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خالصه
هفته گذشته در امریکا ،گزارش رسمی اشتغال ماه سپتامبر نشان داد که نرخ بیکاری همچنان در سطح  5/1درصد بدون تغییر
مانده و به شاغلین غیر کشاورزی این ماه تنها  141هزار نفر اضافه شده است .شرایط در بخش مصرف امیدوارکنندهتر بود .درآمد
اشخاص در ماه اوت نسبت به ماه قبل  0/3درصد و مخارج اشخاص  0/4درصد افزایش نشان داد .رشد مخارج ضمن اینکه نشانه
افزایش اعتماد مصرفکننده است ،نوید بخش تقویت رشد اقتصادی از محل این مخارج در سه ماهه سوم میباشد .مخارج ساخت و
ساز نیز در ماه اوت نسبت به ماه قبل  0/7درصد افزایش یافت .رشد این شاخص در ماه ژوئیه  0/4درصد بود .در بخش کارخانهای اما
شرایط متفاوت بود .شاخص پیشنگر فعالیتهای این بخش در کل کشور موسوم به  ISMدر ماه سپتامبر به  50/1تنزل یافت.
نرخ بیکاری ماه اوت در حوزه یورو باالتر از سطح انتظار بود .در آلمان نیز در این ماه میزان بیکاری رشد داشته است .از سوی
دیگر ،اقتصاد حوزه یورو در ماه سپتامبر به تورم منفی رسیده است .هر چند تورم پایه با فاصله یک واحد درصدی از تورم منفی قرار
گرفته و همچنان مثبت است.
در انگلستان تجدید نظر نزولی در رشد سالیانه اقتصادی این کشور در فصل دوم ،در کنار ارقام نه چندان قابل قبول از بخش
تولیدات کارخانهای ،از فاصله گرفتن این کشور از وضعیت مناسب اقتصادی ماههای قبل خبر داشت.
در ژاپن ارقام اقتصادی این هفته باز هم نشانههایی از ضعف موجود در اقتصاد این کشور را نمایان کرد .ارقام تانکان بانک
مرکزی ،تولیدات کارخانهای و ن یز بیکاری ،همگی حاکی از آن بود که اقدام بانک مرکزی برای انبساط بیشتر پولی بیش از گذشته
نزدیک است.
این هفته بازار ارز شاهد افت و خیز دالر امریکا بود .از دالیل مهم تقویت دالر امریکا میتوان به تورم منفی در اروپا و آمار مثبت
اشتغال بخش خصوصی ایاالت متحده اشاره کرد .از سوی دیگر ،با افت بازارهای جهانی سهام ،آمار اشتغال غیر کشاورزی ماه
سپتامبر و کاهش رشد بخش کارخانهای ایاالت متحده ارزش دالر امریکا در بازار ارز تقلیل یافت.
در بازار طال ،تمامی روزهای پیش از انتشار ارقام اشتغال در امریکا با تقویت دالر و به تبع آن نزول بهای طال سپری شد .اما پس
از انتشار ارقام نه چندان مطلوب اشتغال ،در پی تقویت دالر ،بازار با افت بهای طال روبهرو شد.
در برخی روزهای این هفته افت بازارهای سهام ،کاهش سود شرکتهای چینی و ترمیم پیشبینیها در مورد وقوع طوفان در
امریکا موجب افت بهای نفت خام گردید .در مقابل ،کاهش پیشبینی ذخایر و تولید نفت امریکا ،جنگ در سوریه و احتمال وقوع
طوفان باعث افزایش بهای نفت خام در برخی روزها شد.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

امريکا
در حالی که به نظر میرسد رشد فصلی اقتصاد امریکا از ناحیه موجودی انبار و تجارت خارجی تهدید شود ،اخبار
اقتصادی هفته گذشته نشان داد همچنان میتوان به مصرف به عنوان یکی از محرکهای اصلی رشد در فصل سوم امید
داشت .بر اساس گزارش موسسه دولتی  ،BEAمخارج مصرفی حقیقی در ماه سپتامبر  0/4درصد نسبت به ماه قبل و 3/5
درصد در سه ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است .این موضوع نشانهای مبنی بر تقویت تقاضای
مصرفی داخلی است .البته گزارش اشتغال غیر کشاورزی ماه سپتامبر نا امیدکننده و دور از انتظار بود .ضمن اینکه ارقام اشتغال
ماه اوت نیز در گزارش اخیر وزارت کار با تجدید نظر نزولی همراه شده است .اعتماد مصرفکننده به دلیل روند نزولی تورم و
تقویت اشتغال در ماه های اخیر سیری صعودی داشته اما با توجه به افزایش نا امیدکننده اشتغال غیر کشاورزی در ماه سپتامبر
و تجدید نظر منفی آن در ماه اوت اولین نگرانی که به ذهن میرسد احتمال تضعیف مصرف در سه ماهه چهارم سال میباشد.
در سایر بخشها ،ساخت و ساز در ماه اوت شرایط امیدوار کنندهای داشت .اما بخش کارخانهای همچون ماههای قبل با
مشکالتی در ماه اوت رو به رو بود.
در مقایسه با ماههای قبل و متوسط بلندمدت 141،هزار شغل جدیدی که در بخش غیر کشاورزی در ماه سپتامبر
اعالم شد ،چندان امیدوار کننده نیست .ضمن اینکه ارقام اشتغال ماه اوت نیز مورد تجدید نظر نزولی قرار گرفت .با اینحال،
نرخ بیکاری همچون ماه قبل در سطح  5/1درصد باقی ماند .بر اساس گزارش اشتغال ،متوسط دستمزد هر ساعت کار نیز در
ماه سپتامبر بدون تغییر نسبت به ماه اوت باقی مانده است .تداوم رشد اشتغال در چند ماه گذشته آثاری از جمله رشد مخارج
مصرفی داشته به طوری که مخارج شخصی در ماه اوت نسبت به ماه قبل  0/4درصد افزایش نشان میدهد .افزایش درآمد
اشخاص نیز در این مدت از دیگر آثار بهبود اشتغال محسوب میشود .کاهش تورم باعث شده تا درآمد قابل تصرف  0/3درصد
در ماه اوت نسبت به ماه قبل رشد یابد .در واقع مصرفکنندگان از کاهش تورم منتفع شدهاند .شاخص قیمت تعدیل کننده
مخارج مصرفی شخصی ( )PCEدر ماه اوت نسبت به ماه قبل بدون تغییر باقی ماند و بخش پایه این شاخص تنها  0/1درصد
نسبت به ماه قبل افزایش یافت .در دوره ساالنه ،این شاخص قیمت  1/3درصد رشد نشان میدهد .شاخص مذکور مورد عالقه
تصمیمگیرندگان در بانک مرکزی امریکا قرار دارد و همانطور که مشاهده میشود با تورم هدفگذاری شده  1/0درصد فاصله
زیادی دارد .از سوی دیگر ،با توجه به کاهش تورم ،رشد درآمد و تقویت بازار کار جای تعجب نیست که شاخص اعتماد
مصرفکننده جهش قابل توجهی داشته است .شاخص مذکور از  101/5واحد در ماه اوت به  103/0واحد در ماه سپتامبر
افزایش یافته است.
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در بخش ساخت و ساز ،مخارج ماه اوت  0/7درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت .این در حالی بود که مخارج در
ماه ژوئیه  0/4درصد افزایش یافته بود .به نظر میرسد عالوه بر مخارج مصرفی ،ساخت و ساز نیز یکی از محرکهای اصلی
رشد اقتصادی در سه ماهه سوم بوده است .در بخش ساخت و ساز مسکونی خصوصی ،میزان ساخت و سازها  1/3درصد به
لطف عملکرد خانههای چند واحدی در ماه اوت افزایش نشان داد .از سوی دیگر ،هر چند خانههای آماده محضر در ماه اوت
 1/4درصد کاهش یافت اما در دوره ساالنه همچنان  6/7درصد باالتر قرار دارد.
شاخص پیشنگر و بسیار مهم موسسه مدیریت عرضه  ISMدر بخش کارخانهای ،که فعالیتهای کارخانهای را در سراسر امریکا
اندازهگیری میکند ،در ماه سپتامبر به  50/1کاهش یافت .این شاخص در ماه اوت نیز تضعیف شده و به  51/1واحد رسیده
بود.گفتنی است پایینتر از  50قرار گرفتن این شاخص به معنی انقباض فعالیتها است .برخی اجزای مهم تشکیل دهنده شاخص
مدیریت عرضه از جمله سفارشات جدید برای صادرات و همچنین موجودی انبار در در این ماه در محدوده انقباضی قرار داشتند.
ادامه تقویت دالر و رشد نه چندان مناسب مخارج تجاری از یک سو و کاهش رشد اقتصاد جهان از سوی دیگر عواملی هستند که
بخش کارخانهای امریکا را تحت فشار نزولی قرار دادهاند .آشکار است که این عوامل در میان مدت بر طرف نخواهند شد .بنابراین
انتظار نمیرود بخش کارخانهای بتواند در فصل سوم و چهارم کمکی به رشد اقتصادی امریکا بنماید.

منطقه يورو
بيکاري
هفته گذشته آمار بیکاری ماه اوت در حوزه یورو منتشر شد که بر اساس آن ،میزان بیکاری در  11کشور حوزه یورو،
نسبت به ماه قبل از آن تغییری نداشت .در حالی نرخ بیکاری در سطح  11درصد باقی ماند که به اعتقاد کارشناسان ،این رقم
میتوانست  0/1واحد درصد تقلیل یابد .از این رو ،بازار نیروی کار در این ماه کمتر از حد انتظار ظاهر شد.
این وضعیت به خصوص در مورد بزرگترین اقتصاد یورو ،یعنی آلمان هم نمود داشت .در حالی که اقتصاددانان معتقد
به کاهش تعداد بیکاران در ماه اوت به میزان  5000نفر بودند ،آمار نشان داد که تعداد بیکاران  1000نفر افزایش یافته و به
سطح  1/715میلیون نفر رسیده است .موضوعی که نشان میدهد حتی آلمان هم در مقابل ریسکهای موجود بر سر راه رشد
اقتصادی ،ایمن نیست .با ضربه خوردن اقتصاد چین و پس از آن شوک بازارهای مالی و آهستهتر شدن رشد اقتصادی در
کشورهای نوظهور ،اقتصاد آلمان که متکی به تجارت است ،از این تحوالت اندکی آسیب دیده است.
تورم
آمار اولیه تورم ماه سپتامبر نشان میدهد که بار دیگر اقتصاد حوزه یورو وارد تورم منفی شده است .طبق آمار منتشره،
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفکننده در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل  0/1درصد افت داشته است .جالب
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آنجاست که با حذف خوراک و انرژی و رسیدن به تورم پایه ،رشد شاخص پایه بهای کاالها و خدمات مصرفکننده ،در ماه
سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل 0/1 ،درصد است .این امر میرساند که به دلیل افت بهای جهانی انرژی ،اقتصاد حوزه
یورو وارد دوره تورم منفی شده است .از آن جا که تورم منفی ناشی از قیمتهای جهانی و نه عوامل طرف تقاضا بوده ،این
احتمال وجود دارد که بانک مرکزی اروپا همچنان برای افزایش بسته محرک اقتصادی تامل کند.
از دیگر شاخصهای مهم منتشر شده ،شاخص مدیران خرید بخش تولیدات کارخانه ای حوزه یورو در ماه سپتامبر
بود .این شاخص نشان میدهد رشد این بخش نسبت به ماه قبل تغییر نکرده است .زیرا این شاخص بدون تغییر در سطح 51
واحد باقی مانده است .در شاخص مدیران خرید ،هر رقمی باالتر از  50واحد نشان دهنده رشد آن بخش است.

انگلستان
رشد اقتصادي
قرائت پایانی ارقام اقتصادی از سوی اداره آمار ملی نشان میدهد که اقتصاد انگلستان در فصل دوم سال جاری
میالدی 0/7 ،درصد نسبت به فصل اول رشد نموده است .عالوه بر آن ،ارقام سالیانه رشد فصل دوم با تجدید نظر نزولی
مواجه شده و از  1/6درصد رشد پیشین به  1/4درصد کاهش یافته است .رشد اقتصادی اگرچه در دوره سالیانه با تجدیدنظر
نزولی روبرو شد اما در مجموع کماکان برای اقتصاد بریتانیا یک امیدواری محسوب میشود.
مديران خريد
فعالیتهای کارخانهای انگلستان در ماه سپتامبر با کاهش رشد روبرو شد .شاخص مدیران خرید در بخش کارخانهای
از  51/6واحد در ماه اوت به  51/5واحد در سپتامبر کاهش یافته است .اگرچه هنوز در سطح باالی  50که محدوده رشد را
مشخص میکند قرار دارد .بخش کارخانهای در ماه پایانی فصل سوم از افت شدید مخارج مصرفکننده ،سرمایهگذاری ضعیف
و نیز افت سفارشات صادرات متضرر شده است .به این ترتیب به نظر نمیرسد که بانک مرکزی نرخ بهره کلیدی را تا زمان
بهبود بخش کارخانهای افزایش دهد.
اگرچه ارقام شاخص مدیران خرید در بخش کارخانهای چندان جالب نبود ،اما همین ارقام پیشنگر در بخش مسکن
شرایط متفاوتی را رقم زد .ارقام پیشنگر مدیران خرید در بخش ساختوساز از  57/3واحد در ماه اوت به  51/1واحد در سپتامبر
افزایش داشته است.
شاخص مدیران خرید در بخش ساختوساز در سپتامبر بیشترین سرعت رشد در  6ماه گذشته را به ثبت رساند.
افزایش میزان ساختوسازها و نیز ارقام باالتر اجاره بها از دالیل تحرک این بخش بوده است.
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در مجموع ،از آنجایی که بخش کارخانهای در مقایسه با بخش ساختوساز از اهمیت باالتری در اقتصاد انگلستان
برخوردار است ،زمزمهها نشان از کاهش سرعت رشد اقتصادی در فصل سوم حکایت دارد .به عالوه از تاخیر افزایش نرخ بهره
بانک مرکزی نیز شنیدهها بسیار است.

ژاپن
تانکان
وضعیت اعتماد در سه ماهه منتهی به سپتامبر در میان تولیدکنندگان بزرگ ژاپنی برای نخستین بار در سه فصل
گذشته بدتر شده و به احتمال قوی در ادامه سال شرایط بد تشدید خواهد شد .شاخص تانکان مرتبط با تولیدکنندگان بزرگ با
 3واحد افت به  +11واحد رسید .همچنین در ادامه گزارش تانکان آمده که بنگاههای بزرگ در نظر دارند مخارج سرمایهگذاری
خود را در سال مالی آتی که از اول آوریل آغاز میشود  10/1درصد افزایش دهند .در حالی که رقم اعالمی پیشین میزان 1/3
درصد افزایش در مخارج سرمایهگذاری بود.
بيکاري
نرخ بیکاری ژاپن از  3/3درصد در ماه ژوئیه به  3/4درصد در اوت افزایش یافت .نرخ بیکاری این کشور در  6ماه
گذشته در محدوده  3/3-3/4نوسان داشته که کمترین سطوح  11سال گذشته محسوب میشود .ژاپن یکی از نمونه کشورهای
دارای اشتغال کامل است .کشوری که افت سطح بیکاری در آن تنها با تحمل فشارهای تورمی امکانپذیر است .انتظارات
حاکی از آن است که نرخ بیکاری در ماههای آتی تا  3درصد نیز افت نماید.
توليدات کارخانهاي
تولیدات کارخانهای ژاپن به طور غیر منتظره و برای دومین ماه متوالی در اوت افت کرد .این موضوع نگرانیها در
مورد بازگشت اقتصاد این کشور به رکود و همچنین ناتوانی دولت در تحریک تقاضا و مهار یک دهه تورم منفی را افزایش داد.
افول اقتصادی اخیر در چین میتواند اقتصاد جهانی را به سوی رکود سوق دهد که در این میان اقتصاد متکی به صادرات ژاپن
نیز مستثنی نیست .به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی ژاپن باید هر چه سریعتر تا یک ماه آتی
دست به افزایش محرکهای پولی بزند .در غیر این صورت تقاضای ضعیف داخلی و خارجی به احتمال زیاد ،اقتصاد ژاپن را در
فصل سوم با خطر کوچک شدن و رکود مواجه خواهد ساخت.
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چين
بخش کارخانهاي
فعالیتهای کارخانهای چین در ماه سپتامبر برای دومین ماه متوالی افت نمود .این افت به نگرانیها پیرامون افول
اقتصاد چین دامن زده و گمانهزنیها پیرامون کاهش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور را افزایش داده است .در
مجموع نگرانیها در مورد کاهش رشد اقتصادی در چین ،یکی از بزرگترین خریداران کاالها و موتورهای محرک رشد اقتصاد
جهانی ،در سراسر دنیا نگرانیهایی را بوجود آورده است .شاخص مدیران خرید در این بخش از  41/7واحد در ماه اوت به
 41/1واحد در ماه سپتامبر رسیده که نشان میدهد این بخش کماکان به روند کوچک شدن خود ادامه میدهد.
تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین ،یورو و فرانک به ترتیب 0/16 ،0/31و 0/17
درصد تضعیف و در برابر پوند  1/01درصد تقویت شد.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  1/1171-1/1141دالر و هر پوند در محدوده
 1/5111-1/5110دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  111/74-111/11ین متغیر بود.
عوامل تقويت دالر در مقابل اسعار:
 آمار اشتغال بخش خصوصی امریکا
 تورم منفی در اروپا
عوامل تضعيف دالر در مقابل اسعار:
 کاهش سود شرکتهای چینی
 افت بازارهای جهانی
 کاهش رشد بخش کارخانهای امریکا
 آمار نه چندان مناسب اشتغال ماه سپتامبر
روز دوشنبه ،با افزایش نگرانیها در مورد سود شرکتهای چینی و اقتصاد این کشور ،بازارهای سهام جهان با عقبگرد
همراه بود .در نتیجه تقاضای ارز امن بیشتر شد ،ارزش ین افزایش یافت و دالر امریکا تضعیف شد .نه تنها بورس وال استریت
در این روز با  1درصدسقوط همراه بود بلکه سود شرکتهای صنعتی چین نیز  1/1درصد افت داشت .از همین رو ،ارزش دالر
امریکا به میزان  0/7درصد در مقابل ین ژاپن کاهش یافت و هر دالر با  111/11ین مبادله شد .شاخص دالر امریکا نیز که
ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای عمده نشان میدهد با  0/15درصد افت همراه بود.
روز سه شنبه ،با وجود نوسانات در بورسهای جهانی ،چشمانداز افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کمرنگ شد و از همین رو
دالر امریکا قدری تضعیف شد .کارشناسان بر این نظر بودند که هرچند نگاه عمومی به افزایش ارزش دالر امریکا در بلند
مدت است اما ناآرامی بازارهای مالی موجب شد تا اقبال به دالر امریکا در این روز کمتر شود .شاخص دالر امریکا در این روز
با  0/15درصد افت همراه بود.
روز چهارشنبه برابر با پایان سپتامبر ،ارزش دالر امریکا با آمار قوی اشتغال بخش خصوصی ایاالت متحده افزایش یافت تا
در دوره سه ماهه سوم میالدی ،دالر امریکا عایدی مختصری را به ثبت رساند .ارزش یورو نیز به دلیل ورود اقتصاد اروپا به
تورم منفی ،تضعیف شد .خالص عایدی دالر امریکا در بازه سه ماهه سوم تنها  0/1درصد بود که نشاندهنده ثبات در طول
این سه ماه بوده است .شاخص دالر امریکا نیز در این روز با  0/45درصد افزایش مواجه شد.
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روز پنجشنبه ،به دلیل انتشار آمار اقتصادی متضاد از ایاالت متحده و در نتیجه امید کمتر به چشمانداز افزایش نرخ بهره
فدرال رزرو تا پایان سال  ،1015تقاضا برای دالر امریکا کاهش و در نتیجه ارزش آن در برابر سایر ارزها افت کرد .در حالی
که روز قبل آمار اشتغال بخش خصوصی مطلوب بود ،دادههای اقتصادی نشاندهنده افت رشد بخش کارخانهای آمریکا بود.
این آمار متناقض ،اطمینان از رشد ایاالت متحده را با چالش روبرو کرد و دالر امریکا قدری تضعیف شد .شاخص دالر امریکا
در این روز با  0/11درصد افت همراه بود.
روز جمعه ،انتشار آمار نه چندان مناسب اشتغال ایاالت متحده در ماه سپتامبر باعث شد تا امیدها بازهم نسبت به افزایش
نرخ بهره کمرنگتر شود و در نتیجه دالر امریکا تضعیف شد .هر چند با اظهارات هفته گذشته مقامات بانک مرکزی امریکا
این امید به وجود آمده بود که باالخره نرخ بهره تا پایان سال  1015افزایش مییابد ،اما آمار تازه اقتصادی امریکا باعث شد تا
بازار در این مورد در شک و تردید قرار بگیرد.
نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

دالر

3/31723

 6ماهه

3/33433

 9ماهه

 21ماهه

-

3/03123

يورو

-3/04429

3/32906

-

3/21372

پوند

3/30430

3/74600

-

2/34433

فرانک

-3/73233

-3/67333

-

-3/36133

ين

3/30237

3/21333

-

3/13624

درهم امارات

3/01419

3/93419

-

2/27106

يوآنمرجع

-

-

-

4/63

لير ترکيه

21/2777

21/2777

21/2777

21/2777

تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  1114/06-1136/40دالر بررای هرر اونرس در نررخهرای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 1/15 ،درصد کاهش یافت.
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روز دوشنبه ،بهای طال بدترین عملکرد روزانه در  1/5هفته گذشته را به ثبت رساند و  1/5درصد کاهش یافت.
انتظارات مبنی بر افزایش اشتغال غیرکشاورزی امریکا در اواخر هفته و به تبع آن احتمال افزایش نرخهای بهره این کشور،
موجب تداوم روند نزولی بهای طال شد .به عالوه ،تجدیدنظر صعودی در رشد اقتصادی امریکا به واسطه تقویت دالر ،در
تضعیف ارزش طال در ابتدای هفته تأثیر گذار بود..
روز سهشنبه ،بهای پالتین به کمترین سطح از ژانویه  1001رسید .در پی رسوایی شرکت خودروسازی فولکس واگن،
بهای این فلز به کمتر از  100دالر برای هر اونس کاهش یافت .ترس از کاهش تقاضا از سوی خودروسازان اصلیترین دلیل
افت بهای پالتین در این روز بود .به عالوه سخنان متناقض مقامات بانک مرکزی امریکا در مورد زمان افزایش نرخ بهره نیز
از جهتگیری قطعی بهای طال در این روز جلوگیری نمود .برخی از مقامات فدرال رزرو از قطعی بودن افزایش نرخ بهره در
دسامبر سخن میگفتند ،در حالی که عدهای دیگر افزایش نرخ بهره را از آنچه پیشتر انتظار میرفت دورتر میدانستند.
روز چهارشنبه ،بهای طال کمترین سطح  1هفته گذشته را به ثبت رساند .عالوه بر این ،بزرگترین افت فصلی در یک
سال گذشته نیز با پایان سپتامبر رقم خورد و بهای طال برای پنجمین فصل متوالی کاهش یافت .ارقام اشتغال امریکا در بخش
خصوصی نیز در این روز توانست فراتر از انتظارها باشد و احتمال افزایش زودهنگام نرخ بهره در این کشور را تقویت کند.
روز پنجشنبه ،بهای طال نوسان چندانی نداشت و تنها  0/1درصد در ادامه روند نزولی که از ابتدای هفته آغاز شده
بود ،افت نمود .در مجموع ،پیش از انتشار ارقام مهم اشتغال غیر کشاورزی امریکا در روز جمعه ،بازار بیش از پیش در وضعیت
انتظار قرار داشت .انتظارات نیز نشان از بهبود این ارقام داشتند و لذا تقویت دالر امریکا به نزول بهای طال انجامید.
روز جمعه ،بهای طال بیش از  1درصد جهش یافت .ارقام اشتغال امریکا در این روز نتوانست بازار را به افزایش نرخ
بهره این کشور در سال جاری میالدی یعنی ماه دسامبر امیدوار سازد .بنابراین با تضعیف ارزش دالر ،بهای طال افزایش یافت.
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نفت

متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 1/13 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  44/43-45/54دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  45/01دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته
گذشته  1/14درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه
 47/34-41/13دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  47/15دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  43/51-44/66دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 43/11دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  0/67درصد کاهش داشت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام کاهش یافت .کاهش شاخص سهام در چین و امریکا و افت سود شرکتهای صنعتی در
چین از مهمترین دالیل افت بهای نفت خام بود .افت سود شرکتهای صنعتی در چین سبب ایجاد نگرانی در مورد نرخ رشد
صنعتی این کشور و تقاضای نفت خام شده بود.
در روز سهشنبه ،موسسه جناسکیپ پیشبینی نمود که ذخایر نفت منطقه کوشینگ امریکا کاهش داشته است .این خبر
سبب شد تا بخشی از افت بهای نفت در روز دوشنبه جبران شود.
روز چهارشنبه ،با توجه به خبر حمله هوایی روسیه به مواضع مخالفان دولت سوریه بهای نفت باز هم افزایش یافت اما این
افزایش کمتر از روز سهشنبه بود .البته طوفان در امریکا از دیگر دالیل افزایش بهای نفت در این روز بود .زیرا با وقوع طوفان
در اقیانوس اطلس احتمال بسته شدن پاالیشگاههای نفتی وجود دارد .گفتنی است احتمال وقوع طوفان همواره به عنوان
شوک مثبت در بازار نفت عمل میکند.
روز پنجشنبه ،اعالم شد که خطر طوفان در سواحل ایاالت متحده آنچنان قوی نیست و از همین رو بهای نفت خام بیش
از یک دالر تقلیل یافت.
روز جمعه ،با انتشار گزارشی در مورد افت تولید نفت ایاالت متحده برای پنجمین هفته پیاپی ،بهای نفت خام بیش از 1
درصد افزایش یافت .البته آمار کمتر از حد انتظار اشتغال ایاالت متحده ،ابتدا باعث افت بها شده بود اما پس از آن با انتشار این
گزارش افت تولید نفت امریکا ،بهای نفت باال رفت.
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ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۴/۰۷/۱۰

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

ﺟﻤﻌﻪ
 ۲۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

۲۰۱۵/۱۰/۰۲
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺭﺗﺒﻪ
ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
۲۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
۲۹ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۳۰ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۱ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۲ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ

07135

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

07132

07119

07124

07141

07138

07131

018

ﻋﻨﻮﺍﻥ

07118

13335

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

13397

13423

13312

13270

13153

13311

010

4

13298

12059

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

11992

11974

11988

11992

11990

11987

038

1

12033

11199

ﻳﻮﺭﻭ *

11245

11249

11178

11197

11214

11217

026

3

11188

09790

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

09737

09718

09733

09772

09714

09735

027

2

09761

15181

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15173

15150

15129

15130

15180

15152

102

5

15308

140156

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

140221

140475

140374

140031

140096

140239

018

140489

114860

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

113253

112780

111530

111406

113640

112522

115

113831

114665

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

113105

113210

111400

111900

114075

112738

091

113773

4860

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

4734

4823

4837

4769

4813

4795

114

4850

4570

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

4443

4523

4509

4474

4554

4501

113

4552

16315

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(

16002

16049

16285

16272

16472

16216

068

16327

17881

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

17645

16931

17388

17722

17725

17482

138

17726

6109
9689

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

5959
9484

5909
9450

6062
9660

6073
9509

6130
9553

6026
9531

005
123

6029
9650

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

دايره اخبار اقتصادي

ﴰﺎﺭﻩ۲۸

