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خالصه
این هفته در امریکا نشست ماه ژوئن کمیته بازار باز فدرال به افزایش نرخ بهره دیرتر از ماه سپتامبر اشاره کرد و در عین حال برخی
پیشبینی های اقتصادی خود را کاهش داد .قیمت های مصرف کننده در ماه مه به لطف افزایش هزینه های انرژی نسبت به ماه قبل
تقویت شد .البته در مقیاس ساالنه تضعیف گردید .بخش کارخانه ای همچنان به دلیل دالر قوی و نوسانات قیمت انرژی تحت فشار
قرار دارد .به طوری که شاخص تولیدات صنعتی یک بار دیگر در ماه مه کاهش یافت .در بخش مسکن با اینکه همچنان رشد ساخت و
ساز مسکونی مالیم است با این حال اعتماد سازندگان مسکن به این بازار افزایش یافته است.
در منطقه یورو ،به علت بحران بدهی یونان و عدم پویایی اقتصاد جهانی ،شاخص اعتماد سرمایهگذاران در ماه ژوئن در مقایسه با ماه
مه به شدت کاهش یافت .با نزدیک شدن به پایان ماه ژوئن و زمان بازپرداخت بخشی از بدهیهای یونان به صندوق بینالمللی پول،
این کشور در هفته گذشته نیز نتوانست با وامدهندگان بینالمللی برای حل بحران بدهیهای خود به توافق برسد و خطر ورشکستگی
یونان افزایش یافته است.
هفته گذشته ،آمار تورم و خرده فروشی در انگلستان منتشر شد .تورم ماه مه  0/1درصد بود و میزان خرده فروشی در این ماه نسبت
به ماه مشابه سال قبل  4/6درصد رشد داشته است .این آمارها همسو با هم هستند .زیرا نشان میدهد با کاهش تورم ،میزان مصرف
افزون شده که افزایش در مخارج مصرفی در رشد خرده فروشی نمایان شده است.
در ژاپن ،مهمترین تحول اقتصادی را میتوان به ارقام تجارت نسبت داد .جایی که واردات کاهش و صادرات رشد نه چندان مطلوبی
را به رغم تضعیف اخیر ین تجربه نمود .جلسه بانک مرکزی این کشور نیز بدون تغییری در سیاستهای پولی به اتمام رسید.
در بازار ارز ،اگرچه ارقام بخش مسکن امریکا مطلوب بودند و وضعیت در یونان به آشفتگی قبل بود ،اما جلسه فدرال رزرو از منظر

تحلیلگران بازار به گونهای بود که زمان افزایش نرخ بهره را به تعویق میانداخت .همین موضوع تضعیف دالر در این هفته را رقم زد.
هفته گذشته بار دیگر بهای طال روند افزایشی را به ثبت رساند .علت آن نیز تضعیف دالر آمریکا از یک سو و برگزاری جلسه کمیته
بازار باز فدرال رزرو از سوی دیگر بود که در آن عنوان شد هر گونه افزایش نرخ بهره وابسته به بهبود بیشتر در بازار نیروی کار
آمریکاست.
متوسط بهای نفت خام جهانی در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل کاهش یافت .کاهش کمتر از انتظار ذخایر تجاری نفت در
امریکا و سودگیری از رشد بهای نفت و آغاز مذاکرات صلح بین مردم یمن و متجاوزین سعودی در سوییس از مهمترین عوامل کاهش
بهای نفت خام بودند.
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امريکا
این هفته جلسه ماه ژوئن کمیته بازار باز فدرال برگزار شد .در این نشست "هدایت پیشنگر "1بدون تغییر باقی ماند.
به نظر میرسد فدرال رزرو همچنان تصمیم دارد تا در سال جاری و به رغم وجود برخی موانع مشاهده شده در رشد اقتصادی،
نرخ وجوه فدرال را افزایش دهد .براساس اعتقاد اعضای کمیته بازار باز ،بانک مرکزی امریکا تا پایان سال جاری میالدی 00
صدم درصد (نیم درصد) به نرخ وجوه فدرال خواهد افزود .البته برخی نا اطمینانی ها در مقابل این تصمیم وجود دارند .فدرال
رزرو برای این کار باید تداوم بهبود در بازار کار را مشاهده نماید و به اندازه کافی در مورد اینکه تورم به سمت نرخ هدفگذاری
شده  2درصد پیش خواهد رفت اطمینان حاصل کند. .همچنین اعضای کمیته ،پیش بینی 2خود در مورد رشد  GDPدر سال
 2010را کاهش دادند اما پیش بینی مربوط به سالهای  2016و  2012را بدون تغییر باقی گذاشتند.
در حالی که تورم پایینتر از نرخ هدف فدرال رزرو قرار دارد ،شاخص قیمت مصرف کننده در ماه مه شتاب بیشتری
به خود گرفته است  .شتاب بیشتر قیمتها در ماه مه به دلیل تقویت قیمت های انرژی عنوان شده است.
شایان ذکر است قیمت نفت پس از سقوط شدید در چند ماه اخیر ،تثبیت شده و تقویت ارزش دالر نیز آهسته تر از
قبل شده است .در حالی که دالر به میزان قابل توجهی قوی تر از زمان مشابه در سال قبل قرار دارد ،تورم را در دوره ساالنه
تضعیف نموده است .در مقابل و با توجه به بهبود شرایط بازار کار امکان افزایش بیشتر قیمت ها از طریق رشد دستمزدها در
آینده نه چندان دور فراهم شده است.
در بیانیه ماه مه کمیته بازار باز فدرال رزرو همچنین نسبت به رشد کند سرمایه گذاری ثابت در بخش تجاری ابراز
نگرانی شده است .این موضوع در آمار ضعیف بخش کارخانهای ماه مه ،منتشره در این هفته انعکاس یافت .موانعی که برسر
راه این بخش قرار دارد بیش از اثرات به جا مانده از شرایط بد جوی و تعطیلی بنادرغربی است .دالر قویتر و کاهش فعالیتها
در صنعت انرژی همچنان بخش کارخانه ای و معدنی را تحت فشار قرار داده است .تولیدات صنعتی در ماه مه  0/2درصد
به اظهار نظرها و بیانیههایی که دیدگاه بانک مرکزی را نسبت به تحوالت آتی نشان میدهد هدایت پیشنگر میگویندForward Guidance – .
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Projection
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رشد شاخص قیمت تولیدکننده در ماه مه  0/4درصد نسبت به ماه قبل و  0/0درصد در دوره ساالنه بود.
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نسبت به ماه قبل ،پس از آنکه در ماه آوریل  0/0درصد کاهش را تجریه کرده بود ،کاهش یافت .در دوره ساالنه تولیدات
صنعتی  1/4درصد و تولیدات کارخانهای  1/8درصد افزایش نشان میدهند .بخش عمده رشد حاصله در بخش کارخانهای
مختص صنعت خودرو بوده که افزایش  2/6درصدی را در دوره ساالنه به ثبت رسانده است .با توجه اینکه شاخص پیش نگر
فعالیت های کارخانه ای در منطقه نیویورک یعنی شخص امپایر در ماه ژوئن به محدوده انقباضی بازگشته است ،بعید به نظر
میرسد شاخص تولیدات کارخانه ای بتواند در ماه ژوئن تقویت شود .بخش معدنی هم همانطور که انتظار میرفت همچون
یک سال گذشته ،تضعیف شد.
آمارها نشان می دهند در ماههای اخیر ،بخش مسکن از رشد مالیمی برخوردار بوده است .در این هفته سازندگان
مسکن احساس اعتماد بیشتری نسبت به این بازار داشته و فروش قوی تری را در ماه ژوئن گزارش کرده اند .با توجه به
افزایش متقاضیان خرید ،پیش بینی ادامه افزایش فروش نیز وجود دارد .با این حال در بخش ساخت و ساز مسکونی برخی
نقاط ضعف دیده میشود .خانه های شروع به ساخت در ماه مه کاهش قابل توجهی داشت .اما پروانه های ساختمانی در همین
ماه به میزان زیادی افزایش یافت .تجربه نشان داده که آمار خانه های شروع به ساخت در عین اهمیت از نوسان زیادی
برخوردار است .در مورد دلیل افزایش پروانههای ساختمانی نیز باید اذعان داشت که به دلیل پایان دوره معافیت مالیاتی،
سازندگان در تالش برای تخفیف مالیاتی ،اقدام به اخذ پروانههای جدید نمودهاند .بنابراین هیچ یک از این دو آمار نمی تواند به
لحاظ اقتصادی در وضعیت فعلی گویای شرایط دقیق بازار مسکن باشد.
منطقه يورو
افت اعتماد سرمايهگذاران
شاخص موسسه  ZEWکه معیاری برای سنجش اعتماد سرمایهگذاران در منطقه یورو محسوب میشود از  61/2واحد در
ماه مه به  0 /2واحد در ماه ژوئن کاهش یافته است .این شاخص در مهمترین اقتصاد منطقه یعنی آلمان از  41/9به 1/0
واحد در همین مدت کاهش یافته که نشانه نگران کنندهای از افت اعتماد در بین سرمایهگذاران است .این امر میتواند بر رشد
اقتصادی منطقه یورو در سه ماه دوم  2010تاثیر نزولی داشته باشد.
شایان ذکر است بحران بدهیهای یونان و عدم پویایی اقتصاد جهانی مهمترین دالیل افت اعتماد در بین سرمایهگذاران
منطقه یورو بوده است.
نگراني از آينده يونان
نشست روز پنجشنبه یوروگروپ ،متشکل از وزرای دارایی کشورهای عضو حوزۀ پولی یورو پیرامون بحران اقتصادی یونان
توافقی در پی نداشت .بحران اقتصادی یونان ،بدهیهای این کشور به صندوق بین المللی پول ،فشارهای مردم و احزاب داخلی
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و پافشاری یوروگروپ برخواستههایش ،مذاکرات روز پنجشنبه در لوکزامبورگ را نیز بینتیجه گذاشت .در این جلسه رییس
صندوق بین المللی پول نیز شرکت داشت .خانم کریستین الگارد با کنایه به وزیر دارایی یونان ،گفت :راه حل اضطراری این
است که با بزرگترهای یونان در اتاقی بنشینیم و گفتگو کنیم .عدم حصول نتیجه در نشست یوروگروپ و احتمال خروج یونان
از منطقه یورو ،اعتراض و تظاهرات برخی از گروههای مردمی در یونان را در پی داشته است.
قرار است روز دوشنبه وزرای دارایی منطقه یورو چگونگی رویارویی با ورشکستگی یونان را مورد بحث قرار دهند .مگر
آنکه آتن پیشنهادات جدیدی برای اصالحات اقتصادی به وام دهندگان بین المللی ارائه کند.
بانک مرکزی اروپا نیز سقف کمک اضطراری نقدی به بانکهای یونان را افزایش داده و به رقم  80/9میلیارد یورو رسانده
است .بدین ترتیب در مدت زمان کمتر از  4ماه 11/9 ،میلیارد یورو به سقف کمکهای نقدی اضطراری به بانکهای یونانی
افزوده شده است .هدف از اتخاذ چنین تصمیمی مقابله با روند خروج سرمایه از یونان است که در روزهای اخیر شدت گرفته
است .به طوری که حدود میلیارد یورو از بانک های یونانی پول خارج شده است .بحران بدهی یونان موجب شده مردم این
کشور از بیم عدم توانایی دولت در بازپرداخت بدهی های خود به گیشههای بانکها هجوم بیاورند و پول های خود را خارج
کنند.
انگلستان
تورم
نرخ تورم انگلستان در ماه مه به باالی سطح صفر رسید و بدین شکل تنها برای یک ماه اقتصاد تورم منفی را از خود بروز
داد .اداره آمار ملی این کشور گزارش کرده که بهای کاالها و خدمات مصرفی ماه مه نسبت به ماه مشابه سال قبل  0/1درصد
رشد داشته است .این شاخص در ماه آوریل نسبت به ماه مشابه سال قبل  0/1درصد افت داشت .از سوی دیگر ،آمار نشان
میدهد که تورم پایه  ،به معنی رشد شاخص بهای کاالها و خدمات به جز خوراک و انرژی ،که در ماه آوریل  0/8درصد بود در
ماه مه به  0/9درصد رسیده است.
در حالی که تورم ،پایینتر از هدف  2درصدی بانک مرکزی است ،مارک کارنی رییس بانک مرکزی انگلستان معتقد است
که در ادامه سال جاری ،تورم افزایش یافته و در سال  2016به رقم هدف میرسد .از آن جایی که بانک مرکزی بر این نظر
است که افت تورم ناشی از کاهش بهای نفت خام است ،روند نزولی تورم را موقتی میداند .در همین حال ،آمار نشان میدهد
که بهای خوراکیها در ماه مه نسبت به ماه مشابه سال قبل  1/8درصد رشد است.
صورتجلسه کميته سياستگذاري
کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در جلسه ماه ژوئن خود به اجماع بر ابقای نرخ بهره کلیدی در سطح پایین
تاریخی  0/0درصدی رای داد .صورتجلسه کمیته نشان میدهد اعضا بر این نظرند که در ماههای آتی هم تورم افزایش
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مییابد و هم بهبود اقتصادی تقویت میشود .این صورتجلسه عنوان میکند که هر گونه سیاست انقباضی در آینده به آرامی
محقق خواهد شد و در عین حال ،لحن صورتجلسه بیش از گذشته در حمایت از سیاست انقباضی است.
آمار ديگر
همچنین آمار هفته گذشته نشان میدهد که خردهفروشی در ماه مه به میزان قابل توجهی رشد داشته است .میزان
خردهفروشی در ماه مه نسبت به ماه آوریل  0/2درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل  4/6درصد افزایش داشته است .با توجه
به تورم پایین و همچنین وضعیت مناسب بازار نیروی کار ،مخارج مصرفی افزون شده و این رشد مخارج مصرفی خود را در
آمار خرده فروشی به خوبی نشان داده است .رشد مخارج مصرفی میتواند کمک شایانی به رشد اقتصادی انگلستان نماید.

ژاپن
در هفته گذشته ،بانک مرکزی ژاپن جلسه سیاستگذاری ماه ژوئن را برگزار نمود .در این جلسه مقرر شد که تغییری در
سیاستهای پولی داده نشود .همچنین ارزیابی صعودی از آینده اقتصاد نشان از آن داشت که این بانک به حصول تورم 2
درصدی مورد هدف بدون افزایش در سیاستهای پولی انبساطی معتقد است .حتی زمان تخمینی رسیدن به تورم مورد هدف
را نیز سپتامبر  2016اعالم کرده است .در بیانیهای که پس از جلسه خوانده شد اعالم گردید که اقتصاد ژاپن به بهبود مالیم
خود ادامه میدهد .رئیس بانک مرکزی ژاپن آقای کورودا در بیانیه پس از جلسه اعالم نمود که تضعیف اخیر ین فشار چندانی
به اقتصاد ژاپن وارد نمیکند.
تجارت
ارقام تجارت ژاپن در ماه مه ناامیدکننده بود .حتی ضعف ین نیز نتوانست صادرات را چندان افزایش دهد .اگرچه که ارقام
صادرات برای نهمین ماه متوالی افزایش یافت .اما ،رشد  2/4درصدی در دوره سالیانه برای ماه مه ضعیفترین در میان ارقام
این نه ماه بود .شایان ذکر است پیشبینی تحلیلگران نیز رشد درصدی صادرات بود .در ماه آوریل که نرخ برابری دالر /ین
در سطح  119قرار داشت ،صادرات این کشور رشد  8درصدی را تجربه کرده بود ،اما در ماه جاری که میانگین نرخ برابری در
حدود  124بود ،اما نتوانست تاثیر چندانی بر صادرات داشته باشد.
در مقابل ،واردات نیز  8/2درصد در ماه مه کاهش یافت .گفتنی است این پنجمین افت نزولی واردات بوده که علت آن نیز
کاهش قیمت نفت در کنار کاهش مصرف داخلی عنوان شده است .در مجموع ،کسری تجاری ژاپن برای ماه مه به 182/0
میلیارد ین رسیده است .تحلیلگران انتظار دارند که با توجه به تضعیف ین و گران شدن واردات ،کسری تجاری در ماههای
آتی تعمیق گردد.
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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 ترتیبب 0/62 ، 0/28
 0/40،و  1/94درصد تضعیف شد.

به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  1/1200-1/1 62دالر و هر پوند در محدوده
 1/0602-1/0882دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  122/20-12 /4ین متغیر بود.
خالصه تحوالت اسعار در هفته گذشته
عوامل تقویت دالر در مقابل اسعار:
 ارقام امیدوارکننده از بخش مسکن ایاالت متحده
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 نگرانیها پیرامون نکول بدهیهای یونان
عوامل تضعیف دالر در مقابل اسعار:
 سخنان آقای دراگی در حمایت از اقتصاد حوزه یورو
 رد خبر اعمال محدودیتهای سرمایهای جدید در یونان
 جو حاکم بر فدرال رزرو که نشان داد نرخ بهره دیرتر از انتظار بازار افزایش مییابد.
 کاهش پیشبینی فدرال رزرو از رشد اقتصادی امریکا در سال 2010
مشروح تحوالت اسعار در هفته گذشته
روز یکشنبه ماقبل ،مشخص گردید که مذاکرات یونان با وامدهندگانش با شکست مواجه شده و این شکست به تضعیف
یورو در مقابل دالر منجر شد .البته تاثیرات آن موقتی بود و توجه معاملهگران بازار در نخستین روز کاری این هفته به
تصمیم گیری پیرامون نرخ بهره در امریکا در اواخر هفته معطوف شد و تضعیف یورو کمرنگ گردید .البته مالقات وزرای دارایی
حوزه یورو در روز پنجشنبه برای حل بحران یونان بسیار حائز اهمیت بود .مالقاتی که در صورت بینتیجه ماندن در نهایت به
نکول بدهیهای یونان منجر خواهد شد .در ادامه این روز ،یک مقام رسمی یونان ،گزارش یک روزنامه آلمانی پیرامون تحمیل
محدودیتهای سرمایهای به یونان در صورت عدم حصول توافق را رد نمود .سخنان آقای دراگی نیز مبنی بر اینکه اقتصاد
حوزه یورو رشد مالیم خود را ادامه میدهد و حصول توافق با یونان خواست همه اعضای یوروست نیز در تقویت یورو در مقابل
دالر موثر بود.
روز سهشنبه ،نگرانیها پیرامون تمایل یونان به نکول بدهیهایش و نیز ارقام امیدوارکننده از بخش مسکن ایاالت متحده،
به تقویت دالر منجر شد .در این روز نخستوزیر یونان ،وامدهندگان این کشور را به تحقیر ملت یونان متهم نمود و اعالم کرد
که اروپا خود را برای خروج یونان از حوزه یورو آماده میکند .در مجموع جو حاکم به گونهای بود که به نظر میرسید یونان
تمایلی برای ریاضت بیشتر و دریافت کمکهای آتی ندارد و خود را برای نکول بدهیهایش در دو هفته آتی آماده میکند .ین
نیز در این روز در مقابل دالر افت نمود .این اتفاق پس از آن افتاد که رئیس بانک مرکزی ژاپن اعالم کرد ارزیابی مشخصی
برای سطح اسمی ین و میزان نوسانات آتی آن ندارد.
روز چهارشنبه ،دالر در مقابل اسعار عمده تضعیف شد .بانک مرکزی امریکا در این روز اعالم نمود زمان افزایش نرخ بهره
در این کشور از پیشبینی اکثر تحلیلگران دورتر است .در پایان جلسه دو روزه بانک مرکزی امریکا ،اعالم شد که اقتصاد
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امریکا تا پایان سال  2010به قوت الزم برای افزایش نرخهای بهره خواهد رسید .اگرچه فدرال رزرو پیشبینی خود از رشد
اقتصادی سال  2010را به دلیل شروع ضعیف ابتدای سال کاهش داد.
روز پنجشنبه ،امید به گشایش در بحران بدهیهای یونان ،یورو را در مقابل اسعار عمده به شدت تقویت نمود .یک روزنامه
آلمانی خبری منتشر کرد که در آن گفته شده برنامه کمک فعلی وامدهندگان اروپایی به یونان تا پایان سال گسترش خواهد
یافت .در ادامه روز این خبر تکذیب شد .اما تقویت یورو در این روز رقم خورد .در مقابل ،دالر نیز تحت تاثیر ارقام تورم در
امریکا در مقابل اسعار عمده تضعیف شد و معاملهگران را پیرامون زمان افزایش نرخ بهره در این کشور مردد گذاشت.
روز جمعه ،یورو در مقابل اسعار عمده تضعیف شد .نگرانیها پیرامون احتمال نکول بدهیهای یونان تمایل به خرید اسعار
امن همچون دالر را افزایش داد و سبب تضعیف یورو در مقابل آن گردید.

 21ماهه

نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

 6ماهه

 9ماهه

دالر

2/18282

2/44342

-

2/56637

يورو

-2/31110

2/27643

-

2/25375

پوند

2/75288

2/51722

-

2/22869

فرانک

-2/58722

-2/51222

-

-2/6142

ين

2/29524

2/23722

-

2/17224

درهم امارات

2/54752

2/92222

-

2/25524

يوآنمرجع

4/9722

7/3722

7/3722

7/3722

لير ترکيه

22/3484

22/3484

22/3484

22/3484

تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  1181/40-1202/00دالر ببرای هبر اونبس در نبرخهبای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 1/00 ،درصد افزایش یافت.
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روز دوشنبه ،با تضعیف دالر امریکا پیش از برگزاری کمیته سیاستگذاری فدرال رزرو و با وجود نااطمینانی در مورد نتیجه
مذاکرات پیرامون بدهی یونان ،بهای طال افزایش یافت .البته نمیتواند از نقش معاملهگران تکنیکال نیز در رشد بهای طال در
این روز چشم پوشی کرد .با افزایش بهای طال به باالی سطح حمایتی  1180دالر در هر اونس ،تقاضای تکنیکال افزایش
یافت .در نتیجه ،در این روز بهای طال با  0/0درصد رشد به سطح  1186/60دالر در هر اونس رسید.
روز سه شنبه ،در حالی که فقدان راه حلی برای بدهیهای یونان آن چنان باعث تقاضای دارایی امن در بازار نشد و مقاومت
دالر امریکا برای رشد در این روز ،بهای فلز زرد رنگ با افت همراه بود .در واقع ،بازار معتقد است که با بهبود اقتصاد امریکا،
بهای طال بازهم تضعیف میشود .از همین رو به اخبار مثبت بیش از اخبار منفی واکنش میدهد و تنها یک خبر مثبت از
اقتصاد امریکا موجب تضعیف محسوسی در بهای طال میشود .به هر رو ،بهای طال در این روز با  0/4درصد کاهش به سطح
 1181/40دالر در هر اونس رسید.
بهای طال روز چهارشنبه با تضعیف دالر آمریکا در پی جلسه بانک مرکزی ایاالت متحده ،افزایش یافت .رویکرد مثبت
سیاستگذاران پولی ایاالت متحده نسبت به رشد اقتصادی این کشور موجب شد تا دالر آمریکا در برابر ارزهای عمده تضعیف
شود .این امر در نهایت موجب رشد قیمتی  0/0درصدی بهای طال شد تا در پایان این روز طال با قیمت  1182/26دالر در هر
اونس مبادله شود.
بهای طال روز پنجشنبه از سطح  1200دالر در هر اونس گذشت ،زیرا در جلسه کمیته بازار باز مشخص شد روند افزایش
نرخ بهره فدرال رزرو آهسته تر از آن چیزی است که فعاالن بازار انتظار داشتند .لذا ارزش دالر تضعیف شد و همین امر نیز
باعث رشد قیمتی طال شد .شاهبیت جلسه سیاستگذاران پولی منوط کردن افزایش نرخ بهره به بهبود بیشتر در بازار نیروی کار
بود .در این روز بهای طال با  1/2درصد افزایش به سطح  1202/00دالر در هر اونس رسید.
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روز جمعه ،بازهم روند افزایشی بهای طال ادامه داشت .تا جایی که بهای آن به نزدیکی سطح حداکثری سه ماهه رسید .به
جز تداوم آثار جلسه فدرال رزرو ،نگرانیها در مورد یونان نیز عامل دیگری برای افزایش بهای طال بود .بدین شکل بهای طال
در طول هفته  1/8درصد رشد داشت.

نفت

متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 0/ 2 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  09/02-60/40دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه در سطح  09/89دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته گذشته
 1/49درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت .هر بشکه نفت برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه -64/26
 62/61دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  6 /49دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای
هر بشکه نفت اوپک در محدوده  60/08-60/00دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای این ماده خام در هر بشکه در سطح
 60/22دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل

 1/درصد کاهش داشت.

در ابتدای هفته گذشته تالش سازمان ملل برای ایجاد صلح و آتشبس در یمن آغاز شد .همچنین نگرانیها در مورد
احتمال ورشکستگی یونان و تاثیر احتمالی آن بر کاهش تقاضای نفت در منطقه یورو افزایش یافت .این موارد به همراه افت
دور از انتظار تولیدات صنعتی امریکا در ماه مه موجب شد ،قیمت جهانی نفت خام کاهش یابد.
روز سهشنبه ،خبر نزدیک شدن طوفانهای فصلی به منطقه تگزاس امریکا که منطقه تولید نفت این کشور است ،قیمت
نفت خام جهانی را همزمان با رشد قیمت سوخت در امریکا ،تا حدودی افزایش داد .همچنین موسسه  API1پیشبینی نمود
ذخایر تجاری نفت امریکا برای هفتمین هفته متوالی کاهش یابد.
روز چهارشنبه ،قیمت نفت خام به میزان جزئی کاهش یافت .برخی منابع خبری دلیل این کاهش قیمت را افت کمتر ذخایر
نفت امریکا در مقایسه با افت هفتههای قبل عنوان داشتند .اما در واقع سودگیری از رشد قبلی قیمت نفت مهمترین دلیل
کاهش قیمت بود.
روز پنجشنبه ،بعد از اینکه بانک مرکزی امریکا به طور تلویحی زمان افزایش نرخ بهره کلیدی را در آیندهای دورتر اعالم
نمود ،همزمان با کاهش ارزش دالر ،قیمت نفت خام جهانی افزایش یافت.

American Petroleum Institute
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روز جمعه ،جلسه یوروگروپ برای حل بحران بدهی در یونان بدون حصول نتیجه پایان یافت .لذا ،مقرر شد در روز دوشنبه
هفته جاری ،مسئله کاهش اثرات ورشکستگی یونان بر اقتصاد منطقه یورو مورد بررسی وزرای دارایی منطقه قرار گیرد .این
خبر نشان داد که احتمال خروج یونان از منطقه یورو جدی است .در این روز دالر در مقابل یورو تقویت شد که کاهش 2
درصدی بهای نفت خام برنت را نیز در پی داشت.
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ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1394/03/29

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

2015/06/19
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

متوسط

ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ

 15ژوﺋﻦ

 16ژوﺋﻦ

 17ژوﺋﻦ

 18ژوﺋﻦ

 19ژوﺋﻦ

ھفته

ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

07128

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

07120

07108

07100

07056

07082

07093

045

ﺟﻤﻌﻪ

ﻋﻨﻮﺍﻥ

 12ژوﺋﻦ

ﺭﺗﺒﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

07126

12317

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

12327

12296

12229

12225

12269

12269

044

3

12323

12340

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

12341

12336

12343

12296

12270

12317

040

4

12367

11268

ﻳﻮﺭﻭ *

11285

11250

11338

11362

11352

11317

028

5

11286

09288

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

09293

09322

09220

09216

09180

09246

062

2

09304

15562

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15602

15648

15832

15880

15882

15769

194

1

15469

140293

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

140440

140680

140839

141722

141210

140978

046

140340

117975

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

118660

118145

118776

120250

120150

119196

105

117958

118280

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

118140

117775

117800

120185

120340

118848

072

118000

6387

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

6261

6370

6387

6426

6302

6349

149

6445

5996

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

5952

5997

5992

6045

5961

5989

032

6009

17899

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ (

17791

17904

17936

18116

18016

17953

033

17894

20407

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

20388

20258

20219

19991

20174

20206

035

20278

6785

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

6711

6710

6681

6708

6711

6704

143

6801

11196

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

10985

11044

10978

11100

11040

11029

128

11172

* ھر واحد به دالر آمريکا

دايره اخبار اقتصادي

ﴰﺎﺭﻩ ۱۳

