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خالصه
در امریکا ،ارزش خرده فروشی در ماه ژوئن کاسته شد .اما تولید صنعتی افزایش یافته و شاخص بخش مسکن مطلوب
ارزیابی شد .سطح عمومی قیمتهای تولیدکننده و مصرفکننده نیز با فاصله گرفتن از سطوح حداقلی گذشته ،افزایش
داشت .رییس فدرال رزرو در سخنرانی خود در کنگره امریکا ،موعد افزایش نرخ بهره کلیدی را اواخر سال جاری میالدی
اعالم نمود.
هفته گذشته با توافق انجام شده در مورد بدهی یونان ،یکی از نااطمینانیهای چند ماهه اخیر در بازارها از میان رفت.
از سوی دیگر ،اداره آمار حوزه یورو ،میزان تورم در ماه ژوئن را منتشر کرد که نشانگر عدم افزایش تورم و باقی ماندن آن
در سطوح پایین بود .از همین رو بانک مرکزی اروپا برای افزایش تورم و بهبود اقتصادی بر این امر تاکید کرد که سیاست
فوق انبساطی خود را همچنان ادامه خواهد داد.
در انگلستان ،به رغم افت مجدد تورم به صفر و افزایش نرخ بیکاری ،رئیس بانک مرکزی این کشور از نزدیک شدن
زمان افزایش نرخ بهره خبر داد .رشد دستمزدها و بهبود شرایط بازار کار دلیل این موضوع عنوان شده است.
در ژاپن ،تجدیدنظر نظر نزولی در رشد اقتصادی و تورم در سال مالی منتهی به آوریل  6102صورت گرفت .شاخص
مهم تولیدات صنعتی نیز با افت ماهیانه خود در ماه مه ،احتمال منفی شدن رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال
 6102را افزایش داد.
با توافق در خصوص بدهیهای یونان ،سرمایهگذاران بازار ارز ،بار دیگر به گمانهزنی در مورد افزایش نرخ بهره امریکا
پرداختند و ازهمین رو ،شاخص دالر امریکا که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزها بررسی میکند بیش از  6درصد
افزایش یافت.
در هفته گذشته طال به کمترین سطح  2سال اخیر رسید .تقویت دالر ،حل بحران بدهی در یونان ،اقبال بیشتر به
بازار های سهام و احتمال افزایش نرخ بهره امریکا در سال جاری میالدی ،همگی دست به دست هم دادند تا سطوح نازل 2
ساله را برای طال ایجاد نمایند.
در هفته گذشته متوسط بهای نفت خام برنت تحویل ماه اوت در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل افزایش و در
مورد نفت امریکا کاهش یافت .البته در مورد قراردادهای نفتی تحویل ماه سپتامبر روند بهای نفت برنت نیز کاهشی بود.
مهمترین عامل کاهنده بهای نفت در هفته گذشته ،توافق جامع برای حل موضوع هستهای ایران با کشورهای  2+0و
احتمال افزایش صادرات نفت ایران بود .عالوه بر آن ،افزایش ذخایر نفت منطقه کوشینگ امریکا و افزایش تعداد سکوهای
جدید استخراج نفت در این کشور بر کاهش بهای نفت افزود .در مقابل ،نزدیک شدن به زمان پایان مهلت قراردادهای
نفتی تحویل ماه اوت برنت از عوامل افزایش بهای این قراردادها بود.
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امريکا
افت شديد خرده فروشي
بر اساس ارقام منتشره توسط اداره آمار دولت امریکا ،ارزش خرده فروشی در ماه ژوئن در مقایسه با ماه مه 1/3 ،درصد
کاهش یافته و رشد ارزش خرده فروشی ماه مه در مقایسه با ماه قبل از آن نیز از  0/6به  0/11درصد مورد تجدید نظر نزولی
قرار گرفت .در ماه ژوئن در مقایسه با ماه ژوئن سال قبل نیز نرخ رشد ارزش خرده فروشی به  1/2درصد رسید .در ماه ژوئن در
مقایسه با ماه مه بیشترین کاهش فروش در اسباب و وسایل منزل با  0/2درصد ،پوشاک با  0/2درصد و وسایل نقلیه موتوری
و قطعات یدکی با  0/0درصد رخ داده است .در همین مدت ،باالترین نرخ رشد مربوط به فروش لوازم الکترونیکی با 0/11
درصد ،سوخت با  1/8و کاالها با  1/7درصد افزایش بوده است.
البته برخی نقاط روشن در این رابطه وجود داشت .سه ماه دوم سال  6102در مقایسه با سه ماهه دوم  6102خرده فروشی
 0/7درصد افزایش داشته است .این امر میتواند به معنی افزاش مخارج مصرف خصوصی و تاثیر مثبت آن بر تولید ناخالص
داخلی ایاالت متحده در سال جاری باشد.
افزايش توليدات صنعتي
در ماه ژوئن بر خالف اقالم مربوط به مصرف ،تولید روند بهتری داشت .در ماه ژوئن در مقایسه با ماه مه تولیدات صنعتی
 1/3درصد افزایش یافت .در حالی که در ماه مه افت  1/6درصد نسبت به ماه قبل را تجربه نموده بود .در ماه ژوئن بیشترین
رشد مربوط به تولید برق و گاز طبیعی 0و همچنین افزایش در تولید معادن بوده است .به علت گرمای شدید هوا که در 060
سال اخیر بسیار کم سابقه بوده ،مصرف الکتریسته وسایل سرمایشی به شدت افزایش داشته است .بر این اساس ،تولید برق و
گاز در ماه ژوئن در مقایسه با ماه مه  0/2درصد افزایش داشته است .همچنین تولید معادن نیز در همین مدت رشد  0درصدی
داشته است .در بخش تولیدات کارخانهای ،کاهش فروش وسایل نقلیه موتوری سبب شده تا تولید اتومبیل در ماه ژوئن 3/7
درصد کاهش یابد.
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تولید برق و گاز طبیعی در سر فصل  Utilitiesدر آمارهای رسمی امریکا طبقه بندی میشوند.
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بهبود در بخش مسکن
شاخص بازار مسکن که توسط انجمن ملی سازندگان خانه 0منتشر میشود ،تعداد فروش خانه و نیز میزان ساختوساز آتی
مسکن را نشان میدهد .در ماه ژوئن این شاخص به  21واحد رسیده که باالترین سطح از سال  6112تا کنون محسوب
میشود .شایان ذکر است در ماههای تابستان به طور معمول ساختوساز مسکن به باالترین سطح خود میرسد .بنابراین
افزایش این شاخص در این فصل از سال کامال طبیعی مینماید .بر اساس ارقام انجمن ملی سازندگان خانه ،شاخص مربوط به
دیدگاه سازندگان برای فروش آتی از  23واحد در ماه ژوئیه
سال قبل به  70واحد در ماه ژوئیه سال جاری افزایش یافته است .بر همین اساس از ابتدای سال  6102تاکنون تعداد
خانههای شروع به ساخت در مقایسه با مدت مشابه در سالهای قبل به باالترین سطح از سال  66118تاکنون رسیده است.
سطح عمومي قيمتها
آمار ماه ژوئن نشان داد که سطح عمومی قیمتها در حال افزایش است .شاخص قیمت تولیدکننده ماه ژوئن در مقایسه با
ماه مه  1/2درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از افزایش ماهیانه  1/2درصدی در ماه مه بود .این شاخص در مقایسه با ماه
ژوئن سال قبل نیز به  -1/7درصد رسید .در حالی که در ماه مه در مقیاس ساالنه شاخص قیمت تولیدکننده  0/0درصد کاهش
یافته بود.
شاخص قیمت مصرف کننده یا همان تورم در ماه ژوئن  1/3درصد افزایش یافت و در مقایسه ساالنه رشد  1/0درصدی را
به ثبت رساند .این در حالی بود که تورم ساالنه در ماه مه صفر درصد بوده و یک ماه قبل از آن  1/6درصد کاهش یافته بود.
ارقام مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکننده به روشنی نشان میدهند که سطح عمومی قیمتها سطوح حداقلی
خود را پشت سر گذاشته و در حال افزایش هستند.
وضعيت کلي اقتصاد امريکا
با توجه به ارقام اقتصادی منتشره در هفته گذشته به نظر میرسد بعد از انقباض اقتصاد امریکا در سه ماه نخست ،در سه
ماهه دوم سال  6102اقتصاد این کشور رشد  6درصدی را تجربه نماید .در ارقام ماه ژوئن تنها ارقام مربوط به خرده فروشی
چندان مطلوب ارزیابی نشد هر چند در مجموع ،خرده فروشی در سه ماهه دوم سال رشد مثبت داشت .تولیدات صنعتی در سه
ماهه دوم در مقایسه با سه ماه نخست وضعیت بهتری داشته است .بر اساس شاخصهای موسسه  ،ISMدر بخش خدمات نیز

NAHB Housing Market Index
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زمان بحران مسکن در امریکا
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رشد مثبت مشاهده شده است .در سه ماهه دوم سال همزمان با افزایش دمای هوا ،بخش مسکن به عنوان موتور رشد اقتصاد
امریکا رشد بسیار مطلوبی را از خود به نمایش گذاشت .در مجموع به نظر میرسد سه ماه دوم وضعیت اقتصادی امریکا از
ثبات بیشتری برخوردار بوده و با توجه به کاهش نرخ بیکاری به  2/3درصد ،مقدمات الزم برای افزایش نرخ بهره کلیدی
فدرال رزرو در سه ماهه پایانی سال را مهیا نموده باشد .همچنین تعداد افرادی که برای نخستین بار بیمه بیکاری تقاضا کردند،
از  692هزار نفر به  680هزار نفر در هفته منتهی به  01ژوئیه کاهش یافت.
طی هفته گذشته بهبود در شاخص های اقتصادی امریکا در حالی روی داد که خانم جنت یلن ،رییس فدرال رزرو در روز
پنجشنبه  02ژوئیه در کنگره امریکا بر اظهارات ماه قبل خود صحه گذاشته و زمان افزایش نرخ بهره کلیدی را اواخر سال
 6102اعالم نمود.
منطقه يورو
يونان
باالخره در ابتدای هفته گذشته توافق بر سر بدهی های یونان انجام شد و رهبران منطقه یورو پذیرفتند که در سه
سال آینده  82میلیارد یورو( 92میلیارد دالر) به یونان کمک کنند .آلکسیس سیپراس نیز در اظهاراتی بیان کرد مسئولیت
امضای توافقنامه ای را که بدان باور ندارد را پذیرفته و خود را موظف به اجرای آن میداند .یونان برای دریافت کمک های
این بسته نجات مجبور است دست به اصالحاتی در سیستم بازنشستگی خود بزند و نرخ مالیات و درآمد حاصل از خصوصی
سازی را افزایش دهد.
تورم
شاید مصرفکنندگان اروپایی از سرعت آهستهتر افزایش قیمتها خوشحال باشند ،اما سیاستگذاران اروپایی نسبت به
این مساله نگرانی دارند .هفته پیش آمار بار دیگر نشان داد که تورم در حوزه یورو از توان کافی برای افزایش برخوردار نیست.
در حالی که تورم ساالنه در ماه ژوئن در اتحادیه اروپا تنها  1/0درصد گزارش شد ،این رقم برای حوزه یورو  1/6درصد بود.
جالب آنجاست که تورم در ماه مه نیز در حوزه یورو همین رقم بود و هیچ تغییری در آن رخ نداده است .از سوی دیگر تورم
پایه ،یعنی رشد شاخص بهای کاالها و خدمات به جز انرژی و مواد غذایی ،در ماه ژوئن در حوزه یورو  1/8درصد بود که در ماه
مه نیز همین رقم بود.
بر این اساس میتوان اذعان داشت که هنوز تورم در سطوح نامناسبی برای حوزه یورو قرار گرفته است .بنابراین با
وجود آن که روند بهبود اقتصادی در این منطقه با ضعف همراه است ،نیاز به تداوم سیاستهای پولی انبساطی است .زیرا با
این سیاست نه تنها میتوان به رشد اقتصادی بیشتر دامن زد بلکه تورم نیز میتواند از سطوح پایین فعلی رهایی یابد .به عبارت
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دیگر ،اکنون بده  -بستان بین اهداف کالن اقتصادی وجود ندارد و سیاست پولی انبساطی هم برای تورم و هم برای تولید
ناخالص داخلی مفید است.
سياست پولي
بانک مرکزی اروپا هفته گذشته با توجه به شرایط ذکر شده ،نرخ بهره خود را در همان سطح پایین  1/12درصد
بدون تغییر گذارد .پس از این تصمیم رییس بانک مرکزی اروپا ،ماریو دراگی ،ضمن دفاع از آن عنوان داشت که
نااطمینانیهای ناشی از مساله یونان نمیتواند سیاست بانک مرکزی برای رسیدن به بهبود قوی اقتصادی را تغییر دهد .وی
افزود :سیاستگذاران این بانک همچنان استراتژی پیشین خود را به پیش میبرند و بر روند تورم متمرکز هستند .دراگی
همچنین تاکید کرد که برنامه تسهیل مقداری خرید دارایی به آرامی پیگیری میشود.
آمار ديگر
هفته گذشته آمار تجاری حوزه یورو نیز منتشر شد و نشانگر مازاد تجاری  60/6میلیارد یورویی در ماه مه بود که این
رقم در ماه آوریل  62/3میلیارد یورو بود .از سوی دیگر شاخص  ZEWکه نشان گر جو قالب بازار در آلمان است و میزان
خوشبینی سرمایهگذاران نسبت به آینده را نشان میدهد از سطح  23/7واحد در ماه ژوئن به سطح  26/7واحد در ماه ژوئیه
رسید.
انگلستان
نرخ بهره  -تورم
هفته گذشته رئیس بانک مرکزی انگلستان اعالم نمود که زمان افزایش نرخ بهره این کشور از سطوح نازل تاریخی
خود نزدیک است .اگرچه وی افزایش نرخ بهره را محدود و مداوم خواند .آقای کارنی افزود که افت مجدد تورم به سطح صفر
درصد ،مانع افزایش نرخ بهره در این کشور نخواهد شد و رشد اقتصادی باالتر از سطح نرمال و افزایش دستمزدها میتواند راه
را برای افزایش نرخ بهره در ماههای آتی باز نگه دارد .البته وی به زمانبندی این اقدام آتی بانک مرکزی اشارهای نکرد .این
سخنان آقای کارنی پس از آن ایراد شد که مشخص گردید شاخص قیمت مصرفکننده ماه ژوئن در دوره ماهانه و ساالنه
رشدی نداشته است .اگرچه پیشبینیها نشان میدهد که روند صعودی تورم از اواخر سال جاری میالدی آغاز خواهد شد.
در موقعیت فعلی ،میتوان بانک مرکزی انگلستان و امریکا را تا حدودی بر سر یک دوراهی مشابه دانست .رشد قوی
اشتغال به رغم بهرهوری اندک و سطوح نازل تورم هر دوی این بانکها را در مورد زمانبندی و سرعت افزایش نرخ بهره با
تردید رو به رو ساخته است .معاملهگران کماکان فدرال رزرو را نخستین بانک افزایش دهنده نرخ بهره در میان اقتصادهای
عمده میدانند.

5

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

دستمزدها -بيکاري
برای نخستین بار در دو سال گذشته ،نرخ بیکاری در انگلستان افزایش یافت .اگرچه به رغم تغییر جهت بازار کار،
دستمزد کارگران در حال افزایش است .پس از سه سال رشد قوی اشتغال ولی در عین حال رشد ضعیف دستمزدها در
انگلستان ،ارقام رسمی برای سه ماهه منتهی به ماه مه ،نشان از تغییر جهت روندهای گفته شده داشت .در سه ماهه منتهی به
مه ،اقتصاد این کشور با افزایش غیرمنتظره نرخ بیکاری به  2/2درصد و رشد  3/6درصدی میانگین هفتگی دستمزد در دوره
مذکور مواجه شد .میتوان رشد دستمزدهای حقیقی را به قرار گرفتن تورم در مسیر کاهشی و رشد مطلوب اقتصادی این کشور
نسبت داد .اگرچه این ارقام به تردیدها پیرامون زمان افزایش نرخ بهره در این کشور افزود .یعنی با وجود سخنان آقای کارنی،
که زمان افزایش نرخ بهره در این کشور را نزدیک دانسته بود ،ارقام اشتغال نشان داد که به احتمال قوی اکثریت اعضای
 MPC0با این تصمیم همراهی نخواهند کرد.
ژاپن
رشد اقتصادي-تورم
روز چهارشنبه ،بانک مرکزی ژاپن پیشبینی خود از رشد اقتصادی و تورم در این کشور را کاهش داد .این بانک ،رشد
اقتصادی در سال مالی ( 6102منتهی به آوریل  )6102را از  6درصد به  0/7درصد کاهش داد .به عالوه پیشبینی تورم در این
کشور را نیز از  1/8درصد به  1/7درصد مورد تجدیدنظر قرار داد .افت پیشبینیها از رشد اقتصادی به معنای هشداری برای
بانک مرکزی مبنی بر عدم حصول اهداف موردنظر برای نجات اقتصاد و رساندن تورم به سطح  6درصد خواهد بود.
توليدات صنعتي
در ماه مه ،تولیدات صنعتی ژاپن  6/0درصد در دوره ماهیانه کاهش یافت .گفتنی است که تولیدات صنعتی این کشور
از ماهها قبل در روند نزولی قرار گرفته و در خالل ماههای ژانویه تا مه حدود  2درصد کاهش یافته است .اصلیترین دلیل این
افت ،صادرات ضعیف عنوان شده است .به رغم ضعف ین و مزیت یافتن صادرات این کشور ،صادرکنندگان تولیدات و حجم
صادرات خود را تغییر ندادهاند .ضعف تولیدات صنعتی در ژاپن میتواند به عنوان یک هشدار برای عملکرد اقتصاد ژاپن در نیمه
دوم  6102باشد .در صورت تحقق رشد خوشبینانه  0/2درصدی تولیدات صنعتی برای ماه ژوئن ،رشد این تولیدات برای سه
ماهه دوم حدود  0/2درصد کمتر از سه ماه نخست سال خواهد بود .لذا به دلیل وجود همبستگی باالی تولیدات صنعتی و رشد
 ،GDPبه احتمال قوی در سه ماهه دوم سال جاری اقتصاد ژاپن با رشد منفی مواجه خواهد شد.
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چين
رشد اقتصادي
نرخ رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم  6102در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  7درصد و بهتر از پیشبینی 2/9
درصدی اقتصاددانان برای این دوره بود .بر اساس آمار منتشره ،در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با فصل قبل از آن،
اقتصاد این کشور  0/7درصد رشد نموده که باالتر از نرخ رشد  0/2درصدی سه ماهه نخست است .همچنین نرخ رشد سه ماه
نخست با تجدید نظر مثبت از  0/3به  0/2درصد افزایش داده شد .بر اساس گزارش بلومبرگ ،در حال حاضر با توجه به میزان
تولید ناخالص داخلی این کشور ،نسبت بدهی شرکتها و خانوارهای چینی به  617درصد تولید ناخالص داخلی این کشور
رسیده است .در حالی که این نسبت در سال  6118در سطح  062درصد قرار داشته است .اتخاذ سیاستهای مالی انبساطیتر
توسط بانک مرکزی چین و کاهش نرخ بهره که به کاهش نرخ استقراض انجامیده از دالیل رشد سطح بدهی در چین است.
شایان ذکر است تولیدات صنعتی چین در ماه ژوئن در مقایسه با ژوئن سال قبل  2/8درصد افزایش یافت که باالتر از نرخ رشد
 2/0درصدی ماه مه بوده است.
نتايج هفدهمين نشست مشترک چين و اتحاديه اروپا
در این نشست که با حضور نخست وزیر چین و روسای اسبق و کنونی کمیسیون اتحادیه اروپا در  31ژوئن  6102برگزار
شده نتایج زیر حاصل شده است:
 -0ارائه بیانیه مشترک در زمینه تغییرات اقلیمی و همکاری در زمینه علوم و فناوری
 -6همکاری چین و اتحادیه اروپا در زمینه حق مالکیت معنوی
 -3تالش برای هماهنگ سازی طرح چینی "کمربند اقتصادی جاده ابریشم "0با طرح توسعه اروپایی
 -2تاسیس صندوق سرمایهگذاری مشترک و امضا موافقت نامه جامع سرمایهگذاری چین و اتحادیه اروپا
 -2تهیه نقشه راه همکاری انرژی بین چین و اتحادیه اروپا
 -2تاسیس سازوکار گفتمان حقوقی بین چین و اتحادیه اروپا
 -7همکاری سه جانبه چین ،اتحادیه اروپا و کشور ثالث برای استفاده از ظرفیتهای کشورهای دیگر برای تولید
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خط راه آهن که از چین آغاز و پس از گذر از قزاقستان به شرق اروپا متصل میگردد.
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تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر یورو ،فرانکک و یکن بکه ترتیکب  1/92 ، 0/60و
 0/22درصد تقویت و در برابر پوند  1/82درصد تضعیف شد.

به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  0/1830-0/0119دالر و هر پوند در محدوده
 0/2287-0/2221دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  063/39-062/02ین متغیر بود.
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عوامل تقويت دالر در مقابل اسعار:
 احتمال اقزایش نرخ بهره امریکا در ماه سپتامبر
 آمار قوی اقتصادی ایاالت متحده
 سخنرانی یلن در کنگره
 کاهش تقاضای بیمه بیکاری امریکا
عوامل تضعيف دالر در مقابل اسعار:
 افت آمار خرده فروشی در امریکا
روز دوشنبه ،پس از انجام توافق در مورد بدهی های یونان ،توجه سرمایه گذاران بدین امر معطوف شد که احتماال فدرال
رزرو در ماه سپتامبر اقدام به افزایش نرخ بهره خود خواهد کرد و از همین رو ارزش دالر امریکا در برابر یورو ،ین و فرانک
سوییس تقویت شد .اگر توافق یونان انجام نمی شد احتمال خروج این کشور از حوزه یورو بیش از گذشته می شد و سرمایه
گذاران توجه خود را بار دیگر معطوف بدین مساله می کردند .اما توافق بار دیگر توجهات را به تصمیم فدرال رزرو برگرداند و
از همین رو ارزش دالر امریکا افزایش یافت .شاخص دالر امریکا در این روز با  1/77درصد افزایش به سطح  92/729واحد
رسید.
روز سه شنبه ،افت غیرمنتظره در آمار خرده فروشی ایاالت متحده باعث شد تا خوشبینی در مورد رشد اقتصادی این کشور
کاهش یابد و چشم انداز افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر کمی تیره گردد .از همین رو ،ارزش دالر امریکا در برابر یورو و ین
تقلیل یافت .ارزش یورو که در روز دوشنبه  0/2درصد در مقابل دالر کاهش یافته بود در این روز  1/13درصد افزایش یافت و
هر یورو با  0/0112دالر امریکا مبادله شد .شاخص دالر امریکا نیز در این روز با  1/08درصد افت همراه بود.
روز چهارشنبه نیز انتظارات در مورد نرخ بهره امریکا ،جهت دهنده اصلی در بازار ارز بود .در این روز با سخنرانی رییس
فدرال رزرو ،جانت یلن ،انتظارات در مورد افزایش نرخ بهره تا پایان سال بیشتر گردید و از همین رو دالر تقویت شد .رییس
فدرال رزرو در این روز به کنگره گفت :این بانک همچنان در پی افزایش نرخ بهره در سال جاری است و معتقد است که بازار
نیروی کار به بهبود پایدار خود ادامه خواهد داد .او گفت که فکر نمی کند شوک های جهانی آنقدر قدرت داشته باشند که
بتوانند خللی در مسیر اقتصاد ایاالت متحده ایجاد کنند .شاخص دالر امریکا در این روز با  1/26رشد همراه بود.
روز پنجشنبه ،ارزش دالر امریکا به باالترین سطح هفت هفتهای خود رسید ،درحالی که یورو به طور محسوسی تضعیف
شد .علت آن بود که کاهش تقاضای بیمه بیکاری در ایاالت متحده باعث شد تا انتظارات در مورد افزایش نرخ بهره این کشور
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دو چندان شود .شاخص دالر امریکا در این روز به باالترین سطح خود پس از روز  67مه رسید و به میزان  1/2درصد رشد
یافت .هر یورو نیز با  1/7درصد کاهش با  0/1872دالر امریکا مبادله شد.
روز جمعه ،دالر امریکا بار دیگر تقویت شد ،تا بهترین هفته برای اسکناس سبزرنگ از ماه مه رقم خورد .آمار قوی از بازار
مستغالت و تورم باعث شد تا به پیروی از روز قبل ،ارزش دالر امریکا در برابر سایر ارزها افزایش یابد .شاخص دالر امریکا در
این هفته بیش از  6درصد رشد داشت که اصلی ترین دلیل آن تغییر نگاه سرمایهگذاران از نااطمینانیهای ناشی از مساله
یونان به مسائل پایهای اقتصاد امریکا بود.

نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

دالر

0/19292

 6ماهه

0/06010

 9ماهه

 21ماهه

-

0/99290

يورو

-0/09241

0/02619

-

0/26292

پوند

0/27392

0/92006

-

2/09992

فرانک

-0/92300

-0/90100

-

-0/29700

ين

0/09976

0/23019

-

0/10220

درهم امارات

0/92292

0/92000

-

2/07292

يوآنمرجع

0/72

0/72

0/72

0/72

لير ترکيه

22/3007

22/3379

22/3030

22/3030

تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0033/03-0022/26دالر بکرای هکر اونکس در نکرخهکای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 0/62 ،درصد کاهش یافت.
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روز دوشنبه ،حصول توافق بر سر بحران بدهی در یونان ،0به تقویت دالر در مقابل یورو منجر و به تبع آن طال نیز در
حدود یک درصد کاهش قیمت یافت .عالوه بر آن ،زمزمهها مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در امریکا در سال جاری
میالدی کماکان بر بازارها حاکم بود و در کاهش بهای طال نیز موثر بود .6در بازار خرید فیزیکی ،اقبال خریداران چینی به
بازارهای سهام در این کشور پس از سقوط شدید هفته ماقبل و فاصله گرفتن از بازار طال از سوی آنها و به تاخیر انداختن
خرید از سوی خریداران هندی ،ضعف تقاضای فیزیکی را رقم زد.
روز سهشنبه ،معاملهگران طال که در انتظار سخنرانی نیمساالنه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خانم یلن در کنگره
امریکا بودند از سخنان او عالئم جدیدی دال بر احتمال افزایش نرخ بهره این کشور در سال جاری میالدی را استنباط کردند.
به همین دلیل بهای طال در ادامه روند روز گذشته خود به افت ادامه داد .عالوه بر این ،حصول توافق میان ایران و گروه 2+0
بر سر مساله اتمی این کشور سبب شد که معاملهگران به بازارهای سهام روی آورده و از طال به عنوان یک دارایی امن فاصله
بگیرند.
روز چهارشنبه ،بهای طال به کمترین سطح  2ماه گذشته کاهش یافت .این کاهش پس از آن رخ داد که خانم یلن در
سخنان خود مقابل کنگره اعالم کرد که فدرال رزرو عالئم اقتصادی برای افزایش نرخ بهره در سال جاری میالدی را مد نظر
دارد .وی اشاره کرد که به رشد مداوم بازار کار این کشور اعتقاد دارد .به عالوه ،وی ضعف سایر اقتصادهای جهانی بر روند
رشد اقتصاد امریکا را بی اثر دانست .موارد فوق با تقویت دالر ،به افت ارزش طال منجر گردید.
0

یونان و مقامات اروپایی بر سر توافقی مشروط برای دریافت  92میلیارد ( 82میلیارد یورو) دالر تا سه سال آتی توافق کردند.
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روز جمعه خانم یلن به رغم اذعان به ضعف بازار کار در امریکا ،از احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری میالدی سخن به میان آورد.
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روز پنجشنبه ،بهای طال کمترین سطح  8ماه گذشته را تجربه کرد .ادامه سخنان خانم یلن در این روز و احتمال
افزایش نرخ بهره در سال جاری میالدی ،با افزایش شاخص دالر به بیشترین سطح  7هفته گذشته ،افت بهای طال را رقم زد.
از سوی دیگر ،گزارشهایی از عایدی باالی شرکتها و حصل و فصل بحران بدهی در یونان ،سبب صعود سهام در بازارهای
جهانی شد و افزایش اقبال به داراییهای پرریسک از مقبولیت طال به شدت کاست.
روز جمعه ،قیمت طال به کمترین سطح  2سال اخیر رسید .افزایش شدید ارزش دالر ،احتمال باالی افزایش نرخ بهره
فدرال رزرو در سال جاری میالدی و همچنین خرید کمتر از انتظار طال از سوی چین در  2سال اخیر ،0همگی در افت بهای
طال موثر بودند.

نفت

متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 0/63 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  21/89-23/12دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  20/29دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته
گذشته  1/02درصد نسبت به هفته ماقبل افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه
 27/01-28/20دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  27/21دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  22/22-22/63دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 22/90دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  1/31درصد کاهش داشت.
در ابتدای هفته گذشته در پی ابراز امیدواری دپیلماتهای ایران و کشورهای  ،2+0برای حصول توافق در مورد موضوع
هستهای ،بهای جهانی نفت خام کاهش یافت .از سوی دیگر ،بهای سوخت در امریکا حدود  2درصد کاهش یافت که در
کاهش بهای نفت خام موثر واقع شد .در مقابل ،حل و فصل مشکل بدهی یونان با اتحادیه اروپا بر بهای نفت چندان تاثیرگذار
نبود.
1

در گزارشی از سوی بانک مرکزی چین ،مشخص شد که ذخایر طال در ماه ژوئن  6102در حدود  0/22درصد از مجموع ذخایر ارزی چین را تشکیل داده که در

مقایسه با سهم  0/8درصد در ژوئن  ،6119کاهش نشان میدهد .بسیاری از معامله گران بازار طال معتقدند که کاهش رشد در میزان ذخایر طال ،افزایش خریدهای آتی را رقم
خواهد زد.
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روز سهشنبه ،بهای نفت خام برنت حدود  0/0درصد و بهای نفت خام امریکا  0/2درصد افزایش یافت .توافق نهایی بر سر
برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و کشورهای  ،2+0نشان داد که همه تحریمهای مالی و اقتصادی بینالمللی علیه ایران
در روز سهشنبه همزمان با امضای این توافق نامه لغو نخواهد شد .بدین ترتیب ،روند قبلی در مورد اعمال تحریمها تا زمان
تصویب توافق نامه در کنگره امریکا و مجلس شورای اسالمی ایران و انجام اقدامات الزم از سوی ایران ،ادامه خواهد یافت.
روز چهارشنبه ،پس از توافق ایران و کشورهای  2+0برای حل مسالمتآمیز موضوع هستهای و رفع تحریم علیه ایران،
روند نزولی بهای نفت خام جهانی با شدت بیشتری ادامه یافت .انتظار میرود بعد از رفع تحریمهای بین المللی علیه ایران،
صادرات نفت این کشور حدود  211هزار بشکه در روز افزایش داشته باشد .همچنین پیشبینی شده در سال  6102میزان
افزایش صادارت نفت ایران بیش از  0میلیون بشکه در روز باشد .روز چهارشنبه در حالی بهای جهانی نفت خام به خصوص
بهای نفت امریکا کاهش یافت که ذخایر نفت این کشور  2/3میلیون بشکه در هفته منتهی  01ژوئیه کاهش یافته بود.
همچنین اظهارات خانم یلن در گنگره امریکا در مورد افزایش نرخ بهره در اواخر سال جاری میالدی تاثیری بر نوسانات قیمت
نفت نداشت.
روز پنجشنبه ،بهای قراردادهای نفتی برنت تحویل ماه اوت با توجه به نزدیک شدن به فرصت پایان مهلت معامله این
قراردادها ،افزایش یافت .در مقابل بهای نفت برنت تحویل ماه سپتامبر روند نزولی را ادامه داد .یکی از دالیل دیگر افزایش
بهای نفت برنت تحویلی ماه اوت ،توقف تولید در میدان نفتی بوزارد انگلیس به علت اختالل در تامین انرژی مورد نیاز
سکوهای استخراج این میدان مهم نفتی بود .بهای نفت امریکا برای تحویل در ماه اوت نیز کاهش داشت .هر چند ذخایر
تجاری نفت امریکا در هفته منتهی به  01ژوئیه کاهش نشان داد اما ذخایر نفت در هاب انرژی این کشور یعنی منطقه
کوشینگ افزایش یافته که سبب کاهش بهای نفت امریکا شد.
روز جمعه ،مشخص شد در هفته قبل تعداد سکوهای جدید استخراج نفت در امریکا کاهش یافته است .شایان ذکر است
تعداد سکوهای جدید استخراج نفت در دو هفته ماقبل آن افزایش یافته بود .در این روز بهای نفت برنت تحویل ماه سپتامبر
تنها  08سنت افزایش داشت و نوسانات بهای نفت امریکا بسیار جزئی بود و به چشم نیامد .احتمال افزایش صادارت نفت ایران
تا اواخر سال میالدی جاری به مانند مانعی برای افزایش بهای نفت خام جهانی در این روز عمل نمود .در این روز ،محموله
نفت ایران به سمت شرق آسیا ارسال شد .این اخبار سبب شد تا در مجموع طی هفته گذشته تعداد موقعیتهای فزونی
قراردادهای نفت ( )Long positionدر امریکا کاهش یابد.
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2015/07/17
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ

ﺟﻤﻌﻪ

 13ﮊﻭﺋﻴﻪ

 14ﮊﻭﺋﻴﻪ

 15ﮊﻭﺋﻴﻪ

16ﮊﻭﺋﻴﻪ

 17ﮊﻭﺋﻴﻪ

ﻫﻔﺘﻪ

ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

07119

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

07148

07157

07155

07187

07189

07167

021

12659

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

12742

12730

12915

12959

12973

12864

12278

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

12344

12339

12378

12414

12408

12377

11156

ﻳﻮﺭﻭ *

11002

11009

10950

10876

10831

10934

09385

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

09503

09448

09519

09578

09617

09533

15517

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15487

15635

15640

15610

15606

15596

140467

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

139891

139714

139762

139137

139100

139521

116033

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

115642

115460

114851

114465

113313

114746

115930

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

115400

115740

114740

114440

113280

114720

5857

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

5785

5851

5705

5751

5710

5760

5274

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

5220

5304

5141

5091

5089

5169

17760

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(

17978

18054

18050

18120

18086

18058

ﻋﻨﻮﺍﻥ

 10ﮊﻭﺋﻴﻪ
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146

121
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021

125
118
014

123
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ﺭﺗﺒﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

07152
4

12695

5

12198

3

11068

2

09442

1

15465
139816
116193
116086
5752
5234
17657

19780

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

20090

20385

20463

20600

20651

20438

233

19972

6673

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

6738

6754

6754

6797

6775

6763

337

6543

11316

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

11484

11517

11540

11717

11673

11586

605

10925

* ھر واحد به دالر آمريکا
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