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خالصه

در امریکا ،ارقام بخش مسکن ماه سپتامبر از جمله تعداد خانههای شروع به ساخت  ،فروش خانههای غیر نوساز و
شاخص بهای مسکن و شاخص اعتماد سازندگان مسکن بر قوت این بخش از اقتصاد امریکا تاکید داشتند .اما شاخص
پیشنگر اقتصاد این کشور در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه اوت  0/2درصد افت نمود .هر چند امید بهبود در ماههای آینده
وجود دارد.
در حوزه یورو ،شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت نرخ بهره کلیدی بدون تغییر باقی بماند .نرخ بهره
سیاستی بانک مرکزی اروپا از سپتامبر  2002تا کنون در سطح  0/00درصد بدون تغییر بوده است.
در انگلستان ،اتهام مقامات اسبق دولتی و رسانهها به آقای کارنی در خصوص دخالت در امور سیاسی و انتقادها از وی در
کنار تقویت خردهفروشی ماه سپتامبر اهم اخبار هفته گذشته بودند.
در ژاپن ،کاهش کسری تجاری در ماه سپتامبر ،در کنار تجدید نظر نزولی رشد اقتصاد ژاپن در فصل سوم ،از مهمترین
اخبار هفته گذشته بود.
در بازار ارز ،ارزش دالر در برابر کلیه ارزها به استثنای پوند افزایش یافت .این افزایش در ادامه انتشار آمارهای ضعیف از
اقتصاد سایر کشورها بود .شاخص دالر با  2/7درصد افزایش در طول هفته به  77/072در آخرین روز کاری رسید.
در بازار طال ،بهای فلز زرد رنگ با افت روبه رو گردید .تقویت دالر در مقابل اسعار عمده و همچنین احتمال افزایش نرخ
بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر بار دیگر به ضرر طال عمل نمود.
در هفته مورد بررسی متوسط بهای جهانی نفت خام در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل کاهش یافت .کاهش رشد
اقتصادی و رشد صنعتی چین ،افزایش ذخایر نفت امریکا و کاهش نرخ بهره کلیدی توسط بانک مرکزی چین از جمله
مهمترین دالیل کاهش بهای نفت خام بود.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

امريکا
مسکن
ماه سپتامبر در مقایسه با ماه سپتامبر سال گذشته تعداد خانههای شروع به ساخت با افزایش  6/0درصد در سال به 0/206
میلیون واحد رسید که باالتر از میزان پیشبینی شده بود .همچنین تعداد خانههای شروع به ساخت در ماه اوت در مقایسه با
ماه مشابه سال قبل در تجدید نظر نهایی با اندکی افزایش 0/032 ،میلیون واحد در سال اعالم شد .با توجه به ارقام اعالم شده
اخیر در سه ماهه سوم  2000در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میزان خانههای شروع به ساخت  03/0درصد افزایش نشان
میدهد .در ماه سپتامبر بیشترین رشد در تعداد خانههای شروع به ساخت مربوط به آپارتمانها بوده و در مقابل تعداد خانههای
تک واحدی با سرعت کمتری رشد نموده است.
از سوی دیگر تعداد مجوزهای ساخت و ساز صادر شده در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه سپتامبر سال گذشته با  0/7درصد
کاهش به  0/003میلیون مورد کاهش یافت .به نظر میرسد نااطمینانی حاصل از نوسانات بازارهای مالی به دلیل نوسانات بازار
سهام چین و کندی رشد اقتصاد منطقه یورو ،مهمترین عوامل کاهش تعداد مجوزهای ساخت و ساز در ماه سپتامبر بوده است.
البته هنوز بسیاری از صاحبنظران بازار مسکن افزایش در میزان ساخت و ساز را برای ماههای آینده پیشبینی مینمایند.
شاخص مربوط به اعتماد سازندگان مسکن موسوم به  NAHBنیز از  60واحد در ماه سپتامبر به  62واحد در ماه اکتبر افزایش
یافته که دلیل دیگر بر صحت این مدعاست.
دیگر نشانه قوت بخش مسکن امریکا میزان فروش خانههای غیرنوساز بوده که در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه سپتامبر
سال گذشته  2/7درصد افزایش یافته و به  0/00میلیون واحد رسید .در ماه سپتامبر رشد مناسبی در فروش خانههای با قیمت
باالتر از  200هزار دالر مشاهده شد که دلیل دیگری بر قوت بازار مسکن محسوب میشود .همچنین در ماه سپتامبر در
مقایسه با ماه اوت شاخص بهای مسکن رشد  0/3درصدی داشته که باالتر از تورم قیمت در سایر بخشهای اقتصادی بوده
است .در مجموع به نظر میرسد در خالل سال  2000بخش مسکن به عنوان موتور اصلی رشد اقتصاد امریکا عمل نموده و
این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
شاخص پيشنگر اقتصاد امريکا
شاخص پیشنگر اقتصاد امریکا وضعیت کلی اقتصاد این کشور را نشان میدهد .این شاخص بخشهای مختلف اقتصاد
امریکا از جمله بازار کار ،بازار سهام و سایر بازارهای مالی ،مصرف ،صنعت و مسکن را مورد ارزیابی قرار میدهد.
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این شاخص در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه اوت  0/2درصد کاهش یافت .مهمترین دلیل افت این شاخص ،عملکرد منفی
بازار سهام امریکا در پی افت شاخص سهام چین بوده که سبب شد برای اولین بار از ماه فوریه شاخص پیشنگر اقتصاد امریکا
منفی شود .البته از دالیل دیگر افت شاخص مذکور ،کاهش تعداد جوازهای ساخت و ساز در ماههای گذشته و عملکرد ضعیف
بخش صنعت با توجه به شاخص  ISMبوده است .در مقابل ،بهبود در شاخص مربوط به اشتغال از جمله افزایش میانگین
ساعت کاری در هفته و کاهش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری ،0سبب کاهش سرعت افت این شاخص پیشنگر شدند.
با وجود افت شاخص پیشنگر اقتصاد امریکا به نظر میرسد روند رشد اقتصادی این کشور در ماههای آینده ادامه یافته و با
افزایش ساخت و سازها و همچنین بهبود مصرف ،شاخص پیشنگر در ماه نوامبر وضعیت بهتری داشته باشد.
متقاضيان بيمه بيکاري
تعداد متقاضیانی که برای نخستین بار بیمه بیکاری درخواست مینمایند در هفته منتهی به  07اکتبر در مقایسه با هفته
ماقبل آن حدود  3هزار نفر افزایش یافته و به  207هزار نفر رسید .میانگین متحرک  2هفتهای این متقاضیان در هفته مذکور
در مقایسه با هفته ماقبل آن با  2000نفر کاهش به  263/200هزار نفر رسید .تعداد کل متقاضیان بیمه بیکاری نیز با  6هزار
نفر افزایش به  2/070میلیون نفر رسیده است.

منطقه يورو
ارقام اقتصادي
آمارهای تجارت خارجی حوزه یورو در روز سه شنبه  20اکتبر منتشر شد .بر اساس آمار مقدماتی ،در ماه اوت  2000حساب
جاری حوزه یورو  07/7میلیارد یورو مازاد داشته است .مجموع حساب جاری برای دوازده ماه منتهی به اوت  2000به رقم
 302/7میلیارد یورو رسید که  3درصد تولید ناخالص داخلی است .این درحالی است که مجموع حساب جاری برای دوره منتهی
به اوت  ،2002رقم  203/2میلیارد دالر بود.
شاخص مدیران خرید در ماه اکتبر به عدد  02رسید که نسبت به ماه سپتامبر  0/2واحد افزایش نشان میدهد .البته شاخص
مدیران خرید برای بخش صنعت در سطح  02واحد بدون تغییر باقی ماند .ولی شاخص مدیران در بخش خدمات با  0/0واحد
افزایش نسبت به ماه سپتامبر به  02/2رسید .الزم به ذکر است قرار گرفتن این شاخص باالتر از عدد  00به معنی انبساط و
پایینتر از آن به معنی انقباض است.
1

منظور ارقام منتشره در ماه سپتامبر است.
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در هفته گذشته آمار مربوط به شاخص قیمت تولید کننده برای ماه سپتامبر در آلمان منتشر شد که  0/2درصد کاهش را
نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان داد .البته شاخص مذکور نسبت به ماه اوت  0/0واحد درصد افزایش یافته است .شاخص
مدیران خرید منتهی به ماه اکتبر  2000در آلمان  0/2واحد افزایش یافت و به  20/0واحد رسید .این در حالی بود که شاخص
مدیران خرید در بخش صنعت  0/7واحد کاهش و در بخش خدمات  0/0واحد افزایش یافت.
جلسه بانک مرکزي
روز پنجشنبه  22اکتبر ،شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت نرخ بهره کلیدی خود را بدون تغییر باقی
بگذارد .نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی اروپا از سپتامبر  2002تا کنون بدون تغییر بوده است .این نرخ در سطح بسیار پایین
 0/00درصد که نشان از سیاست پولی فوق انبساطی است قرار دارد .تصمیم به حفظ نرخ بهره در سطح نازل کنونی به دلیل
کاهش نرخ رشد اقتصادی در فصل دوم سال  2000و کاهش تورم در ماه سپتامبر  2000گرفته شد .همچنین رئیسکل بانک
مرکزی اعالم کرده بود که ممکن است خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا تشدید شود.

انگلستان
سخنان کارني
در هفته گذشته ،دفاع آقای کارنی رییس بانک مرکزی انگلستان از حضور انگلستان در اتحادیه اروپا و ارزیابی مطلوب این
حضور ،سبب شد که رسانهها و مقامات دولتی پیشین ،وی را به دخالت در امور سیاست متهم کنند .او روز چهارشنبه اعالم
نمود که عضویت در اتحادیه اروپا ،اقتصاد انگلستان را بازتر ،پویاتر و رقابتیتر کرده است .تاکید کارنی به صرفههای اقتصادی
حضور انگلستان در اتحادیه اروپا در حالی که آقای دیوید کامرون نخستوزیر این کشور قول برگزاری رفراندوم برای خروج از
اتحادیه اروپا را تا پایان سال  2007میالدی داده ،کمپین حامیان حضور در اتحادیه اروپا را قدرتمندتر از گذشته کرده است .این
اقدام انتقاد بسیاری از سیاستمداران فعلی و پیشین انگلستان را برانگیخته و بسیاری دخالت رییس بانک مرکزی در مسائل
سیاسی را بی جا دانستهاند .همسویان فکری وی در دولت نیز اگرچه همچون کارنی موافق ابقا در اتحادیه اروپا هستند ،اما
سخنان وی را با موضوع استقالل بانک مرکزی در تضاد میبینند.
خردهفروشي
بر اساس آمار رسمی ،خردهفروشی انگلستان در ماه سپتامبر  0/7درصدنسبت به ماه قبل افزایش داشته که دلیل اصلی آن
برگزاری جام جهانی راگبی در این دوره بوده است .این رقم فراتر از پیشبینی  0/3درصدی رویترز برای دوره مذکور بوده
است .خرده فروشی فصل سوم نسبت به فصل قبل نیز رشد  0/7درصدی را نشان میدهد در حالی که در فصل دوم رشد 0/8
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درصدی را ثبت کرده بود .این رشد امیدواریها در مورد مخارج مصرفکننده و به تبع آن رشد اقتصادی در دوره مذکور را
افزایش داده است.

ژاپن
تراز تجاري
کسری تجاری ژاپن در ماه سپتامبر به  002/0میلیارد ین معادل  700میلیون دالر کاهش یافت .ارقام ماهیانه تجارت نشان
میدهد که صادرات در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها  0/6درصد افزایش یافته در حالی که در دوره مذکور
واردات  00/0درصد کاهش یافته است .در مجموع ،تراز تجاری ژاپن از افت قیمت نفت خام منتفع شده است .بسیاری از
اقتصاددانان تراز تجاری این کشور برای ماه سپتامبر را در محدوده مثبت پیشبینی کرده بودند .اما کاهش رشد اقتصادی در
چین ،مانع رشد صادرات ژاپن گردیده و فشارها بر بانک مرکزی ژاپن برای انبساط پولی بیشتر را افزایش داده است.
نظرسنجي رويترز
احتمال دارد که اقتصاد ژاپن در فصل سوم سال جاری به شدت نزول کند .کاهش تقاضا در آسیا سبب شده که بانک
مرکزی و سیاستمداران این کشور تحت فشار برای تزریق بیشتر پول به منظور احیای رشد اقتصادی قرار گیرند .در نظرسنجی
اخیر موسسه رویترز مشخص شده که اکثر اقتصاددانان معتقدند ژاپن در سه ماهه سوم رشد  0/2درصدی را ثبت خواهد کرد.
در حالی که در نظرسنجی ماه پیش ،همین اقتصاددانان رشد  0/3درصدی را برای فصل سوم پیشبینی کرده بودند.
سومین اقتصاد بزرگ دنیا در فصل دوم  0/2درصد کوچک شد که به طور عمده به دلیل ضعف مخارج سرمایهگذاری و نیز
افول اقتصاد چین ،موتور محرک آسیا ،بود .حتی بسیاری از تحلیلگران نگرانی از ورود ژاپن به رکود مجدد را دارند.
برای حمایت از رشد ،نخست وزیر این کشور آقای آبه از هدف سه جانبه جدیدی در ماه گذشته رونمایی کرد -0 :رساندن
تولید ناخالص داخلی این کشور به  600تریلیون ین ( 0تریلیون دالر)  -2باال بردن نرخ باروری در این کشور  -3پیگیری
اصالحات اجتماعی
با وجود نگرانی دولت از رشد اقتصادی و نیز تورم نازل در این کشور ،آقای کورودا رییس بانک مرکزی بارها نیاز این کشور
به محرکهای بیشتر پولی را رد کرده است .او کماکان خوشبین است که تقاضای داخلی و مخارج مصرفکننده خواهد
توانست بهبود اقتصادی در ژاپن را تضمین نماید.0
1

شوکهای وارده از طرف عرضه هستند حال آنکه سیاستهای انبساطی پولی طرف تقاضا را تحریک میکنند.
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چين
رشد اقتصادی ساالنه چین از  7درصد در سه ماهه دوم به  6/7درصد در سه ماه سوم افت نمود .همچنین رشد ساالنه
بخش صنعت این کشور از  6/0درصد در ماه سپتامبر به  0/7درصد در ماه اکتبر کاهش یافت .اما در همین بازه زمانی رشد
خرده فروشی از  00/8به  00/7درصد افزایش یافت .بانک مرکزی چین نیز نرخ بهره کلیدی را از  2/6درصد به  2/30درصد
کاهش داد تا بتواند با اتخاذ سیاستهای انبساطیتر به افزایش رشد اقتصادی این کشور کمک نماید.
وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار گزارش شش ماهه پیرامون سیاست های ارزی ،روز دوشنبه اعالم کرد :نرخ یوآن کمتر
از ارزش مطلوب خود در میان مدت باقی خواهد ماند .با این وجود ،عوامل تقویت کننده آن طی چند سال اخیر از قبیل رشد و
میزان باالی مازاد حساب جاری و خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،همچنان به قوت خود باقی بوده و چین در
نهایت باید اجازه دهد یوآن تقویت گردد .بر اساس شاخص نقدی دالر خبرگزاری بلومبرگ ،نرخ دالر در سال گذشته 02/2
درصد تقویت شده ،در حالی که نرخ یوآن در برابر دالر  3/7درصد تضعیف شده است .در گزارش خزانه داری آمده است :رکود
اقتصادی و نوسانات بازار سهام چین بر نرخ یوآن فشار نزولی وارد نموده ،اگرچه روند مزبور موقتی می باشد .برخالف این
دیدگاه ،صندوق بین المللی پول در گزارش ماه مه اعالم کرد :بوده است دیگر همانند گذشته پایین تر از ارزش واقعی خود
نمی باشد.
تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین ،یورو و فرانک به ترتیب 0/20 ،0/70و 0/00
درصد تقویت و در مقابل پوند  0/07درصد تضعیف شد.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  0/0008-0/0328دالر و هر پوند در محدوده
 0/0302-0/0260دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  007/00-020/26ین متغیر بود.
مشروح تحوالت ارزها

روز دوشنبه ،ارزش یورو در مقابل دالر کاهش یافت .کاهش ارزش یورو در نتیجه گمانهزنیها پیرامون تغییر سیاست پولی
بانک مرکزی اروپا اتفاق افتاد .پیش از اعالم بانک مرکزی اروپا مبنی بر عدم تغییر نرخهای بهره ،این احتمال وجود داشت که
بانک مذکور برای تحریک اقتصاد منطقه ،سیاست تسهیل مقداری را تشدید نماید .تقویت دالر در این روز تنها ناشی از ضعف
یورو نبود بلکه انتشار آمار مثبت از اقتصاد آمریکا به ویژه بخش مسکن در این افزایش تأثیر گذار بود .در پایان روز ،شاخص
دالر با  0/3درصد افزایش به  72/702رسید.
روز سهشنبه ،ارزش دالر در مقابل یورو تحت تأثیر عدم تغییر نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی اروپا کاهش یافت .عالو بر
این ،انتشار اطالعات مربوط به حساب جاری حوزه یورو نشان از افزایش جریان ورودی منابع به این منطقه داشت .روند رو به
رشد مازاد حساب جاری در اتحادیه اروپا نیز به تقویت یورو در مقابل دالر کمک نمود .در مجموع ،شاخص دالر با  0/0درصد
کاهش به عدد  72/880واحد رسید.
روز چهارشنبه ،دالر در مقابل اغلب ارزهای عمده تقویت شد .شاخص دالر ( )DXYدر این روز با  0/02درصد افزایش به
 70/07واحد رسید .در این روز شاخص بورس شانگهای  3درصد کاهش یافت و بازارهای سهام در اقتصادهای نوظهور تحت
تاثیر انتشار چشمانداز ناامید کننده رشد اقتصادی جهان قرار داشتند .ین ژاپن نیز تحت تاثیر آمار نگرانکننده تجارت و احتمال
بروز رکود در این کشور به کمترین میزان یک هفتهای در مقابل دالر رسید .از سوی دیگر ،دالر ایاالت متحده در مقابل دالر
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کانادا  0/0درصد تقویت شد و این مسئله به تصمیم بانک مرکزی کانادا در حفظ نرخ بهره سیاستی علیرغم کاهش پیشبینی
رشد در این کشور ارتباط داشت .همچنین رابطه دالر و یورو در این روز تغییر چندانی نداشت.
روز پنجشنبه ،بعد از اظهارات رئیسکل بانک مرکزی اروپا در خصوص احتمال شدت گرفتن سیاستهای انبساطی در حوزه
یورو ،0دالر ایاالت متحده  2درصد تقویت شد و هر یورو  0/00دالر معامله شد .کاهش ارزش یورو در مقابل دیگر ارزها نیز
ادامه داشت .به طور مثال ،ارزش یورو در مقابل پوند انگلستان  0/7درصد کاهش یافت .در این روز شاخص دالر با 0/20
درصد افزایش به  76/20واحد رسید.
روز جمعه نیز یورو به روند نزولی خود در مقابل دالر به دلیل اظهارات رئیسکل بانک مرکزی اروپا مبنی بر احتمال شدت
گرفتن تسهیل مقداری در حوزه یورو ادامه داد .در نتیجه ،ارزش هر یورو به  0/00دالر رسید که کمترین میزان در دو ماهه
گذشته بود .با این کاهش در هفته منتهی به  23اکتبر  ،2000ارزش یورو در مجموع  3/00درصد در مقابل دالر کاهش یافت.
در ادامه افزایشهای این هفته ،شاخص دالر با  0/82درصد افزایش به  77/072واحد رسید.
نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

دالر

3/32993

 6ماهه

-

3/83220

يورو

-3/05286

3/32733

-

3/21272

پوند

3/07938

3/72103

-

2/33203

فرانک

-3/71233

-3/66833

-

-3/00833

ين

3/38372

3/21022

-

3/12323

درهم امارات

3/82072

3/99333

-

2/29722

يوآنمرجع

-

-

-

2/30

لير ترکيه

22/7078

22/7633

22/8360

22/8383

1

3/01823

 9ماهه

 21ماهه

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده بود که ممکن است خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا تشدید شود.
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تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0060/00-0076/20دالر بررای هرر اونرس در نررخهرای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 0/07 ،درصد کاهش یافت.

بهای طال برای سومین روز کاری متوالی در روز دوشنبه کاهش یافت .تقویت دالر امریکا ،بهای طال را از بیشترین سطح
 3/0ماه گذشته که در هفته ماقبل به ثبت رسیده بود کاهش داد .در روزهای اخیر نااطمینانیها در مورد زمان افزایش نرخ بهره
فدرال رزرو ،به تقویت دالر امریکا منجر شده است .0روز دوشنبه نیز افت یورو به کمترین سطح  00روز گذشته در مقابل دالر،
افت بهای فلز زرد رنگ را به دنبال داشت.
روز سهشنبه ،بهای طال پس از  3روز متوالی کاهش قیمت سرانجام افزایش یافت .افزایش وامهای بانکی منطقه یورو
مربوط به سه ماهه سوم ،به افزایش تمایل معاملهگران به خرید یورو؛ پیش از برگزاری جلسه بانک مرکزی اروپا؛ و رشد بهای
طال منجر شد .از سوی دیگر ،تقویت یورو در برابر دالر در رشد قیمت طال در این روز موثر بود.
روز چهارشنبه ،بهای طال بیش از یک درصد افت نمود و بیشترین افت روزانه را در  3هفته گذشته به ثبت رساند.
فروشهای تکنیکی ،در کنار نااطمینانیها در مورد زمان افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ،2از دالیل افت بهای طال بودند .به
عالوه ،معاملهگران منتظر ارائه نشانههایی مبنی بر افزایش میزان خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی اروپا تا پایان سال
هستند که این موضوع در کنار تضعیف یورو ،افت بهای طال را نیز رقم زد.
1

با وجود مشاهده برخی ضعف ها در اقتصاد امریکا به ویژه اشتغال و بخش کارخانهای ،عملکرد برخی بخش ها مثل مسکن مثبت بود و احتمال تسریع در فرایند افزایش نرخ

بهره را افزایش داد.
2

احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر قوت گرفت.

9

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

روز پنجشنبه ،بهای طال در ادامه روند روز قبل باز هم افت نمود و کمترین سطح  7روز گذشته را به ثبت رساند .تقویت
دالر و باز هم نااطمینانی از زمان افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تقویت احتمال جلو افتادن آن در این روز ،به افت بهای
طال انجامید.
روز جمعه ،بهای طال باز هم کمتر شد .صعود دالر به بیشترین سطح  2ماه گذشته ،به عالوه صعود ارزش بازار سهام وال
استریت پس از ششمین دور کاهش نرخ بهره در یک سال گذشته در چین ،عالوه بر تقویت احتمال افزایش پیش از موعد نرخ
بهره فدرال رزرو به افت بهای طال منجر شد.

نفت

متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 3/30 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  22/60-20/87دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  20/26دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته
گذشته  2/68درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه
 27/80-28/60دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  28/06دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  23/22-22/72دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 23/77دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  2/38درصد کاهش داشت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام کاهش یافت .افت رشد ساالنه اقتصادی چین از  7درصد در سه ماهه دوم به 6/7
درصد در سه ماه سوم  2000و همچنین افت رشد ساالنه بخش صنعت این کشور از  6/0درصد در ماه سپتامبر به  0/7درصد
در ماه اکتبر سبب شد تا بهای نفت خام در ابتدای هفته کاهش یابد .در این روز همچنین شاخص سهام امریکا افت نمود و
ارزش دالر نیز افزایش یافت که به افت بهای نفت خام کمک نمود .روند نزولی بهای نفت در روز سهشنبه با سرعت کمتری
ادامه یافت.
روز چهارشنبه ،روند نزولی بهای نفت دوباره سرعت گرفت و بهای آن به پایینترین سطح در سه هفته اخیر رسید .اداره
مطالعات انرژی امریکا گزارش داد در هفته منتهی به  06اکتبر ،میزان ذخایر نفت این کشور حدود  8میلیون بشکه افزایش
یافته که  2/0میلیون بشکه بیشتر از میزان پیشبینی شده بود.
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روز پنجشنبه ،سودگیری از کاهش قیمتهای چند روز قبل سبب شد بهای نفت خام اندکی افزایش یابد .اما دوباره در روز
جمعه بهای نفت خام روند کاهشی به خود گرفت .البته روند تضعیف آخر هفته ضعیفتر از ابتدای هفته بود .در این روز بانک
مرکزی چین نرخ بهره کلیدی خود را از  2/6درصد به  2/30درصد کاهش داد تا بتواند با اتخاذ سیاستهای انبساطیتر به رشد
اقتصادی این کشور کمک نماید .این سیاست تقویت دالر در مقابل یوآن را به دنبال داشت .افزایش ارزش دالر سبب کاهش
بهای نفت خام گردید.
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ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۴/۰۸/۰۱

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

ﺟﻤﻌﻪ
 ۱۶ﺍﮐﺘﺒﺮ

۲۰۱۵/۱۰/۲۳
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺭﺗﺒﻪ
ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 ۱۹ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۲۰ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۲۲ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۲۳ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ

07077

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

07081

07070

07078

07085

07141

07091

024

ﻋﻨﻮﺍﻥ

07074

12915

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

13021

12979

13140

13089

13166

13079

099

3

12951

11947

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

11950

11985

11994

12069

12146

12029

075

2

11940

11350

ﻳﻮﺭﻭ *

11327

11348

11340

11110

11018

11229

141

5

11390

09533

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

09561

09563

09597

09731

09789

09648

105

4

09548

15440

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15465

15445

15420

15394

15314

15408

009

1

15394

141295

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

141218

141442

141283

141150

140040

141027

024

141363

117606

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

117026

117641

116760

116505

116630

116912

057

117584

118085

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

117540

117775

116710

116700

116125

116970

035

117382

5046

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

4861

4826

4785

4808

4799

4816

268

4948

4726

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

4589

4523

4520

4538

4460

4526

331

4681

17216

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(

17231

17217

17169

17489

17647

17350

147

17099

18292

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

18131

18207

18554

18436

18825

18431

167

18129

6378
10104

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

6352
10164

6345
10148

6348
10238

6376
10492

6444
10795

6373
10367

052
318

6340
10048

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

دايره اخبار اقتصادي

ﴰﺎﺭﻩ ۳۱

