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خالصه
در امریکا ،شاخص اعتماد مصرفکننده ماه اوت افزایش یافت و سفارش کاالهای بادوام ماه ژوئیه رشد مناسبی را ثبت نمود .در
فصل دوم با توجه به افزایش مصرف و سرمایهگذاری ،نرخ رشد اقتصادی در بازنگری دوم از  2/3به  3/7درصد مورد تجدید نظر
واقع شد .همچنین درآمد و مخارج خصوصی در ماه ژوئیه رشد مناسبی یافت ،اما شاخص قیمت مخارج خصوصی اندکی کاسته شد
که میتواند نشانهای بر کاهش تورم باشد.
هفته گذشته بار دیگر مقامات بانک مرکزی اروپا بر این امر پافشاری کردند که هر گونه اقدامی برای مقابله با ریسکهای
ضدتورمی را به انجام خواهند رساند .از سوی دیگر ،آمار رشد اقتصادی آلمان در فصل دوم حکایت از آن دارد که روند بهبود
اقتصادی این کشور به عنوان بزرگترین اقتصاد حوزه یورو همچنان بدون تغییر است.
در انگلستان ،ارقام قوی بخش خارجی نشان از آن داشت که رشد اقتصادی فصل دوم این کشور را میتوان به این بخش
مدیون دانست .به عالوه ،سرمایهگذاری تجاری و مخارج مصرفی نیز در این رشد دخیل بودند .عالوه بر آن ،بهبود تمایالت مصرفی
در ماه اوت نیز از اهم اخبار هفته گذشته بود.
هفته گذشته هفته آرامی از منظر شاخصهای اقتصادی در ژاپن بود .انتشار ارقام تورم توانست با ناامید کردن مقامات ژاپنی در
مورد دستیابی به هدف  2درصدی در سال  ،2102بار دیگر زمزمه انبساط پولی بیشتر در این کشور را بر سر زبانها بیندازد.
در ابتدای هفته گذشته ارزش دالر امریکا به پایین ترین سطح هفتگی خود رسید .اما در طول هفته با آرام شدن بازارهای
جهانی و ریسکپذیر شدن معامله گران ،دالر امریکا تقویت شد .از سوی دیگر ،هر چند بسیاری معتقدند که نرخ بهره امریکا در ماه
آتی افزایش نمییابد ،اما این امکان هنوز به طور کامل رد نمیشود.
هفته گذشته فلز زرد رنگ با افت ارزش روبه رو شد .مهمترین محرک این افت ،صعود دالر امریکا در پی ارقام مناسب اقتصادی
این کشور و بهبود در بازار سهام این کشور بود .اگرچه در مقایسه نرخ ابتدا و انتهای هفته متوسط ارزش طال رشد داشته است.
هفته گذشته متوسط بهای جهانی نفت خام در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل کاهش یافت .اما در مقایسه نرخ ابتدا و
انتهای هفته ،روند بازار کامال صعودی بود .ترمیم موقعیتهای کسری ( )Short positionتوسط فعاالن بازار ،اعالم حالت
اضطراری توسط شرکت شل در نیجریه به علت اختالل در خط لوله انتقال نفت با ظرفیت  081هزار بشکه ،کاهش ذخایر نفت در
منطقه کوش ینگ امریکا ،نگرانی در مورد طوفان در خلیج مکزیک ،افزایش بهای سوخت به علت توقف تولید در یکی از
پاالیشگاه های شرکت فیلیپس در ایاالت نیوجرسی ،بروز مشکل فنی در پاالیشگاه نفت شرکت  PHFدر دالور سیتی و همچنین
توقف تولید در پاالیشگاه  414هزار بشکهای شرکت شل در رتردام هلند ،از جمله علل افزایش بهای نفت خام بود.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

امريکا
اعتماد مصرفي
پس از کاهش شدید شاخص اعتماد مصرف کننده در ماه ژوئیه ،در ماه اوت این شاخص با  01/5واحد رشد به سطح
 010/5واحد رسید .در ماه اوت اجزای شاخص اعتماد مصرفکننده از جمله شاخص مربوط به وضعیت حال و دیدگاه
مصرفیکنندگان در خصوص آینده بهبود یافتند .الزم به ذکر است در شاخص ماه اوت از ارقام ارائه شده تا  03اوت استفاده
شده که این تاریخ قبل از سقوط بازار سهام چین بوده و ممکن است در ماه سپتامبر افت شاخص اعتماد مصرفی را به همراه
داشته باشد .یکی از نکات مهم ارقام اعتماد مصرفی در هفته مورد بررسی این بود که تعداد افرادی که معتقد بودند فرصتهای
شغلی زیادی در سطح اقتصاد موجود است ،در مقایسه با افرادی که نظر عکس دارند ،به شدت افزایش یافته است .البته ارقام
اخیر نشان دادند که تمایل مصرفکنندگان برای خرید کاالهای بادوام از جمله اتومبیل و حتی منازل مسکونی تا حدودی
کاهش یافته است .اما در مجموع ،اجزای شاخص اعتماد مصرفی بر بهبود رشد اقتصادی تاکید داشتند.
سفارشات کاالهاي بادوام
افزایش  2درصدی سفارشات کاالهای بادوام در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئن نشان دهنده رشد بهتر سفارشات
کارخانهای در مقایسه با شروع سال  2105بود .همچنین ارقام رشد سفارشات کاالهای مربوط به ماه ژوئن از  3/4درصد به
 4/0درصد مورد تجدید نظر قرار گرفت.
میزان سفارشات کاال های بادوام به استثنای ارقام پر نوسان مربوط به حمل و نقل در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئن رشد
 1/2درصدی داشت .اما با توجه به رشد مناسب برخی از اجزای سفارشات کاالهای بادوام از جمله افزایش  4/2درصدی
سفارش اتومبیل و رشد  22/3درصدی سفارشات در بخش نظامی ،به نظر میرسد ،تمایل برای سرمایهگذاری در بخش کسب
و کار در ماه ژوئیه اندک بوده است .همچنین میزان سفارشات کاالهای سرمایهای در ماه ژوئیه تنها  1/2درصد افزایش یافته
است .با توجه به افت شاخص مدیران خرید کارخانهای و خدماتی در ماه اوت به نظر میرسد میزان افزایش در سفارشات
کاالهای سرمایهای چندان مناسب نباشد .در نتیجه ،احتمال کاهش در ارقام سفارشات ماه اوت وجود خواهد داشت.
رشد اقتصادي
نرخ رشد اقتصادی فصل دوم امریکا از  2/3درصد به  3/7درصد در سال مورد تجدید نظر قرار گرفت .بر اساس ارقام اخیر،
نرخ رشد مخارج مصرفی (هم مصرفی بادوام و هم غیر بادوام) از  2/9درصد به  3/0مورد تجدید نظر واقع شد .همچنین نرخ
رشد مخارج سرمایهگذاری بخش خصوصی از  -1/3در ارقام مقدماتی به  5/2درصد در بازبینی دوم بهبود یافت که بسیار مورد
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توجه بود .به طور مثال ،در بخش ساخت و ساز ،سرمایهگذاری بخش خصوصی از  2/2درصد به  7/8درصد مورد تجدید نظر
قرار گرفت .الزم به ذکر است که با توجه به افت قیمت نفت ،سرمایهگذاری در بخش معدن در بازبینی دوم کاهش یافته است.
همچنین مصرف و سرمایهگذاری بخش دولتی از  1/8به  2/3درصد مورد تجدید نظر واقع شد.
شایان ذکر است که شاخص قیمت ضمنی تولید ناخالص داخلی نیز از  2/1به  2/0درصد مورد تجدید قرار گرفت و نشان
داد بخشی از افزایش در ارقام بازبینی ثانویه مربوط به رشد قیمتها بوده است.
درآمد و مخارج خصوصي
در ماه ژوئیه ،درآمد خصوصی در مقایسه با ماه ژوئن  1/4درصد افزایش یافت .با توجه به قوت بازار کار و افزایش اشتغال و
ساعات کار ،دستمزدها و در نتیجه درآمد خصوصی افزایش یافت .در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه قبل از آن حقوق و دستمزدها
حدود  1/5درصد رشد داشت .درآمد صاحبان مشاغل در بخش غیرکشاورزی  1/8درصد افزایش داشت که نشانگر عملکرد بهتر
در این بخش بود .در ماه ژوئیه درآمد حاصل از اجاره کاهش یافته و درآمد ناشی از داراییها ،بدون تغییر باقی ماند.
در ماه ژوئیه مخارج خصوصی به مانند ماه ژوئن  1/3درصد در مقایسه با ماه قبل افزایش داشت .بیشترین افزایش در
مخارج مربوط به خرید کاالهای بادوام بود که رشد  0/0درصدی را تجربه کرد .مخارج بر روی کاالهای غیر بادوام و همچنین
خدمات هر کدام رشد  1/2درصدی داشتند.
اما آنچه بسیار حائز اهمیت است کاهش رشد شاخص قیمت مخارج خصوصی است که از  0/3درصد در ماه ژوئن به 0/2
درصد در ماه ژوئیه البته در مقیاس ساالنه رسید .رشد ماهانه شاخص قیمت مخارج خصوصی نیز از  1/2درصد در ماه ژوئن به
 1/0درصد در ماه ژوئیه کاسته شد .از این شاخص قیمتی به عنوان جایگزین در پیشبینی تورم استفاده میشود .بر این اساس
به نظر میرسد روند رشد قیمتها در ماه ژوئیه در مقایسه با ژوئن کندتر شده باشد.

منطقه يورو
بانک مرکزي اروپا
قائم مقام بانک مرکزی اروپا در سخنرانی هفته گذشته ،این موضوع را شفاف کرد که بانک مذکور در صورت مشاهده
ریسکهای قوی در مورد چشمانداز تورم ،اقدامات بیشتری را انجام خواهد داد .ویتور کانستانسیو گفت " :من مطمئن هستم
عملیات خرید دارایی بخش عمومی و خصوصی ،همانطور که اعالم شده ،در نهایت موجب بازگشت به نرخهای پایدار تورمی
خواهد شد که از نظر ما به معنی ثبات قیمتی است و مانند همیشه مقامات بانک مرکزی آمادهاند تا از تمام ابزار و توان خود
برای هر گونه تغییر ملموس در چشم انداز ثبات قیمتی استفاده کنند ".وی در مورد اتفاقات اخیر در اقتصاد چین و آثار آن بر
اقتصاد جهانی متذکر شد " :هنوز خیلی خیلی زود است که بدانیم چه اتفاقی در حال روی دادن است و آثارش چیست و اثر
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ضدتورمی وقایع چین هم عامل عمده ای نیست .البته عامل نفت بسیار مهم است و اثرش را روی تورم پایه از ماه ژوئن نشان
داده است .اما این موضوعی نیست که سیاست پولی بتواند در مورد آن کاری کند".
این سخنان نشان میدهد که بانک مرکزی اروپا بین عوامل طرف تقاضا و طرف عرضه تورم تفکیک کامل قائل است .از
منظر این بانک ،افت بهای انرژی که با افزایش عرضه کل ،افت تورم را به همراه دارد ،مسالهای نیست که سیاست پولی ناظر
بر طرف تقاضا بتواند برای آن کاری کند.
آمار منتشره
آمار تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه دوم سال میالدی منتشر شد که نسبت به سه ماهه دوم سال قبل  0/2درصد
رشد نشان میدهد .این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی در فصل اول نیز  0/2درصد بود .بنابراین روند بهبود
اقتصادی آلمان در فصل دوم همانند فصل اول ادامه یافته است.
آمار رشد پولی ) (M3ماه ژوئیه در حوزه یورو منتشر شد که نشان دهنده افزایش  5/3درصدی نسبت به ماه مشابه سال
قبل است .در حالی که این رقم در ماه ژوئن  5درصد بود که نشان از انبساطیتر شدن سیاست پولی حوزه یورو در ماه ژوئیه
دارد.

انگلستان
رشد اقتصادي
خالص تجارت سهم بزرگی در رشد اقتصادی فصل دوم در بریتانیا داشت .به نظر میرسد که صادرکنندگان مقابله خوبی با
پوند قوی و تقاضای ضعیف جهانی داشته اند .رشد  3/9درصدی صادرات برای فصل دوم نسبت به فصل قبل رقم خورد .در
این فصل تجارت با سهم یک درصدی خود در رشد اقتصادی ،بیشترین سهم از سال  2100تاکنون را در رشد اقتصادی داشته
است .به عالوه ،سرمایهگذاری تجاری با  2/9درصد رشد در فصل دوم در مقایسه با فصل اول ،چشم انداز رشد اقتصادی و
بهرهوری در این کشور را بهبود بخشید .مخارج مصرفکننده نیز رشد  1/7درصدی در دوره فصلی داشت و در محدوده
میانگین یک سال گذشته خود نوسان کرد .افت در موجودی انبار ،توسط رشد در تجارت جبران شد و موجب شد رشد فصلی
تولید ناخالص داخلی در مجموع به  1/7درصد برسد و رشد سالیانه نیز  2/2درصد باشد.
تمايالت مصرفکننده
شاخص تمایالت مصرفکننده در بریتانیا به طور غیرمنتظره در ماه اوت افزایش یافت .تورم پایین و افزایش اخیر سطح
دستمزدها ،تحلیلگران را در مورد چشمانداز آتی اقتصاد این کشور خوشبین کرده است .موسسه تحقیقات بازار موسوم به ،GfK
اعالم کرد شاخص تمایالت که به صورت ماهیانه منتشر میشود از  +4در ماه ژوئیه به  +7در ماه اوت رسیده است .با توجه به
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سطح تورم صفر درصدی در این کشور و رشد مالیم دستمزدها ،کارگران در حال بازیابی قدرت خرید خود هستند .افزایش
تورم قیمت مسکن و چشمانداز رشد اشتغال در کنار افت قیمت نفت خام و نرخهای بهره نازل ،همگی از سطوح باالی اعتماد
حکایت دارد.

ژاپن
شاخص قیمت مصرفکننده ژاپن در ماه ژوئیه ،در مقایسه با ارقام ژوئیه سال گذشته بدون تغییر ماند .تورم پایه که قیمت
اقالم پرنوسانی همچون انرژی و مواد غذایی را در نظر نمیگیرد نیز در ماه ژوئیه نسبت به ژوئیه  2104رشدی نداشته است.
در مجموع ،ارقام نشان میدهد که بانک مرکزی ژاپن در مسیر حصول تورم  2درصدی راه طوالنی در پیش دارد و بار دیگر
بحث افزایش انبساط پولی در این کشور مطرح شد.
گفتنی است که در ابتدای هفته و پیش از انتشار ارقام تورم ،رئیس بانک مرکزی ژاپن آقای کورودا ،معاملهگران را در مورد
حصول تورم  2درصدی تا پایان سال ملی آتی میالدی مطمئن کرده بود .این بانک زمان دقیق تحقق تورم مورد هدف را نیمه
نخست سال مالی  ،2102یعنی حدفاصل آوریل تا سپتامبر دانسته است.
از سوی دیگر ،نرخ بیکاری ژاپن در ماه ژوئیه به  3/3درصد کاهش یافت .رقم ماه ژوئن  3/4درصد بود .در مجموع وضعیت
بازار کار ژاپن مطلوب ارزیابی میشود .موضوعی که نیاز به تصمیم گیری مجدد دارد وضعیت تورم و ترس مجدد از تورم منفی
در این کشور است که با امیدواریهای مقامات ژاپنی در تناقض است.
چين
در پی افت بیش از  9درصدی شاخص سهام چین ،بانک مرکزی این کشور در هفته جاری اقدام به کاهش  1/25واحد
درصدی نرخ بهره کلیدی مربوط به وامها و سپردههای یکساله نموده و نرخ آنها را به ترتیب به  4/2و  0/75درصد رساند .این
بانک همچنین نرخ ذخیره قانونی را  1/5درصد کاهش داده و به  08درصد رساند .از دیگر سو ،بانک مرکزی چین با ارائه مبالغ
قابل توجهی تحت عنوان قراردادهای بازخرید یک هفتهای در نرخ بهره پایین ،سعی نمود تا نقدینگی بازار را تامین نماید.
کارشناسان پیشبینی مینمایند سیاستهای انبساطی پولی بانک مرکزی میتواند حداقل سبب تزریق حدود  251میلیارد
یوآن ( 010میلیارد دالر) نقدینگی به اقتصاد این کشور شود.
پس از انتشار آمار ضعیفتر از انتظار میزان سرمایه گذاری ،تولیدات صنعتی ،خرده فروشی و صادرات چین در ماه ژوئیه،
شاخص تولیدات کارخانه ای بخش خصوصی نیز در هفته گذشته به پایینترین سطح در بیش از شش سال اخیر رسید .در
بررسی صورت گرفته ،نرخ بیکاری چین از  5/12به  5/07درصد افزایش یافته است.
5

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

برزيل
اقتصاد برزیل شرایط سختی را سپری میکند .پول ملی این کشور به پایینترین سطح  02سال گذشته تنزل کرده است.
افزایش نرخ تورم نیز نارضایتی های اجتماعی گستردهای را ایجاد کرده است .پیش بینی میشود اقتصاد این کشور در سال
جاری میالدی به میزان 0/7درصد نسبت به سال میالدی قبل کوچکتر شود .سوء مدیریت و فساد ،جایگاه حزب حاکم بر این
کشور را تضعیف و دولت ائتالفی به ریاست خانم روسف را در آستانه استیضاح قرار داده است .با توجه به شرایط اقتصادی
شکننده این کشور بعید به نظر میرسد دولت بتواند با انجام اقداماتی اوضاع اقتصادی را بهبود بخشیده و شرایط را به وضعیت
عادی بازگرداند .قابل ذکر است در دهه  81میالدی ،فرناندو کوالر ،یکی از روسای جمهور برزیل از طریق استیضاح پارلمان از
قدرت برکنار شد.
تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین ،یورو و فرانک به ترتیب  0/85 ،2/93و 0/52
درصد تضعیف و در برابر پوند  1/75درصد تقویت شد.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  0/0085-0/0221دالر و هر پوند در محدوده
 0/5390-0/5777دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  008/42-020/71ین متغیر بود.

عوامل تقويت دالر در مقابل اسعار:
 کاهش نرخ بهره چین
 اظهارات مقامات فدرال رزرو در خصوص افزایش نرخ بهره
 ریسکپذیری بیشتر معاملهگران
 آرامش بازارهای جهانی
عوامل تضعيف دالر در مقابل اسعار:
 افت بازار سهام چین
 کم شدن احتمال افزایش نرخ بهره امریکا در ماه سپتامبر
روز دوشنبه ،ارزش یورو و ین به باالترین سطح هفت ماهه خود در مقابل دالر امریکا رسیدند .این تحول بیش از همه
مدیون نگرانیها در مورد اقتصاد چین بود .شاخص دالر امریکا که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای عمده نشان
میدهد در این روز به پایین ترین سطح هفت ماهه در رقم  92/220واحد رسید .به جز مساله چین ،رنگ باختن افزایش نرخ
بهره در ماه سپتامبر نیز عاملی برای تضعیف دالر امریکا بود.
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روز سه شنبه ،با پایین آوردن نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین ،ارزش دالر امریکا بیش از  0درصد افزایش یافت و از
سطح حداقلی هفت ماهه در مقابل ارزهای امن ین و یورو ،باالتر رفت .بانک مرکزی چین نرخ بهره تسهیالت یک ساله را با
 25صدم درصد کاهش به سطح  4/2درصد رساند .سیاست پولی انبساطیتر در چین موجب شد تا سرمایهگذاران ریسک
پذیری بیشتری داشته باشند و از همین رو ارزش داراییهای ریسکی مانند دالر امریکا بیشتر شد .شاخص دالر امریکا در این
روز با  0/25درصد افزایش به سطح  94/515واحد رسید.
روز چهارشنبه ،برای دومین روز پیاپی دالر امریکا تقویت شد .از آن جایی که در این روز بازار سهام والاستریت با ثبات بود
و سهامهای اروپایی رشد داشتند ،تقاضا برای ارزهای امن بازهم کاهش یافت و از این رو ارزش دالر امریکا باال رفت.
همچنین آمار کاالهای بادوام در ایاالت متحده و سخنان رییس فدرال رزرو نیویورک ،ویلیام دادلی موجب شد تا بیش از
گذشته عامالن اقتصادی انتظار به تعویق افتادن افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را داشته باشند .وی عنوان کرده بود که
اکنون نسبت به چند هفته گذشته انگیزه کمتری برای افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر ،وجود دارد.
روز پنجشنبه ،با رونق بیشتر در بازارهای جهانی سهام و آماری که نشاندهنده وضعیت قوی اقتصاد ایاالت متحده بود،
فضا برای اقدامات ریسکیتر باز شد و ارزش دالر امریکا افزایش یافت .همچنین در این روز اِشِر جورج رییس فدرال رزرو
کانزاس سیتی ،حرفهای روز قبل دادلی را تکرار کرد و گفت ،مقامات پولی اکنون در مرحله "صبر و مشاهده" وقایعی چون
چین هستند تا اقدام به سیاست انقباضی کنند.
روز جمعه ،ارزش دالر امریکا به باالترین سطح هفتگی خود رسید زیرا با وجود اخبار مختلفی که در این هفته در مورد به
تعویق افتادن نرخ بهره در ماه آتی منتشر شد ،برخی از مقامات افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را رد نکردند .استنلی فیشر،
قائم مقام فدرال رزرو در این روز گفت که بانک مرکزی ایاالت متحده نمیتواند آن قدر صبر کند تا افزایش نرخ بهره موضوع
خسته کنندهای شود .با این وجود خود وی هم هنوز در مورد افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر تصمیمی نگرفته است .شاخص
دالر امریکا که روز دوشنبه به پایین ترین سطح هفت ماهه رسیده بود ،در طول هفته بیشترین رشد هفتگی را در طول یک
ماهه گذشته داشت.

8

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

نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

دالر

9/31999

 6ماهه

9/33513

 9ماهه

 21ماهه

-

9/85339

يورو

-9/03000

9/95399

-

9/23652

پوند

9/38688

9/55823

-

2/95999

فرانک

-9/51599

-9/65699

-

-9/36299

ين

9/98919

9/23986

-

9/13952

درهم امارات

9/82999

9/93835

-

2/23253

يوآنمرجع

-

-

-

5/69

لير ترکيه

22/9633

22/9633

22/9633

22/9633

تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0022/82-0052/45دالر بررای هرر اونرس در نررخهرای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 1/15 ،درصد افزایش یافت.

روز دوشنبه ،افت ارزش سهام امریکا و سایر بازارهای دارایی و نگرانی پیرامون رشد اقتصادی در چین موجب کاهش
بهای طال گردید .افت اخیر در بازار سهام چین ،کاهش شدید قیمتهای نفت خام و مس ،سرمایه گذاران را به خرید طال به
عنوان دارایی امن جلب نموده است .اما نگرانیها در مورد افت تورم جهانی ،مانع از افزایش بهای طال شده است.
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روز سهشنبه ،افت بهای طال ادامه یافت .کاهش نرخ بهره در چین و افزایش ارزش بازار سهام در این کشور و
همچنین تقویت دالر امریکا اصلیترین دالیل این افت بودند .ارقام قوی اعتماد مصرفکننده در امریکا و افزایش احتمال باال
بردن نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال جاری ،به افت بهای طال دامن زد.
روز چهارشنبه ،بهای طال در ادامه روند نزولی روزهای گذشته باز هم تضعیف گردید .تقویت دالر امریکا و افزایش
ارزش سهام در امریکا از یک سو و نگرانیها در رابطه با روند تضعیف رشد اقتصادی در چین به عنوان یکی از بزرگترین
متقاضیان فلز زرد رنگ ،به افت ارزش طال دامن زد.
روز پنجشنبه ،بهای طال برای چهارمین روز متوالی با افت روبه رو شد .ارقام قوی رشد اقتصادی فصل دوم در امریکا
و اشتغال این کشور با باال بردن ارزش سهام و تقویت شاخص دالر ،از دالیل اصلی افت بهای طال بودند.
روز جمعه ،برخالف روند روزهای گذشته ،بهای طال با افزایش روبهرو شد .عالوه بر عوامل تکنیکی حمایتکننده
صعود قیمت طال ،پیشبینیهایی پیرامون به تاخیر انداختن زمان افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو به گوش رسید .برخی
از مقامات فدرال رزرو در این روز افزایش نرخ بهره را به طور تلویحی به تاخیر انداختند .اگرچه این موارد و افت بهای این روز
طال نیز نتوانست مانع از تحقق بزرگترین افت هفتگی  5هفته اخیر شود .در مجموع این هفته تقویت دالر در پی ارقام قوی
اقتصادی امریکا ،افت بهای طال را رقم زد .قیمت در این روز یک درصد افزایش یافت و این افزایش قیمت به قدری بود که
بتواند افت چندین روز گذشته را جبران کند و در نتیجه متوسط قیمت در این هفته در مقایسه با متوسط قیمت در هفته ماقبل
 1/15درصد افزایش یابد.
نفت

متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 0/43 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  38/24-45/22دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  41/79دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته
گذشته  4/28درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه
 42/29-51/15دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  45/33دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  41/47-42/37دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 40/10دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  9/38درصد کاهش داشت.
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روز دوشنبه ،شاخص کل بازار سهام چین تنها در یک روز  9درصد افت نمود و سبب شد شاخص بازار سهام امریکا،
داوجنز ،نیز بیش از  581واحد کاهش یابد .سقوط بازار سهام سبب شد تا بهای نفت خام حدود  2درصد کاهش یافته و به
پایینترین سطح از سال  2119برسد.
روز سه شنبه ،با توجه افت شدید قیمت در روز دوشنبه و افزایش شدید تعداد موقعیتهای کسری (،)Short Position
بسیاری از فعاالن بازار در صدد ترمیم موقعیتهای کسری خود برآمدند که سبب شد بهای نفت خام برنت و امریکا به ترتیب
حدود  0/2و  2/7درصد تقویت شوند.
روز چهارشنبه ،آمار خبر از افزایش ذخایر سوخت در امریکا خبر داشت .در این روز بهای نفت اندکی کاهش یافت .البته این
کاهش محدود بود .چرا که بر خالف انتظار ذخایر نفت امریکا کاهش یافت در حالی که در روزهای قبل پیشبینی افزایش
ذخایر نفتی وجود داشت.
روز پنجشنبه ،شرکت شل در نیجریه به علت اختالل در خط لوله انتقال نفت با ظرفیت  081هزار بشکه در روز ،حالت
اضطرار اعالم نمود .همچنین ذخایر نفت در منطقه کوشینگ امریکا کاهش یافت .در این شرایط بسیاری از فعاالن بازار اقدام
به پوشش موقعیتهای کسری خود نمودند .در این روز بهای جهانی نفت خام بیش از  01درصد افزایش یافت که باالترین
رشد روزانه در  2سال گذشته محسوب میشد.
روز جمعه ،بهای جهانی نفت خام بیش از  2درصد افزایش یافت .در مجموع دو روز ،بهای نفت  07درصد رشد داشت که
باالترین میزان افزایش طی  2روز در  25سال اخیر بوده است .نگرانی در مورد طوفان در خلیج مکزیک ،افزایش بهای سوخت
به علت توقف تولید در یکی از پاالیشگاههای شرکت فیلیپس در ایاالت نیوجرسی ،بروز مشکل فنی در پاالیشگاه نفت شرکت
 PHFدر دالور سیتی و همچنین توقف تولید در پاالیشگاه  414هزار بشکهای شرکت شل در رتردام هلند ،از جمله مهمترین
دالیل افزایش بهای نفت در این روز بودند.

11

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

12

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

13

ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1394/06/06

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

ﺟﻤﻌﻪ
 21ﺍﻭﺕ

2015/08/28
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺭﺗﺒﻪ
ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 24ﺍﻭﺕ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 25ﺍﻭﺕ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 26ﺍﻭﺕ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 27ﺍﻭﺕ

ﺟﻤﻌﻪ
 28ﺍﻭﺕ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ

07089

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

07036

07031

07053

07094

07102

07063

094

ﻋﻨﻮﺍﻥ

07131

13188

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

13287

13339

13294

13198

13202

13264

119

5

13108

12205

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

11842

11885

11992

12103

12170

11998

293

1

12361

11389

ﻳﻮﺭﻭ *

11620

11518

11317

11246

11185

11377

185

2

11171

09466

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

09303

09392

09548

09664

09626

09507

152

3

09653

15691

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15777

15687

15464

15402

15391

15544

075

4

15661

141055

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

142126

142228

141777

140958

140809

141580

095

140241

115831

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

115245

113985

112666

112286

113426

113522

005

113461

115650

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

116650

113750

112075

111900

113500

113575

032

113212

4546

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

4269

4321

4314

4756

5005

4533

428

4736

4045

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

3824

3931

3860

4256

4522

4079

143

4138

16460

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(

15871

15666

16286

16655

16643

16224

551

17171

19436

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

18541

17807

18377

18574

19136

18487

836

20173

6188

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

5899

6081

5979

6192

6248

6080

511

6407

10125

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

9648

10128

9997

10316

10299

10078

510

10619

* ھر واحد به دالر آمريکا

دايره اخبار اقتصادي
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