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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 تعداد خانههای غیرنوساز و نوساز فروش رفته ماه اوت در مقایسه با ماه ژوئیه به ترتیب کاهش و افزایش یافت.
همچنین رشد قیمت مسکن در ماه ژوئیه افزایش داشت .سفارش کاالهای بادوام بدون در نظر گرفتن اقالم مربوط به حمل و
نقل تغییری نداشت .رشد اقتصادی ساالنه فصل دوم نیز از  3/7به  3/9درصد مورد تجدید نظر قرار گرفت.
هفته گذشته آمار منتشره اقتصاد آلمان حکایت از آن داشت که وضعیت این اقتصاد نسبت به ماههای گذشته کمی عقبگرد
داشته است .از سوی دیگر ،ماریو دراگی در سخنرانی اخیر خود با تاکید بر آن که برای افزایش برنامه تسهیل مقداری بانک
مرکزی اروپا نیاز به زمان است این اطمینان را داد که مقامات این بانک به دقت تحوالت اقتصاد جهانی را پیگیری میکنند.
در ژاپن تورم پایه ماه اوت برای نخستین بار در  3سال گذشته افت نمود .این افت به کاهش قیمت انرژی نسبت داده شده و
بانک مرکزی ژاپن نیز اعالم کرده تا زمانی که افت قیمتها به دلیل افت قیمت انرژی (طرف عرضه) است ،سیاستهای پولی
انبساطی بانک مرکزی مفید به فایده نخواهد بود.
هفته گذشته ،ارقام تولیدات کارخانهای چین کمترین سطح  6/5سال گذشته را تجربه کرد .به عالوه ،بانک مرکزی چین نرخ
مرجع یوآن را کاهش داد.
هفته گذشته از آن جا که سرمایهگذاران بار دیگر توجه خود را معطوف به احتمال افزایش نرخ بهره امریکا تا پایان سال
 5105نمودند و یلن نیز این امر را رد نکرد ،بازار ارز شاهد تقویت دالر امریکا بود .البته رشد اقتصادی ایاالت متحده نیز عامل
دیگری برای تقویت دالر امریکا بود.
هفته گذشته بهای طال افزایش یافت .اصلیترین دلیل افزایش قیمت ،افت شاخص دالر امریکا بود.
در هفته مورد بررسی متوسط بهای جهانی نفت خام در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل افزایش یافت .کاهش ذخایر
نفت امریکا حتی در منطقه کوشینگ و احتمال کاهش بیشتر آن به واسطه کاهش تعداد سکوهای جدید نفتی ،افزایش بهای
سوخت در امریکا ،تجدید نظر صعودی در نرخ رشد اقتصادی امریکا و رشد بازار سهام این کشور ،از جمله مهمترین دالیل
افزایش بهای نفت خام بود.
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امريکا
مسکن
تقويت فروش خانههاي نوساز و شاخص قيمت بازار مسکن
تعداد خانههای نوساز فروش رفته در ماه اوت در مقایسه با ماه ژوئیه  5/7درصد افزایش یافت .همچنین میزان فروش
خانههای نوساز در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئن از  5/4درصد به  05درصد مورد تجدید نظر قرار گرفت .بر این اساس از
ابتدای سال  5105تا پایان ماه اوت میزان فروش خانههای نوساز  5درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت بازار مسکن نیز روند رو به رشد این بخش را تایید مینماید .در ماه ژوئیه شاخص بهای مسکن در مقایسه با
ماه ژوئن  1/6درصد افزایش یافته که حتی بیشتر از رشد  1/5درصدی این شاخص در ماه ژوئن بوده است .یکی از دالیل
افزایش قیمت مسکن در ماه اوت کاهش  44هزار واحد تعداد خانههای نوساز در انتظار فروش بوده است .فروش خانههای
غیرنوساز در شرایط متفاوتی از نوساز قرار داشت .در پی کاهش سرعت رشد تعداد خانههای شروع به ساخت در ماه اوت،
فروش خانههای غیرنوساز در این ماه  4/4درصد در مقایسه با ماه ژوئیه کاهش یافت و به  5/30میلیون واحد رسید .کاهش در
فروش خانههای غیر نوساز سبب شد تا تعداد خانههای در انتظار فروش غیرنوساز  0/3درصد در ماه اوت در مقایسه با ماه
ژوئیه افزایش یابد .این تعداد  0/7درصد کمتر از تعداد خانههای در انتظار فروش در اوت سال گذشته میباشد .اما نکته مثبت و
امیدوار کننده افزایش  35درصدی تعداد افرادی است که برای نخستین بار اقدام به خرید خانه نمودهاند که دورنمای مطلوبی را
برای بازار مسکن ترسیم مینماید.
سفارش کاالهاي بادوام
پس از رشد مناسب سفارش کاالهای بادوام در  5ماه ژوئن و ژوئیه ،در ماه اوت در مقایسه با ماه ژوئیه ،میزان این
سفارشات  5درصد کاهش یافته که در نگاه اول مطلوب به نظر نمیرسد .با توجه به اینکه مهمترین عامل کاهش سفارش
کاالهای بادوام ،تنزل  5/4درصدی سفارشات بخش حمل و نقل بوده ،میزان سفارش کاالهای بادوام ماه اوت بدون در نظر
گرفتن این اقالم تغییری نشان نداده است .اما کاهش  5/4درصدی این سفارشات کمی بیشتر از میزان تاریخی آن در این ماه
از سال است .به طور معمول پس از افت تولید خودرو در ماه ژوئن و ژوئیه ،0در ماه اوت میزان تولید و همچنین سفارش
کاالهای مربوط به حمل و نقل تا حدودی رشد مینماید.
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برای اطالعات بیشتر به گزارش شماره  56از همین مجموعه مراجعه شود.
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یکی از شاخصهایی که برای پیشبینی وضعیت آینده اقتصادی به کار گرفته میشود میزان سفارش کاالهای سرمایهای
است .در ماه اوت میزان سفارش کاالهای سرمایهای غیرنظامی  1/5درصد در مقایسه با ماه ژوئیه کاهش یافت .بر این اساس
رشد چندان مطلوبی برای تولیدات صنعتی در چند ماه آینده قابل تصور نیست.
البته خانم یلن رییس فدرال رزرو عنوان داشته که تصور مینماید تا پایان سال میالدی نرخ بهره کلیدی افزایش یابد.
رشد اقتصادي
نرخ رشد اقتصادی فصل دوم امریکا برای سومین بار مورد تجدید نظر صعودی قرار گرفت .در این نوبت نرخ رشد اقتصادی
فصل دوم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از  3/7به  3/9درصد افزایش یافت .بر اساس ارقام اداره آمار امریکا ،عامل
بازنگری صعودی در رشد اقتصادی ،تجدید نظر مثبت در رشد مخارج مصرف خصوصی از  3/0به  3/6درصد بوده است .این در
حالی بود که رشد مخارج سرمایهگذاری خصوصی از  5/5به  5/1درصد مورد ارزیابی نزولی واقع شد .شایان ذکر است ،در
هزینههای دولتی تغییری در مقایسه با بازبینی قبلی گزارش نشده است.
در گزارش جداگانهای که توسط اداره تحلیلهای اقتصادی و بازرگانی امریکا ارائه شده ،نیز رشد مخارج مصرف خصوصی
منهای هزینههای مواد غذایی و انرژی از  0/4درصد در فصل نخست به  0/9درصد در فصل دوم سال  5105افزایش یافته
است .این گزارش تایید دیگری بر تاثیر افزایش مخارج مصرفی بر نرخ رشد اقتصادی است.
متقاضيان بيمه بيکاري
تعداد متقاضیانی که برای نخستین بار بیمه بیکاری درخواست مینمایند در هفته منتهی به  09اوت در مقایسه با هفته
ماقبل آن حدود  3هزار نفر افزایش یافته و به  567هزار نفر رسید .میانگین متحرک  4هفتهای این متقاضیان در هفته مذکور
در مقایسه با هفته ماقبل آن با  751نفر کاهش به  570/751هزار نفر رسید .تعداد کل متقاضیان بیمه بیکاری نیز با یک هزار
نفر کاهش به  5/545میلیون نفر رسیده است.

منطقه يورو
وضعيت آلمان
از آمار قابل توجه هفته پیش ،میتوان به دادههای مختلف نه چندان مثبت از اقتصاد آلمان اشاره کرد .به عنوان مثال
برآوردهای اولیه از شاخص مدیران خرید ماه سپتامبر آلمان در بسیاری از زمینهها نسبت به ماه گذشته پسرفت داشته است .از
جمله شاخص مدیران خرید بخش خدمات از سطح  54/9واحد ماه گذشته به سطح  54/3واحد رسیده است .شاخص مذکور در
مورد بخش تولیدات کارخانهای از سطح  53/3واحد ماه اوت به سطح  55/5واحد رسیده است .البته از آن جایی که در این
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شاخص هر سطح باالتر از  51واحد به معنای رشد آن بخش است ،میتوان گفت که این دو بخش در ماه سپتامبر رشد
داشتهاند .اما رشد آنها کمتر از ماه اوت است که نوعی عقبگرد به حساب میآید.
از سوی دیگر ،نظرسنجی اعتماد مصرفکننده که شاخصی پیشنگر برای اقتصاد به حساب میآید نشاندهنده افت اعتماد
مصرفکنندگان آلمانی است .این شاخص که در ماه سپتامبر  9/9واحد بود با  1/3واحد کاهش برای ماه اکتبر به سطح
9/6درصد رسیده است .برآیند این آمار حکایت از آن دارد که هر چند اقتصاد آلمان به رشد خود ادامه خواهد داد اما این رشد در
ماه کنونی و ماه آتی به احتمال زیاد پایینتر از ماههای قبل خواهد بود .هنگامی که به این تصویر ،معضل فولکس واگن و
کاهش ارزش سهام این خودروساز به میزان یک سوم اضافه شود ،مشخص میشود که حداقل در چند هفته آتی ،بخش
تولیدات کارخانهای آلمان با مشکل روبرو خواهد بود.
در این بین تنها شاخص اعتماد کسب و کار آلمان در ماه سپتامبر رشد ناچیزی داشته است و از سطح  014/4واحد در ماه
سپتامبر به سطح  014/5واحد رسیده است.
سخنراني دراگي
ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا ،در سخنرانی این هفته خود بار دیگر بر این نکته پافشاری کرد که "زود است
نتیجهگیری کنیم ،ریسکهای فعلی به شکلی است که باید بسته محرک بانک مرکزی را افزایش دهیم .به زمان بیشتری نیاز
است تا به خصوص متوجه شویم ،موانع تحرک اقتصادی در بازارهای نوظهور ،موقتی است یا دائمی" .وی در سخنرانی خود
اطمینان داد که مقامات بانک مرکزی اروپا به دقت در حال ارزیابی و کشف دالیل افت قیمتهای جهانی کاالها و همچنین
نوسانات بازارهای مالی هستند.
اکنون پیشبینی بانک مرکزی اروپا آن است که رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در سال  5106و سال بعد از
آن به ترتیب  0/0و  0/7درصد خواهد بود که کمتر از هدف میانمدت دو درصدی بانک مرکزی اروپاست .از همین رو،
بسیاری از فعاالن بازار انتظار دارند تا سیاست تسهیل مقداری اروپا انبساطیتر شود.

ژاپن
تورم و سياستهاي پولي
تورم پایه مصرفکننده ژاپن در ماه اوت برای نخستین بار از زمان گسترش سیاستهای فوق انبساطی بانک مرکزی
این کشور در دو سال گذشته ،با افت سالیانه روبرو گردید .افت تورم پایه ،ابهام زیادی در مورد کافی نبودن تزریق گسترده پول
به اقتصاد ژاپن ایجاد کرد و معاملهگران رسیدن تورم به سطح مورد هدف  5درصدی را تنها با این ابزار پولی بعید دانستند .در
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حالی که ارقام تورم به احتمال گسترش آتی سیاستهای فوق انبساطی میافزاید ،یکی از اعضای کلیدی کابینه ژاپن از
بیمیلی دولت به پیشنهاد گسترش سیاستهای پولی و مالی پرده برداشت .او اعالم نمود که دولت در تالش برای افزایش
رشد اقتصادی همراه با کاهش گزینههای سیاستی است.
شاخص پایه قیمت مصرفکننده که در ژاپن شامل قیمت انرژی و فاقد هزینههای پرنوسان مانند مواد خوراکی تازه
است ،در ماه اوت  1/0درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افت نمود .در حالی که در ماه ژوئیه رشدی نداشت .گفتنی است که
افت تورم پایه نخستین بار از آوریل  5103تاکنون بوده ،زمانی که آقای کورودا خبر از گسترش برنامه خرید دارایی داد .این
موضوع نشان میدهد اقدام صورت گرفته برای تحرک تورم و رشد اقتصادی ژاپن با شکست مواجه شده است.
اقتصاد ژاپن در سه ماهه آوریل تا ژوئن کوچک شد .برخی تحلیلگران در مورد کوچک شدن مجدد اقتصاد در فصل
سوم سال هشدار دادهاند که دلیل آن نگرانی در مورد کاهش سرعت رشد اقتصاد چین است.
بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که قیمتها در ماههای آتی سال باز هم افت خواهد نمود که دلیل آن کاهش
هزینههای انرژی است .آقای کورودا ،رئیس بانک مرکزی ژاپن همچنین اعالم نمود که این بانک تاثیرات افت قیمت انرژی را
در نظر دارد و تا زمانی که این افت بر سایر قیمتها تاثیر نگذارد دست به افزایش سیاستهای پولی نخواهد زد .گفتنی است
که شاخص قیمت مصرفکننده بدون قیمتهای انرژی و مواد غذایی در ماه اوت رشد سالیانه  1/4درصد را به ثبت رسانده و
نشان از آن دارد که افت تورم پایه نشات گرفته از کاهش قیمت انرژی است.
در مجموع برخی از تحلیلگران زمان افزایش سیاستهای انبساطی بانک مرکزی ژاپن را ماه آتی و برخی دیگر
آوریل سال آتی میدانند.

بخش کارخانهاي
فعالیتهای کارخانهای در ژاپن برای ماه سپتامبر با کمترین سرعت رشد نمود .سفارشات جدید صادراتی ژاپن با
بیشترین سرعت در  3سال گذشته افت نمود که دلیل اصلی آن اقتصاد متزلزل چین است که توانسته تقاضای جهانی را
کاهش دهد .شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای که به طور مشترک توسط موسسات مارکیت و نیکی منتشر میشود از
 50/7واحد در ماه اوت به  51/9واحد در ماه سپتامبر افت نمود.
چين
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يوآن
هفته گذشته پس از آنکه فدرال رزرو امریکا فضا را برای افزایش نرخ بهره در سال جاری باز گذاشت ،شاخص دالر با افزایش
روبهرو شد .پس از آن ،روز دوشنبه بانک مرکزی چین نرخ مرجع روزانه یوآن را  1/00درصد کاهش داد و به هر دالر 6/3676
یوآن رساند .یک تحلیلگر ارزی چین می گوید که به سبب تقویت دالر و افت بازار سهام کشورهای غربی ،یوآن تحت فشار نزولی
قرار دارد .اما به دلیل سفر رئیس جمهور چین به امریکا در هفته گذشته ،تصمیم صندوق بینالمللی پول در مورد سبد ذخیره ارزی
و هدف چین برای از بین بردن تفاوت نرخ یوآن در معامالت خارجی و داخلی ،به نظر میرسد ارزش یوآن در کوتاهمدت ثابت
خواهد ماند.
نماینده چین در صندوق بینالمللی پول اعالم کرد که نرخ یوآن باید از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشد .وی افزود که
دولت چین قصد ندارد نرخ یوآن در برابر دالر را در بلندمدت ثابت نگه دارد .چین مجموعهای از اقدامات را برای برآوردن الزامات
صندوق برای گنجاندن یوان در سبد حق برداشت مخصوص انجام داده است.
توليدات کارخانهاي
ارقام ابتدایی شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای چین به کمترین سطح  6/5سال گذشته یعنی  47واحد در ماه سپتامبر
کاهش یافت .پیشبینی موسسه رویترز  47/5واحد بود .در ماه اوت ارقام این شاخص در سطح  47/3واحد قرار گرفت .ارقام باالتر
از  51نشان از گسترش بخش مذکور و ارقام کمتر از  51کوچک شدن این بخش را نشان میدهد .افت این شاخص به طور عمده
به افت سفارشات جدید در داخل و سفارشات صادراتی این کشور نسبت داده شده که از ضعف تقاضا در داخل و خارج از چین
حکایت دارد.
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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 ترتیبب ،0/51 ،1/17
 1/41و  0/19درصد تقویت شد.

به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  0/0059-0/0533دالر و هر پوند در محدوده
 0/5040-0/5517دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  051/17-051/59ین متغیر بود.
عوامل تقويت دالر در مقابل اسعار:
 احتمال افزایش نرخ بهره وجوه فدرال رزرو تا پایان سال جاری میالدی
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 سخنان یلن
 رشد اقتصادی ایاالت متحده
 احتمال افزایش بسته محرک بانک مرکزی اروپا
عوامل تضعيف دالر در مقابل اسعار:
 نگرانی در مورد اقتصاد جهانی
 سخنرانی ماریو دراگی در مورد تأمل در افزایش بسته محرک پولی در منطقه یورو
روز دوشنبه ،سرمایه گذاران توجه خود را معطوف به این موضوع کردند که فدرال رزرو باالخره نرخ بهره خود را در چند ماه
آتی افزایش میدهد .اما برعکس امریکا ،بانک مرکزی اروپا ممکن است اقدام به افزایش بسته محرک اقتصادی خود کند .این
جو باعث شد تا ارزش دالر امریکا در برابر سبدی از ارزهای عمده تقویت شود اما ارزش یورو تضعیف گردد .دنیس الکهارت
رییس فدرال رزرو آتالنتا در این روز بیان کرد که انتظار دارد تا پایان سال میالدی جاری نرخ بهره امریکا افزایش یابد .در آن
سو ،اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا ،پیتر پرات ،از آمادگی بانک مذکور برای افزایش برنامه تسهیل مقداری خبر داد.
شاخص دالر امریکا در این روز با  0/14درصد افزایش به  95/445واحد رسید.
روز سه شنبه ،ارزش دالر امریکا به باالترین سطح دو هفتهای خود در برابر یورو رسید .این امر بار دیگر به دلیل
سیاستهای متضاد پیش روی دو بانک مرکزی بود .بازار آپشنهای ارزی نشان میدهد که سرمایهگذاران در طول هفت هفته
آتی ،تمایل بیشتری به ضعف یورو در برابر دالر امریکا دارند .شاخص دالر امریکا با  1/37درصد افزایش به  96/551واحد
رسید.
روز چهارشنبه ،به دلیل سخنان ماریو دراگی و تاکید وی بر این که هنوز زود است در مورد افزایش بسته محرک اقتصادی
صحبت شود ،ارزش یورو افزایش و دالر امریکا تضعیف شد .یورو در برابر پوند انگلیس به باالترین سطح یک هفته ای خود
رسید و هر یورو با  1/7347پوند مبادله شد .هر یورو  0/00151دالر امریکا شد و شاخص دالر امریکا با  1/15درصد افت به
 96/530واحد رسید.
روز پنجشنبه ارزش دالر امریکا در برابر سایر ارزهای عمده از جمله یورو و ین ژاپن تضعیف شد .در این روز با افزایش
نگرانیها در مورد رشد اقتصاد جهانی ،سرمایهگذاران اقدام به فروش داراییهای ریسکی چون دالر امریکا و خرید ارزهای امن
و کمتر بازده ،نمودند .این احتمال وجود دارد تا در روزهای آتی با افزایش نگرانیها در مورد اقتصاد چین بار دیگر این وضعیت
تکرار شود .شاخص دالر امریکا در این روز با  1/0درصد کاهش به  95/971واحد رسید.
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ارزش دالر امریکا روز جمعه به باالترین سطح پنج هفتهای خود در برابر ارزهای عمده رسید .این اتفاق یک روز پس از آن
رخ داد که رییس فدرال رزرو ،بیان کرد از نظر او بانک مرکزی ایاالت متحده تا پایان سال  5105اقدام به افزایش نرخ بهره
خواهد کرد .فراتر از این موضوع ،رشد اقتصادی امریکا در سه ماهه دوم نیز موجب اعتماد بیشتر به دالر شد و در نتیجه تقاضا
برای آن افزایش یافت .شاخص دالر امریکا در این روز به  96/71واحد رسید.
نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

دالر

3/31623

 6ماهه

3/51925

 9ماهه

 21ماهه

-

3/42645

يورو

-3/04214

3/32623

-

3/23319

پوند

3/54234

3/22533

-

2/32233

فرانک

-3/21233

-3/62333

-

-3/55933

ين

3/34322

3/22246

-

3/13222

درهم امارات

3/41522

3/95223

-

2/25222

يوآنمرجع

-

-

-

2/63

لير ترکيه

22/9233

22/9941

21/3141

21/3141

تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0055/55-0053/41دالر ببرای هبر اونبس در نبرخهبای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 0/69 ،درصد افزایش یافت.
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روز دوشنبه ،طال از بیشترین سطح سه هفته گذشته  1/5درصد کاهش یافت .افزایش ارزش در بازارهای سهام و نیز
تقویت دالر از دالیل افت بهای فلز زرد رنگ بود .تداوم انتظارات پیرامون احتمال افزایش نرخهای بهره آمریکا تا قبل از پایان
سال جاری ،میتواند بهای طال را دوباره تحت فشار نزولی قرار دهد.
روز سهشنبه ،زمزمه نزدیک بودن زمان افزایش نرخ بهره در امریکا برای نخستین بار در یک دهه گذشته ،با تقویت
دالر به افت یک درصدی فلز زرد منجر شد .افت ارزش سایر اقالم در بازار کاالها نیز به افت طال دامن زد .عالوه بر آن
هولدینگ اسپایدر در این روز اعالم نمود که موجودی طالی آن در روز دوشنبه برای اولین بار در دو هفته اخیر کاهش یافته
است .در این روز همچنین بهای پالتین در میان فلزات گرانبها بیشترین افت را داشت .به اذعان برخی معاملهگران ،افشای
تقلب شرکت خودرو سازی فولکس واگن آلمان در آزمونهای کنترل آالیندگی و ترس از کاهش تقاضا ،موجب شد بهای
پالتین به عنوان کاتالیزور کاهنده آالیندگی در موتورهای دیزلی بعد از کاهش ،به پایینترین سطح خود از ژانویه  5119تاکنون
دست یابد.
روز چهارشنبه ،بهای پالتین به کمترین سطح  6/5سال گذشته رسید .نگرانیها پیرامون کاهش تقاضا در بخش
خودرو در پی خبر روز گذشته از دالیل افت بهای پالتین بود .بهای طال نیز در این روز پس از دو روز متوالی افت ،تقریبا بدون
نوسان بود .افت  1/5درصدی شاخص دالر از یک سو و ارقام ضعیف بخش کارخانهای در چین با تحریک تقاضای
ریسکگریزانه طال ،موانع اصلی پیش روی ادامه روند نزولی بهای طال بودند.
روز پنجشنبه ،بهای نقدی طال بیش از  5درصد افزایش یافت و بیشترین صعود قیمتی روزانه  4ماه گذشته را به ثبت
رساند .تضعیف دالر امریکا در پی افت ارقام کاالهای بادوام در این کشور و باال رفتن بهای پالتین از سطوح نازل روزهای
گذشته ،از دالیل صعود قیمت طال بود .عالوه بر این ،نگرانیها در مورد رشد اقتصاد جهانی که میتواند سیاستهای خروج
فدرال رزرو از سیاست پولی انبساطی را به تعویق بیاندازد نیز به افزایش بهای طال کمک کرد.
روز جمعه ،بهای طال از بیشترین سطح یک ماه گذشته که در روز پنجشنبه به ثبت رسانده بود 1/5 ،درصد کاهش
یافت .سخنان خانم یلن و باز گذاشتن فضا برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ادامه سال جاری میالدی ،با تقویت دالر از
بهای طال کاست.
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نفت

متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 1/05 ،درصد افزایش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  44/44-46/64دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  45/55دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته
گذشته  0/35درصد نسبت به هفته ماقبل افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه
 47/75-49/14دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  44/51دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  43/40-44/69دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 44/50دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  1/15درصد افزایش داشت.
روز دوشنبه ،بهای نفت خام برنت  3/0درصد و بهای نفت امریکا  4/5درصد افزایش یافت .احتمال کاهش ذخایر نفت
امریکا به واسطه افت تعداد سکوهای جدید استخراج نفت در این کشور مهمترین عامل افزایش بهای نفت در شروع هفته بود.
خبر آتش سوزی در یکی از پاالیشگاههای نفت اوهایو و افزایش بهای سوخت از دیگر دالیل افزایش بهای نفت خام در این
روز بود .بانک گلدمن ساکس نیز پیشبینی نموده تا فصل پایانی  5105تولید نفت امریکا حدود  555هزار بشکه در روز کاهش
یابد .یکی از شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری در بخش انرژی امریکا برآورد نمود که حداقل  0/5تریلیون دالر از
سرمایهگذاریهای قبلی در قیمت  51دالر برای هر بشکه نفت ،غیراقتصادی خواهد بود.
روز سهشنبه ،نوسان قیمت نفت در مقایسه با روز قبل کمتر بود .در این روز بهای نفت برنت  06سنت افزایش یافت در
حالی که بهای نفت امریکا  45سنت کاهش داشت .در ابتدای روز روند هر دو بازار نزولی بود که پیشبینی کاهش ذخایر نفت
امریکا توسط موسسه  APIسبب شد تا در اواخر روز روند بازار معکوس شود .اما در پایان معامالت با توجه به افت بیشتر بهای
نفت امریکا در اوایل روز ،بازار شاهد افت قیمت نفت این کشور بود.
روز چهارشنبه ،بهای نفت خام برنت  5/7درصد و بهای نفت امریکا  4/0درصد کاهش یافت .موسسه مطالعات انرژی
امریکا از کاهش حدود  5میلیون بشکهای ذخایز نفت امریکا در هفته منتهی به  04سپتامبر خبر داد .اما آنچه سبب کاهش
بهای نفت شد افزایش دور انتظار ذخایر سوخت این کشور بود که نگرانی در مورد افزایش شدید تقاضای نفت به منظور تامین
سوخت را از بین برد.
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روز پنجشنبه ،بهای نفت خام دوباره افزایش یافت .با وجود خبر افزایش ذخایر سوخت در امریکا در روز چهارشنبه ،در این
روز پیشبینی موسسه جناسکیپ 0نشان از کاهش ذخایر نفت منطقه کوشینگ ،منطقه تقسیم نفت بین پاالیشگاههای نفت
این کشور ،در هفته منتهی به  55سپتامبر داشت.
روز جمعه ،آمارها بار دیگر نشان دادند که برای چندمین هفته متوالی تعداد سکوهای جدید استخراج نفت در امریکا کاهش
یافته است .همچنین در این روز با تجدید نظر صعودی در ارقام رشد اقتصادی امریکا و رشد بازار بورس وال استریت ،تقاضای
نفت نیز افزایش داشت که سبب رشد جهانی بهای نفت شد.

Genscape

12

1

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  -اداره مطالعات و سازمانهای بينالمللی
بهرهبرداری از اين گزارش در صورت ذکر منبع بالمانع است.
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ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1394/07/03

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

ﺟﻤﻌﻪ
 18ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

2015/09/25
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺭﺗﺒﻪ
ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 21ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 22ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 23ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 24ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﺟﻤﻌﻪ
 25ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ

07051

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

07091

07121

07129

07114

07135

07118

047

ﻋﻨﻮﺍﻥ

07085

13227

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

13256

13273

13322

13304

13335

13298

060

2

13219

11997

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

12056

12015

12028

12007

12059

12033

007

1

12025

11303

ﻮﺭﻭ *
ﻳﻮﺭﻭ

11191

11129

11187

11233

11199

11188

120

5

11324

09688

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

09718

09749

09799

09751

09790

09761

080

3

09684

15533

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15507

15366

15245

15243

15181

15308

109

4

15477

141828

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

141020

140430

140274

140567

140156

140489

047
47

141147

113734

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

113280

112522

113153

115340

114860

113831

169

111941

114150

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

113325

112290

113135

115450

114665

113773

181

111747

4747

ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ
ﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠ
ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ

4892

49
49088

4775

4817

486
4860

485
4850

135

4786

4468

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

4668

4583

4448

4491

4570

4552

012

4546

16385

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(

16510

16330

16280

16201

16315

16327

137

16554

18070

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (







17572

17881

17726

224

18133

6104
9916

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

6109
9949

5936
9571

6032
9613

5962
9428

6109
9689

6029
9650

194
482

6149
10139

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

دايره اخبار اقتصادي
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