مثبت باقي بماند و تورم منفي نشود ،ميتوان گفت که کورودا موفق بوده است .اماا هناوز
اقتصاد ژاپن نشانههاي مثبت و منفي از خود بروز ميدهد.
تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر يورو و فراناک باه ترتياب  0/80و  2/91درصاد
تضعيف و در برابر ين و پوند به ترتيب  0/29و  2/38درصد تقويت شد.
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به نرخهاي پايان وقت بازار نيويورک ،در هفته گذشته هر يورو در محدوده  0/2909-0/0012دالر و هر پوند در محدوده
 0/0020-0/0322دالر در نوسان بود .همچنين هر دالر نيز در دامنه  004/00-000/20ين متغير بود.

خالصه تحوالت اسعار در هفته گذشته
عوامل تقويت دالر در مقابل اسعار:


ارقام قوي بخش کارخانهاي و مخارج ساخت و ساز در امريکا



کاهش بازده اوراق قرضه آلماني پس از دو روز متوالي افزايش



ارقام فراتر از انتظار اشتغال امريکا

عوامل تضعيف دالر در مقابل اسعار:


احتمال حصول توافق ميان يونان و وامدهندگان به اين کشور



افزايش پيشبيني تورم منطقه يورو از سوي بانک مرکزي اروپا

 ضعف ارقام موسسه مديريت عرضه در بخش خدمات ماه مه در امريکا
مشروح تحوالت اسعار در هفته گذشته
روز دوشنبه ،دالر در مقابل اکثر اسعار عمده تقويت شد و به باالترين سطح  00/0سال گذشته در مقابل ين رسيد .ارقام
قوي بخش کارخانهاي و مخارج ساخت و ساز در امريکا از عوامل تقويت دالر بود .در مجموع ،ارقام اقتصادي اخير امريکا
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نشان از بهبود روند رشد اقتصادي در اين کشور دارد و تحليلگران زمان افزايش نرخ بهره کليدي را سال جاري ميالدي در
نظر گرفتهاند .در مقابل ،يورو نيز در پي نگرانيها پيرامون ورشکستگي يونان ،در مقابل ساير اسعار عمده تضعيف گرديد.
روز سهشنبه ،بيشترين تضعيف روزانه  0سال اخير دالر در مقابل سبدي از اسعار عمده رقم خورد .انتظارات پيرامون حصول
توافق ميان يونان و وامدهندگانش ،اصليترين دليل ضعف دالر بود .در مجموع ،تحوالت اين روز بازار اسعار متاثر از
اميدواريهاي ايجاد شده پيرامون بحران بدهيها در يونان و نيز ارقام صعودي تورم در اروپا بود که هر دو به تقويت يورو در
کمک کرد.
روز چهارشنبه ،دالر کمترين سطح  0هفته اخير را در مقابل يورو به ثبت رساند .اين اتفاق پس از آن افتاد که بانک مرکزي
اروپا سياست پولي خود را به رغم تحوالت اخير بازار بدون تغيير گذاشت .به عالوه اين بانک پيشبيني خود از تورم سال
 0200ميالدي را افزايش داد .به نظر تحليلگران ،يونان نيز به حصول توافق با وامدهندگان خود نزديک است .از سوي ديگر،
ارقام موسسه مديريت عرضه در بخش خدمات امريکا نيز کاهش سرعت رشد در ماه مه را نشان داد که به ضرر دالر عمل
نمود.
روز پنجشنبه ،يورو پس از دو روز متوالي افزايش در مقابل دالر ،تضعيف شد .سودگيري ،اصليترين دليل تضعيف يورو بود.
در مجموع ،همواره معاملهگران پيش از انتشار ارقام اشتغال در امريکا موضع محتاطانه به خود ميگيرند .در اين روز بازده اوراق
قرضه آلمان نيز که در دو روز سهشنبه و چهارشنبه به شدت افزايش يافته بود ،کاهش يافت .از سوي ديگر ،تاخير يونان در
بازپرداخت ديون خود به صندوق بينالمللي پول ،انتظارات پيرامون نزديک بودن توافق ميان اين کشور و قرضدهندگانش را
کاهش و به تضعيف يورو منجر گرديد.
روز جمعه ،دالر به بيشترين سطح  03سال گذشته در مقابل ين دست يافت و در مقابل يورو نيز تقويت شد .ارقام اقتصادي
نشان داد که رشد اشتغال امريکا در ماه مه افزايش يافته است .اين موضوع گمانهزنيها پيرامون افزايش نرخ بهره سياستي اين
کشور در ماه سپتامبر را افزايش داد.
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تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قيمت طال در بازار نيويورک در محدوده  0012/22-0094/22دالر باراي هار اوناس در نارخهااي
پاياني ثبت شد .متوسط بهاي طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 2/42 ،درصد کاهش يافت.

روز دوشنبه ،بهاي طال تنها اندکي تغيير کرد ضمن آن که روند صعودي آن متوقف شد .زيرا ارزش دالر آمريکا در پي
انتشار آمار بهتر از انتظار توليدات کارخانهاي و همچنين نگرانيها در مورد يونان ،تقويت شد .بهاي طال در پايان اين روز به
سطح  0089/32دالر در هر اونس رسيد.
روز سه شنبه ،با انتشار آمار منفي از اقتصاد اياالت متحده ،دالر تضعيف شد و در نتيجه بهاي فلز زرد افزايش يافت.
همچنين نااطمينانيها در مورد جلسهاي که قرار بود راه حلي براي بحران بدهي يونان پيدا کند ،عامل ديگري براي تقويت
بهاي طال بود .باال و پايين شدن ارزش دالر ،در چند هفته گذشته يکي از عوامل کليدي نوسانات بازار طال بود که به نظر
ميرسد در صورت ثبات سياستهاي پولي فعلي همچنان دالر عامل اصلي جهتگيري بهاي طال باشد .بهاي طال در اين روز
با  2/4درصد رشد به سطح  0093/10دالر در هر اونس رسيد.
روز چهارشنبه ،بازار طال با سقوط محسوسي روبرو شد .به گونه اي که بهاي طال به سطح حداقل سه هفتهاي خود رسيد.
در حالي که در اين روز ،معلوم شد بخش خصوصي در اياالت متحده بيش از انتظار اقدام به خلق فرصت شغلي کرده،
چشمانداز حل مساله يونان نيز قويتر شد و همين کافي بود تا بهاي طال افت کند .در اين روز بهاي طال با  2/1درصد کاهش
به سطح  0080/02دالر در هر اونس رسيد.
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روز پنجشنبه ،بهاي طال باز هم افت کرد اين در حالي بود که ارزش دالر آمريکا به پايين ترين سطح پنج هفتهاي خود
رسيد .در اين روز معاملهگران توجه خود را به آمار اشتغال آمريکا معطوف کردند که بهتر از سطح انتظار بود و باعث شد تا
عرضه طال بيشتر شود .بهاي طال با 2/8درصد افت نسبت به روز قبل به سطح  0010/03دالر در هر اونس رسيد.
روز جمعه ،بهاي طال به پايينترين نرخ  00هفتهاي خود رسيد تا بدين شکل براي سومين هفته پياپي بهاي طال روند
نزولي را ثبت کند .اين افت چشم گير از آن رو رخ داد که دالر آمريکا در برابر ساير ارزها تقويت شد و در نتيجه با گرانتر شدن
طال براي معاملهگران غيرآمريکايي ،تقاضا براي فلز زرد رنگ افت کرد .بهاي طال در اين روز با کاهش  0/0درصدي به سطح
 0020/30دالر در هر اونس رسيد.

نفت

متوسط بهاي نفت خام پايه امريکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 0/28 ،درصد افزايش يافت .به
نرخهاي پايان وقت بازار نيويورک ،بهاي هر بشکه نفت خام پايه آمريکا در محدوده  08/22-20/02دالر معامله گرديد و
متوسط هفتگي بهاي هر بشکه در سطح  09/20دالر قرار گرفت .متوسط بهاي نفت خام برنت درياي شمال در هفته گذشته
 2/22درصد نسبت به هفته ماقبل افزايش يافت .هر بشکه نفت برنت به نرخهاي پايان وقت بازار مذکور در دامنه -20/49
 20/23دالر معامله گرديد و متوسط هفتگي هر بشکه آن به  23/92دالر رسيد .به نرخهاي پايان وقت بازار نيويورک ،بهاي
هر بشکه نفت اوپک در محدوده  09/21-20/30دالر معامله گرديد .متوسط هفتگي بهاي اين ماده خام در هر بشکه در سطح
 20/02دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  2/91درصد افزايش داشت.
در شروع هفته گذشته نفت در حدود  0درصد از بهاي خود را از دست داد .با توجه به افزايش ارزش دالر در برابر اکثر اسعار
جهانروا در روز دوشنبه و افزايش بهاي نفت در اواخر هفته ماقبل ،فضا براي سودگيري و کاهش قيمت نفت مهيا شده بود.
بانک گلدمنساکس نيز پيشبيني نمود تا پايان سال جاري ميالدي توليد نفت امريکا در حدود  000هزار بشکه در روز افزايش
داشته باشد که به کاهش قيمت کمک نمود.
روز سهشنبه ،قيمت نفت خام افزايش يافت .با وجود پيشبيني موسسه  APIمبني بر افزايش ذخاير تجاري امريکا در هفته
ماقبل ،فعاالن بازار با توجه به افزايش تقاضاي سوخت همزمان با شروع فصل سفرهاي تابستاني ،احتمال کاهش ذخاير نفت
امريکا را محتملتر فرض نموده و اقدام به افزايش موقعيتهاي خريد نفتي خود نمودند .البته در اين روز دالر نير تا حد زيادي
تضعيف شد.
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روز چهارشنبه ،عليرغم کاهش ذخاير تجاري نفت امريکا براي پنجمين هفته متوالي ،قيمت نفت خام در حدود  3درصد
کاهش يافت .به نظر رسيد که در اين روز فعاالن بازار بيشتر بر افزايش ذخاير سوخت از جمله بنزين و گازوييل در امريکا
تمرکز نمودند .روز پنجشنبه و قبل از نشست اعضاي اوپک ،روند نزولي بهاي نفت با توجه به پيشبيني عدم کاهش در توليد
اين کارتل نفتي ادامه يافت.
روز جمعه ،عليرغم انتشار بهتر از انتظار ارقام اشتغال غيرکشاورزي در امريکا و افزايش ارزش دالر در مقابل اسعار
جهان روا و همچنين تصميم اوپک بر عدم کاهش سطح توليد ،قيمت نفت خام افزايش يافت .به نظر رسيد کاهش بهاي نفت
در سه روز گذشته ،مهمترين عامل افزايش خريد نفت و رشد ارزش آن بود.

11

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

12

ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵

ﻃﻼ  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻠﻒ ﻭ  4ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﻬﺎﻡ

۲۰۱۵/۰۶/۰۵
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱ﮊﻭﺋﻦ

 ۲ﮊﻭﺋﻦ

 ۳ﮊﻭﺋﻦ

 ۴ﮊﻭﺋﻦ

 ۵ﮊﻭﺋﻦ

ﻫﻔﺘﻪ

ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

07192

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

07203

07183

07157

07096

07135

07155

055

ﻋﻨﻮﺍﻥ

 ۲۹ﻣﻪ

ﺭﺗﺒﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

07194

12454

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

12522

12402

12453

12503

12442

12464

037

3

12418

12414

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

12479

12411

12424

12436

12562

12462

109

5

12329

10993

ﻳﻮﺭﻭ *

10929

11151

11276

11238

11116

11142

185

1

10940

09402

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

09458

09331

09338

09336

09396

09372

097

2

09464

15290

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15201

15343

15339

15366

15269

15304

038

4

15362

139050

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

138836

139221

139729

140932

140146

139773

055

139006

119070

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

118930

119375

118556

117553

117066

118296

046

118840

119140

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

119990

119280

119000

117600

116460

118466

049

119054

6556

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

6488

6549

6380

6203

6331

6390

066

6348

6030

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

6020

6126

5964

5800

5913

5965

208

5843

18011

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ (

18040

18012

18076

17906

17849

17977

060

18085

20563

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

20570

20543

20474

20488

20461

20507

009

20488

6984

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

6954

6928

6951

6859

6805

6899

147

7002

11414

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

11436

11329

11420

11341

11197

11344

239

11622

* ھر واحد به دالر آمريکا

دايره اخبار اقتصادي

ﴰﺎﺭﻩ ۱۱

