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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 ،بخش مسکن همچنان به عنوان بخش پیشتاز اقتصاد مطرح است .تعداد خانههای شروع به ساخت و فروش
خانههای موجود به میزان بسیار مطلوبی در ماه ژوئیه افزایش یافتند و شاخص بازار مسکن از وجود اعتماد کافی در بین
سازندگان خبر داد .تورم در ماه ژوئیه به  0/2درصد افزایش یافته و شاخص پیشنگر اقتصاد این کشور برای اولین بار از ماه
فوریه ،منفی شد.
هفته گذشته آمار تجارت خارجی حوزه یورو نشان دهنده مازاد تجاری بیشتر این حوزه در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل از
آن بود .همچنین پیشبینی شاخص مدیران خرید بخش تولیدات کارخانهای ماه اوت حاکی از آن است که رشد این بخش
در ماه اوت مانند ماه ژوئیه خواهد بود .هر چند این پیشبینی برای اقتصاد آلمان نشان دهنده رشد بیشتر بخش تولیدات
کارخانهای است.
در انگلستان پس از  6ماه عدم تغییر در سطح عمومی قیمتها ،سرانجام تورم روند افزایشی به خود دید .این مورد
عالوه بر عدم رشد مناسب در دستمزد حقیقی باز هم زمزمه افزایش نرخ بهره در آغاز سال  2006میالدی را بر زبانها
انداخت.
مهمترین شاخص اقتصادی هفته گذشته در ژاپن کسری تجاری بود که باز هم تعمیق شد .ضعف صادرات و افزایش
شدید واردات از دالیل اصلی افزایش کسری تجاری بود .در کنار آن ،شاخص کلیه فعالیتهای صنعتی در این کشور بهبود
یافت.
در روزهای ابتدایی هفته گذشته دالر امریکا تقویت شد .اما از روز چهارشنبه به بعد ارزش دالر امریکا در برابر سایر
ارزهای عمده کاهش یافت .علت تضعیف دالر ،کم رنگ شدن احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر بود.
هفته گذشته ،تاثیرات تقویت یوآن چین ،ارقام اقتصادی متناقض از اقتصاد امریکا ،ضعف اقتصاد جهانی در پی ارقام
اقتصادی ضعیف از سراسر دنیا بخصوص چین ،در کنار نزول بازار سهام ،به افزایش بهای فلز زرد رنگ منجر شد.
در هفته گذشته ،متوسط بهای جهانی نفت خام در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل کاهش یافت .انقباض اقتصاد
ژاپن ،ادامه افت بازار سهام چین ،کاهش موقعیتهای فزونی در بازار نفت ،افزیش ذخایر نفت امریکا و افت بخش
کارخانهای چین از مهمترین دالیل افت بهای جهانی نفت خام بود.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

امريکا
بخش مسکن
تعداد خانههای مسکونی شروع به ساخت به عنوان مبنایی برای ارزیابی وضعیت مسکن و شمای آینده آن مورد استفاده
قرار میگیرد .بر اساس ارقام ارائه شده از سوی اداره آمار امریکا ،تعداد خانههای شروع به ساخت در ماه ژوئیه به 0/206
میلیون واحد رسیده که باالترین میزان از اکتبر  2002تا کنون میباشد .همچنین ارقام شروع به ساخت در ماه مه و ژوئن مورد
تجدید نظر صعودی قرار گرفتند .در ماه ژوئیه بیشترین میزان افزایش در ساخت خانههای مسکونی تک واحدی با  02/6درصد
رشد نسبت به ماه ژوئن بود .اما ساخت و ساز آپارتمانهای مسکونی در ژوئیه نسبت به ژوئن  02درصد کاهش یافته است.
افت ساخت و ساز آپارتمان در ماه ژوئیه به علت افزایش  66درصدی آن در ماه ژوئن بعد از تجدیدنظر صعودی بود.
شاخص بازار مسکن که توسط انجمن ملی سازندگان خانه 0منتشر میشود ،تعداد فروش خانه و نیز میزان ساخت و ساز آتی
مسکن را نشان میدهد .در ماه ژوئیه این شاخص به  60واحد رسیده که باالترین سطح از سال  2002تا کنون محسوب
میشود .بر این اساس سازندگان مسکن نسبت به قبل اعتماد بیشتری در مورد بهبود فروش مسکن در آینده کسب نمودهاند.
همچنین فروش خانههای موجود (غیر نوساز) در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئن  2درصد افزایش یافته و به  2/25میلیون
واحد رسیده که باالترین سطح از فوریه  2002تاکنون بوده است .بخش اعظم افزایش فروش به امالک تک واحدی مربوط
بوده است.
با توجه به ارقام مشاهده شده در بازار مسکن ،به نظر میرسد شرایط فعلی این بازار به وضعیت عادی رسیده است .قیمت
مسکن در سال گذشته و سال جاری افزایش داشته و میزان فروش خانهها توسط بانکها ناشی از نکول وامهای رهنی به 2
درصد کل فروش امالک رسیده که حاکی از استقرار شرایط عادی در بازار است .همچنین میانگین انتظار امالک برای فروش
از  84روز در سال گذشته به  88روز در سال جاری کاهش یافته که نشانه دیگری بر سالمت بازار مسکن میباشد.
تورم
بر اساس ارقام اداره آمار نیروی کار امریکا ،در مقایسه ماهانه ،تورم از  0/6درصد در ماه ژوئن به  0/0درصد در ماه ژوئیه
کاهش یافت .اما در ماه ژوئیه در مقایسه با ژوئیه سال قبل ،تورم به  0/2درصد رسید ،در حالی که در ماه ژوئن در سطح 0/0
درصد قرار داشت .در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئیه  ،2008قیمت انرژی  08/6درصد کاهش یافت که بیشترین تاثیر را در
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کاهش تورم داشته است .درمقابل در همین بازه زمانی سطح قیمت مواد غذایی  0/6درصد افزایش یافت .البته سطح تورم پایه
(تورم منهای نوسان قیمت مواد غذایی و انرژی) در ماه ژوئیه در مقیاس ساالنه به مانند ماه ژوئن در سطح  0/4درصد ثابت
باقی ماند.
شاخص پيشنگر اقتصادي
شاخص پیشنگر اقتصاد امریکا  LEI0در ماه ژوئیه  0/2درصد منقبض شد .این اولین رقم منفی شاخص مذکور از فوریه
گذشته تا کنون بوده است .بررسیها نشان میدهد کاهش  06/6درصدی پروانههای ساخت مسکن در ماه ژوئیه در مقایسه با
ماه ژوئن بیشترین تاثیر را در افت شاخص  LEIداشته است .یکی دیگر از دالیل افت شاخص مذکور ،افت بازار سهام در ماه
ژوئیه بوده است .در مقابل ،شاخصهای بخش مصرف و سرمایهگذاری و تولیدات صنعتی و همچنین اشتغال رشد مثبت را
گزارش نمودهاند.
متقاضيان بيمه بيکاري
تعداد متقاضیانی که برای نخستین بار بیمه بیکاری درخواست مینمایند درهفته منتهی به  4اوت در مقایسه با هفته ماقبل
آن حدود  8هزار نفر افزایش یافته و به  222هزار نفر رسید .میانگین متحرک  8هفتهای این متقاضیان در هفته مذکور در
مقایسه با هفته ماقبل آن با  2200نفر کاهش به  220/200هزار نفر رسید .تعداد کل متقاضیان بیمه بیکاری نیز با  28هزار نفر
کاهش به  2/228میلیون نفر رسیده است.

منطقه يورو
آمار منتشره
هفته گذشته آمار تجارت خارجی حوزه یورو منتشر شد .بر اساس این آمار ،مازاد تجاری حوزه یورو در ماه ژوئن 20/5
میلیارد یورو بوده که نسبت به ماه قبل از آن نزدیک  6درصد افزایش نشان میدهد .مازاد تجاری ماه مه  20/6میلیارد یورو
بود .مازاد تجاری مثبت با تداوم کاهش ارزش یورو در برابر دالر امریکا میتواند تضمین کننده تقاضای صادراتی برای حوزه
یورو باشد تا بدین شکل رشد اقتصادی در این حوزه از سطوح بسیار پایین آن رهایی یابد.
دیگر آمار منتشره هفته گذشته نشان میدهد که میزان ساخت و ساز حوزه یورو در ماه ژوئن نسبت به ژوئن سال گذشته
 2/6درصد افت داشته است .این در حالی بود که در ماه مه نسبت به مه سال قبل ساخت وساز  0/6درصد رشد داشت.
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پیشبینی شاخص مدیران خرید در بخش خدمات و تولیدات کارخانهای برای ماه اوت نیز در هفته گذشته منتشر شد .بر
اساس این آمار پیشبینی میشود ،شاخص مدیران خرید بخش خدمات در ماه اوت 28/6 ،واحد باشد که از سطح  28واحد ماه
گذشته بیشتر خواهد بود .اما در مورد تولیدات کارخانهای ،پیشبینی میشود که شاخص مدیران خرید در ماه اوت نسبت به ماه
ژوئیه بدون تغییر باشد و در همان سطح  22/8واحد قرار گیرد .الزم به ذکر است که هر رقمی باالتر از سطح میانی  20واحد
به معنای رشد آن بخش است.
پیشبینی شاخص مدیران خرید بخش تولیدات کارخانهای آلمان که شاخصی مهم برای بازارهاست ،در هفته گذشته نشان
دهنده رشد بیشتر این بخش در ماه اوت نسبت به ماه ژوئیه است .پیشبینی میشود شاخص مدیران خرید بخش تولیدات
کارخانهای آلمان در ماه اوت  26/2واحد باشد که از سطح  20/4واحد ماه قبل بیشتر است.
این آمار نشان میدهد که حوزه یورو به روند بهبود ضعیف خود همچنان ادامه خواهد داد و در این بین آلمان به عنوان
برترین اقتصاد حوزه یورو ،همچنان وضعیتی به مراتب بهتر از سایر کشورها را داراست .این مساله در نظرسنجی بلومبرگ از
اقتصاددانان نیز نمود یافته است .موسسه مذکور میگوید کمتر از  60درصد اقتصاددانان باور دارند که در کوتاه مدت چشم انداز
حوزه یورو بهتر خواهد شد و البته کمتر از  2درصد معتقدند که چشمانداز از این بدتر میشود .در همین حال بیش از  52درصد
آنان معتقدند احتمال آن که بار دیگر تورم تا پایان سال منفی شود ،بسیار زیاد است .از همین رو اکثریت آنان معتقدند که بانک
مرکزی اروپا تا ماه سپتامبر سال 2006همچنان سیاست تسهیل مقداری خود را با قوت ادامه میدهد و از این ماه به بعد امکان
کاهش آن وجود دارد .در حال حاضر بانک مرکزی اروپا هر ماه  60میلیارد یورو برای این برنامه اختصاص داده است.

انگلستان
تورم
تورم انگلستان در ماه ژوئیه افزایش یافت .این افزایش پس از  6ماه عدم افزایش تورم در این کشور رخ داد .شاخص قیمت
مصرفکننده در یک سال منتهی به ژوئیه  0/0درصد افزایش یافت.
در  6ماه گذشته افت شدید قیمت نفت خام و تقویت پوند با کاهش هزینه واردات به عدم تغییر در سطح عمومی قیمتها
منجر شد .اما افزایش قیمت پوشاک در این کشور توانست تورم ماه ژوئیه را هر چند به میزان ناچیز افزایش دهد .از سوی
دیگر ،تورم پایه نیز که بیش از شاخص اصلی تورم مدنظر است ،به بیشترین سطح  2ماه گذشته رسید و از  0/4درصد پیشین
به  0/2درصد در ماه ژوئیه افزایش یافت .افزایش تورم پایه بار دیگر معاملهگران را به فکر گمانهزنی در مورد افزایش نرخ بهره
در انگلستان انداخت .موضوعی که با توجه به عدم رشد قیمتها و رشد نه چندان مطلوب دستمزدهای حقیقی از سوی مقامات
بانک مرکزی به تاخیر افتاده است.
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خردهفروشي
خردهفروشی انگلستان در ماه ژوئیه ناامیدکننده بود .تحلیلگران انتظار داشتند که حجم خردهفروشی  0/8درصد نسبت به
ماه ژوئن و  8/8درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کند .اما در حقیقت فروش تنها  0/0درصد در دوره ماهانه و 8/2
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد .اگرچه این ارقام در مقایسه با پیشبینیهای صورت گرفته چندان مطلوب
نبودند ،ولی کماکان حاکی از رشد در بخش خردهفروشی انگلستان میباشند .افزایش مذکور را میتوان به سطوح نازل تورم و
رشد نسبی دستمزدهای حقیقی نسبت داد که در افزایش مخارج مصرفکننده موثر است و باال رفتن حجم فروش را تایید
میکند.
ژاپن
تراز تجاري
ژاپن بزرگترین کسری تجاری از ماه ژانویه تا ژوئیه را به ثبت رساند .کاهش رشد صادرات در دوره مذکور بسیار فراتر از
افت واردات بود ،لذا کسری تجاری این کشور عمیقتر شد .صادرات از رشد  5/2درصدی در دوره سالیانه در ماه ژوئن ،به 2/6
درصد در ماه ژوئیه رسید .اگرچه از پیشبینی تحلیلگران باالتر بود .واردات نیز افت  6/2درصدی داشت .در مجموع ارقام
ضعیف صادرات نشان میدهد تقاضای خارجی در سومین اقتصاد بزرگ دنیا به اندازهای قوی نیست که بتواند به رشد اقتصادی
در فصل سوم کمک کند .بنابراین رقمی بهتر از رشد  -0/6درصدی در فصل دوم به دست نخواهد آمد.
شاخص مجموع فعاليتهاي صنعتي
مجموع فعالیتهای صنعتی ژاپن پس از افت ماه مه ،در ماه ژوئن به طور غیرمنتظره افزایش یافت .این شاخص  0/6درصد
نسبت به ماه قبل رشد داشت .شاخصی که تنها تولیدات صنعتی را اندازهگیری میکند  0/0درصد رشد نشان داد .در حالی که
شاخصی که فعالیتهای ساخت و ساز را اندازه میگیرد  0/2درصد تنزل یافته است .ارقام کلی این شاخص در راستای تصمیم
مقامات اقتصادی این کشور برای عدم افزایش سیاست تسهیل مقداری بانک مرکزی قرار دارد.

چين
شاخص مدیران خرید کارخانهای چین از  82/4واحد در ماه ژوئیه به  82/0واحد در ماه اوت کاهش یافت که پایینترین
سطح در  6/2سال اخیر است .این وضعیت به معنی انقباض بخش کارخانهای این کشور و تاثیر منفی بر رشد اقتصادی است.
در گزارش شماره  05از همین مجموعه به افت 62درصدی بازار سهام چین از اواسط ماه ژوئن تا پایان ماه ژوئیه اشاره
شده بود .در این شماره ،دالیل فنی و اقتصادی این سقوط بیشتر مورد بحث قرار میگیرد .بعد از رشد حدود  020درصدی بازار
5

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

سهام چین طی یک سال گذشته و به حداکثر رسیدن شاخص کل بازار در  02ژوئن  ،2002روند نزولی بازار سهام این کشور
آغاز شد .برخی از کارشناسان دلیل نوسانات زیاد بازار سهام این کشور را ورود تعداد زیادی از سرمایهگذاران جدید به بازار سهام
در مدت مذکور میدانند که سبب رشد حبابگونه بازار سهام بدون تناسب با ارقام واقعی اقتصادی چین شده بود .پس از
تصمیم دولت چین به منظور تبدیل بورس شانگهای به بازار بورس بینالمللی ،اجازه معامالت سهام شرکتهای چینی در بازار
هنگکنگ صادر شد .در پی این اقدام تنها در مدت  4ماه شاخص سهام شانگهای 000 ،درصد رشد داشت .در حالی که در
همین مدت بازار سهام امریکا تنها  0/0درصد رشد نموده بود .اقدام دیگر دولت چین در تسهیل قوانین استقراض و استفاده از
اهرم مالی 0برای انجام معامالت در بازار بورس چین ،سبب ورود  02میلیون سرمایهگذار جدید به بازار سهام این کشور و
ایجاد نوسان زیاد در این بازار شد .با ورود سرمایهگذاران جدید که بیشتر آنها افراد غیرحرفهای بودند ،قیمت سهام بدون داشتن
تناسب با ارقام اقتصادی رشد نمود .این مسئله سرمایهگذاران حرفهای را متوجه شکاف موجود بین شاخص سهام و ارقام
اقتصادی چین و افزایش ریسک بازار نموده و در نهایت سبب خروج آنها از بازار سهام چین شد .این رفتار ،سبب شد تا
سرمایهگذاران غیرحرفهای نیز به تبعیت ،رفتار مشابهی را از خود نشان داده که در نهایت سبب سقوط بازار سهام این کشور
شد.
البته برخی از افراد ،سقوط بازار سهام چین را به تسویه حساب طرفداران آقای جیانگزمین رییس جمهور اسبق چین با
حزب دولت حاکم مرتبط میدانند .این افراد معتقدند خارج کردن سرمایه از سوی طرفداران رییس جمهور اسبق چین از بازار
سهام به منظور اثبات بیکفایتی دولت حاکم ،دلیل سقوط بازار سهام این کشور است.
دولت حاکم نیز سعی نمود با بستن حدود  20درصد نمادهای معامالتی و صدور مجور برای ارگانهای دولتی از جمله بانک
مرکزی برای خرید سهام ،از سقوط بازار سهام جلوگیری نماید .همچنین دولت سعی نموده سقوط بازار سهام را به رفتار
غیرحرفهای و فروش حجم باالی سهام از سوی فعاالن بازار منتسب و ارتباط افت شاخصهای اقتصادی با این پدیده را
کمرنگ سازد .همچنین سقوط بازار سهام سبب شده برخی از افراد زیان دیده برای فرار از خطر ورشکستگی به فروش امالک
و مستغالت خود در قیمتهای پایینتر از قیمت واقعی بازار روی آورند که کاهش قیمت امالک در این کشور را به همراه
داشته است .این مسئله ریسک بروز بحران مسکن ،شبیه آنچه در سال  2004-2002در امریکا به وقع پیوست را افزایش داده
است.

Leverage

6

1

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

روسيه
ارزش روبل در هفته گذشته به پایینترین سطح در  6ماه گذشته کاهش یافت .در پی افت بهای نفت خام جهانی و اعمال
تحریم های بینالمللی علیه این کشور ،پیشبینی شده رشد اقتصادی این کشور در سال  2002به  -6/6درصد کاهش یابد .در
پایان هفته گذشته نرخ برابری هر دالر به  62/48روبل رسید .بانک مرکزی روسیه برای بهبود رشد اقتصادی نرخ بهره کلیدی
را از  02درصد در ماه دسامبر  2008به  00درصد در ابتدای ماه اوت کاهش داده است .اما کاهش شدید ارزش روبل و افزایش
تورم به  02/6درصد ،امکان کاهش بیشتر نرخ بهره کلیدی را برای بانک مرکزی روسیه کمرنگ ساخته است.
تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین ،یورو ،فرانک و پوند به ترتیبب ،0/62 ،0/22
 0/85و  0/62درصد تضعیف شد.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  0/0022-0/0645دالر و هر پوند در محدوده
 0/2246-0/2650دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  022/02-028/80ین متغیر بود.

عوامل تقويت دالر در مقابل اسعار:
 کم رنگ شدن احتمال جنگ ارزی
 اخبار مثبت بازار مستغالت ایاالت متحده
عوامل تضعيف دالر در مقابل اسعار:
 انتشار صورتجلسه فدرال رزرو
 کم شدن احتمال افزایش نرخ بهره امریکا در ماه سپتامبر
 نگرانی در مورد رشد اقتصادی جهان در سال جاری میالدی به دلیل ضعف فعالیتهای کارخانهای چین
ارزش دالر آمریکا روز دوشنبه در برابر سبدی از ارزهای عمده افزایش یافت .این سومین روز معامالتی پیاپی بود که دالر
امریکا تقویت میشد .این رشد از آن رو رخ داد که معاملهگران بیشتر در پی اخبار مربوط به افزایش نرخ بهره امریکا بودند و
نگرانی در مورد جنگ ارزی که چین آغازگر آن بود ،به طور چشمگیری کاهش یافت .0عدم تضعیف بیشتر یوان توسط بانک
مرکزی چین ،این گمانه را بین بازیگران بازار تقویت کرد که دیگر در چند هفته آتی ،خبری از کاهش ارزش یوان و واکنش
احتمالی از سوی دیگر بانکهای مرکزی نیست.
روز سه شنبه ،ارزش دالر امریکا در برابر یورو تقویت شد .اخبار مثبت از بازار مستغالت ایاالت متحده به گمانه زنی در
مورد افزایش زودهنگام نرخ بهره فدرال رزرو دامن زد و از همین رو ارزش دالر امریکا باال رفت .البته با وجود افت شدید بازار
سهام چین و روی آوردن معاملهگران به ارزهای امن مانند ین ژاپن و فرانک سوییس ،ارزش دالر امریکا در برابر این ارزها
افت کرد .در حالی که در معامالت اولیه روز ،شاخص دالر امریکا افت کرده بود ،با انتشار آمار بازار مستغالت ایاالت متحده،
شاخص دالر امریکا رشد  0/2درصدی را ثبت کرد.
روز چهارشنبه ،انتشار صورتجلسه روزهای  24و  25ژوئیه فدرال رزرو موجب شد تا معامله گران از انتظارات خود مبنی بر
افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر عقب گرد داشته باشند .از همین رو ،دالر امریکا در برابر سایر ارزهای عمده تضعیف شد .این

 0با کاهش ناگهانی ارزش یوان توسط بانک مرکزی چین این گمانه شکل گرفت که فدرال رزرو برای مقابله با این رفتار از افزایش نرخ بهره جلوگیری نماید .اما عدم تداوم
تضعیف یوان توسط بانک مرکزی چین این نگرانی را کاهش داد.
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صورت جلسه نشان داد که تنها یک عضور کمیته بازار باز فدرال رزرو حاضر به افزایش نرخ بهره است .البته دیگر اعضای
کمیته نیز معترف بوده اند که بهبود در بازار نیروی کار و شرایط اقتصادی ،ایاالت متحده را آرام آرام برای افزایش نرخ بهره
پس از قریب یک دهه آماده می کند .در این روز شاخص دالر امریکا به میزان  0/2درصد کاهش داشت.
روز پنجشنبه ،همانند روز معامالتی قبل ،ارزش دالر امریکا در مقابل یورو کاهش یافت ،زیرا انتظار از افزایش نرخ بهره
فدرال رزرو در ماه سپتامبر کم رنگ تر از گذشته شد .در این روز ارزش هر یورو با افزایش بیش از یک درصد ،به  0/02دالر
امریکا رسید .بازار اوراق قرضه امریکا و نرخ بهره کوتاه مدت در این بازار حکایت از آن داشت که معامله گران احتمال افزایش
نرخ بهره فدرال رزرو را یک سوم می دانستند در حالی که در هفته قبل از آن این احتمال  84درصد بود .شاخص دالر امریکا
در این روز با  0/62درصد افت مواجه بود.
روز جمعه ،با انتشار آمار ضعیف کارخانه ای در چین ،ارزش دالر امریکا باز هم در برابر یورو تضعیف شد ،زیرا این آمار به
نگرانی ها در مورد رشد اقتصاد جهانی دامن زد و باعث شد تا بار دیگر معاملهگران از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آتی
میالدی نا امید شوند .در این روز شاخص دالر امریکا یک درصد از ارزش خود را از دست داد و به سطح روز  60ماه ژوئن
رسید.
نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

دالر

3/31923

 6ماهه

3/03133

 9ماهه

 21ماهه

-

3/30763

يورو

-3/02643

3/30133

-

3/20672

پوند

3/03033

3/77370

-

2/30933

فرانک

-3/71733

-3/63233

-

-3/07233

ين

3/39127

3/23119

-

3/17627

درهم امارات

3/33136

3/93273

-

2/21719

يوآنمرجع

7/30

7/30

7/30

7/30

لير ترکيه

22/9733

22/9733

22/9733

22/9733
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تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0006/80-0024/60دالر ببرای هبر اونبس در نبرخهبای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 2/04 ،درصد افزایش یافت.

هفته ماقبل بهای طال بیشترین افزایش هفتگی  6ماه گذشته را به ثبت رساند .ارقام ضعیف اشتغال در امریکا و نگرانیهای
مستمر پیرامون تضعیف یوآن از سوی بانک مرکزی چین ،به صعود بهای طال منجر شد .بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند
که اقدام بانک مرکزی چین در تضعیف یوآن خواهد توانست تصمیم فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره امریکا را به تاخیر
بیاندازد .در ادامه ،روز دوشنبه ،روند صعودی بهای طال ادامه یافت و فلز زرد رنگ  0/2درصد افزایش ارزش داشت .در این روز
معاملهگران برای جهتگیری قطعی پیرامون روند آتی بهای طال در انتظار صورتجلسه فدرال رزرو در روز چهارشنبه بودند تا
بتوانند در مورد زمان افزایش نرخ بهره تخمین محتملتری ارائه دهند.
روز سهشنبه ،ارقام فراتر از انتظار بخش مسکن 0در امریکا توانست بار دیگر با تقویت احتمال افزایش زودهنگام نرخ بهره
فدرال رزرو و به دنبال آن تقویت دالر ،به افت بهای طال منجر شود .البته این افت بهای طال موقتی بود و در روز چهارشنبه،
بار دیگر بهای طال روند صعودی به خود دید .سرانجام صورتجلسه ماه ژوئیه فدرال رزرو منتشر شد و مشخص گردید که
احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر از پیشبینیهای پیشین بازار بعیدتر است .لذا دالر با افت ارزش روبرو
1

ارقام تعداد حانههای شروع به ساخت در امریکا به بیشترین سطح  4سال گذشته رسید.
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گردید و در پی آن بهای طال صعود کرد .با در نظر گرفتن ارقام تورم در امریکا و ارقام ضعیف از اقتصاد جهانی ،گزینه افزایش
نرخ بهره در ماه سپتامبر تقریباً منتفی شد.
روز پنجشنبه ،روند صعودی طال باز هم ادامه یافت و بهای فلز زرد رنگ به بیشترین سطح  2هفته اخیر رسید .تاثیر
صورتجلسه فدرال رزرو و مشخص شدن این مورد که این بانک هیچ عجلهای برای افزایش نرخ بهره ندارد ،به افزایش بهای
طال منجر شد.
روز جمعه ،بهای طال باز هم افزایش یافت و به بیشترین سطح  6هفته گذشته رسید .به عالوه ،بزرگترین افزایش هفتگی
از اواسط ژانویه تاکنون را به ثبت رساند .بازار سهام در این هفته بدترین عملکرد یک سال گذشته را تجربه کرد .شاخص دالر
نیز به کمترین سطح  2ماه اخیر رسید .ارقام بخش کارخانهای در چین ،نگرانیها پیرامون ضعف اقتصاد جهانی را افزایش داد و
معاملهگران را به سوی داراییهای امن همچون طال سوق داد.

نفت

متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 8/22 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  80/82-82/62دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  80/64دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته
گذشته  8/66درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه
 82/86-84/40دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  82/66دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  88/06-82/56دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 82/60دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  6/55درصد کاهش داشت.
روز دوشنبه ،ژاپن اعالم نمود در فصل دوم  2002اقتصاد این کشور 0/6 ،درصد کوچکتر از دوره مشابه سال قبل شده
است .ادامه افت بازار سهام چین نیز عامل دیگری بود تا تقاضای نفت خام با ابهام روبرو شود .همچنین تعداد موقعیتهای
فزونی در بازار نفت برنت به پایینترین سطح از دسامبر  2008و در بازار نفت امریکا به پایینترین سطح از سال  2000رسید.
این عوامل در کنار افزایش ارزش دالر سبب کاهش بهای جهانی نفت خام شدند.
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روز سهشنبه ،موسسه  APIبرآورد نمود در هفته منتهی به  08اوت ذخایر نفت امریکا  2/6میلیون بشکه کاهش یافته است.
با وجود افت بهای نفت خام در بیش از یک ماه گذشته ،این خبر سبب شد تا بهای نفت در این روز تا حدودی افزایش یابد که
در مورد نفت امریکا محسوستر بود.
روز چهارشنبه ،بهای نفت امریکا بیش از  8درصد و بهای نفت برنت در حدود  6/8درصد کاهش یافت .حتی در برخی از
ساعات این روز ،نفت امریکا چند سنت زیر  80دالر در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت .موسسه مطالعات انرژی امریکا بر
خالف انتظارات قبلی از افزایش  2/62میلیون بشکهای ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به  08اوت خبر داد.
پیشبینی شده بود برای چندمین هفته متوالی ذخایر نفت امریکا کاهش داشته باشد که ارقام رسمی خالف آن را اثبات کرد.
روز پنجشنبه ،خبر شکلگیری اولین گردباد سال  2002با نام طوفان "دنی" در غرب اقیانوس اطلس سبب شد بهای نفت
خام افزایش یابد .گسترش این طوفان به مناطق نفت خیز امریکا و همچنین خلیج مکزیک ،می تواند تولید و پاالیش نفت خام
در امریکا را با مشکل روبرو سازد .این خبر سبب افزایش بهای نفت خام امریکا شد اما نفت برنت کاهش قیمت را تجربه نمود.
روز جمعه ،ارقام شاخص مدیران خرید چین (دومین مصرفکننده نفت جهان) نشان دادند که بخش کارخانهای این کشور
با بیشترین سرعت در  6/2سال گذشته منقبض شده است .این خبر افت بهای نفت خام را به همراه داشت .بهای نفت خام
امریکا در این روز سطح  65/46دالر در هر بشکه را لمس نمود که پایینترین سطح در  6/2سال گذشته محسوب میشود.
البته در پایان معامالت بهای نفت خام امریکا به  80/82دالر در هر بشکه رسید.
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