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خالصه
هفته گذشته در امریکا ،سفارشات کاالهای بادوام رشد مناسبی را با محوریت کاالهای سرمایهای به ثبت رسانید.
همچنین نرخ رشد ساالنه اقتصادی در فصل دوم به  2/3درصد رسید که رشد مصرف خصوصی و تا حدودی افزایش
هزینههای دولتی بیشترین سهم را در آن داشتند .در مقابل ،اعتماد مصرف کنندگان امریکا در ماه ژوئیه اندکی کاهش
یافت .با توجه به باالتر بودن این شاخص از سطح  09واحد ،همچنان انتظار افزایش مصرف در آینده وجود دارد .فدرال
رزرو نیز در جلسه هفته گذشته تصمیم جدیدی در مورد نرخ بهره کلیدی اتخاذ نکرده و عالئم روشنی از زمان دقیق
افزایش این نرخ ارائه نکرد.
صندوق بین المللی پول ،واگذاری وامهای تازه به یونان را منوط به اصالحات عملی در این کشور دانسته است .آمار
اولیه تورم در ماه ژوئیه حوزه یورو نیز حکایت از عدم کاهش تورم دارد .نرخ بیکاری نیز در این منطقه در ماه ژوئن بدون
تغییر بوده است.
رشد اقتصادی انگلیس در فصل دوم باز هم جهش مناسبی نسبت به فصل قبل به ثبت رساند .تنها ارقام منتشره هفته
مورد بررسی ارقام اعتماد مصرفکننده بود که به رغم افول ،احتمال رشد آتی آن وجود دارد .در مجموع ،انگلستان از منظر
شاخصهای اقتصادی در وضعیت مطلوبی است و آمادگی کامل برای افزایش نرخهای بهره را دارد.
هفته گذشته ،افزایش اندک تورم و بیکاری در ژاپن برای ماه ژوئن به ثبت رسید .در پیشبینیهای منتشر شده نیز
عالوه بر کوچک شدن اقتصاد در فصل دوم ،صندوق بینالمللی پول پیشبینی میانمدت خود از رشد اقتصادی را تا سال
 2929به میانگین  9/56درصد کاهش داد.
در هفته مورد بررسی بازار ارز شاهد نوسانات باال و پایین ارزش دالر امریکا در برابر سایر ارزها بود .در حالی که سقوط
بازار سهام چین و آمار بازار کار امریکا باعث کاهش ارزش دالر شد ،رشد اقتصادی ایاالت متحده و بیانیه فدرال رزرو
موجب تقویت دالر گردید.
هفته گذشته ،بهای طال روند قطعی و مشخصی نداشت .در اکثر روزها طال با روند نزولی ظاهر شد که آن را میتوان
به ارقام رشد اقتصادی فصل دوم امریکا و بیانیه فدرال رزرو نسبت داد که درآن هنوز هم احتمال افزایش نرخ بهره در ماه
سپتامبر نادیده گرفته نشده است.
در هفته گذشته متوسط بهای جهانی نفت خام در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل کاهش یافت .افت بازار سهام
چین و نگرانی در مورد کاهش رشد اقتصادی این کشور ،پیشبینی رشد تولید نفت عراق ،رشد ارزش دالر و افزایش تعداد
سکوهای استخراج نفت امریکا از مهمترین دالیل کاهش بهای نفت خام جهانی بودند.
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امريکا
افزايش سفارشات کاالهاي بادوام
هفته گذشته اداره آمار امریکا گزارش داد که رشد سفارشات کاالهای بادوام از  -2/1درصد در ماه مه به  3/4درصد در ماه
ژوئن در مقایسه با ماه قبل افزایش یافته است .این میزان رشد  9/4واحد درصد از مقدار پیشبینی شده توسط اقتصاددانان نیز
بیشتر بوده است .در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل رشد سفارش کاالهای بادوام منهای ارقام پرنوسان مربوط به حمل و نقل نیز
 9/8درصد بود که  9/0واحد درصد باالتر از رشد این گروه در ماه مه بوده است .شایان ذکر است رشد مثبت در میزان سفارش
کاالهای بادوام در پی افت آن در دو ماه قبل روی داده است.
ارقام منتشره توسط اداره آمار امریکا نشان میدهد میزان سفارش کاالهای سرمایهای بادوام غیر نظامی در ماه ژوئن0/4 ،
درصد ،بخش نظامی  2/6درصد و موجودی انبار  9/4درصد افزایش داشته که بیشترین نقش را در افزایش سفارش کاالهای
بادوام ماه ژوئن داشتهاند .افزایش در تقاضای کاالهای سرمایهای به معنی افزایش تولید در ماههای آینده میباشد و خبر خوبی
در جهت تقویت رشد اقتصادی محسوب میشود.
افت اعتماد مصرفکننده
در ماه ژوئیه سطح اعتماد مصرفکنندگان امریکایی با  8/0واحد افت نسبت به ماه ژوئن به  09/0واحد کاهش یافت که
پایینترین سطح از سپتامبر  2914تاکنون محسوب میشود .البته ارقام باالی  09واحد به معنی رشد مناسب در مخارج مصرف
کننده بوده و از این منظر رقم منتشره اخیر چندان نگران کننده نیست.
 59درصد شاخص اعتماد مصرفکننده بر اساس دیدگاه مصرفکنندگان نسبت به آینده اقتصادی شکل میگیرد .بدین
ترتیب اعتماد مصرف کننده در ماه ژوئیه را میتوان ناشی از بحران یونان ،سقوط بازار سهام چین در یک ماه و نیم گذشته و
افت قیمت کاالها بخصوص نفت خام و تاثیر منفی آن بر فعالیتهای معدنی در امریکا دانست.
جلسه سياستگذاري فدرال رزرو
هفته گذشته جلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو بدون اعمال تغییر در نرخ بهره کلیدی پایان یافت .انتشار بیانیه جلسه مذکور
نیز نتوانست از ابهامات موجود در مورد زمان دقیق افزایش نرخ بهره کلیدی بکاهد .فدرال رزرو به مانند بیانیههای چند ماه
اخیر اعالم نمود که وضعیت اقتصادی و بازار کار با سرعت مالیمی در حال بهبود هستند .البته مقداری افت در بخش انرژی و
پیرو آن بخش معدن امریکا و همچنین رشد اقتصادهای نوظهور مشاهده میگردد که برای اقتصاد این کشور تهدید محسوب
میشود .استفاده از این ادبیات احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را از بین نبرد .اما در این بیانیه آمده که از منظر
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فدرال رزرو ریسکهای تهدید کننده اقتصاد "به طور نسبی به تعادل "1رسیده است .صاحبنظران اقتصادی معتقد هستند،
استفاده از این کلمات به این معنی است که وزن ریسکهای منفی تهدید کننده اقتصادی نسبت به عوامل مثبت تا حدودی
بیشتر میباشد.
البته یکی از اعضای سابق شورای سیاست بازار باز فدرال رزرو عنوان داشته ،فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره نیاز ندارد تا
عوامل مثبت و منفی تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی امریکا به طور کامل متعادل و متوازن باشند .اما آنچه پیشبینی زمان دقیق
افزایش نرخ بهره کلیدی تا پایان سال جاری میالدی را با مشکل رو به رو میسازد عدم اطمینان فدرال رزرو از روند رشد تورم
تا رسیدن به نرخ هدف  2درصدی است .بر این اساس ،ارقام آینده تورم و اشتغال منتشره تا ماه سپتامبر ،میتوانند در پیشبینی
دقیقتر زمان افزایش نرخ بهره کلیدی راهگشا باشد.
رشد اقتصادي
بر اساس برآورد مقدماتی دفتر تحلیل اقتصادی امریکا ،2اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال  2916در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل  2/3درصد رشد نموده که  9/3واحد درصد کمتر از میزان پیشبینی شده توسط اقتصاددانان بوده است .نکته
قابل توجه ،تجدید نظر نرخ رشد اقتصادی فصل نخست از  -9/2به  9/5درصد بود.
همچنین بر اساس ارقام ارائه شده توسط دفتر تحلیل اقتصادی امریکا ،رشد مخارج مصرف خصوصی در مقیاس ساالنه از
 1/8درصد در فصل اول به  2/0درصد در فصل دوم افزایش یافته که بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی فصل دوم داشته
است .افزایش  7/3درصدی مصرف کاالهای باداوم و رشد  3/5درصد کاالهای غیر بادوام نشان از بهبود اعتماد مصرفکننده
نسبت به آینده اقتصاد این کشور دارد.
در فصل دوم ،مصرف و سرمایهگذاری بخش دولتی در مجموع  9/8درصد افزایش یافته که  9/0واحد درصد بیشتر از رشد
فصل گذشته بوده است .اما در مقابل ،رشد سرمایهگذاری در بخش خصوصی از  8/5درصد در فصل نخست به  9/3درصد در
فصل دوم کاهش یافته است.
رشد فصلی شاخص قیمت ضمنی تولید ناخالص داخلی از  9/1درصد در فصل نخست به  2درصد در فصل دوم افزایش
یافته است .همچنین شاخص قیمت مخارج مصرف خصوصی  PCEنیز از  -1/0درصد در فصل نخست به  2/2درصد در فصل
دوم افزایش داشت .بر همین اساس و با توجه به افزایش مصرف خصوصی ،به نظر میرسد که روند تورم در فصل دوم
صعودی بوده و انتظار ادامه این روند در چند ماه آینده وجود دارد.
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متقاضيان بيمه بيکاري
تعداد متقاضیانی که برای نخستین بار بیمه بیکاری درخواست مینمایند درهفته منتهی به  26ژوئیه در مقایسه با هفته
ماقبل آن حدود  12هزار نفر افزایش یافته به و  257هزار نفر رسید .با این وجود ،میانگین متحرک  4هفتهای این گروه در
هفته منتهی به  26ژوئیه در مقایسه با هفته ماقبل آن 3769نفر کاهش یافته و به  247769نفر رسید.
شایان ذکر است رشد هزینه اشتغال از  9/7درصد در فصل اول به  9/2در فصل دوم کاهش یافت .این نکته به معنی فشار
کمتر بر روی تورم از منظر هزینههای نیروی کار میباشد.

منطقه يورو
وام صندوق بينالمللي پول به يونان
هفته گذشته ،صندوق بینالمللی پول اعالم کرد که تا زمان وقوع اصالحات اقتصادی در یونان مایل به اعطای وام تازهای
به یونان نیست .این نهاد بینالمللی اعالم کرد که وام جدید منوط به آن است که وضعیت ناپایدار بدهیهای یونان اصالح شود
و بودجه این کشور حداقل برای  12ماه بدون ریسک ایجاد کسری باشد .کشورهای اروپایی هنوز در مورد این خبر اظهار نظر
نکردهاند .واکنش اخیر صندوق میتواند پاسخی به درخواست یونان برای گرفتن وام تازه از این نهاد بینالمللی باشد .تاکنون
یونان توانسته با کشورهای منطقه یورو برای دریافت وام  85میلیارد یورویی به توافق برسد.
تورم ماه ژوئيه
آمار ابتدایی از تورم حوزه یورو در این هفته منتشر شد .بر مبنای این آمار ،شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در ماه
ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال قبل  9/2درصد افزایش داشت .همچنین رقم تورم در ماه ژوئن نیز  9/2درصد بود .بنابراین،
آمار نشان میدهد که تورم در این ماه نسبت به قبل تغییر محسوسی نداشته است .این در حالی است که تورم پایه در ماه
ژوئن  9/8درصد بود و در ماه ژوئیه به  9/0درصد رسیده است.
بيکاري
آمار هفته پیش بیکاری نشان داد که در حوزه یورو ،نرخ بیکاری در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل تغییری نداشته و در همان
سطح  11/1درصد باقی مانده است .این در حالی است که آمار بیکاری بزرگترین اقتصاد حوزه یورو یعنی آلمان در ماه ژوئن
 5/4درصد بوده است .این رقم پایین ترین سطح نرخ بیکاری آلمان از زمان شکستن دیوار برلین میباشد .اگرچه به نظر
میرسد در ماه ژوئیه قدری به میزان بیکاران اضافه شده باشد ،اما بازار نیروی کار آلمان از دید بسیاری کارشناسان در حال
حاضر به خوبی کار می کند.
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انگلستان
رشد اقتصادي
اقتصاد انگلستان در فصل دوم سال  2916همانند انتظار بازار ،حدود  9/7درصد نسبت به سه ماهه نخست رشد نمود و
فراتر از رشد  9/4درصدی فصل نخست سال  2916بود .افزایش تولیدات بخش نفت و گاز و نیز رشد بخش خدمات ،از دالیل
بهبود رشد اقتصادی بود .در دوره سالیانه نیز رشد  2/5درصدی به ثبت رسید .موسسه آمار ملی انگلستان اعالم نمود که رشد
اقتصادی این کشور به سطوح باالی پیش از بحران اقتصادی سال  2998بازگشته است .بسیاری از تحلیلگران معتقدند که
ارقام اقتصادی حال حاضر در انگلستان نرخ بهره باالتری را برای فصل دوم سال در این کشور میطلبد .لذا احتمال افزایش
نرخ بهره در ماههای آتی بسیار زیاد است .اگرچه بسیاری از تحلیلگران افزایش نرخها در این کشور پیش از اقدام فدرال رزرو
در افزایش نرخ بهره امریکا را بعید میدانند.
اعتماد مصرفکننده
اعتماد مصرفکنندگان انگلیسی در ماه ژوئیه کاهش یافت .نگرانیها پیرامون یونان و وضعیت نه چندان مطلوب در سایر
نقاط اروپا ،چشمانداز انگلیسیها را نسبت به آینده اقتصاد این کشور در یکسال آتی بدبینانه کرد .شاخص اعتماد از  +7در ماه
ژوئن به  +4در ماه ژوئیه رسید .این وضعیت از نظر بازار موقتی ارزیابی میشود و کارشناسان معتقدند که اعتماد از ماههای آتی
روند صعودی قبل را باز خواهد یافت.

ژاپن
بيکاري -تورم
نرخ بیکاری در ژاپن اگرچه کماکان در کمترین سطوح  2دهه گذشته باقی مانده ،اما در ماه ژوئن اندکی افزایش یافت .نرخ
بیکاری از  3/3درصد در ماه مه به  3/4درصد در ژوئن رسید .نرخهای موجود کمترین سطوح از سال  1007میالدی تاکنون
است.
نرخ تورم نیز به اندکی بیش از صفر در ماه ژوئن افزایش یافت .قیمت مصرفکننده به استثنای مواد غذایی تازه  9/1درصد
افزایش داشته است .در مجموع ،ارقام ،پیشرفت ناچیزی را به سوی هدف  2درصدی بانک مرکزی ژاپن نشان داد .در مجموع،
با توجه به پیشبینیها از رشد اقتصادی این کشور و همچنین سطوح نازل تورم که احتمال ندارد بتواند به هدف  2درصد بانک
مرکزی در آغاز سال مالی  2915برسد ،امکان افزایش سیاستهای فوق انبساطی از سوی بانک مذکور وجود دارد.
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پيشبينيها از رشد اقتصادي ژاپن
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که به رغم اقدامات اقتصادی شینزوآبه نخست وزیر ژاپن ،چشمانداز میان مدت
اقتصادی ژاپن(تا سال  2929میالدی) ضعیفتر از رکود سالیان گذشته در این کشور خواهد بود .این ارزیابی سطوح ناامیدکننده
ای از سرمایهگذاری در کسبوکار و وضعیت ضعیف بازار کار را نشان میدهد .گزارش صندوق نشان میدهد که در مقایسه با
میانگین نرخ رشد  9/0درصدی در خالل سالهای  ،2999-2912که ژاپن با تورم منفی مواجه بود ،سیاستهای آبه منجر به
رشد میانگین  9/56درصدی در سالهای  2918-2929خواهد شد که در عمل چندان قابل توجه نخواهد بود.
پیشبینی موسسه بلومبرگ نیز نشان میدهد که ژاپن در فصل دوم سال جاری کاهش رشد اقتصادی را به ثبت رسانده
است .افت مخارج مصرفکننده و میزان صادرات و تولیدات صنعتی این کشور همگی نشان میدهد که سومین اقتصاد بزرگ
دنیا ،حدود  2/6درصد در سه ماهه دوم سال کوچکتر شده است .اگرچه افت مذکور از سوی مقامات این کشور موقت دانسته
شده و گمانهزنی آنها نشان از بهبود وضعیت در فصل سوم سال دارد.

چين
در هفته گذشته روند سقوط بازار سهام چین ادامه یافت .به نحوی که شاخص مرکب بازار سهام شانگهای از میزان
حداکثری خود در دوازدهم ماه ژوئن در حدود  32درصد افت نموده و به  3696/77واحد در  31ژوئیه رسیده است .اقدامات
مقامات دولتی و پولی این کشور از جمله مجوز به شرکتها برای بستن نمادهای معامالتی خود و همچنین اجازه به ارگانهای
دولتی برای خرید سهام تنها برای چند روز از افت شدید بازار سهام این کشور جلوگیری نمود .بر اساس برآورد انجام شده در
مقاله دیلی تلگراف ،افت  32درصدی در شاخص سهام به معنی افت بیش از  4تریلیون دالری ارزش بازار سهام این کشور
است .همچنین برآورد شده این میزان کاهش 9/6 ،تا حداکثر  1واحد درصد از نرخ رشد اقتصادی این کشور بکاهد.

تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین ،یورو و پوند به ترتیبب  9/72 ، 9/17و 9/31
درصد تضعیف و در برابر فرانک  9/40درصد تقویت شد.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  1/9033-1/1909دالر و هر پوند در محدوده
 1/6660-1/6522دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  123/26-124/14ین متغیر بود.
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نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

دالر

3/33863

 6ماهه

3/48993

 9ماهه

 21ماهه

-

3/81838

يورو

-3/07171

3/38424

-

3/26833

پوند

3/88286

3/58218

-

2/35838

فرانک

-3/53933

-3/69233

-

-3/88833

ين

3/39643

3/23333

-

3/14819

درهم امارات

3/56333

3/92419

-

2/39186

يوآنمرجع

4/88

4/88

4/88

4/88

لير ترکيه

22/3884

22/4388

22/4388

22/4388

عوامل تقويت دالر در مقابل اسعار:
 بیانیه فدرال رزرو
 رشد اقتصادی سه ماهه دوم سال در امریکا
 گمانه زنی در مورد افزایش نرخ بهره تا سپتامبر
عوامل تضعيف دالر در مقابل اسعار:
 سقوط بازار سهام چین
 رشد شاخص هزینه اشتغال امریکا
روز دوشنبه ،دالر امریکا در سطح حداقل دو هفتهای خود نوسان داشت .سطح حداقلی ارزش دالر در برابر سایر ارزهای
عمده ،پس از بزرگ ترین سقوط هشت ساله در بازار سهام چین رخ داد ،زیرا سرمایهگذاران به سراغ ارزهای امنی ماننبد
ین ژاپن رفتند .تحلیل گبران ببر ایبن نظرنبد کبه در ایبن روز ببا کباهش ارزش دالر امریکبا در براببر ارزهبای امبن،
سرمایه گذاران به متوقف کردن معامالت دالری خود اقدام کردند و از همین رو یورو نیز در برابر دالر امریکا تقویت شد.
در این روز شاخص دالر امریکا که ارزش این ارز را در برابر سایر ارزهای عمده نشان میدهد با  9/73درصبد افبت ببه
سطح  05/638واحد رسید.
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دالر امریکا روز سه شنبه در برابر یورو و ین تقویت شد .زیرا سرمایهگذاران اقدام به سودبری از تقویت این ارزها در روز
گذشته و فروش این ارزها در برابر دالر امریکا کردند .البته گمانه زنی بر این که بیانیبه فبدرال رزرو در روز چهارشبنبه
بیشتر به نفع افزایش نرخ بهره باشد نیز در تقویت دالر امریکا موثر بود .ارزش شاخص دالر امریکا با  9/26درصد رشد
به سطح  05/746واحد رسید.
روز چهارشنبه ،ارزش دالر امریکا در برابر سایر ارزها افزایش یافت .زیرا با به روزرسانی نظر فدرال رزرو در مبورد ببازار
کار این ذهنیت در بازار تقویت شد که شاید فدرال رزرو تا اوائل سپتامبر به جای پایان سال ،اقدام به باال بردن نرخ بهره
خود کند .الزم به ذکر است ،در بازار ،خط مشخصی برای زمان افزایش نرخ بهره وجود ندارد و هر بار جو به سوی یک
تاریخ تغییر میکند .در این روز شاخص دالر امریکا با  9/4درصد افزایش به سطح  07/160رسید.
روز پنجشنبه ،ارزش دالر امریکا به باالترین سطح یک هفتهای رسید زیرا آمار نشاندهنده رشد سریعتر اقتصاد امریکبا
در سه ماهه دوم سال بود .در حالی که روز قبل ،بیانیه فدرال رزرو باعث شد تا برخی با اطمینان بیشتر در مورد افزایش
نرخ بهره تا ماه سپتامبر سخن گویند ،آمار مذکور اعتماد به نفس این گروه را افزایش داد و جو بازار به نفع دالر امریکبا
شد .شاخص دالر امریکا با  9/6درصد رشد به سطح  07/405در پایان معامالت رسید ،ضمن آن که در این روز تا سطح
 07/773واحد نیز باال رفت.
روز جمعه ،در حالی که تصور آن بود که شاخص هزینه اشتغال  9/6درصد در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول رشد
کند ،تنها  9/2درصد افزایش یافت .این امر به معنای تورم کمتر تعبیر شد و باعث گردید گمانه زنبی در مبورد افبزایش
نرخ بهره به زمانی دورتر منتقل شود .از همین رو ارزش دالر امریکا در برابر سبایر ارزهبا تقلیبل یافبت .شباخص دالر
امریکا در این روز با  9/33درصد کاهش به سطح  07/239واحد رسید.
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تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  1980/11-1905/69دالر ببرای هبر اونبس در نبرخهبای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 9/18 ،درصد کاهش یافت.

دوشنبه ،بهای طال با کاهش ارزش ،به کمترین سطح  6/6سال گذشته که در هفته ماقبل به ثبت رسیده بود ،نزدیک
شد .نزدیک شدن زمان افزایش نرخ بهره در امریکا از منظر بازار ،با تقویت دالر ،معاملهگران را از فلز زردرنگ دور کرد .در
مجموع ،هفته با انتظار برای برگزاری جلسه دو روزه فدرال رزرو آغاز گردید.
روز سهشنبه ،انتظار معاملهگران به ارسال عالئمی از سوی فدرال رزرو مبنی بر زمانبندی افزایش نرخ بهره ،سبب
شد که بهای طال به رغم افزایش ناچیز ،کماکان در سطوح نازل  6/6سال گذشته باقی بماند .موسسه رویترز نیز اعالم نمود
که تقاضای جهانی طال در فصل دوم سال  ،2916به کمترین سطح از سال  2990تاکنون رسیده است .خالص واردات طالی
چین از هنگ کنگ نیز در ماه ژوئن به کمترین سطح  19ماه اخیر رسیده که باعث کاهش تمایل سرمایهگذاران بازار طال و اثر
منفی بر قیمت میباشد.
روز چهارشنبه ،همانند روز سهشنبه ،طال اندکی افزایش قیمت را به ثبت رساند .اما کماکان در سطوح نازل  6/6ساله
باقی ماند .بیانیه این روز فدرال رزرو ،زمان افزایش نرخ بهره امریکا را کماکان در هالهای از ابهام باقی گذاشت .اگرچه هنوز
هم فضا برای افزایش نرخ در ماه سپتامبر باز گذاشته شد.
روز پنجشنبه ،ارقام رشد اقتصادی سه ماهه دوم امریکا توانست با تقویت دالر و افزایش احتمال باال بردن نرخ بهره
امریکا تا انتهای سال جاری میالدی ،به افت یک درصدی بهای طال منجر شود.
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روز جمعه ارقام ضعیفتر از انتظار شاخص هزینههای اشتغال دولت امریکا به ضرر دالر عمل نمود و توانست طال را
اندکی تقویت نماید.

قیمت طال در ماه ژوئیه به میزان  7/8درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است .به دلیل گمانهزنیهایی که در
مورد جلو افتادن زمان احتمالی افزایش نرخ بهره در امریکا صورت گرفته ،بهای طال بزرگترین افت ماهیانه در دو سال گذشته
را در ماه ژوئن به ثبت رساند.

نفت

متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 2/66 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  47/32-48/70دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  48/99دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته
گذشته  6/92درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه
 62/21-63/47دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  63/13دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  69/64-61/46دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 61/93دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  4/95درصد کاهش داشت.
روز دوشنبه ،در پی سقوط بیش از  8درصدی شاخص بازار سهام چین و تشدید نگرانیها در مورد کاهش رشد اقتصادی
این کشور ،بهای نفت خام برنت و امریکا به ترتیب  2و  1/5درصد کاهش یافت .کاهش بهای نفت در حالی بود که پیشبینی
میشود تولید نفت عراق در ماه ژوئیه به باالترین سطح خود افزایش یافته باشد.
روز سهشنبه ،پس از کاهش چند روزه بهای نفت که افت  5تا  7درصدی آن را رقم زده بود ،میزان نوسانات بازار به شدت
کاهش یافت .در این روز بهای نفت برنت  17سنت کاهش یافت .اما در مقابل بهای نفت امریکا  60سنت افزوده شد .افزایش
بهای نفت امریکا به سبب پیشبینی کاهش در ذخایر نفت این کشور توسط موسسه  APIروی داد.
روز چهارشنبه ،میزان ذخایر نفت امریکا توسط موسسه مطالعات انرژی امریکا  EIAبسیار بیشتر از میزان پیشبینی شده
قبلی بود و اعالم شد که  4/293میلیون بشکه کاهش یافته است .این کاهش در ذخایر سبب شد تا بهای نفت امریکا  81سنت
افزایش یابد .اما نفت برنت افزایش  8سنتی را تجربه نمود.
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پس از دو روز افزایش نسبی بهای جهانی نفت خام ،در روز پنجشنبه با توجه به افزایش ارزش دالر ،بهای جهانی نفت
بخصوص نفت امریکا اندکی کاهش یافت .اما با توجه به عدم افزایش نرخ بهره کلیدی امریکا و مشخص نشدن زمان دقیق
افزایش آن ،این کاهش بسیار محدود بود.
روز جمعه ،تعداد سکوهای جدید استخراج نفت خام برای دومین هفته متوالی افزایش یافت .در هفته گذشته سکوهای
جدید استخراج نفت خام 6 ،عدد افزایش داشت .همچنین بازار سهام چین باز هم افت نمود و هفتهای ضعیف برای بازار سهام
این کشور رقم خورد .در این روز بهای نفت خام برنت  2/95درصد و بهای نفت خام امریکا  2/4درصد کاهش یافت.
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ﺟﻤﻌﻪ
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2015/07/31
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺭﺗﺒﻪ
ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 27ﮊﻭﺋﻴﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 28ﮊﻭﺋﻴﻪ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 29ﮊﻭﺋﻴﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 30ﮊﻭﺋﻴﻪ

ﺟﻤﻌﻪ
 31ﮊﻭﺋﻴﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ

07179

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

07151

07156

07148

07172

07170

07159

035

ﻋﻨﻮﺍﻥ

07184

13048

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

13038

12923

12946

13001

13091

13000

010

4

13012

12381

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

12325

12356

12394

12414

12389

12376

017

3

12397

10985

ﻳﻮﺭﻭ *

11090

11062

10986

10933

10984

11011

072

1

10933

09628

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

09628

09626

09681

09693

09661

09658

049

5

09611

15510

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15559

15611

15604

15601

15622

15599

031

2

15552

139297

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

139844

139738

139900

139437

139470

139678

035

139194

109629

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

109236

109528

109650

108911

109580

109381

018

109573

108080

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

110000

109620

109025

108750

109840

109447

008

109540

5462

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

5347

5330

5338

5331

5221

5313

502

5594

4814

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

4739

4798

4879

4852

4732

4800

255

4926

17569

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(

17441

17630

17751

17746

17690

17652

102

17834

20545

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

20350

20329

20303

20523

20585

20418

120

20666

6580
11347

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

6505
11056

6555
11174

6631
11212

6669
11257

6696
11309

6611
11202

121
297

6692
11544

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(
* ھر واحد به دالر آمريکا
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