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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
هفته گذشته در امريکا ،خرده فروشی به ميزان اندک  0/1درصد در ماه سپتامبر افزايش يافت .رقم ماه قبل
شاخص مذکور نيز مورد تجديد نظر نزولی قرار گرفت .با حذف فروش خودرو ،شاخص خردهفروشی کاهش  0/3درصد را
نشان میدهد .در تحولی ديگر شاخصهای قيمت مصرفکننده و توليدکننده در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل کاهش
يافتند .با اين حال شاخص پايه قيمت مصرف کننده در اين ماه  0/2درصد افزايش يافت .توليدات صنعتی در ماه سپتامبر
 0/2درصد کاهش يافت .توليدات کارخانهای  ،مهمترين جزء توليدات صنعتی ،نيز همچنان به کاهش خود در اين ماه ادامه
داد.
آمار اين هفته حوزه يورو ،تاييد کرد که اقتصاد اروپا وارد دوره تورم منفی شده است .از سوی ديگر فضای کسب و
کار آلمان در ماه جاری به شدت تحت تاثير رسوايی فولکسواگن قرار گرفته است .توليدات صنعتی ماه اوت حوزه يورو نيز
نسبت به ماه قبل از آن افت داشته است.
در انگلستان ،کاهش تورم و بيکاری به طور همزمان و همچنين ارقام مطلوب خردهفروشی در ماه سپتامبر نشان از
آن داشت که وضعيت اقتصادی در فصل سوم سال چندان هم بد نبوده است.
در ژاپن ،گمانهزنیها از احتمال افزايش سياستهای فوق انبساطی در جلسه آتی کميته سياست پولی بانک مرکزی
و همچنين توصيههای اقتصادی صندوق بينالمللی پول به مقامات دولت اين کشور از اهم تحوالت هفته گذشته بود.
در بازار طال ،ارقام نه چندان مطلوب از اقتصاد امريکا و همچنين احتمال تاخير در خروج از سياستهای فوق
انبساطی فعلی در امريکا ،همگی به تقويت بهای طال در هفته گذشته منجر شدند.
به دليل آمار نااميدکننده واردات چين و کاهش خرده فروشی امريکا ،در روزهای ابتدايی هفته ارزش دالر امريکا
تضعيف شد .اما در ادامه با آمار غيرمنتظره تورم در اياالت متحده و همچنين تورم منفی در حوزه يورو ،دالر امريکا تقويت
شد.
بازار نفت خام در اين هفته روند نزولی را در پيش گرفت و به جز روز پايانی هفته ،با توجه به مازاد عرضه در بازار و
همچنين افزايش ذخيره نفت خام امريکا ،بهای نفت خام افت کرد.
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امريکا
هفته گذشته در امريکا اخبار اقتصادی نااميدکننده بود .خردهفروشی سپتامبر با کمبود مشتری 1رو به رو بود ،تورم اين
ماه همچون گذشته به کاهش خود ادامه داد و توليدات صنعتی انقباض ديگری را تجربه کرد .در حالی که فدرال رزرو خود را
برای جلسه سياستگذاری  22-22اکتبر آماده میکند ،آمار و اطالعات اقتصادی هفته گذشته توجه را به ضعف بنيادهای
تقاضا و چشمانداز تورم معطوف ساخت .در واکنش به کاهش شاخص خرده فروشی ،برآوردها از مخارج مصرفکننده نيز مورد
تجديد نظر قرار خواهد گرفت .در حال حاضر تأثير منفی تجارت خارجی و موجودی انبار بر رشد اقتصادی سه ماهه سوم روشن
شده است .با احتساب اث ر منفی کاهش رشد مخارج مصرفی بر اقتصاد عالوه بر موارد فوق ،برخی برآوردها رشد اقتصادی
ساالنه سه ماهه سوم را  1/0درصد پيشبينی میکنند در حالی که اين رشد در سه ماهه دوم  3/9درصد بود .برآوردها حاکی از
آن است رشد فروش نهايی واقعی به مخارج داخلی 2که رشد موجودی انبار را ناديده میگيرد در سه ماهه سوم حدود 2/2
درصد بوده است .اين ميزان رشد میتواند قوی بودن تقاضای داخلی را بيان نمايد.
شاخص خرده فروشی ماه سپتامبر که هفته گذشته منتشر شد تنها  0/1درصد نسبت به ماه قبل افزايش يافت که
نااميدکننده بود .رشد شاخص مذکور در ماه اوت نيز با تجديد نظر به  0/0درصد تقليل داده شد .اگر فروش اتومبيل از شاخص
خرده فروشی حذف شود ،در دو ماه متوالی اوت و سپتامبر خرده فروشی کاهش نشان میدهد .اگرچه بخشی از ضعف مشاهده
شده را میتوان به سير نزولی تورم نسبت داد .اما فارغ از اينکه قيمتها کاهش يافته ،بايد اذعان داشت که مخارج
مصرفکننده در سه ماهه سوم ضعيفتر از سه ماهه قبل از آن بوده است .در حقيقت ارتباط شاخص خرده فروشی با مخارج
مصرفکننده از طريق بخشی از شاخص خرده فروشی به نام گروه کنترل برقرار میشود .گروه کنترل آن بخشی از خرده
فروشی است که به طور مستقيم در محاسبات مربوط به توليد ناخالص داخلی در قالب مخارج مصرفی وارد میشود .نگرانی
مطرح شده در رابطه با تضعيف مخارج مصرفی در سه ماهه سوم ناشی از ضعف گروه کنترل در خرده فروشی است که طی
چند ماه گذشته سير نزولی داشته است.
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شاخصهای تورم که هفته گذشته منتشر شدند نشان دادند سير نزولی تورم هنوز متوقف نشده است .شاخص قيمت
مصرفکننده به ميزان  0/2درصد در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل کاهش يافت .شاخص قيمت توليدکننده که پيشياب تورم
مصرفی است در در ماه سپتامبر  0/5درصد نسبت به ماه قبل تنزل داشت ،PPI .بدون مواد غذايی و سوخت نيز کاهش 0/3
درصدی را نشان داد و گويای آن است که روند نزولی تورم توليد کننده گستره وسيعی از توليدکنندگان را در بر دارد .با وجود
سير نزولی تورم مصرفی و توليدی ،تورم پايه مصرفکننده در ماه سپتامبر  0/2درصد نسبت به ماه قبل افزايش يافت .در دوره
ساالنه نيز تورم پايه مصرفکننده در سطح  1/9درصد قرار گرفت .در مجموع با توجه به ادامه سير نزولی تورم انتظار نمیرود
تغييری در سياست پولی فدرال رزرو در جلسه کميته بازار باز ماه اکتبر ايجاد شود .ضمن اينکه اگر شاخصهای تورمی طی
چند ماه آينده به ثبات نرسند اين احتمال وجود دارد که فدرال رزرو زمان افزايش نرخ بهره را به سال  2012ميالدی موکول
نمايد.
شاخص نااميدکننده مهم ديگر در هفته گذشته توليدات صنعتی ماه سپتامبر بود .اين توليدات به ميزان  0/2درصد
نسبت به ماه قبل کاهش يافت و مهمترين بخش آن يعنی توليدات کارخانهای نيز کاهش  0/1درصدی را در طول ماه تجربه
کرد .آنچه که بخش کارخانهای را تحت فشار نزولی قرار داده عالوه بر دالر قوی ،ضعف تقاضای داخلی و بينالمللی است و
به نظر نمی رسد در ماههای آتی نيز اين موانع سر راه توليد ،برطرف شوند .بخشی از ضعف تقاضای داخلی امريکا به دليل
ک اهش سرمايه گذاری در موجودی انبار است که در سه ماهه دوم به شدت افزايش يافته بود .با انباشته شدن انبارها در سه
ماهه دوم ،توليدکنندگان ،سفارشات جديد خود را در فصل سوم کاهش دادهاند .نسبت موجودی انبار به فروش به خوبی نشان
میدهد که سطح موجودی انبار به باالترين ميزان ممکن رسيده و افت سرمايه گذاری در موجودی انبار قطعی است .بنابراين
پيشبينی میشود جدیترين تهديد توليد ناخالص داخلی در سه ماهه سوم از ناحيه موجودی انبار خواهد بود.
منطقه يورو
تورم
هفته گذشته ،آمار نهايی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی حوزه يورو در ماه سپتامبر منتشر شد و بر اساس آن،
ورود اقتصاد اين حوزه به تورم منفی تاييد شد .اين آمار نشان میدهد که شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در ماه
سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل  0/1درصد افت داشته است .در همين حال ،اين شاخص نسبت به ماه اوت  0/2درصد
افزايش داشته و تورم پايه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل  0/9درصد بوده است.
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همچنين تورم ماه سپتامبر آلمان نيز در هفته گذشته منتشر شد .بر اين اساس شاخص بهای کاالها و خدمات
مصرفی ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل بدون تغيير بود .هر چند نسبت به ماه اوت  0/2درصد افت داشت .اما آمار
شاخص بهای کاالهای عمده فروشی نشان دهنده آن بود که اقتصاد اين کشور به احتمال زياد در ماههای آتی بيشتر در خطر
تورم منفی قرار دارد .زيرا شاخص عمده فروشی ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل  1/2درصد افت داشت .در حالی که
اين شاخص در ماه اوت  1/1درصد پايين آمده بود.
آمار ديگر
از آمار مهم هفته گذشته میبايست به شاخص تمايل اقتصادی آلمان در ماه اکتبر اشاره کرد که به دليل رسوايی در
شرکت فولکس واگن ،از سطح  12/1واحد با افت شديد به سطح  1/9واحد رسيد و بر بازارهای مالی موثر بود.
همچنين هفته گذشته آمار توليدات صنعتی حوزه يورو در ماه اوت منتشر شد که نشان داد ،ميزان توليدات صنعتی در
ماه اوت نسبت به ماه مشابه سال قبل  0/9درصد رشد داشته است .در حالی که بازار انتظار داشت رشد آن  1/2درصد باشد .از
همين رو افت اين شاخص برای بازار غيرمنتظره بود .اين آمار نشان می دهد که توليدات صنعتی حوزه يورو در ماه اوت نسبت
به ماه قبل  0/5درصد افت داشته است .رشد اين متغير در ماه ژوئيه نسبت به ماه مشابه سال قبل  1/2درصد بود.
انگلستان
تورم و بيکاري
شاخص قيمت مصرفکننده انگلستان در يک سال منتهی به سپتامبر  -0/1درصد کاهش يافت .در حالی که در يک
سال منتهی به ماه اوت ،تغييری در اين شاخص رخ نداد .افزايش کمتر از ميزان معمول در قيمت البسه و کاهش قيمت بنزين
از اصلیترين داليل افت شاخص قيمت مصرفکننده در سپتامبر بودند .در بيشتر ماههای سال  2015ميالدی تورم انگلستان
در سطوح نزديک صفر قرار داشته است .انتظار میرود در ماههای آتی نيز در همين سطوح باقی بماند .گفتنی است تورم اين
کشور در دوره ماهيانه نيز در ماه سپتامبر  0/1درصد افت نموده است.
بازار کار انگلستان در طول تابستان بهبود داشت و بيکاری به کمترين سطح از سال  2002تاکنون رسيد .نرخ بيکاری
در سه ماهه منتهی به اوت در سطح  5/4درصد قرار گرفت .در حالی که در سه ماهه منتهی به ژوئيه  5/5درصد بود .يکی از
نشانههای بهبود اقتصادی در انگلستان ،رشد دستمزدهاست .دستمزدها به همراه پاداشها رشد  3درصدی را در سه ماهه
منتهی به اوت ثبت نمود .کاهش در تورم نيز به قدرت خريد مصرفکننده کمک نمود.
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خردهفروشي
خردهفروشی انگلستان در ماه سپتامبر به شدت افزايش يافت .اين افزايش ناشی از تعطيالت ماه گذشته و همچنين
برگزاری جام جهانی راگبی بوده است .مجموع ارزش خردهفروشی در ماه سپتامبر  3/9درصد از سپتامبر  2014بيشتر بوده
است .ارقام خردهفروشی نشان میدهد که بخش مصرف به شدت در حال کمک به رشد اقتصادی فصل سوم سال است .در
مجموع فصل سوم سال  2015نيز خردهفروشی  2/2درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد داشته است.
ژاپن
گمانهزنيها از جلسه بانک مرکزي
وزير دارايی ژاپن آقای آسو از ترديدهای وزارت دارايی اين کشور پيرامون گسترش سياستهای فوق انبساطی پولی
در جلسه آتی بانک مرکزی ژاپن پرده برداشت .اين ترديدها با توجه به مازاد نقدينگی در اقتصاد و همچنين تقاضای داخلی
ضعيف مطرح شده است .وزير دارايی اضافه نمود که احتمال افزايش سياستهای انبساط پولی در اين کشور توسط بانک
مرکزی در آينده نزديک بسيار کم است.
به رغم سخنان وزير دارايی ،بازار به شدت در انتظار جلسه  30اکتبر بانک مرکزی ژاپن است .جلسهای که در آن به
نظر فعالين بازار ،بانک مرکزی قدمی به سوی تحقق هدف  2درصدی تورم برخواهد داشت و اين قدم همان انبساط گستردهتر
پولی خواهد بود.
توصيههاي صندوق بينالمللي پول
در هفته گذشته ،يک مقام ارشد صندوق بينالمللی پول ،از ژاپن خواست تا افزايش ماليات بر فروش در اين کشور را
که برای آوريل  2012برنامهريزی شده بود ،به جلو بياندازد تا بتواند قدرت مالی خود را افزايش دهد .اين مقام ارشد اضافه کرد
که سياستهای مالی انعطافپذير و اصالحات ساختاری بايد در کنار سياستهای پولی فوق انبساطی برای رسيدن به بهبود
اقتصادی پايدار باشد .وی افزود؛ اگر اهداف مالی ميان مدت و بلندمدت فراموش شوند ،مردم در مورد جديت مقامات اين کشور
برای مهار بدهیهای عمومی ترديد خواهند کرد .لذا به تاخير انداختن افزايش ماليات گزينه سياستی مطلوبی برای اقتصاد ژاپن
نخواهد بود.
گفتنی است که پيشتر نخستوزير ژاپن آقای آبه دومين دور افزايش ماليات بر فروش را به مدت  12ماه به تاخير
انداخت و آن را به آوريل  2012موکول کرد .اين اقدام پس از آن صورت گرفت که دور نخست افزايش ماليات در سال گذشته،
اقتصاد ژاپن را به سمت رکود کشاند .بسياری از تحليلگران اين تاخير از سوی مقامات ژاپن را درست ارزيابی کرده و معتقدند
اقتصاد به اندازه کافی قوی نيست که توان مقاومت در مقابل دور بعدی افزايش مالياتها را داشته باشد.
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چين
هفته گذشته ارقام تجارت خارجی چين نگرانیهايی را در مورد کندی رشد دومين اقتصاد بزرگ جهان ايجاد کرد .بر
اساس ارقام منتشره ،واردات در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل  20/4درصد و صادرات نيز به ميزان  3/2درصد
کاهش يافت .هر دوی اين مقادير دور از انتظار بودند .اگرچه طی سالهای اخير تجارت خارجی چين سيری نزولی داشته اما
کاهش اخير ارزش تجارت را میتوان بيشتر از ناحيه قيمتها دانست .زيرا مقدار تجارت در ماه سپتامبر نسبت به سپتامبر سال
قبل افزايش يافته است .ارقام صادرات و واردات در مجموع مازاد تجاری  20/4ميليارد دالری را برای چين در ماه سپتامبر به
ثبت رساند که از ارقام ماه اوت اندکی بهتر بود .هفته گذشته وامهای بانکی در ماه سپتامبر  15/2درصد در دوره ساالنه
افزايش يافت .روند صعودی وامهای بانکی از نيمه دوم سال ميالدی گذشته شروع شد يعنی زمانی که بانک مرکزی چين
سياستهای انبساطی پولی را در پيش گرفت .اين بانک در ماه سپتامبر نرخ بهره پايه خود را  140صدم درصد کاهش داد.
همچنين طی يک سال گذشته بانک مذکور نرخ ذخاير قانونی بانکها را  200صدم درصد کاهش داده است .عالوه بر سياست
انبساطی بانک مرکزی ،افزايش وامهای رهنی نيز بر رشد کل وامها در يک سال گذشته تأثير گذار بوده است .در واقع از آنجا
که قيمت مسکن پس از کاهش در سال  2014به ثبات رسيده ،باعث شده تا ضمن افزايش خريد و فروش مسکن ،تقاضا برای
وامهای رهنی نيز افزايش يابد.
تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ين ،يورو و فرانک و پوند به ترتيب ،1/02 ،0/25
 1/45و  0/29درصد تضعيف شد.
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به نرخهای پايان وقت بازار نيويورک ،در هفته گذشته هر يورو در محدوده  1/1350-1/1424دالر و هر پوند در محدوده
 1/5242-1/5422دالر در نوسان بود .همچنين هر دالر نيز در دامنه  112/24-120/03ين متغير بود.

عوامل تقويت دالر در مقابل اسعار:
 آمار غيرمنتظره تورم اياالت متحده
 تاييد تورم منفی در حوزه يورو
عوامل تضعيف دالر در مقابل اسعار:
 موکول شدن افزايش نرخ بهره امريکا به دسامبر
 آمار نااميدکننده واردات چين
 کاهش آمار خرده فروشی امريکا
 افت شاخص بهای کاالها و خدمات توليدی در امريکا
روز دوشنبه ،ارزش دالر امريکا اندکی کاهش يافت .دالر در مقابل سبدی از ارزهای عمده به پايين ترين سطح سه
هفتهای خود رسيد .تض عيف دالر امريکا بيشتر به اين علت بود که عامالن بازار ،انتظار داشتند در ماه اکتبر نرخ بهره فدرال
رزرو تغيير نکند و هر گونه افزايشی به ماه دسامبر موکول شود .شاخص دالر امريکا ابتدا تا سطح  94/219واحد افت کرد و
سپس با اندکی افزايش به  94/232واحد رسيد.
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روز سهشنبه ،با انتشار آمار نااميدکننده واردات چين نه تنها ارزش ارزهای مرتبط با کاال مانند دالر استراليا و دالر نيوزيلند
تضعيف شدند بلکه نگرانیها هم در مورد چشمانداز اقتصاد جهانی بيشتر شد .در نتيجه معاملهگران بيشتری معتقد به عدم
افزايش نرخ بهره فدرال رزرو تا سال آتی ميالدی شدند و بار ديگر ارزش دالر امريکا کاهش يافت .کاهش  20/4درصدی
واردات چين در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل باعث شد تا شاخص دالر امريکا با افت نسبت به روز قبل به سطح
 94/539واحد برسد.
روز چهارشنبه ،با نشانههای بيشتر در مورد رشد آهسته اياالت متحده و چين ،گمانهزنی در مورد به تعويق افتادن نرخ بهره
امريکا بيشتر شد .در نتيجه ارزش دالر امريکا به پايينترين سطح هفت هفتهای خود رسيد .آمار افزايش ناچيز خرده فروشی و
افت شاخص بهای توليدکننده امريکا در اين روز ،شرط بندی روی افزايش نرخ بهره را کم رنگتر کرد .در نتيجه شاخص دالر
امريکا با  0/95درصد افت به سطح  93/223واحد رسيد.
روز پنجشنبه ،برخالف روزهای قبل انتشار شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی امريکا بدون احتساب انرژی و خوراکی
باعث شد تا اقبال به افزايش نرخ بهره تا پايان سال بيشتر شود .از همين رو ارزش دالر امريکا از سطوح پايين خود باالتر آيد.
البته سخنان ويليام دادلی رييس فدرال رزرو نيويورک به معاملهگران عالمت داد که اطمينانی به افزايش نرخ بهره تا دسامبر
نيست و باعث شد سودگيری دالر امريکا محدود باشد .در اين روز شاخص دالر امريکا با  0/5درصد افزايش به سطح 94/322
واحد رسيد.
روزجمعه ،تقويت دالر امريکا در برابر يورو تداوم داشت .در حالی که آمار غيرمنتظره تورم در امريکا توجهات را بيشتر بدين
ارز معطوف کرده بود ،تورم منفی حوزه يورو باعث شد تا ارزش دالر امريکا در برابر يورو تقويت شود و هر يورو با کاهش
ارزش  0/1درصدی با  1/1324دالر امريکا مبادله شود .شاخص دالر امريکا نيز با  0/2درصد افزايش به سطح  94/522واحد
رسيد.
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نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

دالر

0/32723

 6ماهه

0/32810

 9ماهه

 21ماهه

-

0/81363

يورو

-0/05500

0/02772

-

0/21272

پوند

0/37823

0/71613

-

2/01723

فرانک

-0/71100

-0/66600

-

-0/33300

ين

0/07919

0/21321

-

0/13900

درهم امارات

0/83186

0/98372

-

2/29186

يوآنمرجع

-

-

-

1/60

لير ترکيه

22/7336

22/7378

22/8063

22/8063

تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قيمت طال در بازار نيويورک در محدوده  1123/92-1122/52دالر بررای هرر اونرس در نررخهرای
پايانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 2/22 ،درصد افزايش يافت.

روز دوشنبه ،بهای طال به بيشترين سطح از ژوئيه تاکنون رسيد .انتظارات در مورد به تاخير افتادن زمان افزايش
نرخ بهره از سوی بانک مرکزی امريکا از سپتامبر به دسامبر ،تضعيف ارزش دالر و صعود  0/2درصدی بهای طال را به
دنبال داشت .ارقام ضعيف اقتصادی در امريکا در هفتههای اخير از يک سو و ترس از کاهش رشد اقتصاد جهانی از سوی
ديگر ،به نگرانیها پيرامون رشد اقتصادی در امريکا دامن زد و سبب شکلگيری انتظارات فوق گرديد.
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روز سه شنبه ،در ادامه انتظاراتی که از روز گذشته شکل گرفته بود و در آن احتمال عدم افزايش نرخ بهره فدرال
رزرو در سال جاری ديده میشد ،بازار باز هم با افزايش بهای طال روبه رو شد .عالوه بر آن ،ارقام تجارت در چين نشان از
آن داشت که اقتصاد اين کشور در حال از دست دادن قوای محرکه خود است .اين موضوع به تحريک تقاضای مامن
سرمايهگذاری طال نيز افزود .در مجموع ،از زمان انتشار ارقام غيرمنتظره اشتغال هفته ماقبل در امريکا تاکنون ،بهای طال
بيش از  5درصد افزايش داشته است.
روز چهارشنبه ،بهای طال به بيشترين سطح  3/5ماه گذشته رسيد .ارقام نه چندان مطلوب اقتصادی در امريکا
همچون ارقام منتشره از اشتغال امريکا در کتاب بژ ،ارقام خردهفروشی و توليدات کارخانهای و همچنين ترس از فشار
نزولی تورم در چين ضمن تحت فشار قرار دادن بازار سهام و دالر امريکا ،به صعود بهای فلز زرد کمک نمود.
پس از آنکه روز چهارشنبه بهای طال به بيشترين سطح  3/5ماه گذشته رسيد ،روز پنجشنبه از بهای آن کاسته
شد .اصلیترين دليل نزول قيمت ،ارقام فراتر از انتظار تورم امريکا بود که با تقويت دالر به افت قيمت طال منجر شد.
روز جمعه ،باز هم بهای طال کاهش يافت .تقويت دالر توانست طال را از سطوح باالی ابتدای هفته دور نمايد.
اگرچه در مجموع اين هفته بهای طال رشد نمود.

نفت

متوسط بهای نفت خام پايه امريکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 3/15 ،درصد کاهش يافت .به
نرخهای پايان وقت بازار نيويورک ،بهای هر بشکه نفت خام پايه آمريکا در محدوده  42/32-42/22دالر معامله گرديد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  42/21دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دريای شمال در هفته
گذشته  4/12درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش يافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پايان وقت بازار مذکور در دامنه
 42/21-50/42دالر معامله گرديد و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  49/42دالر رسيد .به نرخهای پايان وقت بازار نيويورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  45/05-42/92دالر معامله گرديد .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 42/02دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  2/49درصد کاهش داشت.
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روز دوشنبه ،بهای نفت خام با کاهشی  5درصدی مواجه بود .زيرا معاملهگران در اين روز از رسيدن نرخ به سطح حداکثری
 11هفتهای سودگيری کردند و شروع به فروش کردند .البته گزارشی از اوپک مبنی بر تداوم توليد نفت خام نيز دليل ديگری
بود تا در اين روز بهای نفت خام افت نمايد.
روز سهشنبه ،بهای نفت خام پس از آنکه آژانس بينالمللی انرژی از تداوم مازاد عرضه در بازار نفت خبر داد ،افت نمود.
اين سازمان معتقد است که عليرغم کاهش توليد کشورهای نفتخير غيراوپک ،مازاد عرضه در طول سال ميالدی جاری و
همچنين سال آتی همچنان وجود خواهد داشت.
بهای نفت خام روز چهارشنبه تقليل يافت و بازار همچنان تحت تأثير نگرانیها در مورد مازاد عرضه بود .کارشناسان در اين
روز بر اين نظر بودند که در سال جاری حدود  2ميليون بشکه در روز مازاد عرضه وجود دارد.
روز پنجشنبه ،دولت اياالت متحده در گزارشی عنوان کرد که ذخيره نفت خام اين کشور بيش از انتظار افزايش يافته و در
نتيجه بهای نفت خام بار ديگر تقليل يافت .اين گزارش عنوان میکند که در هفته منتهی به  9اکتبر ،ميزان ذخيره نفت خام
اياالت متحده  2/2ميليون بشکه بوده است .در حالی که کارشناسان اين رقم را  2/9ميليون بشکه پيش بينی کرده بودند.
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روز جمعه ،بهای نفت خام نزديک  2درصد افزايش داشت که بيشتر نتيجه خريد تکنيکی معاملهگران پس از افت چهار روزه
قبلی بود.

13

ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
ﻃﻼ  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻠﻒ ﻭ  ۴ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﻬﺎﻡ

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۴/۰۷/۲۴
۲۰۱۵/۱۰/۱۶

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 ۱۲ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۱۳ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۱۴ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۱۵ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۱۶ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۹ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

0.7085

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

0.7085

0.7084

0.7071

0.7053

0.7077

0.7074

046

ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ

ﺭﺗﺒﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

0.7107

1.2946

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

1.2998

1.3040

1.2936

1.2867

1.2915

1.2951

059

5

1.3028

120.24

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

120.03

119.74

118.84

118.90

119.47

119.40

065

4

120.17

1.1359

ﻳﻮﺭﻭ *

1.1360

1.1380

1.1474

1.1384

1.1350

1.1390

108

2

1.1267

0.9619

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

0.9627

0.9578

0.9494

0.9507

0.9533

0.9548

145

1

0.9688

1.5330

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

1.5347

1.5248

1.5477

1.5460

1.5440

1.5394

079

3

1.5274

 SDR 1.41147ﺑﻪ ﺩﻻﺭ

1.41363 1.41295 1.41792 1.41419 1.41162 1.41147

046

1.40711

 1156.70ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

1175.84 1176.06 1185.73 1187.56 1165.91 1163.96

268

1145.11

 1151.55ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

1173.82 1180.85 1184.25 1173.90 1165.20 1164.90

255

1144.68

52.65

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

49.86

49.24

49.15

48.71

50.46

49.48

418

51.64

49.63

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

47.10

46.66

46.64

46.38

47.26

46.81

315

48.33

17084

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(

17132

17082

16925

17142

17216

17099

104

16923

18439

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

-

18235

17891

18097

18292

18129

050

18219

6371

6342

6270

6339

6378

6340

017

6351

10120

10033

9916

10065

10104

10048

092

9956

6416
10097

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(
) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(
* ھر واحد به دالر آمريکا

دايره اخبار اقتصادي

ﴰﺎﺭﻩ۳۰

