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خالصه
هفته گذشته در امریکا ،عالئمی مبنی بر بهبود مخارج مصرفی که از ابتدای سال در وضعيت مناسبی نبوده مشاهده شد .خرده
فروشی در ماه مه  1/2درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت .این در حالی بود که ارقام مربوط به مارس و آوریل نيز با تجدید نظر
مثبت همراه شد .فرصتهای شغلی باز در ماه آوریل به باالترین سطح در  11سال گذشته رسيد .پتانسيل رشد اشتغال همچنان در
امریکا وجود دارد .شاخص اعتماد بنگاههای کوچک بيش از آنچه پيشبينی میشد در ماه مه افزایش یافت .تورم هم نشانههای بيشتری
مبنی بر تقویت از خود نشان داد .به طوری که شاخص قيمت توليدکننده و همچنين واردات در ماه مه به طور نسبی از رشد خوبی
برخوردار شدند.
در منطقه یورو ،در ماه آوریل در مقایسه با ماه مارس توليدات صنعتی افزایش یافت .نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماه
نخست سال  2111در سطح  1/4درصد مورد تایيد نهایی قرار گرفت و مشخص شد که بيشترین رشد در بخش مصرف ،تشکيل خالص
سرمایه و صادرات روی داده است.
در انگلستان رشد توليدات صنعتی و ارقام قوی خردهفروشی بریتانيا نشان از این داشت که اقتصاد بریتانيا از ارقام ضعيف فصل اول
به شدت فاصله گرفته است .لذا احتمال میرود که افزایش نرخ بهره بریتانيا نيز چندان دور نباشد.
در ژاپن نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال تعدیل شده و حکایت از روند بهبود اقتصادی قوی ژاپن دارد .در همين حال کورودا
بيان داشته که روند تضعيف ین ژاپن تداوم نخواهد داشت .این سخنان به معنی عدم افزایش برنامه تسهيل مقداری ژاپن تعبير شده
است.
در هفته گذشته ارقام اقتصادی همچون خردهفروشی و اعتماد مصرفکننده امریکا فراتر از انتظار ظاهر شدند و عاملی برای تقویت
دالر شد .در حوزه یورو نيز نشانههای مثبت از توافق یونان با وامدهندگان خود از تضعيف شدید یورو جلوگيری نمود .در مجموع،
نوسانات هفته گذشته نتوانست روند قطعی حرکتی برای اسعار عمده شکل دهد.
در این هفته ،افت و خيز بازارهای سهام ،ارزش دالر آمریکا ،انتشار دادههای اقتصادی ایاالت متحده و بحران یونان ،اصلیترین
عامل تغيير قيمت در بازار طال بودند .در هفته آتی ،جلسه سياستگذاری فدرال رزرو میتواند روند قيمتی طال را شکل دهد و بسياری
معتقدند که این روند نزولی خواهد بود.
متوسط بهای نفت خام جهانی در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل افزایش یافت .کاهش ذخایر تجاری نفت در امریکا و افزایش
قيمت سوخت مهمترین عوامل افزایش بهای نفت خام بودند.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

امريکا
در حالی که قيمت بنزین در سال ميالدی گذشته در امریکا  21درصد کاهش یافت .در ماههای اخير رشد اشتغال به
باالترین سطوح چند سال اخير رسيده و درآمد افزایش یافت ،از ابتدای سال و بر خالف انتظار ،مخارج مصرفی از رشدی که
متناسب با این تغييرات باشد برخوردار نبود .تا اینکه سرانجام آمار منتشره در هفته گذشته نشان داد که مصرف در حال افزایش
است .خرده فروشی برای نخستين بار از نوامبر گذشته بيش از مقدار پيشبينی و اجماع نظر کارشناسان بود .البته این تمام
ماجرا نبود .ارقام خرده فروشی در ماههای مارس و آوریل نيز مورد بازنگری مثبت قرار گرفتند و در مجموع  1/4درصد نسبت
به اعالم قبلی افزایش یافتند .پس از حذف بنزین (که به دليل افزایش قيمت بنزین در ماه مه افزایش ارزش فروش داشت) و
حذف خودرو (که فروش فوق العادهای را در ماه مه تجربه کرد) خرده فروشی باز هم رشد فراتر از انتظاری را در ماه مه به ثبت
رساند .در حالی که انتظار رشد  1/1درصدی برای خرده فروشی بدون موارد ذکر شده در فوق وجود داشت ،به ميزان 1/7
درصد نسبت به ماه قبل یعنی آوریل افزایش یافت .بخشی از خرده فروشی که در محاسبه مخارج مصرفی اشخاص در توليد
ناخالص داخلی مورد استفاده قرار گرفته و به گروه کنترل معروف است نيز رشد خوبی داشت .به طوری که ميانگين سه ماهه
این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  3/7درصد افزایش یافت .گزارش دیگری که در همين ارتباط هفته گذشته
منتشر شد نشان میداد که وضعيت مخارج مصرفی در ابتدای سال به اندازهای که تصور میشد بد نبوده است .گزارش بررسی
فصلی خدمات 1نشان میداد مخارج مربوط به مراقبتهای بهداشتی در فصل نخست سال که حدود یک پنجم مخارج مصرفی
اشخاص مورد استفاده در محاسبه  GDPرا به خود تخصيص میدهد ،بيش از آنچه ( 2BEAمتولی محاسبه توليد ناخالص
داخلی) برآورد کرده بود ،افزایش یافته است .این موضوع به طور قطع در برآورد سوم و نهایی  GDPسه ماهه نخست
تأثيرگذار خواهد بود.
بهبود همراه با انتظار طوالنی مخارج مصرفی در شرایطی است که اشتغال همچنان در حال تقویت است .بررسی معروف به
فرصتهای شغلی باز و گردش نيروی کار  JOLTS3حاکی از آن است که فرصتهای باز در ماه آوریل به باالترین سطح در
پانزده سال اخير رسيده است .در واقع طی یک سال منتهی به پایان آوریل ،فرصتهای شغلی باز نسبت به دوره مشابه قبل
 22درصد افزایش یافته است .البته در این مدت گردش نيروی کار در تناسب با این ميزان گشایش در فرصتهای شغلی
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نيست و از ميانگين بلند مدت خود پایينتر قرار دارد .تحليلی که میتوان از وضعيت بازار کار در شرایط فعلی داشت این است
که رشد اقتصادی و تقویت تقاضا ،فرصتهای شغلی را افزایش داده اما به دليل وجود اثرات باقی مانده 1از رکود ،بنگاهها در
یافتن نيروی کار کيفی مورد نياز با مشکل رو به برو هستند .در همين ارتباط ،گزارش دیگری که در هفته گذشته منتشر شد و
مربوط به بررسی ماهانه از بنگاههای کوچک بود نيز نشان میداد یکی از مهمترین نگرانیهای آنها عدم یافتن نيروی کار
مورد نياز بوده است 22 .درصد افراد در پاسخ به این سوال که آیا حداقل در پر کردن یک فرصت شغلی باز در ماه مه با مشکل
رو به رو بودهاند جواب مثبت داده اند .با این حال اعتماد بنگاههای کوچک در حال رشد است .به طوری که شاخص اعتماد
 2NFIBدر ماه مه به باالترین سطح از ابتدای سال تاکنون دست یافت.
به موازات تقویت بازار کار ،درآمد ،مصرف و همچنين افزایش قيمت نفت ،رشد شاخصهای قيمت نيز مشاهده میشود.
بررسی بنگاههای کوچک در ماه مه نشان میدهد که این بنگاهها قيمت فروش خود در این ماه را افزایش دادهاند .شاخص
قيمت توليدکننده نيز در ماه مه به ميزان  1/1درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت که باالترین افزایش ماهانه از سال
 2112محسوب میشود .انرژی و مواد غذایی بيشترین سهم را در افزایش شاخص قيمتی مذکور در ماه مه داشتهاند .افزایش
هزینه انرژی و توقف تقویت دالر باعث شد تا شاخص قيمت واردات در ماه مه برای نخستين بار طی  11ماه گذشته تقویت
شود.
گفتنی است بانک جهانی و  ،IMFامریکا را ترغيب نمودهاند برای کمک به اقتصاد جهانی و رشد کشورهای نوظهور
افزایش نرخ بهره را تا سال آینده ميالدی به تعویق بياندازد.

منطقه يورو
توليدات صنعتي
موسسه یورواستت در روز جمعه هفته گذشته اقدام به انتشار ارقام مربوط به رشد توليدات صنعتی منطقه یورو نمود .بر این
اساس نرخ رشد ماهانه توليدات صنعتی از  -1/4درصد در ماه مارس به  1/1درصد در ماه آوریل افزایش یافته است .البته نرخ
رشد ماه مارس نيز از  -1/3به  -1/4مورد تجدید نظر نزولی واقع شد .جزیيات ارقام ارائه شده توسط موسسه یورواستت اميدوار
کننده بود .توليد کاالهای واسطهای  1/3درصد و توليد کاالهای مصرفی بادوام  1درصد افزایش یافته که نشانهای بر بهبود

3

Hysteresis Effects

1

National Federation Of Independent Businesses

2

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

اعتماد سرمایهگذاری و مصرفی است .همچنين بيشترین کاهش در توليد انرژی روی داد که به نظر میرسد تحت تاثير کاهش
قيمت نفت خام و کاهش سرمایهگذاری در این بخش بوده است.
البته علیرغم بهبود در نرخ رشد ماهانه توليدات صنعتی ،در مقياس ساالنه نرخ رشد افت داشت .نرخ رشد ساالنه توليدات
صنعتی از  2/1درصد در ماه مارس به  1/8درصد در ماه آوریل کاهش یافت.
توليد ناخالص داخلي
در هفته گذشته انتشار ارقام نهایی رشد اقتصادی منطقه یورو در فصل نخست  ،2111تایيد تخمين مقدماتی را به همراه
داشت .در سه ماه نخست  ،2111اقتصاد یورو در مقایسه با سه ماهه قبل از آن  1/4درصد رشد نموده که به معنی رشد 1
درصدی اقتصاد در سه ماه نخست در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است .بر اساس گزارش ارائه شده توسط یورواستت،
مخارج خانوار در سه ماه نخست  2111در مقایسه با سه ماهه قبل از آن  1/3درصد و تشکيل خالص سرمایه  ،1/2مخارج
دولت  1/1و صادرات  1/3درصد افزایش داشتند و در مقابل واردات  1/1درصد کاهش یافت .به نظر میرسد تغييرات در
وضعيت تجارت در منطقه یورو تحت تاثير کاهش ارزش یورو بوجود آمده است .با این تفاسير به نظر میرسد مصرف در سه
ماهه نخست  2111به عنوان مهمترین موتور رشد اقتصادی در منطقه یورو مطرح بود است .چرا که بر اساس روش ارزش
افزوده نيز بيشترین رشد در بخش کشاورزی ،جنگلداری و صيادی و همچنين توليد موادغذایی روی داده است.

انگلستان
رشد توليدات صنعتي
توليد بخش صنعت بریتانيا در ماه آوریل به شدت افزایش یافت .توليد این بخش ،رشد  1/4درصدی را در خالل ماههای
مارس تا آوریل به ثبت رساند ،که بيشتر از پيشبينی  1/1درصدی تحليلگران بود .ارقام نشان میدهد که پس از فصل
نهچندان مطلوب نخست ،به احتمال قوی رشد اقتصادی مناسبی در سه ماهه منتهی به ژوئن مشاهده خواهد شد .رشد 1/6
درصدی عمليات حفاری معادن و نيز افت  1/4درصدی توليدات کارخانهای سرانجام رشد  1/4درصدی بخش صنعت را ایجاد
نمود .گفتنی است که توليدات صنعتی در دوره ساليانه نيز رشد  1/2درصدی را در ماه آوریل به ثبت رساند.
خردهفروشي
خردهفروشی بریتانيا در ماه مه نسبت به ماه مشابه سال پيش افزایش یافت .ارقام نشان میدهد که ارزش خردهفروشی
پس از افت  1/3درصدی در ماه آوریل 1/1 ،درصد در ماه مه افزایش یافته است .مصرفکنندگان بریتانيایی حدود  2سال است
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که موتور محرک رشد اقتصادی این کشور لقب گرفتهاند و به نظر میرسد با توجه به تورم حدود صفر درصد و بهبود
دستمزدها این روند کماکان ادامه یابد.
در مجموع اقتصاد انگلستان در بهترین وضعيت ممکن قرار دارد و نشانههای افت شاخصها در فصل نخست به طور کامل
از بين رفته است .تنها چالش موقت پيشروی این کشور تورم منفی است که از منظر تمام کارشناسان موقتی ارزیابی و به افت
قيمت نفت نسبت داده میشود .به احتمال قوی تا سال آتی ميالدی نرخ مورد هدف  2درصدی برای تورم محقق خواهد شد.

ژاپن
تعديل رشد اقتصادي
در حالی که پيش از این نرخ رشد اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال ميالدی جاری 2/4 ،درصد ساالنه برآورد شده بود ،دفتر
کابينه دولت ژاپن این رقم را باالتر از تخمين اوليه میداند .این دفتر اعالم کرده که رشد توليد ناخالص داخلی در سه ماهه اول
سال 3/2 ،درصد ساالنه است .این رقم نشان دهنده روند قوی بهبود اقتصادی نسبت به گذشته است .کارشناسان معتقدند که
با وجود ضعف در مخارج مصرفی و سرمایهای که هنوز پایينتر از سال  2118میباشد ،عامل اصلی این رشد ،افزایش در
موجودی انبار بوده است .هر چند رشد صادرات نيز بدان کمک کرده است .آمار نشان میدهد که  1/6واحد درصد رشد
اقتصادی به دليل افزایش موجودی انبار بوده است.
سخنان کورودا
هاروهيکو کورودا ریيس بانک مرکزی ژاپن چهارشنبه هفته گذشته بيان کرد که ارزش ین ژاپن پایينتر از این نخواهد آمد.
در حالی که برنامه تسهيل مقداری برای تحقق هدف تورمی بانک مرکزی ژاپن باعث شد تا ارزش ین ژاپن کاهش یابد و
اقتصاد این کشور از تضعيف ین سود جسته و صادرات افزون شود .این اظهارنظر کورودا در حالی که قرار است فدرال رزرو نرخ
بهره خود را افزایش دهد ،میتواند بدین معنا باشد که بانک مرکزی ژاپن به احتمال زیاد ،برنامه تسهيل مقداری خود را بيشتر
از این نخواهد کرد.
توليدات صنعتي
در هفته گذشته آمار توليدات صنعتی ماه آوریل نيز منتشر شد که نشان دهنده بهبود این بخش نسبت به گذشته است .در
ماه آوریل توليدات صنعتی نسبت به ماه مشابه سال قبل  1/1درصد رشد داشت .در حالی که در ماه مارس توليدات صنعتی
نسبت به ماه مشابه سال قبل  1/1درصد افت نموده بود .همچنين آمار نشان میدهد که توليدات صنعتی ماه آوریل نسبت به
ماه قبل  1/2درصد رشد داشته است .آمار سفارشات ماشين آالت در ماه آوریل نيز نشان دهنده  3/8درصد رشد نسبت به ماه
قبل است.
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تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر یورو ،فرانک ،ین و پوند به ترتيبب 1/73 ، 1/22
 1/77،و  1/18درصد تضعيف شد.

به نرخهای پایان وقت بازار نيویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  1/1212-1/1321دالر و هر پوند در محدوده
 1/1311-1/1162دالر در نوسان بود .همچنين هر دالر نيز در دامنه  122/62-124/48ین متغير بود.
خالصه تحوالت اسعار در هفته گذشته
عوامل تقویت دالر در مقابل اسعار:
 افزایش بازده اوراق قرضه در امریکا
 باال رفتن احتمال افزایش نرخ بهره امریکا تا ماه سپتامبر
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 بهبود ارقام خردهفروشی ماه مه در ایاالت متحده
عوامل تضعيف دالر در مقابل اسعار:
 افزایش بازده اوراق قرضه در اروپا به دليل بهبود ارقام توليدات صنعتی آلمان
 ارقام متناقض اشتغال امریکا در روز جمعه ماقبل
 شيوع این اعتقاد که گمانهزنیهای افزایش نرخ بهره در امریکا تاثير خود را بر بازارها گذاشته است
 نزدیک شدن یونان به توافق با وام دهندگان بر سر بدهیهایش

مشروح تحوالت اسعار در هفته گذشته
روز دوشنبه ،دالر  1/1درصد در مقابل یورو تضعيف شد و از بيشترین سطح  13سال گذشته در مقابل ین کاهش یافت.
افز ایش بازده اوراق قرضه در اروپا و همچنين ارقام متناقض اشتغال امریکا در روز جمعه ماقبل ،اصلیترین دليل افت ارزش
دالر بود .ارقام قوی اقتصادی در آلمان همچون توليدات صنعتی با ایجاد خوشبينی نسبت به آینده اقتصاد حوزه یورو ،به
افزایش بازده اوراق در منطقه و تقویت یورو منجر شد .عالوه بر این ،آقای اوباما رئيس جمهور آمریکا در خالل جلسه گروه
هفت ،دالر قوی را یکی از مشکالت پيش روی ایاالت متحده عنوان نمود .البته آقای اوباما در یک جلسه خبری این موضوع
را تکذیب کرد و گفت که یاد گرفته در مورد نرخ بهره اظهارنظر نکند .اما سخنان اوليه وی اثر خود را گذاشته بود.
روز سهشنبه ،افزایش بازده اوراق قرضه در امریکا و نيز باال رفتن احتمال افزایش نرخ بهره امریکا تا ماه سپتامبر ،دالیل
تقویت دالر در مقابل اسعار عمده بودند .برخی ارقام از بازار کار امریکا نشان از آن داشت که اقتصاد این کشور از ارقام نهچندان
مطلوب فصل اول  2111فاصله گرفته و همين امر با افزایش بازده اوراق قرضه امریکا به تقویت دالر منجر شد .به عالوه،
معاملهگران در این روز منتظر انتشار ارقام خردهفروشی امریکا در روز پنجشنبه بودند و لذا نوسان اسعار را میتوان به این مورد
نيز نسبت داد.
روز چهارشنبه ،دالر کمترین سطح  2هفته گذشته در مقابل ین را تجربه کرد .سخنان آقای کورودا ،رئيس بانک مرکزی
ژاپن و ضعيف دانستن ین و عدم احتمال تضعيف بيشتر آن اصلیترین دليل تقویت ین در مقابل دالر بود .وی افزود که اثر
افزایش نرخ بهره امریکا هماکنون نيز بر جفت ارزی دالر-ین لحاظ شده و تحقق آن تاثيربيشتری بر این جفت ارزی نخواهد
داشت .دالر در مقابل یورو نيز در این روز تضعيف شد .افزایش بازده اوراق قرضه آلمانی ،دليل تقویت یورو بود.
روز پنجشنبه ،دالردر مقابل اسعار عمده تقویت شد .ارقام خردهفروشی ماه مه در ایاالت متحده سبب شد که گمانهزنیها
پيرامون افزایش نرخ بهره امریکا تا ماه سپتامبر قوت گيرد .این موضوع اثرگذارترین عامل بر بازار اسعار در روز پنجشنبه بود.
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روز جمعه ،یورو در مقابل دالر تقویت شد .یونان اعالم نمود که به توافق بر سر بدهیهایش نزدیک شده است .در این روز
یکی از مقامات یونانی اعالم نمود که یونان و وامدهندگانش تاکنون تا این حد به توافق نزدیک نبودهاند .این سخنان اميدها
پيرامون عدم ورشکستگی یونان و ابقای این کشور در حوزه یورو را افزایش داد و به تقویت یورو منجر شد.
 21ماهه

نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

 6ماهه

 9ماهه

دالر

0/18282

0/44480

-

0/78792

يورو

-0/92410

0/02272

-

0/27327

پوند

0/26872

0/72263

-

2/00838

فرانک

-0/77900

-0/69660

-

0/27960

ين

0/09724

0/23200

-

0/12127

درهم امارات

0/74272

0/90000

-

2/07419

يوآنمرجع

4/9200

2/3200

2/3200

2/3200

لير ترکيه

22/3400

22/3400

22/3400

22/3400

-

تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قيمت طال در بازار نيویورک در محدوده  1174/11-1181/26دالر ببرای هبر اونبس در نبرخهبای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 1/22 ،درصد کاهش یافت.

8

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

پس از سه روز افت مداوم بهای طال ،روز دوشنبه فلز زرد رنگ قدری تقویت شد .زیرا ارزش دالر آمریکا تقليل یافته و
بازارهای سهام رشد منفی داشتند .بهای طال در این روز با افزایش  1/2درصدی به سطح  1174دالر در هر اونس رسيد .این
رقم همچنان نزدیک به سطح حداقلی  11هفته بود .زیرا بازار هنوز تحت تاثير آمار اشتغال روز جمعه امریکا قرار داشت که
موجب دامن زدن به انتظارات افزایش نرخ بهره کليدی این کشور در ماه سپتامبر شد.
روز سهشنبه ،در پی افزایش نااطمينانیها در مورد مذاکرات بر سر بدهیهای یونان ،بازار سهام اروپا افت کرد و این امر
باعث شد تا برای دومين روز پياپی بهای طال افزایش یابد .هر چند این افزایش چشمگير نبود .افزایش ناچيز بهای طال باعث
شد تا در این روز کارشناسان بر این نظر باشند که روند کاهشی بهای طال بار دیگر ادامه پيدا خواهد کرد .بهای طال در این
روز با  1/3درصد رشد به سطح  1176/88دالر در هر اونس رسيد.
روز چهارشنبه ،برای سومين روز پياپی بهای طال رشد یافت که علت آن تضعيف دالر آمریکا و نگرانیها در مورد بحران
بدهی یونان بود اما با توجه به احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا و خروج سرمایه از بازار طال ،روند افزایشی طال متوقف شد.
بهای طال در این روز با  1/8درصد افزایش به سطح  1181/26دالر در هر اونس رسيد .در صورتی که توافق بر سر بدهی
یونان انجام نگيرد ،تقاضای دارایی امنی مثل طال میتواند سناریویی را بسازد که کمتر کارشناسی بدان توجه کرده است .زیرا،
به جز افزایش نرخ بهره ایاالت متحده ،موضوع یونان هم بر روند ميان مدت طال اثرگذار خواهد بود.
روز پنجشنبه روند قيمتی طال نزولی شد .زیرا پس از انتشار آمار قوی اقتصادی آمریکا در مورد رشد خرده فروشی ،دالر
تقویت شد و بازارهای جهانی سهام رشد یافت .امری که به احتمال افزایش نرخ بهره فدرالرزرو در سال  2111دامن زد .بهای
طال در این روز با  1/4درصد افت به سطح  1181/31دالر در هر اونس رسيد.
بهای طال روز جمعه به ميزان ناچيزی افت کرد و به تضعيف دالر آمریکا ،افت بازارهای سهام و نااطمينانی نسبت به بحران
بدهی یونان واکنش نشان نداد .زیرا اغلب معاملهگران محتاطانه منتظر جلسه هفته آتی فدرال رزرو بودند .بهای طال در این
روز با  1/2درصد افت به سطح  1172/71دالر در هر اونس رسيد .البته روند قيمتی هفته پس از چهار هفته افت ،به طور
ناچيزی صعودی شد.

نفت

متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 1/74 ،درصد افزایش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نيویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  18/14-61/43دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه در سطح  61/12دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته گذشته
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 1/86درصد نسبت به هفته ماقبل افزایش یافت .هر بشکه نفت برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه -61/71
 62/62دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  64/41دالر رسيد .به نرخهای پایان وقت بازار نيویورک ،بهای
هر بشکه نفت اوپک در محدوده  12/42-62/41دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای این ماده خام در هر بشکه در سطح
 61/16دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  1/87درصد افزایش داشت.
در شروع هفته گذشته نفت خام در حدود  1درصد از بهای خود را از دست داد .آمارها حکایت از کاهش  26درصدی
واردات نفت از سوی چين در ماه مه در مقایسه با ماه آوریل داشت .بخشی از این کاهش به علت افت تقاضای نفت
پاالیشگاههای این کشور به سبب آغاز عمليات تعمير و نگهداری روی داده است.
اما روز سهشنبه ،بهای نفت خام حدود  3درصد افزایش یافت .نظرسنجی انجام شده توسط موسسه رویترز و پيشبينی
موسسه  APIاز کاهش ذخایر نفت امریکا یک روز قبل از انتشار آمارهای رسمی خبر دادند که به شدت بر روی قيمت نفت
تاثيرگذار بود .در این روز قيمت بنزین و گازویيل نيز در بورس امریکا حدود  3درصد افزایش داشت که در افزایش قيمت نفت
بیتاثير نبود.
روز چهارشنبه ،افزایش بهای نفت خام با سرعت کمتری نسبت به روز قبل ادامه یافت .آمارهای رسمی نشان داد ذخایر
تجاری نفت امریکا برای ششمين هفته متوالی و این بار به ميزان  6/8ميليون بشکه کاهش یافت .این خبر همزمان با افزایش
قيمت سوخت در امریکا ،سبب افزایش بهای جهانی نفت شد .همچنين موسسه مطالعات انرژی امریکا پيشبينی نمود توليد
نفت این کشور در نيمه دوم سال جاری ميالدی کاهش داشته و در سال  2116این کاهش به  161هزار بشکه در روز خواهد
رسيد.
روز پنجشنبه ،همزمان با افزایش ارزش دالر در برابر یورو ،فعاالن بازار نفت اقدام به سودگيری و کاهش موقعيتهای
خرید خود نمودند که کاهش در حدود  1درصدی قيمت جهانی نفت خام را در پی داشت.
روز جمعه ،عربستان گزارش داد در ماه مه توليد نفت این کشور به رکورد  11/3ميليون بشکه در روز رسيده است ،که در
حدود یک تا دو ميليون بشکه بيش از سقف تعيين شده اوپک میباشد .بهبود ارقام اقتصادی امریکا از جمله خردهفروشی سبب
شد تا خوشبينی در مورد نزدیک شدن زمان افزایش نرخ بهره کليدی در امریکا افزایش داشته باشد که در کاهش بهای نفت
موثر بود.
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ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۴/۰۳/۲۲

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

۲۰۱۵/۰۶/۱۲
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ

ﺟﻤﻌﻪ

 ۸ﮊﻭﺋﻦ

 ۹ﮊﻭﺋﻦ

۱۰ﮊﻭﺋﻦ

۱۱ﮊﻭﺋﻦ

۱۲ﮊﻭﺋﻦ

ﻫﻔﺘﻪ

ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

07135

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

07161

07124

07104

07112

07128

07126

041

12442

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

12410

12338

12256

12294

12317

12323

12562

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

12448

12435

12269

12343

12340

12367

11116

ﻳﻮﺭﻭ *

11293

11283

11325

11259

11268

11286

09396

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

09274

09308

09315

09333

09288

09304

15269

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15350

15386

15531

15517

15562

15469

140146

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

139653

140377

140766

140609

140293

140340

117066

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

117400

117688

118596

118130

117975

117958

116460

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

117280

117740

118850

117850

118280

118000

6331

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

6269

6488

6570

6511

6387

6445

5913

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

5814

6014

6143

6077

5996

6009

17849

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(

17767

17764

18000

18039

17899

17894

ﻋﻨﻮﺍﻥ

 ۰۵ﮊﻭﺋﻦ

113
077
129

073
108
041

029
039
086

074

046

ﺭﺗﺒﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

07155
3

12464

5

12462

1

11142

2

09372

4

15304
139773
118296
118466
6390
5965
17977

20461

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

20457

20096

20046

20383

20407

20278

112

20507

6805

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

6790

6754

6830

6847

6785

6801

142

6899

11197

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

11065

11001

11265

11333

11196

11172

152

11344

* ھر واحد به دالر آمريکا

دايره اخبار اقتصادي

ﴰﺎﺭﻩ ۱۲

