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

خالصه
در امریکا همزمان با کاهش نرخ مشارکت نیروی کار ،نرخ بیکاری به پایینترین سطح در  6سال گذشته رسید که با
توجه افزایش اعتماد مصرف کننده باید گفت وضعیت بازار اشتغال به طور نسبی مطلوب ارزیابی میشود .همچنین شاخص
کارخانهای موسسه  ISMاز بهبود وضعیت این بخش خبر داشت.
یونان هفته گذشته سیاست کنترل سرمایه را برای دوری از سقوط نظام مالی خود به انجام رساند و نتوانست وام 1/7
میلیارد دالری خود به صندوق بین المللی را بپردازد .از سوی دیگر آمار تورم و بیکاری حوزه یورو نیز منتشر شد.
در هفته گذشته ،ارقام اقتصادی در انگلستان همچون تجدیدنظر صعودی در رشد اقتصادی فصل نخست و همچنین
شاخصهای پیشنگر در بخشهای خدمات و ساختوساز ،همگی نشان از بهبود وضعیت اقتصادی این کشور داشتند .تنها
شاخص مدیران خرید در بخش کارخانهای رشد چندان مطلوبی را به ثبت نرساند.
در ژاپن ،شاخص منتشره توسط بانک مرکزی نشان از بهبود وضعیت کسبوکار در فصل دوم سال داشت و احتمال
توقف سیاستهای فوق انبساطی توسط بانک مرکزی این کشور را افزایش داد.
همانطور که پیشبینی میشد ،بازار ارز در هفته گذشته تحت تأثیر تحوالت یونان ،شاهد تضعیف بیشتر یورو بود .دالر
آمریکا نیز به جز روز پایانی هفته و با انتشار آمار کمتر از حد انتظار اشتغال ،در برابر سایر ارزها تقویت شد.
در بازار طال ،بهای فلز زرد رنگ در مقایسه نرخ ابتدا و انتهای هفته کاهش نشان داد .اصلیترین دلیل افت ارزش طال
را میتوان به تقویت دالر نسبت داد .این اتفاق به رغم وجود بحران در یونان و تحریک تقاضای پوشش ریسک طال رخ
داده است.
در هفته گذشته ،متوسط بهای نفت خام جهانی در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل کاهش یافت .مهمترین دالیل
کاهش بهای نفت ،بسته شدن بانکهای یونانی و در نتیجه تقویت دالر در مقابل یورو ،افزایش ذخایر نفت امریکا و
افزایش تولید نفت اوپک با وجود اضافه عرضه موجود در بازار بودند.
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امريکا
اشتغال
در هفته گذشته آمارهای اشتغال امریکا تا حدودی متناقض به نظر رسید .هر چند نرخ بیکاری از  5/5درصد در ماه مه به
 5/3درصد در ماه ژوئن کاهش یافت ،اما نرخ مشارکت نیروی کار از  66/9به  66/6درصد رسید .کاهش نرخ بیکاری به
پایینترین سطح  6سال گذشته در حالی روی داده که اشتغال ایجاد شده در بخش غیرکشاورزی در ماه ژوئن تنها  663هزار
مورد افزایش یافته که بسیار کمتر از  652شغل ایجاد شده در ماه مه بود .خبر ناامیدکننده دیگر ،تجدید نظر نزولی در اشتغال
ماه مه بود که از  682هزار به  652هزار مورد کاهش یافت.
سوال این است که چرا علیرغم کاهش نرخ مشارکت نیروی کار و رشد نه چندان مطلوب اشتغال غیرکشاورزی ،نرخ
بیکاری کاهش یافته است؟ در پاسخ باید گفت با توجه به افزایش اشتغال پاره وقت در ماه ژوئن ،شاید برخی از متقاضیان کار
از جستجو برای کار تمام وقت منصرف شدهاند .البته نکته مثبت دیگر در ارقام اشتغال ماه ژوئن ،کاهش سریعتر نرخ بیکاری
در بین گروه سنی  65تا  52سال نسبت به سایر گروههای سنی بوده است.
از سوی دیگر ،شاخص اعتماد مصرفکننده از  92/6واحد در ماه مه به  121/2واحد در ماه ژوئن افزایش یافت که
باالترین سطح از ژانویه گذشته است .افزایش اعتماد مصرف کننده تا حد زیادی به شرایط بازار کار و رشد دستمزدها وابسته
است .نرخ رشد میانگین دستمزد هر ساعت کار ،در ماه ژوئن  6/2درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است .این شاخص در
ماه مه نیز  6/3درصد افزایش یافته بود.
با همه این تفاسیر به نظر میرسد فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره منتظر ارقام روشنتری از اشتغال در ماه ژوئیه و اوت
خواهد نشست و در نشست ماه جاری تصمیمی در مورد زمان افزایش نرخ بهره کلیدی نخواهد گرفت .معاملهگران بازارهای
مالی ماه ژانویه سال آتی را زمان افزایش نرخ بهره در نظر گرفته اند.
شاخص  ISMکارخانهاي
در سه ماهه نخست  6215نرخ رشد اقتصادی امریکا کاهش یافت و این کاهش در بخش کارخانهای و صنعتی نیز به
طور کامل محسوس بود .کاهش رشد در بخش صنعتی به واسطه افزایش ارزش دالر و کاهش صادرات و همچنین کاهش
بهای نفت خام تشدید شد .اما بر خالف فصل نخست ،ارقام بخش کارخانهای در سه ماهه دوم از افزایش سرعت رشد این
بخش خبر میدهد .شاخص کارخانهای موسسه  ISMاز  56/8واحد در ماه مه به  53/5واحد در ماه ژوئن افزایش یافت.
جزییات ارقام این شاخص نیز امیدوار کننده بود .شاخص اشتغال کارخانهای با  3/8واحد رشد به  55واحد رسید .سفارشات
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جدید نیز به  56واحد یعنی باالترین سطح در سال  6215افزایش یافت .تنها شاخص بخش تولید از  52/5واحد به 52
کاهش یافته که آن هم بسیار باالتر از سطح  52واحد قرار دارد و همچنان بیانگر رشد قوی در تولیدات کارخانهای است.
عالوه بر این ،با توجه به افزایش سطح سفارشات جدید ،احتمال افزایش شاخص  ISMدر ماه آینده نیز وجود خواهد داشت.
افزايش هزينههاي سرمايهگذاري در ساخت و ساز مسکن
در ماه مه در مقایسه با ماه آوریل هزینههای سرمایهگذاری در ساخت و ساز مسکن  2/8درصد افزایش یافت و به
باالترین سطح از اکتبر  6228تا کنون رسیده است .بر این اساس از ابتدای سال  6215تا کنون هزینههای سرمایهگذاری
در ساخت و ساز مسکن افزایش  5/9درصدی داشته که انتظار میرود در نیمه دوم سال سرعت رشد سرمایهگذاری در این
بخش بیشتر شود .شایان ذکر است در ابتدای سال به علت سرمای شدید هوا تا حدودی فعالیتهای ساخت و ساز مسکن
کاهش یافته بود.
منطقه يورو
مساله هميشگي يونان
به محض اعالم رفراندوم توسط نخست وزیر الکسیس سیپراس در مورد پذیرش و یا رد شروط وامهای تازه به این
کشور ،مردم جلوی بانکها صف کشیدند تا پول خود را خارج کنند .از این رو دولت یونان برای کنترل اوضاع بانکها و
بورس این کشور را برای یک هفته تعطیل کرد .در همین حال ،اروپا موضع بسیار سختی در برابر رفراندوم گرفت و رییس
کمیسیون اروپایی ،ژان کلود یونکر هشدار داد که رفراندوم یونان به معنی رای دادن برای ماندن یا خروج این کشور از یورو
و اتحادیه اروپاست.
اما نخست وزیر یونان که با شعارهای ضد ریاضتی قدرت را در این کشور بدست آورده از مردم این کشور خواست تا به
رفراندوم رای منفی دهند .وی تهدیدهای اروپا برای خروج از یورو را یک بلوف سیاسی قلمداد کرد و بر این نظر پافشاری
نمود که اروپا به دلیل تبعات خروج یونان از یورو ،هرگز این کار را نخواهد کرد.
در همین حال هفته گذشته یونان در پرداخت  1/7میلیارد دالر قسط وام خود به صندوق بینالمللی پول قصور کرد .از
سوی دیگر ،بسته نجات مالی اتحادیه اروپا به یونان روز  32ژوئن به پایان رسید و دیگر تمدید نشد تا نتیجه رفراندوم یونان
مشخص شود .به هر رو ،تحقیقات صندوق بین المللی پول نشان میدهد که یونان تا سال  6218نیاز به  52میلیارد یورو
دیگر دارد و در صورت عدم دریافت آن ،وضعیت اقتصادی این کشور ،نابسامان خواهد بود.
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انتشار آمار
آمار اولیه تورم در ماه ژوئن حوزه یورو نشان میدهد که تورم ساالنه از سطح صفر درصد در ماه مه به سطح  2/6درصد
رسیده است .تورم پایه نیز از  2/6درصد به سطح  2/8در این مدت افزایش یافته که خبر مثبتی برای خروج از سطوح
خطرناک نزدیک به تورم منفی است .اما شاخص قیمت کاالها و خدمات تولیدی در ماه مه نسبت به ماه مشابه سال قبل 6
درصد تقلیل یافته است .این آمار نشان میدهد که هر چند در ماه ژوئن تورم افزایشی بود اما هنوز اقتصاد حوزه یورو خطر
تورم منفی را از خود دور نکرده است.
از سوی دیگر آمار بیکاری منتشره حوزه یورو در ماه ژوئن حاکی از  11/1درصد بیکاری است که تفاوتی با ماه مه ندارد.

انگلستان
تجديدنظر صعودي در رشد اقتصادي
اقتصاد انگلستان فراتر از آنچه تصور میشد در سه ماهه نخست سال  6215میالدی رشد نمود .رشد فصلی انگلستان
در دوره مذکور که پیش از این  2/3درصد تخمین زده شده بود به  2/2درصد افزایش یافت .در دوره سالیانه نیز رشد اقتصادی
فصل نخست از  6/5درصد به  6/9درصد تجدیدنظر شد .تجدیدنظر صورت گرفته ناشی از بهبود در افزایش مخارج
مصرفکننده و سرمایهگذاری بوده است .گفتنی است برای سال  6212میالدی نیز رشد اقتصادی به  3درصد افزایش یافت
که بیشترین نرخ رشد از سال  6226تا این تاریخ بوده است.
درآمد قابل تصرف نیز بیشترین سرعت رشد ساالنه را از سال  6221تاکنون به ثبت رساند .رشد دستمزدها و کاهش
تورم به کمترین سطح  52سال گذشته ،اصلیترین دلیل رشد درآمد قابل تصرف بود.
ارقام پيشنگر اقتصادي
فعالیتهای ساختوساز در انگلستان با بیشترین سرعت  2ماه گذشته در ماه ژوئن رشد نمود و اعتماد در بخش
مذکور به باالترین سطح  11سال گذشته رسید .شاخص مدیران خرید در بخش ساخت و ساز از  55/9واحد در ماه مه به 58/1
واحد در ماه ژوئن افزایش یافت و از اکثر پیشبینیها فراتر رفت.
بخش خدمات ،بزرگترین بخش اقتصاد انگلستان نیز در ماه ژوئن فراتر از انتظار ظاهر شد و نشان داد که رشد مناسب
در فصل اول به احتمال قوی به فصل دوم سال نیز سرایت کرده است .شاخص مدیران خرید در بخش مذکور  6واحد رشد
به  58/5واحد در ماه ژوئن رسید .پیشبینی موسسه مارکیت نشان میدهد که اقتصاد انگلستان در فصل دوم سال جاری 2/5
درصد در دوره فصلی رشد خواهد داشت که در مقایسه با رشد  2/2درصد فصل اول افزایش نشان میدهد.
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ارقام موسسه مارکیت در بخش کارخانهای برخالف دو بخش دیگر ضعیف و غیرمنتظره بود .به طوریکه با 2/5
واحد کاهش ،به  51/2واحد در ماه ژوئن رسید.
ژاپن
شاخص تانکان
بررسی فصلی صورت گرفته در مورد وضعیت کسب وکار که توسط بانک مرکزی ژاپن تحت عنوان شاخص تانکان
منتشر میشود نشان داد که وضعیت کسب وکار در سه ماهه دوم سال بهبود یافته و اکثر پیشبینیهای بدبینانه را پشت سر
گذاشته است .اگرچه شاخص مذکور برای مجموعه شرکتها اعم از کوچک و بزرگ نسبت به تخمین ماه مارس تغییری
نداشت ،اما تولیدکنندگان بزرگ و شرکت های شاغل در بخش خدمات این کشور بهبود قابل توجهی را در وضعیت کسبوکار
و سرمایهگذاری به ثبت رساندهاند .شاخص تانکان برای تولیدکنندگان بزرگ ژاپنی از  16به  15واحد ارتقا یافت .برای
شرکتهای خدماتی نیز از  19به  63واحد رسید که بهبود قابل مالحظهای محسوب میگردد .بررسیهای انجام شده نشان
میدهند که اقتصاد ژاپن با وجود برخی ارقام ضعیف در تولیدات صنعتی و همچنین رشد ضعیف اقتصاد چین( 1مهمترین
شریک تجاری ژاپن) در حال سرعت گرفتن است .گفتنی است که شاخص تانکان یکی از اصلیترین و دقیقترین معیارها
برای سنجش سالمت اقتصاد ژاپن محسوب میگردد.
در مجموع ارقام منتشره نشان از بهبود مالیم و مداوم اقتصاد ژاپن پس از افزایش مالیات بر فروش در آوریل سال
گذشته دارد که به رکود منجر شد .ادامه شرایط موجود شانس افزایش سیاستهای فوق انبساطی بانک مرکزی ژاپن را کاهش
میدهد.
مديران خريد
فعالیت در بخش خدمات ژاپن در ماه ژوئن با بیشترین سرعت  9ماه گذشته بهبود یافته و نشان از آن دارد که
تقاضای داخلی در سومین اقتصاد بزرگ دنیا در حال افزایش است .شاخص مدیران خرید در بخش مذکور که به صورت
مشترک توسط موسسه مارکیت و نیکی منتشر میشود بیان میکند که فعالیتها در این بخش از  51/5در ماه مه به 51/8
واحد در ماه ژوئن افزایش یافته است .گفتنی است که ارقام باالتر از  52واحد به معنی انبساط و رشد مثبت است.
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رشد اقتصادی چین از ابتدای  6212سیر نزولی داشته و از  7/9درصد به  7/2درصد کاهش یافته است.
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تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر یورو ،فرانک و پوندد بده ترتیدب  2/73 ، 2/81و
 2/65درصد تقویت و در برابر ین  2/73درصد تضعیف شد.

به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  1/1252-1/1637دالر و هر پوند در محدوده
 1/5571-1/5739دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  166/52-163/17ین متغیر بود.
عوامل تقویت دالر در مقابل اسعار:
 بحران بدهی یونان و افزایش احتمال خروج یونان
 عدم پرداخت قسط صندوق بینالمللی پول توسط یونان
 انتشار آمار قوی اقتصادی امریکا
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عوامل تضعیف دالر در مقابل اسعار:
 انتشار آمار کمتر از حد انتظار اشتغال ایاالت متحده
 احتمال به تعویق افتادن افزایش نرخ بهره کلیدی امریکا به سال آتی میالدی
روز دوشنبه ،با بدتر شدن بحران بدهی یونان و افزایش احتمال خروج این کشور از حوزه یورو ،پدول واحدد اروپدایی در
مقابل بسیاری از ارزهای عمده سقوط کرد .احتمال عدم پرداخت قسط  1/77میلیارد دالری یونان به صندوق بینالمللی
پول ،بسته شدن خطوط اعتباری دیگر به این کشور و همچنین اعمال سیاستهدای کنتدرل سدرمایه از طریدق بسدتن
بانک های یونان و بازار سهام در این کشور به افت یورو دامن زد .در ابتدای این روز ارزش هدر یدورو بده سدطح پدایین
 1/2956دالر امریکا رسید .اما بعد از آن تا پایان معامالت به سطح  1/1639دالر امریکا تقویت شد.
یورو روز سه شنبه باز هم ارزش خود را در برابر سایر ارزها از دست داد .زیرا معاملهگران به ایدن قطعیدت رسدیدند کده
یونان قادر به پرداخت بدهی خود به صندوق بین المللی پول نیست .این در حالی بود که دالر امریکا به دلیل خرید آخر
فصل معاملهگران بازار ،در مقابل سایر ارزها تقویت شد .ارزش هر یورو با  2/8درصد افت به سطح  1/1127دالر امریکا
رسید .البته باید توجه داشت که یورو در سه ماهه دوم سال در مجموع ،قریب به  3/9درصد در مقابل دالر تقویدت شدد
که بیشترین تقویت فصلی از سه ماهه سوم سال  6213بود.
روز چهارشنبه ،باز هم یورو در برابر دالر امریکا تضعیف شد .انتشار آمار قدوی اقتصدادی ایداالت متحدده بده انتظدارات
پیرامون افزایش نرخ بهره در سپتامبر دامن زد که این امر کافی بود تا دالر امریکا در برابر یورو تقویت شدود .از سدوی
دیگر ،تقاضای نخست وزیر یونان از مردم برای دادن رای منفی به رفراندوم پذیرش شروط خطوط اعتباری جدید باعث
تضعیف بیشتر یورو شد .ارزش هر یورو در این روز با  2/97درصد کاهش نسبت به دالر به سطح  1/1222دالر امریکدا
کاهش یافت.
ارزش دالر امریکا روز پنجشنبه در برابر سبدی از ارزهای عمده تضعیف شد .زیرا بر خالف روز قبل ،آمار کمتدر از حدد
انتظار اشتغال منتشر شد .اما ،دست به عصا راه رفتن معاملهگران پیش از انجام رفراندوم در یونان باعث شد تدا از زیدان
بیشتر دالر امریکا کاسته شود .معامالت آتی در این روز نشان داد معامله گران بر این نظرند که جلسه ماه ژانویده سدال
آتی میالدی اولین جلسه فدرال رزرو خواهد بود که در آن احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر از عدم افزایش آن اسدت .در
این روز شاخص دالر امریکا  DXYکه ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای عمده نشان میدهد بدا  2/18درصدد
افت به سطح  96/139واحد رسید.
روز جمعه بازارها تعطیل بودند.
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 21ماهه

نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

 6ماهه

 9ماهه

دالر

2/13432

2/44322

-

2/66262

يورو

-2/00500

2/21624

-

2/26919

پوند

2/16633

2/63163

-

2/24232

فرانک

-2/6392

-2/6312

-

-2/6442

ين

2/22262

2/23943

-

2/14116

درهم امارات

2/61136

2/92624

-

2/23162

يوآنمرجع

4/31

4/31

4/31

4/31

لير ترکيه

22/3442

22/3124

22/3334

22/3334

تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  1163/61-1178/92دالر بدرای هدر اوندس در ندرخهدای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 2/25 ،درصد کاهش یافت.
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در ابتدای هفته گذشته ،متاثر از نگرانیها پیرامون نکول بدهی در یونان ،1بازارهای سهام با افت مواجه شد و در پی آن طال
به عنوان یک دارایی مطمئن رونق گرفت و بر بهای طال افزوده شد .از سوی دیگر ،تضعیف یورو که پیامد دیگری از مشکالت
یونان است ،از صعود بیش از پیش قیمت طال جلوگیری نمود .به رغم افزایش قیمت طال در این روز  ،بهای طال برای
چهارمین فصل متوالی در سه ماهه دوم سال  ،6215با افت مواجه شد.
روز سهشنبه ،باز هم موضوع نکول بدهیهای یونان به صندوق بینالمللی پول با تضعیف یورو در مقابل دالر و افت قیمت
طال همراه بود .چشم انداز نزولی قیمت نیز در افت این روز بهای طال به کمترین سطح از  5ژوئن تاکنون بی تأثیر نبود .در
ادامه این رو آقای فیشر ،قائم مقام بانک مرکزی امریکا اذعان داشت که نشانههایی از رشد دستمزدها و بهبود مداوم بازار کار
در امریکا مشاهده میشود که میتواند تورم  6درصدی را در آینده نزدیک محقق نماید .این موضوع ،به افت قیمت طال دامن
زد.
روز چهارشنبه ،افت قیمت طال باز هم ادامه داشت .تقویت دالر امریکا از یک سو و همچنین خوشبینی در مورد حل
مشکل یونان که تقاضای داراییهای امن همچون طال را کاهش میداد ،به افت بهای طال دامن زد .در این روز یونان به
وامدهندگان بینالمللی خود اعالم کرد که در صورت تغییر برخی شرایط ،پیشنهاد بسته نجات مالی را خواهد پذیرفت.
در ابتدای روز پنجشنبه ،بهای طال یک درصد افت نمود .اما در ادامه ارقام اقتصادی امریکا نشان از آن داشت که ایجاد
شغل در ماه ژوئن ضعیفتر از پیشبینیها بوده است .این موضوع احتمال تعلل فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره را افزایش داد
و بهای طال اندکی تقویت شد .از سوی دیگر ،بازار طال نیز همچون سایر بازارها در انتظار رفراندوم روز یکشنبه در یونان بود.
رفراندومی که نخستوزیر یونان از مردم درخواست کرده تا در آن به بسته نجات اروپایی مشروط به شرایط سخت نه بگویند.
روز جمعه ،بسته بودن بازارها در امریکا ،سبب شد که طال باز هم در فضای معامالتی روز قبل باقی بماند .معامالت در این
روز باز هم متاثر از انتظار برای رفراندوم روز یکشنبه یونان و عکسالعمل بانک مرکزی اروپا به آن بود.
نفت

متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 3/56 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  56/93-59/27دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه در سطح  57/96دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته گذشته
1

دولت یونان اعالم کرد که قادر به بازپرداخت قسط  1/6میلیارد یورویی ( 1/77میلیارد دالر) از وامهای صندوق بینالمللی پول که روز سهشنبه سررسید میشود

نیست.
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 1/78درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه -63/59
 66/21دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  66/26دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای
هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  58/62-59/27دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای این ماده خام در هر بشکه در
سطح  58/87دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  1/28درصد کاهش داشت.
در ابتدای هفته گذشته پس از آنکه نخست وزیر یونان اعالم نمود بانکهای این کشور برای جلوگیری از خروج سرمایه به
مدت یک هفته بسته خواهند بود ،دالر در مقابل یورو تقویت شد .این امرسبب شد بهای جهانی نفت خام حدود  6درصد
کاهش یابد.
روز سهشنبه ،بهای نفت برنت  6/6درصد و بهای نفت امریکا  6درصد افزایش یافت .افزایش سفرهای تابستانی و احتمال
رشد تقاضای سوخت مهمترین دلیل افزایش بهای نفت بود .البته افت بهای نفت در روزهای قبل نیز به افزایش تفاضا در این
روز کمک کرد.
روز چهارشنبه ،قیمت نفت خام دوباره کاهش یافت .موسسه مطالعات انرژی امریکا گزارش داد ،پس از  6ماه برای اولین بار
ذخایر نفت این کشور 6/2میلیون بشکه افزایش داشته است .در حالی که به نظر میرسید با وجود افزایش سفرهای تابستانی،
ذخایر نفت امریکا کاهش یابد .در این روز بهای نفت خام امریکا  2/6درصد و بهای نفت خام برنت  6/5درصد کاهش یافت.
در پی این نوسانات ،روز پنجشنبه بازار بسیار آرام و کم نوسان بود .آمارهای اشتغال امریکا تا حدودی ضد و نقیض بودند و
نتوانستند تخمینی از زمان دقیق افزایش نرخ بهره در امریکا ارائه دهند.
روز جمعه و با وجود تعطیلی بازار امریکا ،در برخی از بازارهای نفت اروپایی قیمت نفت باز هم کاهش یافت .آمارهای اوپک
نشان داد تولید نفت این سازمان به باالترین سطح طی سه سال گذشته افزایش یافته است .به این ترتیب تولید جهانی نفت
 6/5میلیون بشکه بیش از تقاضای جهانی آن است.
البته در طول هفته گذشته گمانهزنیهای مثبت در مورد مذاکرات هستهای ایران و کشورهای  1+5و احتمال افزایش
صادرات نفت ایران به میزان قبل از اعمال تحریمهای بینالمللی از دالیل کاهش بهای نفت خام جهانی بود.
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ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1394/04/12

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

2015/07/03
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

متوسط

ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ

29ژوﺋﻦ

 30ژوﺋﻦ

 1ژوﺋﻴﻪ

 2ژوﺋﻴﻪ

 3ژوﺋﻴﻪ

ھفته

ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

07109

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

07126

07110

07132

07146

-

07129

037

ﺟﻤﻌﻪ

ﻋﻨﻮﺍﻥ

 26ژوﺋﻦ

ﺭﺗﺒﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

07102

12320

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

12405

12495

12591

12539

12574

12521

151

5

12334

12387

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

12255

12250

12317

12306

12286

12283

073

1

12373

11167

ﻳﻮﺭﻭ )ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ( *

11237

11141

11054

11086

11115

11127

081

4

11218

09331

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

09249

09356

09484

09435

09404

09386

073

3

09318

15748

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15739

15709

15618

15609

15571

15649

065

2

15751

140666

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

140323

140639

140216

139934

ﺗﻌﻄﻴﻞ

140278

037

140802

117155

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

117890

117105

116910

116361

ﺗﻌﻄﻴﻞ

117067

045

117590

117050

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

117600

117100

116800

116525

116795

116964

055

117608

6326

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

6201

6359

6201

6207

ﺗﻌﻄﻴﻞ

6242

178

6355

5963

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

5833

5947

5696

5693

ﺗﻌﻄﻴﻞ

5792

356

6006

17947

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍ ﺳﺘﺮﻳﺖ (

17596

17620

17758

17730

ﺗﻌﻄﻴﻞ

17676

187

18013

20706

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

20110

20236

20329

20523

20540

20347

178

20717

6754

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

6621

6521

6609

6631

6586

6593

323

6813

11492

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

11083

10945

11181

11099

11058

11073

361

11488

* ھر واحد به دالر آمريکا

دايره اخبار اقتصادي
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