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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 با توجه به بهبود شرایط اقتصادی و درآمدی ،میزان اعتباردهی به مصرفکنندگان در ماه ژوئیه افزایش یافته
است .همچنین میزان فرصتهای شغلی ایجاد شده در اقتصاد این کشور رو به افزایش است که نشانه دیگری بر ثبات بازار
کار است .در ماه اوت شاخص بهای تولیدکننده و واردات کاسته شد.
آمار رشد اقتصادی حوزه یورو نشانگر آن است که روند بهبود بدون عقبگرد در جریان است و احتمال دارد بانک
مرکزی اروپا به زودی سیاست تسهیل مقداری خود را افزایش ندهد .آمار تجاری کشورهای حوزه یورو نمایانگر بقای آلمان
در شرایط مازاد تجاری و البته کسری تجاری برای فرانسه است.
در انگلستان ،ارقام اقتصادی همچون میزان ساختوساز و همچنین تولیدات کارخانهای و صنعتی وضعیت مناسبی
نداشتند .لذا رشد اقتصادی فصل سوم چندان مناسب ارزیابی نمیشود .در مورد نرخ بهره نیز اظهار نظر یکی از اعضای
 MPCاز نزدیک بودن زمان افزایش نرخ بهره در این کشور خبر داشت.
در ژاپن نیز وضعیت اقتصادی چندان مساعد نیست .میزان رشد فصل دوم و سایر ارقام اقتصادی نشان از ادامه وضعیت
بد موجود در فصل سوم دارد.
در روزهای ابتدایی این هفته ،ارزش دالر امریکا به دلیل رشد بازارهای بورس تقویت شد .اما پس از آن وضعیت باثباتی
در بازار ارز حاکم شد که نتیجه تامل معامله گران پیش از جلسه هفته آتی فدرال رزرو بود.
هفته گذشته بازار طال روند مشخصی نداشت .در برخی از روزها به دلیل نااطمینانی از زمان افزایش نرخ بهره فدرال
رزرو ،افزایش ارزش بازار سهام و تقویت دالر کاهش یافت .در برخی از روزها در پی نگرانی از رشد اقتصادی چین و ژاپن
با افزایش قیمت روبه رو شد.
در هفته مورد بررسی متوسط بهای جهانی نفت خام در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل کاهش یافت .افزایش
تولید نفت خام دریای شمال به باالترین سطح در  2سال گذشته ،افت بازار سهام چین و امریکا ،افزایش ذخایر نفت امریکا
و کاهش بهای نفت پیشبینی شده توسط بانک گلدمن ساکس و دویچه بانک برای سال  2102از مهمترین دالیل
کاهش بهای جهانی نفت خام بودند.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

امريکا
اعتبارات مصرف کنندگان
در ماه ژوئیه میزان اعتبارات ارائه شده به مصرفکنندگان امریکا به  01/01میلیارد دالر رسید .همچنین میزان اعتبار ارائه
شده به مصرف کنندگان در ماه ژوئن نیز از رقم  21/47میلیارد دالر به  24/12میلیارد دالر مورد تجدید نظر قرار گرفت .بر این
اساس در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئیه سال قبل میزان اعتبارات حدود  2/8درصد افزایش نشان میدهد .همچنین میانگین
رشد سه ماهه مه تا ژوئیه متغیر مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  8/2درصد بوده که نشان دهنده رشد مطلوب
اعتبارات مصرفی است.
میزان اعتبارات قابل تمدید مانند کارتهای اعتباری در ماه ژوئیه  3/1درصد در سال رشد نموده که در سطحی مطلوب از
منظر سیکلهای دورهای خود قرار دارد .البته هنوز میزان این اعتبار حدود  01/3درصد پایینتر از سطوح باالی قبل از بحران
اقتصادی جهانی  2114 -2118قرار دارد .با این حال بعد از بحران ،سرعت افزایش این نوع اعتبارات در مقایسه با انواع غیر
قابل تمدید بیشتر بوده است .میزان اعتبارات غیر قابل تمدید مانند وامهای دانشجویی ،وامهای رهنی و خرید خودرو در ماه
ژوئیه در مقایسه با ژوئیه سال قبل رشد قابل توجهی نداشت .از این رو به نظر میرسد در پی بهبود وضعیت اقتصادی و
افزایش درآمدهای بخش خصوصی ،بانکها شرایط ارائه اعتبارات قابل تمدید را تسهیل نمودهاند که در افزایش این نوع از
اعتبارات بیتاثیر نبوده است.
انتظار میرود با ادامه روند بهبود شرایط اقتصادی در ماههای آینده میزان اعتبار دهی به مصرفکنندگان نیز با سرعت
بیشتری افزایش یابد که میتواند در افزایش رشد اقتصادی موثر واقع شود .با توجه به افزایش فروش اتومبیل در ماه اوت به
نظر میرسد در ماه اوت میزان اعتبارات غیر قابل تمدید برای خرید خودرو افزایش داشته است .بر همین اساس پیشبینی
میشود تفاوت نرخ رشد اعتبارات قابل تمدید و غیر قابل تمدید در ماههای آینده کاهش یابد.
افزايش تعداد فرصت شغلي
تعداد فرصتهای شغلی جدید ایجاد شده در ماه ژوئیه به  7/47میلیون شغل رسید که در مقایسه با ماه ژوئن  731هزار نفر
افزایش داشت .هر چند در ماه ژوئیه تعداد فرصتها در مقایسه با ماه ژوئن افزایش یافته اما سرعت این افزایش دچار نقصان
شده است .البته در ماه ژوئیه سرعت افزایش ترک داوطلبانه کار نیز کاهش یافته است .از این جهت به نظر میرسد گزارش
مذکور ضمن برخورداری از نکات مثبت حاوی برخی جنبههای منفی نیز بوده و نتوانسته در جهتگیری بازار در مورد زمان
دقیق افزایش نرخ بهره کلیدی موثر واقع شود .هنوز اختالف بین فعاالن بازارهای مالی در مورد زمان افزایش نرخ بهره کلیدی
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(ماه سپتامبر یا دسامبر) به قوت خود باقی است .زیرا شاخص های قیمتی که هفته گذشته منتشر شدند نیز نشانهای از افزایش
تورم در ماههای آتی ارائه نکردند .به عنوان نمونه ،شاخص بهای وارداتی امریکا در ماه اوت در مقایسه با ماه اوت سال قبل
 0/8درصد کاهش یافته و شاخص قیمت تولیدکننده نیز در همین مدت  1/8درصد کاسته شد .رشد قیمتها میتواند شرایط را
برای افزایش نرخ بهره کلیدی آمادهتر نماید.
متقاضيان بيمه بيکاري
تعداد متقاضیانی که برای نخستین بار بیمه بیکاری درخواست مینمایند درهفته منتهی به  8اوت در مقایسه با هفته ماقبل
آن حدود  7هزار نفر افزایش یافته و به  244هزار نفر رسید .میانگین متحرک  7هفتهای این متقاضیان در هفته مذکور در
مقایسه با هفته ماقبل آن با  7711نفر کاهش به  240/711هزار نفر رسید .تعداد کل متقاضیان بیمه بیکاری نیز با  27هزار نفر
کاهش به  2/277میلیون نفر رسیده است.

منطقه يورو
توليد ناخالص داخلي
هفته گذشته آمار به روز شده رشد تولید ناخالص داخلی حوزه یورو منتشر شد .در حالی که آمار اولیه حکایت از رشد
اقتصادی  1/3درصدی در سه ماهه دوم سال نسبت به فصل اول داشت ،آمار تکمیلی نشان میدهد که این رشد  1/7درصد
است .بدین شکل تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال میالدی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل  0/7درصد رشد
داشته است .این در حالی است که تولید ناخالص داخلی در فصل اول نسبت به مدت مشابه سال قبل  0/2درصد رشد داشت.
آمار مذکور حکایت از آن دارد که هر چند حوزه یورو در ثبت رشد اقتصادی مطلوب موفق نبوده ،اما روند بهبود اقتصادی نیز در
سال جاری دچار عقبگرد نشده است .این امر میتواند به معنای آن باشد که هر چند بانک مرکزی اروپا خود را متعهد به
برنامه تسهیل مقداری فعلی تا سال آتی کرده است ،اما احتماال هنوز زود است که در مورد افزایش رقم این برنامه تصمیم
بگیرد .افزایش سیاست تسهیل مقداری تنها در صورتی رخ خواهد داد که نشانههایی از عقبگرد اقتصاد اروپا نمایان شود.
آمار تجاري
از دیگر آمار منتشر شده در هفته گذشته ،تراز تجاری آلمان بود .در حالی که آمار نشان میدهد صادرات ماه ژوئیه آلمان
نسبت به ماه قبل  2/7درصد رشد داشته ،واردات نیز رشد  2/2درصدی را تجربه کرد .در مجموع تراز تجاری آلمان در این ماه
مثبت و در سطح  22/8میلیارد یورو قرار داشته است .در حالی که آلمان به عنوان اقتصاد برتر حوزه یورو مازاد تجاری داشت،
فرانسه ،اقتصاد دوم حوزه یورو ،در ماه ژوئیه دچار کسری تجاری بوده است .آمار نشان میدهد که صادرات فرانسه در ماه
ژوئیه  38/1میلیارد یورو و واردات این کشور در سطح  72/2میلیارد یورو قرار داشته است .از دیگر آمار نه چندان مناسب
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فرانسه که در هفته پیش منتشر شد ،آمار تولیدات صنعتی فرانسه بود که نشان دهنده افت  1/8درصدی در ماه ژوئیه نسبت به
ماه قبل بود.

انگلستان
شاخصهاي اقتصادي
میزان ساختوساز خانههای جدید انگلستان در ماه ژوئیه برای اولین بار در دو سال گذشته افت نمود .کاهش ساختوساز
توانست به نشانهها در مورد کند شدن سرعت رشد اقتصادی در این کشور بیافزاید .ساختوساز خانه در ماه ژوئیه  2/7درصد از
مدت مشابه سال قبل کمتر شده و به نظر میرسد این افت با توجه به کاهش میزان سفارشات خانههای جدید در ماههای آتی
نیز ادامه داشته باشد.
عالوه بر این ارقام ،تولیدات صنعتی در ماه ژوئیه نسبت به ژوئن  1/7درصد افت نمود .در حالی که معاملهگران انتظار رشد
 1/0درصدی داشتند .در دوره ساالنه نیز تولیدات صنعتی تنها  1/8درصد در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد
کردند .در بخش کارخانهای وضعیت بدتر بود .تولیدات در بخش کارخانه ای در مقایسه با ماه ژوئن  1/8درصد افت و در دوره
سالیانه نیز  1/7درصد افت نمود .ضعف صادرات در انگلستان درکنار پوند قوی ،بر تولیدات فشار وارد کرده است .بسیاری از
تحلیلگران معتقدند وضعیت خدمات به حدی مناسب است که میتواند رشد اقتصادی میانمدت را تامین نماید .با توجه به
احتمال ادامه کاهش تورم در ماههای آتی در این کشور ،کاهش نرخ بیکاری و افزایش اعتماد مصرفکننده ،چشمانداز بخش
خدمات مثبت خواهد بود.
نرخ بهره
در هفته گذشته ،بانک مرکزی انگلستان جلسه ماه سپتامبر را برگزار نمود و بار دیگر نرخ بهره سیاستی را افزایش نداد.
اگرچه در این جلسه آقای مک کافری 0به افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر رای داد .اما اظهار نظر یکی از اعضای کمیته
سیاست پولی بانک مرکزی در مورد نزدیکتر بودن زمان افزایش نرخ بهره نسبت به گذشته ،قابل تامل بود .خانم فوربز 2این
گونه تحلیل کرده که که تقاضای داخلی در انگلستان به قدری قوی است که صاحبان کسبوکار را مجبور به کاهش
قیمتهای خود به قصد مقابله با واردات ارزان نکند .این موضوع مانعی برای نزول بیشتر سطح عمومی قیمتها در این کشور
خواهد بود .لذا ،عبارت آینده نزدیک برای افزایش نرخ بهره در این کشور از سوی وی بسیار مناسب است.
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ژاپن
رشد اقتصادي
رشد اقتصادی ژاپن در فصل دوم سال  ،2107کمتر از انتظارها کوچک شده است .اگرچه میزان افت مخارج
سرمایهگذاری از پیشبینیهای ابتدایی بیشتر بود .پیش از این انتظار میرفت که ارقام رشد اقتصادی به سیاستگذاران بانک
مرکزی این کشور برای افزایش سیاستهای فوق انبساطی فشار وارد نماید .سومین اقتصاد بزرگ دنیا در سه ماهه دوم سال
 ،2107حدود  0/2درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کوچک شد .اگرچه پیشبینیها از افت  0/2درصدی اقتصاد
حکایت داشت .مخارج سرمایهگذاری فصل دوم نیز نسبت به فصل قبل از آن  1/1درصد افت کرد.
تحلیلگران انتظار دارند که در سه ماهه سوم نیز رشد اقتصادی ضعیف باشد .افت تولیدات کارخانهای در ماه ژوئیه و
نیز رشد اقتصادی ضعیف در چین ،از دالیل چشمانداز رشد ضعیف اقتصادی بوده است.
ارقام اقتصادي
سفارشات ماشینآالت ژاپنی در ماه ژوئیه برای دومین ماه متوالی افت نمود و به فشارها بر بانک مرکزی این کشور
برای افزایش سیاستهای فوق انبساطی در ماه آتی افزود .میزان سفارشات در ژوئیه  3/2درصد نسبت به ماه قبل از آن افت
نمود .در وضعیتی که نگرانی پیرامون اقتصاد چین و همچنین اقتصاد جهانی وجود دارد ،سفارشات جدید و به خصوص در
بخش خدمات ،تقاضای ضعیف داخلی را نشان میدهد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که در ماه اکتبر بانک مرکزی ژاپن به افزایش سیاستهای فوق انبساطی مبادرت
خواهد نمود .اقدامی که از نظر همین تحلیلگران برای رساندن تورم این کشور به سطح مورد هدف کافی نخواهد بود.
چين
اجازه ورود بانکهاي مرکزي به بازار ارز داخلي چين
در پی تالش چین برای ورود یوآن به سبد ارزی صندوق بینالمللی پول ،این کشور بازار ارز داخلی خود را به روی
بانکهای مرکزی سایر کشورها میگشاید .این کشور ضمن کاهش محدودیتها در بازار مذکور ،از تثبیت نرخ یوآن در سطح
منطقی و تعادلی سخن گفت .گفتنی است که پیشتر این کشور اجازه ورود بانکهای مرکزی به بازار اوراق قرضه بین بانکی
خود را صادر کرده بود .طبق اعالم صندوق بینالمللی پول ،شاخص کلیدی برای داشتن صالحیت برای ورود به سبد ارزی
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صندوق بینالمللی پول ،سهم واحد پولی 0در ذخایر رسمی و رتبه  4سال گذشته آن در برابر ارزهای موجود در این صندوق
است .با تصمیم اخیر ،چین قصد دارد ورود جریان پول به این کشور را تسهیل نماید .اگرچه در کوتاه مدت و به دلیل انتظار
نوسان و تضعیف مجدد یوآن ،ورود حجم عظیمی از سرمایههای بینالمللی بعید است.
در هفته گذشته همچنین بازارهای سهام چین با افت ارزش مواجه شدند .یکی از اصلیترین دالیل آن ،کاهش فروش در بخش
اتومبیل سازی عنوان شده است.

تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ینن و فراننک بنه ترتینب  1/07و  1/27درصند
تقویت و در برابر یورو و پوند به ترتیب  1/30و  1/41درصد تضعیف شد.

 0سهم فعلی یوآن در ذخایر رسمی  0/0درصد است .در حالی که سهم دالر امریکا  23/4درصد است.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  0/0042-0/0338دالر و هر پوند در محدوده
 0/7247-0/7777دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  001/28-021/23ین متغیر بود.
عوامل تقويت دالر در مقابل اسعار:
 رشد بازارهای بینالمللی سهام
 ریسکپذیری معاملهگران
 کاهش احتمال جنگ ارزی
عوامل تضعيف دالر در مقابل اسعار:
 آمارمثبت تجاری آلمان
 عدم اطمینان در مورد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو
ارزش دالر امریکا روز دوشنبه در برابر ارزهای امن ین ژاپن و فرانک سوییس افزایش یافت ،زیرا با آغاز خوب هفته توسط
بازارهای سهام در اروپا و ژاپن ،معاملهگران به سوی ریسک بیشتر رفتند و در فضای ریسکی ،تقاضا برای دالر امریکا بیشتر
میشود .از دیگر تحوالت که در صدر اخبار ارزی بود ،جلسه گروه  21در پایان هفته قبل بود که در آن سیاستگذاران کشورها
متعهد شدند که با کاهش ارادی ارزش پول ملی مقابله کنند و در مورد سیاستهای ارزی خود شفاف عمل کنند.
روز سهشنبه ،همان روند روز قبل ادامه یافت .زیرا بازارهای سهام روند مثبتی را در پی گرفتند و این امر باعث شد تا با
کاهش ریسکگریزی در بازار ،ارزش دالر امریکا در برابر ین ژاپن افزایش یابد .اما به علت آمار مثبت تجاری آلمان ،ارزش
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یورو قدری در برابر دالر امریکا افزایش یافت .در نتیجه ،شاخص دالر امریکا نسبت به روز قبل تغییر چندانی نکرد و در بازه
محدودی مبادله شد و در نهایت  1/07درصد افت کرد.
روز چهارشنبه ،با رشد ملموس بازارهای سهام و نشانههای مثبتی از این که چین و ژاپن آماده هستند در صورت نیاز
برنامههای محرک اقتصادی بیشتری را به مورد اجرا گذارند ،سرمایهگذاران از خود ریسک پذیری بیشتری نشان دادند .در
نتیجه ،تقاضا برای دالر امریکا قدری افزایش یافت و این ارز در مقابل ین ژاپن و یورو تقویت شد.
روز پنجشنبه ،به دلیل آن که بازارهای مالی خارج از امریکا افت داشتند و داده های اقتصادی ،پیامهای متضادی را در
مورد امکان افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر ارسال کردند ،دالر امریکا تضعیف شد .بازار سهام اروپا پس از سه روز
عایدی در این روز با کاهش  0/7درصدی مواجه بود و بازارهای آسیا نیز از آمار افت فروش اتومبیل در چین ،ضربه خورد .در
حالی که دولت امریکا در این روز خبر از کاهش متقاضیان بیمه بیکاری داد ،اما در گزارشی دیگر نسبت به افت بهای کاالهای
وارداتی هشدار داد .اخباری که بازار را در مورد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو با شک و تردید مواجه کرد .شاخص دالر امریکا
در این روز  1/2درصد افت کرد.
روز جمعه ،در یک روز معامالتی کم حجم آن هم به دلیل انتظار معاملهگران به جلسه هفته بعد فدرال رزرو ،دالر امریکا
دریک بازه محدود مبادله شد .مشخص نیست که در هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد .لذا معاملهگران در مورد افزایش نرخ
بهره پس از یک دهه در هفته پیشرو به دو دسته تقسیم شدهاند .همین عدم اجماع در مورد سرانجام نرخ بهره باعث آن بود
که ارزش دالر امریکا با ثبات باشد .شاخص دالر امریکا نیز در این روز تغییر محسوسی را تجربه نکرد.
نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

دالر

3/33633

 6ماهه

3/45343

 9ماهه

 21ماهه

-

3/54553

يورو

-3/04286

3/33132

-

3/25543

پوند

3/45655

3/35535

-

2/34446

فرانک

-3/33233

-3/63133

-

-3/46233

ين

3/35325

3/21533

-

3/13933

درهم امارات

3/51432

3/94253

-

2/24325

يوآنمرجع

-

-

-

5/63

لير ترکيه

22/9351

22/9951

21/3251

21/3251
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تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0017/12-0020/01دالر بنرای هنر اوننس در ننرخهنای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 0/47 ،درصد کاهش یافت.

روز دوشنبه ،بهای طال کمترین سطح از اواسط اوت تاکنون را ثبت نمود و  1/3درصد کاهش یافت .این اتفاق در
حالی رخ داد که روز جمعه ماقبل ارقام اشتغال امریکا نتوانست اطالعات کافی از زمان تغییر نرخ بهره این کشور ارائه دهد .این
مورد همزمان با ثبات بازارهای سهام و دالر امریکا رخ داد .گفتنی است که بازارهای نیویورک در این روز تعطیل بودند.
روز سهشنبه ،بهای طال با پایان دادن به  7روز متوالی افت قیمت ،حدود  1/2درصد تقویت گردید .اگرچه با توجه به
نااطمینانی در مورد زمان افزایش نرخ بهره امریکا ،کماکان در نزدیکی سطوح نازل  3هفته اخیر قرار داشت .شاخص دالر در
این روز اندکی کاهش یافت و افزایش بهای طال را میتوان به آن نسبت داد.
روز چهارشنبه ،بهای طال به کمترین سطح  7هفته گذشته رسید و  0/2درصد نسبت به روز قبل از آن افت نمود.
افزایش شاخصهای سهام و تقویت دالر امریکا ،از دالیل نزول بهای طال بودند .در مجموع به نظر میرسید که همه در انتظار
برگزاری جلسه سپتامبر فدرال رزرو باشند تا بتوانند جهتگیری روشنی برای روند آتی بهای طال ارائه دهند.
روز پنجشنبه ،سهام اروپا پس از  3روز متوالی افزایش ،با تنزل مواجه شد که نشات گرفته از نگرانی از رشد اقتصادی
در چین و ژاپن بود .همین موضوع به افزایش  1/7درصدی بهای فلز زرد رنگ منجر شد .اگرچه معاملهگران هنوز هم در
وضعیت نااطمینانی برای جلسه آتی فدرال رزرو به سر میبردند.
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روز جمعه ،طال به کمترین سطح یک ماه گذشته رسید و به سمت سومین هفته متوالی نزول قیمت سوق یافت.
نااطمینانیها پیرامون زمان نخستین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پس از یک دهه ،سبب فشار نزولی بر بهای طال شده است.

نفت

متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 3/32 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  77/07-77/17دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  77/02دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته
گذشته  7/73درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه
 74/78-71/72دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  78/27دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  77/83-77/12دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 77/77دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  3/02درصد کاهش داشت.
روز دوشنبه ،با وجود تعطیلی بازار امریکا ،بهای نفت خام برنت حدود  3درصد کاهش یافت .در این روز آمارهای مربوط به
تولید نفت خام دریای شمال نشان داد که تولید در این منطقه به باالترین سطح  2سال گذشته رسیده است .همچنین در این
روز بازار سهام چین افت کرد .در نتیجه ،نگرانی در مورد افزایش اضافه عرضه و کمبود تقاضای نفت به کاهش بهای آن منجر
شد.
روز سهشنبه ،نفت امریکا اندکی کاهش قیمت را تجربه نموده اما بهای نفت برنت حدود  7درصد افزایش یافت .در ماه
اوت ،تراز تجاری چین بهبود یافت .این در حالی بود که صادرات و واردات این کشور در ماه اوت هر دو کاهش یافته بودند اما
سرعت کاهش در واردات بیشتر بود .در این روز بازارهای جهانی سهام عملکرد بهتری داشته که در مجموع سبب افزایش
بهای نفت برنت شد .با توجه به قطع برق در پاالیشگاه اگزون موبیل 0در الینویز و احتمال کاهش تقاضای نفت خام ،از بهای
نفت امریکا کاسته شد.

Exxon Mobil
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روز چهارشنبه ،همزمان با افت شاخص سهام در چین و در پی آن شاخص سهام امریکا ،با توجه به اضافه عرضه موجود در
بازار نفت ،بهای نفت خام حدود  7درصد کاهش یافت .همچنین در این روز آمارها نشان دادند که ذخایر نفت امریکا در حدود
 2/3میلیون بشکه افزایش یافته است.
روز پنجشنبه ،همزمان با کاهش ارزش دالر بهای جهانی نفت افزایش یافت .در این روز آمار مصرف سوخت در امریکا از
افزایش تقاضا در روزهای پایانی فصل سفرهای تابستانی خبر داشت .همچنین آمارها نشان دادند در ماه اوت در مقایسه با ماه
مشابه سال قبل مصرف سوخت  7درصد افزایش یافته که دلیلی دیگر بر افزایش تقاضای سوخت بود .این امر موجب شد بهای
نفت امریکا حدود  7درصد افزایش داشته باشد .در این روز بهای نفت برنت  2/8درصد افزایش داشت.
روز جمعه ،بانک گلدمن ساکس پیشبینی خود از بهای نفت خام در سال  2102را کاهش داد که سبب شد تمایل برای
خرید نفت کاهش یافته و بهای نفت خام برنت  0/7درصد و بهای نفت خام امریکا  2/8درصد افت نماید .بانک گلدمن ساکس
پیشبینی خود برای بهای نفت خام امریکا را از  74به  77دالر هر بشکه و برای نفت برنت از  22به  71/71دالر در هر بشکه
برای تحویل در ماه دسامبر کاهش داد .دویچه بانک آلمان نیز پیشبینی بهای نفت را کاهش داد.
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ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1394/06/20
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ﺟﻤﻌﻪ
 4ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﻋﻨﻮﺍﻥ

07134

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

2015/09/11
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺭﺗﺒﻪ
ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 7ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 8ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 9ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 10ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﺟﻤﻌﻪ
 11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ



07126

07130

07123

07102

07120

004

07117

13282

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

13309

13210

13258

13254

13265

13259

024

4

13227

11901

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

11928

11981

12053

12063

12059

12017

014

3

12000

11153

ﻳﻮﺭﻭ *

11172

11204

11208

11281

11338

11241

031

2

11206

09721

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

09750

09791

09756

09732

09691

09744

065

5

09681

15169

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15275

15395

15369

15445

15430

15383

070

1

15275

140166

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ



140336

140246

140396

140815

140448

004

140507

112080

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(



112110

110761

111065

110496

111108

175

113090

111825

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

111950

112115

110985

110950

110025

111205

173

113158

4961

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ



4952

4758

4889

4859

4865

443

5090

4605

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ



4594

4415

4592

4463

4516

336

4673

16102

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(

-

16493

16254

16330

16433

16377

058

16283

17792

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

17860

17427

18771

18300

18264

18124

055

18225

6043

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

6075

6146

6229

6156

6118

6145

082

6095

10038

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

10109

10271

10303

10210

10124

10203

067

10136

* ھر واحد به دالر آمريکا

دايره اخبار اقتصادي

ﴰﺎﺭﻩ25

