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خالصه

در هفته جاری در امریکا فروش خانههای موجود هم در مقیاس ماهانه و هم ساالنه در ماه ژوئن بهبود یافت .فروش
ساالنه خانههای نوساز نیز در همین ماه افزایش نشان داد .این تحوالت حاکی از تقویت بخش مسکن در نیمه نخست سال
 5102در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بود و بخش مسکن را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی این کشور در سال
جاری مطرح ساخت .رشد شاخص پیشنگر LEIنیز از روند رو به رشد اقتصاد امریکا در آینده نزدیک خبر داشت.
در منطقه یورو شاخص پیشنگر مدیران خرید بخشهای خدمات و تولیدات کارخانهای منتشر شد که نشان داد اقتصاد
حوزه یورو علیرغم مساله یونان در ماه ژوئیه رشد داشته است .البته این رشد کمتر از ماه پیش بوده است.
در هفته جاری اگرچه تغییری در نرخ بهره انگلستان ایجاد نشد؛ اما از منظر بازار ،صورت جلسه ماه گذشته زمان بانک
مرکزی انگلیس ،افزایش نرخ بهره را نزدیکتر از قبل ارزیابی نمود .به عالوه اگرچه حجم خردهفروشی ماهانه در ژوئن
افت نمود؛ اما انتظارات از چشمانداز اقتصادی این کشور کماکان بسیار خوشبینانه است.
اهم اخبار ژاپن ،کاهش کسری تجاری در نیمه نخست سال و سخنان آقای کورودا رئیس  BOJبود که برخالف سایر
اعضای کمیته سیاست پولی معتقد به افزایش تورم به  5درصد در آغاز سال مالی  5102میباشد.
بازار ارز در این هفته به دلیل فقدان انتشار آمار مناسب و اخباری که بتواند بازار را تکان دهد بیشتر در اثر تغییرات
تکنیکال ،نوسانات باال و پایین داشت .اما هنوز این انتظار وجود دارد که نرخ بهره در ایاالت متحده تا پایان سال افزایش
یابد و این امر به معنای چشم اندازی مناسبتر برای دالر امریکا در برابر سایر ارزهاست.
در هفته جاری ،کمبود نقدینگی در بازارهای آسیایی به افت شدید قیمت طال منجر شد .پس از آن نیز تقویت دالر و
احتمال افزایش نرخ بهره در امریکا ،از افت قیمت طال حمایت کردند .اگرچه سودگیری و افت در بازارهای سهام در برخی
روزهای هفته توانست تا حدودی کاهش قیمت طال را جبران نماید.
در هفته جاری متوسط بهای جهانی نفت خام در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل کاهش یافت .دورنمای ضعیف
تقاضای نفت و احتمال افزایش عرضه از سوی ایران در اواخر سال  ،5102افزایش ارزش دالر در برخی از روزهای هفته،
کاهش قیمت سوخت در امریکا ،افت فعالیتهای صنعتی چین و نگرانی در مورد کاهش رشد اقتصادی این کشور و افزایش
تعداد سکوهای جدید استخراج نفت در امریکا از جمله عوامل کاهش بهای جهانی نفت خام بودند.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

امريکا
ادامه روند بهبود بخش مسکن
بخش مسکن امریکا پس از رشد کم رمق  5سال اخیر ،در سال  5102با روند سریعتری رشد نموده و در حال تبدیل شدن
به موتور محرک رشد اقتصادی این کشور است .میزان فروش خانههای موجود با رشد  3/5درصدی در ماه ژوئن نسبت به ماه
قبل به باالترین سطح طی  8سال گذشته رسید .کل خانههای موجود که در یک سال منتهی به پایان ژوئن فروش رفته اند
به  2/94میلیون واحد رسیده که حاکی از رونق نقل و انتقاالت بخش مسکن در امریکا است .بر این اساس در ماه ژوئن در
مقایسه با ماه مشابه سال قبل ،میزان فروش خانههای موجود  4/2درصد افزایش داشته است .خانههای در انتظار فروش به
عنوان شاخص پیشنگر برای فروش خانههای موجود محسوب میشود و به طور معمول یک یا چند ماه بعد بسته به رونق بازار
مسکن ،بر فروش خانههای موجود تاثیر مستقیم میگذارد .در  2ماه نخست سال میالدی جاری ،تعداد این خانهها به طور
مداوم افزایش داشته ،به نحویکه از ماه دسامبر سال قبل تا ماه مه  4درصد رشد یافته است .از این روز افزایش در تعداد فروش
خانههای موجود در ماه ژوئن منطقی بوده و احتمال ادامه این روند در ماههای آینده نیز وجود دارد.
هر چند در ماه ژوئن در مقایسه با ماه مه میزان فروش خانههای نوساز  2/8درصد کاهش یافت ،اما همچنان در مقایسه با
ماه ژوئن سال  ،5109میزان فروش خانههای نوساز  08/0درصد افزایش نشان میدهد.
در بخش ساخت و ساز رشد بسیار مناسبی در مورد ساختمانهای اداری 0مشاهده شده ،هر چند در مورد ساخت
آپارتمانهای مسکونی اندکی کاهش به ثبت رسیده است .همچنین با توجه به روند  00ماهه ساخت و سازهای غیر مسکونی
به نظر میرسد در سال جاری ،فضای رشد برای ساخت و ساز در این بخش همچنان باقی است .این نکته به معنی مثبت
بودن دورنمای رشد سرمایهگذاری به لطف ساخت و سازهای غیرمسکونی و اداری 5است.
در ماه ژوئن ،یکی دیگر از نشانههای مثبت رونق در بخش مسکن کاهش تعداد خانههایی بود که از سوی بانکها و
موسسات ارائهکننده وامهای رهنی ،برای فروش گذاشته شده بود .این مطلب میتواند یا نشانه کاهش نکول وامهای رهنی
باشد و یا خوشبینی موسسات فعال در ارائه وام های رهنی ،نسبت به آینده بخش مسکن و پرهیز در تعجیل برای فروش
وثایق تصرف شده را نشان دهد.
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صاحب نظران اقتصادی معتقد هستند بهبود در وضعیت اشتغال و افزایش درآمد افراد از عوامل مثبت تاثیرگذار بر رونق بازار
مسکن بوده است .همچنین احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو تا پایان سال جاری ،اشتیاق خریداران برای
خرید اعتباری مسکن و استفاده از نرخهای حداقلی کنونی را افزایش داده است .البته الزم به ذکر است با دورنمای افزایش نرخ
بهره کلیدی تا پایان سال جاری میالدی ،از ابتدای سال  5102تا کنون نرخ بهره وامهای رهنی  31ساله در حدود  1/52درصد
افزایش داشته که در صورت ادامه میتواند تاثیر منفی بر بازار مسکن داشته باشد.
درونماي بهبود در فعاليتهاي اقتصادي
شاخص پیشنگر  LEIدورنمایی از روند کلی فعالیتهای اقتصادی با توجه به میزان اشتغال ،میزان فعالیتهای صنعتی،
سطح انتظارات مصرفکننده ،میزان تقاضای بیمه بیکاری ،تعداد پروانههای صادره ساخت و ساز ،وضعیت بازار سهام و بازده در
این بازار ارائه میدهد .پس از رشد مطلوب شاخص مذکور در ماه آوریل و مه ،در ماه ژوئن نیز این شاخص رشد  1/2درصدی
در مقایسه با ماه قبل از آن را به ثبت رساند در حالی که تنها رشد  1/5درصدی برای رشد این شاخص پیشبینی شده بود.
همچنین رشد شاخص مربوط به ماه مه از  1/7به  1/8درصد مورد تجدید نظر واقع شد .در ماه ژوئن میزان پروانههای
ساختمانی  7/9درصد رشد داشته که تاثیر قابل توجهی بر رشد شاخص  LEIداشت .همچنین  1/18واحد درصد از رشد شاخص
 LEIدر ماه ژوئن نیز مربوط بهبود در انتظارات مصرف کننده بوده است .شایان ذکر است در ماه ژوئن میزان تقاضای بیمه
بیکاری ،تغییری در شاخص  LEIایجاد نکرد.
متقاضيان بيمه بيکاري
میانگین متحرک تعداد افرادی که برای نخستین بار بیمه بیکاری در خواست مینمایند ،از  585/2هزار نفر در هفته منتهی
به  01ژوئیه به  578/2هزار نفر در هفته منتهی به  07ژوئیه افزایش داشت که البته در حدود  05هزار نفر کمتر از میانگین
 25هفته قبل از آن میباشد .به نظر میرسد افزایش در تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در چهار هفته منتهی به  07ژوئیه در
مقایسه با  9هفته ما قبل آن تعطیلی برخی از خطوط تولید کارخانههای اتومبیل سازی بوده که موقتی ارزیابی میشود.
در مجموع ،کل تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در هفته منتهی به  01ژوئیه به  5/517میلیون نفر کاهش یافت که پایینترین
سطح از ماه آوریل می باشد .ادامه این روند میتواند کاهش بیشتر نرخ بیکاری را در ماههای آینده به همراه داشته باشد.

Leading Economic Index
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منطقه يورو
اقتصاد در ژوئيه
در این هفته ،پیشبینی شاخص مدیران خرید بخش خدمات و تولیدات کارخانه ای برای ماه ژوئیه از سوی موسسه مارکیت
منتشر شد که به عنوان شاخصی پیشنگر برای اقتصاد منطقه یورو قلمداد میشود .این شاخص نشان میدهد که در ماه ژوئیه
نسبت به ماه قبل سرعت رشد بخشهای مختلف اقتصادی آهستهتر شده است .در حالی که شاخص مدیران خرید بخش
خدمات در ماه ژوئن  29/9واحد بوده ،انتظار میرود این شاخص در ماه ژوئیه به  23/8واحد کاهش یابد .الزم به ذکر است که
هر عددی باالتری از سطح میانه  ،21نشانه رشد بخش مذکور است .شاخص مدیران خرید بخش تولیدات کارخانهای منطقه
یورو نیز که در ماه قبل  25/2واحد بوده  ،پیشبینی میشود در ماه ژوئیه  25/5واحد باشد .بدین شکل شاخص ترکیبی مدیران
خرید که در ماه ژوئن به سطح  29/5واحد رسید ،پیشبینی میشود در ماه جاری  23/7واحد باشد .این آمار نشان میدهد که
هر چند مسائل یونان در این ماه به باالترین سطح نااطمینانی رسید ،اما اقتصاد حوزه یورو همچنان پیشرفت کرده است .اما نه
به میزان سرعت ماه مه .با فروکش کردن بحران یونان و باقی ماندن این کشور در حوزه یورو ،با توجه به تداوم سیاستهای
فوق انبساطی بانک مرکزی اروپا و همچنین تضعیف یورو ،میتوان بر این گمان بود که احتمال دارد در ماه اوت ،سرعت رشد
بخشهای مختلف اقتصادی حوزه یورو ،بیشتر شود.
در حالی که انگلستان و آمریکا برنامه تسهیل مقداری دیگری را در برنامه خود ندارند ،بانک مرکزی اروپا بر اجرای بسته
محرک اقتصادی خود تاکید دارد .از این رو انتظار میرود که باز هم ارزش یورو در برابر سایر ارزهای عمده در بلندمدت
تضعیف شود .این امر می تواند به تقویت تقاضای کل اقتصاد حوزه یورو از طریق صادرات کمک کند و در نتیجه انتظار آن
است که روند بهبود اقتصادی حوزه یورو تداوم یابد.

انگلستان
بانک مرکزي
برخی از اعضای کمیته سیاست پولی انگلستان در نظر داشتند تا در ماه ژوئیه به افزایش نرخ بهره این کشور رای دهند.
ولی بحران اخیر در یونان به عنوان ترمزی در مقابل تصمیمات آنها عمل نمود و رای قاطع  4-1نرخ بهره را کماکان در
سطح  1/2درصد و سیاست پولی را بی تغییر گذاشت .این افراد بار دیگر به این جمله اکتفا کردند که" زمان افزایش نرخ بهره
نزدیکتر شده است".
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در هفته گذشته صورتجلسه ماه ژوئن بانک مرکزی که پیش از توافق با یونان برگزار شده بود نیز منتشر و نشان داد تعداد
اعضایی که معتقد به افزایش تورم به سطح  5درصد در میان مدت هستند ،در حال افزایش است .برای اعضای کمیته،
نااطمینانیهای موجود در یونان عامل مهمی در تصمیمگیری بود و از بین رفتن این نااطمینانی ،میتواند افزایش اندک آتی
نرخ بهره را در پی داشته باشد .انتشار صورتجلسه ،توانست به تقویت پوند منجر شود.
خردهفروشي
حجم خردهفروشی انگلستان به طور غیرمنتظره در ژوئن کاهش یافت .اما چشمانداز کلی از رشد اقتصادی این کشور
کماکان قوی است .ارقام رسمی نشان میدهد که حجم خردهفروشی در ماه ژوئن نسبت به ماه مه در حدود  1/5درصد کاهش
داشته است .اما در دوره سالیانه رشد  9درصدی برای ماه ژوئن رقم خورد .پیشبینی تحلیلگران از تخمین ابتدایی رشد
اقتصادی فصل دوم انگلستان که در هفته آتی منتشر خواهد شد رشد قابل قبول است .گفته شده که به احتمال قوی رشد
اقتصادی فصلی از  1/9درصد فصل نخست به  1/2درصد در سه ماهه دوم افزایش یابد .بخشهای پیشتاز رشد اقتصادی نیز
مخارج مصرفکننده و ارزش افزوده خدمات ذکر شده و در مقابل بخش صنعت با توجه به رشد کمرمق اقتصادی در اروپا و
پوند قوی ،دچار ضعف شده است.
ژاپن
تراز تجاري
کسری تجاری کاالیی ژاپن در دوره شش ماه ژانویه تا ژوئن  77/9درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و
به  0/73تریلیون ین( 03/4میلیارد دالر) رسید .کاهش ارزش واردات در پی افت قیمت نفت خام اصلیترین دلیل کاهش
کسری تجاری بود .در نیمه نخست سال  5102میالدی ارزش صادرات رشد  7/4درصدی را نسبت به شش ماهه اول سال
گذشته به ثبت رساند و به  37/80تریلیون ین رسید .در مقابل واردات نیز با افت  7/9درصدی در همین مدت ،به 34/23
تریلیون ین رسید .افت ارزش ین با حمایت از صادرات ،محصوالت ژاپنی را در مقابل رقبای خارجی ارزانتر کرده و در مقابل
قیمت کاالهای وارداتی را افزایش داده است .عالوه بر این ،افت قیمت نفت نیز ارزش واردات انرژی در این کشور را کاهش
داده است .همچنین ،بهبود اوضاع اقتصاد جهانی و به خصوص در آسیا تاثیر اساسی بر صادرات ژاپن داشته است.
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تورم
روز سهشنبه ،رئیس بانک مرکزی ژاپن آقای کورودا اعالم کرد که انتظار دارد تورم به طور قابل مالحظهای در ماههای آتی
افزایش یابد و به این ترتیب احتمال انبساط بیشتر پولی در این کشور را بسیار کمرنگ نمود .0وی زمان حصول تورم 5
درصدی مورد هدف این بانک را ابتدای سال مالی  5102دانست .خوشبینی آقای کورودا در تضاد با نگرانیهای رو به رشد
پیرامون اقتصاد جهانی است که میتواند به کاهش آتی قیمت نفت منجر و فشار نزولی بر قیمت مصرفکننده در ژاپن ایجاد
نماید .به عالوه ،در جلسه ژوئن بانک مرکزی که صورتجلسه آن در هفته گذشته منتشر شد مشخص گردید که برخالف
آقای کورودا ،بسیاری از اعضا ،تاثیر سیاستهای فوق انبساطی را در حال کمرنگ شدن میدانند .این موضوع نشان داد که
همه اعضا همچون آقای کورودا به حصول تورم  5درصدی خوشبین نیستند.
اظهارنظر موسسه فيچ
در هفته گذشته موسسه رتبهسنجی فیچ اعالم کرده اتکای ژاپن به کاهش بار بدهی برای رسیدن به رشد اقتصادی
میتواند ریسکهای بزرگتری برای این کشور داشته و رتبه اعتباری آن را خدشه دار سازد .زیرا برای کاهش بار بدهی بر
افزایش نرخ مالیاتها تکیه شده که در آوریل سال  5100اقتصاد ژاپن را وارد رکود کرده است.

چين
مديران خريد
شاخص مدیران خرید کارخانهای چین در ماه ژوئیه منتشر شد و نشان داد که این شاخص کلیدی و پیشنگر در بخش
کارخانهای در ماه مذکور به کمترین سطح  02ماه اخیر رسیده است .بنابراین احتمال کاهش رشد اقتصادی در دومین اقتصاد
بزرگ دنیا افزایش یافت .تخمین ابتدایی شاخص مدیران خرید در این بخش نشان داد که شاخص مذکور از  94/9واحد در ماه
ژوئن به  98/5واحد در ماه ژوئیه رسیده است .ارقام کمتر از  21نشان از کوچک شدن بخش کارخانهای دارد.

1

در اکتبر  5109بانک مرکزی ژاپن تصمیم گرفت تا حجم اوراق قرضه دولتی نزد خود را ساالنه  81تریلیون ین افزایش دهد..
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تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین ،یورو ،فرانک و پوند به ترتیب ، 1/10 ، 1/02
 1/80و  1/58درصد تقویت شد.

به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  0/1857-0/1482دالر و هر پوند در محدوده
 0/2201-0/2205دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  053/80-059/57ین متغیر بود.
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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

عوامل تقويت دالر در مقابل اسعار:
 احتمال افزایش نرخ بهره امریکا تا پایان سال
 افت چشمگیر قیمت طال
 عوامل تکنیکی
 کاهش متقاضیان بیمه بیکاری در امریکا
عوامل تضعيف دالر در مقابل اسعار:
 افت بدبینی نسبت به مساله یونان
 انتشار صورتجلسه بانک مرکزی انگلستان
 افت بازار سهام والاستریت
روز دوشنبه ،با تداوم انتظارات در مورد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال ،نرخ بازدهی اوراق این کشور باال رفت و
به همین علت ،ارزش دالر در برابر سبدی از ارزها به باالترین سطح سه ماهه خود رسید .همچنین افت بهاای طاال باه زیار
سطح  0011دالر در هر اونس و ثبت سطوح حداقلی پنج ساله ،ضمن افزایش تقاضای دالر تقویات آن را باه دنباال داشات.
شاخص دالر امریکا در این روز با  1/5درصد افزایش به  48/132واحد رسید که باالترین سطح از  53آوریل بود.
روز سه شنبه ،ارزش دالر امریکا در برابر یورو تضعیف شد و بدین شکل یورو از سطوح پایین سه ماهه باالتر رفات .علات
آن بود که با کم شدن بدبینی نسبت به یونان ،فعاالن بازار بیشتر بر روی یورو سرمایهگذاری کردند .همزمان با رویکرد مثبت
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بانک مرکزی ژاپن نسبت به تورم ،ارزش ین نیز در برابر دالر امریکا تقویت شد .البته از منظر کارشناسان هار گوناه تضاعیف
دالر امریکا به خصوص در برابر یورو امری موقتی در دوران کنونی است .در این روز شاخص دالر امریکا با  1/7درصد کاهش
روبرو شد که بزرگ ترین افت یکروزه در یک ماه گذشتهاش بود.
روز چهارشنبه ،با وجود افت چشمگیر روز قبل ،دالر امریکا در برابر اغلب ارزها تقویت شد .در نبود آمار و تحول خاصی در
سر خط اخبار ،بیشتر علل تکنیکال باعث شکل گیری روند قیمتی بود .البته در این روز پوند انگلیس نیز از صورتجلسه باناک
مرکزی انگلیس که نشان دهنده احتمال بیشتر افزایش نرخ بهره بود ،منفعت برد .شاخص دالر امریکا در این روز با  1/3درصد
افزایش به سطح  47/242واحد رسید.
روز پنجشنبه ،باا تصاویب مجموعاه دوم اصاالحات الزم بارای دریافات وام توساط مجلاس یوناان بارای جلاوگیری از
ورشکستگی ،یورو در برابر دالر امریکا تقویت شد و برای اولین بار در هفته ،هر یورو از سطح  0/01دالر امریکا فراتر رفت .با
وجود این برخی از کارشناسان معتقدند که هنوز خطر یونان در بلندمدت بر سر یورو سنگینی میکند .زیرا معلوم نیست که باا
بسته نجات فعلی ،این کشور بار دیگر به وضعیت یک ماه پیش خود برنگردد .از همین رو تقویت چشمگیر یورو در برابر ساایر
ارزها ،در چند سال آتی ،نمیتواند بروز یابد .شاخص دالر امریکا در این روز با  1/2درصد افت به سطح  47/149واحد رسید.
روز جمعه ،ارزش دالر امریکا در برابر سایر ارزها افزایش یافت زیرا آمارها حکایت از آن داشت کاه احتماال دارد در نقااط
دیگر جهان ،رشد اقتصادی به قوت رشد اقتصادی ایاالت متحده نباشد .این امر نیز به تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره
کلیدی امریکا تا پایان سال جاری میالدی دامن زد .شاخص دالر امریکا در این روز با  1/5درصد افزایش باه ساطح 47/579
واحد رسید.

تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0184/39-0015/12دالر بارای هار اوناس در نارخهاای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 9/20 ،درصد کاهش یافت.
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روز دوشنبه ،بهای طال با بیش از  9درصد افت کمترین سطح  2سال گذشته را به ثبت رساند .موج ناگهانی فروش در
بازارهای شانگهای و نیویورک ،اصلیترین دلیل افت ارزش طال بود .در ساعات ابتدایی این روز بازارهای آسیایی با کمبود
نقدینگی مواجه شد و توانست موج گستردهای از فروش طال را به ثبت برساند .معاملهگران دیگر جذابیتی در بازار طال نیافته و
در پی خروج از این بازار نیاز به نقدینگی داشتند و اقدام به فروش نمودند .گفتنی است روز جمعه ،مقامات چینی اعالم کردند
که در نظر دارند ذخایر طالی خود را کمتر از آنچه در  2سال گذشته انتظار داشتند ،افزایش دهند.
پس از افت شدید روز دوشنبه بهای طال ،روز سهشنبه قیمت فلز زرد رنگ اندکی افزایش یافت .کاهش تقاضای طال از
سوی هند و آمادگی بسیاری از معاملهگران برای افت بیشتر قیمت به واسطه انتظار افزایش نرخ های بهره آمریکا در سال
جاری ،دلیل افت روز گذشته بود که حدود  1/5درصد از آن در روز سهشنبه جبران شد .دلیل اصلی افزایش ارزش این روز را
میتوان به سودگیری از قیمتهای ناچیز عنوان کرد.
روز چهارشنبه ،بار دیگر بهای طال به کمترین سطح  2سال گذشته کاهش یافت .پس از افت قابل مالحظه ابتدای هفته،
جذابیت بازار طال در بین معاملهگران به شدت افت کرده است .به عالوه ،افزایش ارزش دالر نیز در افت قیمت طال در این روز
تاثیر داشت.
روز پنجشنبه ،قیمت طال باز هم کاهش یافت .کاهش بیشتر از انتظار متقاضیان بیمه بیکاری در امریکا با تقویت دالر به
افت بهای طال منجر شد .در مجموع به دلیل اینکه فعاالن بازار در نهایت ماه دسامبر را زمان افزایش نرخ بهره در امریکا
میدانند ،احتمال افت قیمت تا این رخداد وجود خواهد داشت.
روز جمعه ،قیمت طال افزایش یافت .کاهش ارزش دالر و نیز افت بازار سهام در امریکا از دالیل افزایش قیمت طال در این
روز بودند.
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نفت

متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 9/71 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  98/09-21/32دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  94/52دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته
گذشته  5/84درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه
 29/25-27/19دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  22/49دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  23/19-23/74دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 23/92دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  5/12درصد کاهش داشت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام کاهش یافت .افزایش ارزش دالر همزمان با کاهش تقاضای نفت ،سبب شد تا ارزش
نفت خام کاهش یابد .همچنین افزایش عرضه محصوالت پاالیشی در بازار به خصوص از سوی عربستان سبب شد تا قیمت
برخی از محصوالت از جمله گازوئیل در امریکا کاهش یابد که به کاهش بهای نفت خام در امریکا کمک کرد.
روز سهشنبه ،بهای جهانی نفت خام تا حدودی افزایش یافت .سودگیری از افت روز قبل بهای نفت و کاهش ارزش دالر
تنها عوامل افزایش بهای نفت خام در این روز بودند .در روز سهشنبه بهای سوخت در امریکا به روند نزولی خود ادامه داد.
روز چهارشنبه ،بر خالف انتظار ،میزان ذخایر تجاری نفت امریکا در هفته منتهی به  07ژوئیه  5/2میلیون بشکه افزایش
یافت .همچنین خبرهایی مبنی بر ادامه افزایش در تولید نفت عربستان منتشر شد .بخش اعظم افزایش در ذخایر نفت امریکا
به واسطه افزایش واردات نفت از عربستان بود و توانست  3/58درصد بهای نفت این کشور را کاهش دهد.
روز پنجشنبه ،تعداد متقاضایان بیمه بیکاری در امریکا کاهش یافت .کاهش بیکاری میتواند افزایش نرخ بهره کلیدی
امریکا را تسریع نموده ،ضمن تقویت دالر تاثیر کاهشی بر بهای نفت خام داشته باشد .در این روز روند نزولی بهای جهانی
نفت ادامه یافت.
روز جمعه ،افت شاخص مدیران خرید صنعتی در چین حاکی از افت فعالیتهای صنعتی بود و ضمن تشدید نگرانیها در
مورد کاهش رشد اقتصادی این کشور ،روند نزولی بهای نفت برنت را استمرار بخشید .در امریکا نیز اعالم شد که تعداد
سکوهای جدید استخراج نفت خام در هفته قبل  50مورد افزایش یافته است که این موضوع به کاهش بهای نفت خام امریکا
در روز جمعه کمک کرد .در مجموع در طول هفته گذشته ،دورنمای ضعیف تقاضای نفت و احتمال افزایش عرضه از سوی
ایران در اواخر سال  ،5102عامل اصلی کاهش بهای جهانی نفت خام بود.
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2015/07/24
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ

ﺟﻤﻌﻪ

 20ژوﺋﻴﻪ

 21ژوﺋﻴﻪ

 22ژوﺋﻴﻪ

 23ژوﺋﻴﻪ

 24ژوﺋﻴﻪ

ھفته

ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

07189

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

07202

07199

07179

07163

07179

07184

023

ﻋﻨﻮﺍﻥ

 17ژوﺋﻴﻪ

ﺭﺗﺒﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

07167

12973

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

12995

12949

13033

13037

13048

13012

116

5

12864

12408

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

12427

12389

12397

12391

12381

12397

016

2

12377

10831

ﻳﻮﺭﻭ *

10827

10937

10930

10985

10985

10933

001

1

10934

09617

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

09645

09583

09599

09598

09628

09611

081

4

09533

15606

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15565

15557

15612

15514

15510

15552

028

3

15596

139100

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

138857

138916

139304

139597

139297

139194

023

139521

113313

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

110205

109858

109240

108934

109629

109573

451

114746

113280

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

110460

110560

108860

109740

108080

109540

452

114720

5710

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

5665

5704

5613

5527

5462

5594

289

5760

5089

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

5015

5036

4919

4845

4814

4926

470

5169

18086

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ (

18100

17919

17851

17732

17569

17834

124

18058

20651

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (



20842

20594

20684

20545

20666

112

20438

6775

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

6789

6769

6667

6655

6580

6692

106

6763

11673

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

11736

11605

11521

11512

11347

11544

036

11586

* ھر واحد به دالر آمريکا

دايره اخبار اقتصادي

ﴰﺎﺭﻩ ۱۸

