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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

مهمترين تحوالت هفته گذشته در امريکا ،يکی برگزاری نشست کميته بازار باز فدرال در ماه اکتبر و ديگری اعالم مقدماتی نرخ رشد
اقتصادی اين کشور در سه ماهه سوم بود .رشد اقتصادی فصل سوم همانطور که انتظار میرفت به دليل کاهش سرمايهگذاری در موجودی انبار
تنها  1/5درصد در دوره ساالنه افزايش يافت .تصميم کميته بازار باز مبنی بر عدم تغيير در سياست پولی و به ويژه نرخ بهره ،مورد انتظار بود .با
اين حال ،از بيانيه جلسه نمی توان احتمال افزايش نرخ بهره تا قبل از پايان سال ميالدی جاری را به کلی ناديده گرفت .ساير تحوالت اقتصادی
نشان میدهند که اقتصاد امريکا در بخش تقاضا همچنان در شرايط مناسبی قرار دارد.
آمارهای منتشر شده از اقتصاد حوزه يورو نشان میدهد که سياستهای بانک مرکزی موجب تحريک بخش پولی اقتصاد شده است.
اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی و عرضه پول در ماه سپتامبر  5115رشد کرده است .همچنين نرخ بيکاری در ماه سپتامبر کاهش يافته ،که
نشان از اثرگذاری سياستهای پولی دارد.
در انگلستان ،قرائت ابتدايی از رشد اقتصادی فصل سوم چندان مورد قبول نبود و رشد  1/5درصدی برای اقتصاد اين کشور به ثبت
رسيد .کاهش تمايالت مصرفکننده نيز فضا را برای بهبود وضعيت رشد در فصل چهارم تيرهتر کرد.
در ژاپن ،ارزيابی بانک مرکزی از کاهش تورم به  1/1درصد و رشد اقتصادی به  1/5درصد در سال مالی جاری خبر داد .اين در حالی
بود که بانک مرکزی دست به تغيير در سياستهای پولی خود در جلسه هفته گذشته نزد.
در هفته گذشته ،بازار ارز تحت تاثير تصميم فدرال رزرو و نوسان قيمت نفت قرار داشت .بعد از گمانهزنیهای بسيار ،کميته بازار باز
فدرال تصميم گرفت تا نرخ بهره سياستی را تغيير ندهد ،اما راه را برای تغيير اين نرخ در ماه دسامبر باز گذاشت .انتظار برای افزايش نرخ بهره
باعث افزايش ارزش دالر در اين هفته شد .اکنون دالر در باالترين سطح خود نسبت به يورو در دوماه اخير قرار دارد.
هفته گذشته بهای طال با افت مواجه شد .اصلیترين دليل افت بها را میتوان به جلسه فدرال رزرو نسبت داد که در آن فضا برای
افزايش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر باز گذاشته شد و در پی آن تقويت دالر ،قيمت طال را کاهش داد.
بازار نفت در پی تالش دالالن نفتی برای ايجاد نوسان ،افزايش يافت .اين افزايش بر خالف واقعيتهای اقتصادی در تعيين قيمت
نفت بود و بنابراين روند پايداری نخواهد بود.
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امريکا
کميته بازار باز فدرال رزرو هفته گذشته تشکيل جلسه داد تا ضمن بررسی شرايط اقتصاد جهان و امريکا در مورد
سياستهای خود از جمله نرخ بهره تصميمگيری کند .در اين جلسه تصميمگرفته شد نرخ بهره سياستی فدرال رزرو بدون تغيير
باقی بماند .بيانيه منتشره پس از جلسه مذکور نشان میدهد که مقامات اين بانک کمتر از گذشته تحوالت اقتصادی در عرصه
بينالمللی و بازارهای مالی را به اقتصاد داخلی گره زدهاند .با اينکه فدرال رزرو ارزيابی از وضعيت اقتصادی امريکا را نسبت به
قبل تنزل داده ،اما دريچه افزايش نرخ بهره کوتاهمدت خود را تا قبل از پايان سال جاری ميالدی نبسته است.
تحول مهم ديگر در هفته گذشته ،گزارش مقدماتی رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال  5115بود .بر اساس اين
گزارش رشد حقيقی اقتصاد امريکا در سه ماهه سوم سال  5115در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  1/5درصد افزايش نشان
میدهد .در نگاه اول ،عقب رفت فعاليتهای اقتصادی نگران کننده به نظر میرسد .شايان توجه است که رشد اقتصادی در سه
ماهه دوم در دوره ساالنه  3/9درصد بود .همانطور که در گزارشهای قبلی نيز به آن اشاره شد رشد سرمايهگذاری در موجودی
انبار در نيمه نخست سال جاری و حتی سرتاسر سال گذشته ميالدی امکان سرمايهگذاری در اين بخش را در سه ماهه سوم و
سرمايهگذاری در موجودی انبار سهم کاهندهای به ميزان

حتی سه ماهه پايانی سال جاری غير ممکن ساخته بود .در نتيجه،
 14/4درصد در رشد اقتصادی در سه ماهه مورد بررسی داشت .بنابراين ،سرمايهگذاری در موجودی انبار اولين و مهمترين
عامل عقب رفت رشد اقتصادی امريکا در سه ماهه سوم است .اهميت اطالعات اقتصادی برای تصميمگيری در خصوص نرخ
بهره توسط فدرال رزرو بسيار افزايش يافته و ماه دسامبر میتواند نقطه عطفی برای تغيير روند سياست پولی در اقتصاد امريکا
پس از هفت سال عدم تغيير باشد .جدای از اينکه فدرال رزرو هيچ گاه احتمال افزايش نرخ بهره تا پايان سال جاری را رد
نکرده ،واقعيات اقتصادی هم گويای اين موضوع است که افزايش نرخ بهره تا پايان سال جاری امکانپذير است .اقتصاد امريکا
همچون هر اقتصاد ديگر مبتنی بر بازار ،شاهد فراز و فرودهای متناوب است و به نظر میرسد که سه ماهه سوم يکی از آن
فرودها بوده است .گزارش رشد اقتصادی فصل سوم نشان میدهد مخارج داخلی که توسط بخش خصوصی انجام شده و
بهترين شاخص برای نشان دادن يکی از بنيانهای اصلی اقتصاد يعنی مصرف و تقاضای داخلی است  3/5درصد در مقايسه با
مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است .وضعيت رشد اين مخارج در سه ماهه دوم يعنی دورهای که رشد  3/9درصدی برای
اقتصاد به ثبت رسيد  3/9درصد بوده است .اين موضوع نشان میدهد که بنيان اقتصاد امريکا به طور نسبی در شرايط مناسبی
است.
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در حالی که مخارج مصرفی در بخش کاالهای بادوام و بیدوام محرک رشد اقتصادی در امريکا است ،اما در هفته گذشته
برخی اخبار ناخوشايند بخش مسکن منتشر شد .فروش خانههای نوساز در ماه سپتامبر  11/5درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
کاهش يافت .اين ميزان فروش پايينترين سطح از نوامبر  5114بود .با اينکه فروش خانههای نوساز نااميدکننده بود اما بر خالف
ساير اطالعاتی بود که از بخش مسکن منتشر میشوند .به طور مثال ،خانههای در دست ساخت و همچنين شاخص اعتماد
سازندگان مسکن در ماه سپتامبر شرايط رو به رشدی را برای بخش مسکن ترسيم کردند .ضمن اينکه آمار هفتگی تقاضا برای
وامهای رهنی نيز در حال افزايش است .دورنمای بخش مسکن با توجه به شرايط مساعد بازار کار و روند رو به رشد تشکيل
خانوار 1مثبت ارزيابی میشود و انتظار افزايش تقاضا در اين بخش منطقی به نظر میرسد.
منطقه يورو
روز سهشنبه  52اکتبر ،بانک مرکزی اروپا آمار مربوط به پرداخت وام به بخش خصوصی در سپتامبر  5115را منتشر
کرد که نسبت به ماه مشابه سال قبل  1/1درصد رشد دارد .پرداخت وام به بخش خصوصی در ماه اوت نيز  1/1درصد رشد
داشت که روند صعودی رشد اعتبارات را منعکس مینمايد .همچنين ،عرضه پول ( )M3در سال منتهی به سپتامبر  5115به
ميزان  5/1درصد رشد داشته است.
روز پنجشنبه ،شاخص اعتماد مصرفکننده در ماه اکتبر منتشر شد که نسبت به ماه قبل بدون تغيير در سطح -2/2
واحد باقی ماند .همچنين شاخص تمايالت بخش خدمات در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل کاهش يافت و به سطح  11/9واحد
رسيد .اما شاخص اعتماد بخش صنعت در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل افزايش يافت و به سطح  -5/1واحد رسيد .به طور کلی،
شاخص فضای کسب و کار در ماه اکتبر  5115به  1/44واحد رسيد که نسبت به ميزان آن در ماه قبل  1/10واحد بهبود نشان
میدهد.
روز جمعه ،آمار بيکاری حوزه يورو در ماه سپتامبر منتشر شد .نرخ بيکاری در ماه سپتامبر  11/0درصد بود که نسبت
به ماه اوت  1/1واحد درصد کاهش نشان میدهد .اين در ادامه روند نزولی نرخ بيکاری در حوزه يورو است که از ماه نوامبر
سال  5113آغاز شده بود.
شاخص قيمت مصرفکننده برای دوازده ماه منتهی به اکتبر  5115نسبت به دوره مشابه سال قبل تغيير نکرده است.
به عبارت ديگر ،در اين دوره تورم صفر بوده است .البته شاخص تعديل شده قيمت مصرفکننده برای دوازده ماه منتهی به
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اکتبر  5115نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم پايه)  1/1درصد افزايش را نشان میدهد .الزم به يادآوری است که تورم
پايه در حوزه يورو از ماه فوريه  5115و در پی سياستهای انبساطی پولی روند صعودی داشته است.
آمارهاي ديگر
روز پنجشنبه ،آمار بيکاری در آلمان برای ماه اکتبر  5115منتشر شد که بر اساس آن نرخ بيکاری  6/4درصد است
که نسبت به ماه سپتامبر تغيير ندارد.
شاخص قيمت مصرفکننده در ماه اکتبر نسبت به اکتبر  1/3 ،5114درصد رشد داشته است .اين شاخص در ماه
سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ،بی تغيير بود.

انگلستان
رشد اقتصادي فصل سوم
رشد اقتصاد انگلستان در قرائت ابتدايی برای سه ماهه سوم سال جاری کاهش يافت .ضعف در بخش ساختوساز و
کارخانهای ،از داليل افول اقتصادی فصل سوم بودند .رشد اقتصادی در سه ماهه منتهی به سپتامبر در مقايسه با فصل قبل،
تنها  1/5درصد و کمتر از  1/2درصد رشد فصل دوم و پايينتر از پيشبينی تحليلگران بود .اين عملکرد ضعيف به احتمال
زياد بر تصميمات شورای سياست پولی بانک مرکزی انگلستان تاثيرگذار خواهد بود .بانک مذکور در حال بررسی نخستين
افزايش نرخ بهره اين کشور پس از بحران مالی سال  5110است .البته رئيس بانک مرکزی آقای کارنی نيز در سخنان خود
پس از انتشار ارقام رشد اقتصادی ،زمان افزايش نرخ بهره را نامشخص دانست .اگرچه اقتصاددانان معتقدند که قوت بازار کار
در اين کشور و بازگشت نرخ بيکاری به سطوح پيش از بحران مالی ،در کنار رشد دستمزدها ،خواهد توانست در ادامه سال
جاری رشد پايدار اقتصادی اين کشور را تضمين کند.
افت  1/3درصدی بخش توليدات کارخانهای در خالل فصول دوم و سوم با توجه به پوند قوی و تقاضای خارجی
ضعيف ،منطقی مینمود .عالوه بر آن ،بخش ساختوساز نيز افت  5/5درصدی را به ثبت رساند .اگرچه اين بخش نوسانات
زياد دارد و احتمال تجديدنظر در اين ارقام وجود دارد.
تمايالت مصرفکننده
تمايالت مصرفکننده در ماه اکتبر به کمترين سطح در  4ماه گذشته رسيد و اميدواری کمی پيرامون رشد اقتصاد
داخلی در فصل نهايی سال ايجاد نمود .ارقام موسسه  GfKنشان میدهد تمايالت مصرفکننده به صورت ماهيانه ،به  +5در
ماه اکتبر رسيده که کمترين سطح در  4ماه گذشته است .پس از کاهش رشد اقتصادی در فصل سوم ،که به طور عمده ناشی
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از بخشهای ساختوساز و ضعف توليدات کارخانهای نشات گرفته از ضعف صادرات بود ،مصرف و سرمايهگذاری اصلیترين
محرکهای رشد اقتصادی در انگلستان شناخته شدهاند که با توجه به ارقام مرتبط با بخش مصرف ،نمیتوان به آينده آن نيز
اميد داشت.

ژاپن
بانک مرکزي-تورم
بانک مرکزی ژاپن سياستهای پولی خود را بیتغيير حفظ نمود؛ زيرا مقامات اين بانک به عدم دستيابی به تورم 5
درصدی مورد هدف حداقل تا پايان سال  5112ميالدی اذعان دارند .بانک مرکزی همچنين ارزيابی خود از تورم را برای سال
مالی جاری از  1/2درصد پيشين به  1/1درصد تقليل داد .به عالوه پيشبينی خود از رشد اقتصادی سال مالی جاری را از 1/4
به  1/5درصد کاهش داد.
عدم تغيير در سياستهای پولی و حفظ ميزان خريد اوراق قرضه در سطح ساليانه  01تريليون ين ،به رغم مصرف
داخلی ضعيف و افول اقتصادی در چين ،نشان از اطمينان مقامات اين بانک به رسيدن به سطوح تورمی مورد هدفشان دارد.
حتی به تاخير انداختن زمان حصول تورم  5درصدی از سوی آقای کورودا ،رئيس بانک مرکزی ژاپن ،به کاهش قيمت نفت
نسبت داده میشود .وی همچنان از صحبت پيرامون انبساط پولی گستردهتر در اين کشور امتناع میکند.
گفتنی است که در هفته گذشته ،تورم پايه در ژاپن که تنها قيمت مواد غذايی از آن حذف میشود ،در ماه سپتامبر و
در دوره ساليانه در سطح  -1/1درصد قرار گرفت .همين شاخص با حذف قيمتهای انرژی از آن در سطح  1/9درصد قرار
میگيرد.
توليدات صنعتي
توليدات صنعتی ژاپن در ماه سپتامبر به طور غيرمنتظره افزايش يافت .اين توليدات  1درصد نسبت به ماه قبل
افزايش داشت .در حالی که پيشبينی تحليلگران بلومبرگ رشد  1/6درصدی بود .اين رشد در حالی به وقوع پيوست که افول
اقتصادی در چين ،صادرات و به تبع آن توليدات صنعتی در ژاپن را چندان متاثر نکرده است.

چين
هفته گذشته جلسه ساليانه و  4روزه کميته مرکزی حزب کمونيست در چين برگزار گرديد .اين جلسه به منظور ترسيم
نقشه راه  5سال آتی در اين کشور است .خالصه تصميمات جلسه در غالب  11بند به اختصار ذکر میگردد.
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 -1اجازه به خانوارها برای داشتن  5فرزند و لغو قانون تک فرزندی به منظور تحريک تقاضای داخلی
 -5دو برابر کردن رشد اقتصادی و درآمد سرانه سال  5111مناطق شهری و روستايی تا سال 5151
 -3باال بردن استاندارد زندگی در مناطق روستايی
 -4تشويق کردن به تحصيل در دوره دبيرستان و رايگان شدن تحصيل در مدارس راهنمايی
 -5اجباری شدن بيمه سنين باال برای کل جمعيت
 -6قاطعيت بيشتر در اجرای قوانين زيست محيطی
 -2تعميق اصالحات سيستم خدمات بهداشت و درمان
 -0تشويق کارآفرينی و نوآوریهای اجتماعی
 -9دخالت کمتر دولت در قيمتگذاریها
 -11اجرای کامل کمپين ضد فساد و اختالس

ساير کشورها
 دولت عربستان در پی افت قيمت نفت ،ناگزير است از ذخاير مالی خود برداشت نمايد .در نتيجه ،خالص
دارايیهای خارجی اين کشور در ماه سپتامبر برای هشتمين ماه متوالی کاهش يافت .ذخاير اين کشور
در ماه سپتامبر با  2/2درصد کاهش به  646/9ميليارد دالر رسيد .در اين مورد صندوق بينالمللی پول
نيز به اين کشور هشدار داده که در صورت حفظ سياستهای فعلی و استفاده از دارايیهای مالی برای
تامين مخارج خود ،ظرف مدت  5سال اين ذخاير پايان میيابد.
 بنابر اعالم نشنال بانک آو ابوظبی که  21درصد سهام آن در اختيار دولت امارات میباشد ،به دليل افت
بهای نفت خام ،ميزان سپرده های دولت اين کشور در يک سال گذشته بيش از  13ميليارد دالر کاهش
داشته است.
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تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ين ،يورو ،فرانک و پوندد بده ترتيدب ،5/11 ،1/49
 5/44و  1/51درصد تقويت شد.

به نرخهای پايان وقت بازار نيويورک ،در هفته گذشته هر يورو در محدوده  1/1955-1/1159دالر و هر پوند در محدوده
 1/5563-1/5452دالر در نوسان بود .همچنين هر دالر نيز در دامنه  151/45-151/13ين متغير بود.

7

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

مشروح تحوالت ارزها

روز دوشنبه  56اکتبر ،ارزش دالر در مقابل يورو و ديگر ارزهای عمده کاهش يافت .اين کاهش بده دنبدال افدت بدازده
اوراق قرضه و نگرانی از رشد اقتصادی ناشی از کاهش فروش خانه های نوساز در اياالت متحدده اتفداق افتداد .کداهش
خفيف شاخص بازار سهام و انتظار برای اعالم سياست پولی جديد توسط فدرال رزرو از ديگر عدواملی بدود کده موجدب
تضعيف ارزش دالر شد .شاخص دالر با  1/3درصد کاهش به سطح  96/051رسيد.
روز سهشنبه  52اکتبر ،دالر تا حدودی تقويت شد .ارزهايی که به قيمت نفت وابستهاند برای سومين روز پياپی کداهش
ارزش را تجربه کردند .مازاد عرضه نفت در بازار جهانی ممکن است باعث کاهش بيشتر قيمت نفت شود و کشدورهايی
مانند روسيه و نروژ را با مشکل روبهرو سازد .در اين روز ،روبل روسيه و کرون نروژ به ترتيب  3و  1/65درصد تضدعيف
شدند .شاخص دالر با  1/10درصد افزايش به سطح  96/940رسيد.
روز چهارشنبه  50اکتبر ،بازار ارز تحت تاثير تصميم فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره قرار داشدت .بدر اسداس تصدميم
فدرال رزرو ،نرخ بهره سياستی تغيير نکرد ،ولی اعالم شد که امکان افزايش آن در دسامبر وجدود دارد .در نتيجده ندرخ
دالر در مقابل يورو به باالترين سطح خود در دو ماه گذشته رسيد .در پايان معامالت ،ارزش يدورو  1/5درصدد کداهش
يافت و به  1/1915دالر رسيد.
روز پنجشنبه  31اکتبر ،دالر تحت تاثير انگيزههای سوداگرانه در بازار تا حدودی تضعيف شد .بازار همچنين نسدبت بده
انتشار آمار رشد اقتصادی اياالت متحده واکنش نشان داد .چرا که طبق آمار ،رشد سه ماهه سوم ( 1/5درصد) کمتدر از
پيشبينی ها بود .ارزش يورو ،پوند انگليس و فرانک سوييس در مقابل دالر تقويت شد .ارزش يورو  1/5درصد افدزايش
يافت و به  1/1924دالر رسيد .شاخص دالر در طول روز  1/5درصد کاهش يافت و به سطح  92/526رسيد.
روز جمعه  31اکتبر ،ارزش ين بعد از تصميم بانک مرکزی ژاپن برای عدمتغيير سياسدت پدولی در مقابدل دالر و يدورو
افزايش يافت .ارزش يورو با  1/5درصد افزايش به  1/1993دالر رسيد .اين تغيير ناشی از انتشدار آمدار اميدوارکنندده از
اقتصاد آلمان بود .در اين روز شاخص دالر با  1/3درصد کاهش به سطح  96/995رسيد .البته شاخص دالر در ماه اکتبر
با  1/6درصد برای دو ماه افزايشی بود.
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نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

دالر

3/31893

 6ماهه

3/09893

 9ماهه

 21ماهه

-

3/86193

يورو

-3/07143

3/33333

-

3/39392

پوند

3/08333

3/99333

-

2/33333

فرانک

-3/93133

-3/69333

-

-3/63333

ين

3/38186

3/21209

-

3/11909

درهم امارات

3/89909

2/33309

-

2/12886

يوآنمرجع

-

-

-

9/30

لير ترکيه

22/9098

22/9633

22/9983

22/8383

تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قيمت طال در بازار نيويورک در محدوده  1141/36-1165/91دالر بدرای هدر اوندس در ندرخهدای
پايانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 1/52 ،درصد کاهش يافت.

روز دوشنبه ،بهای طال در سطوح آخرين روز هفته ماقبل قرار گرفت .با توجه به توقف روند تقويت دالر در اين روز و
ادامه نااطمينانیها در مورد زمان افزايش نرخ بهره فدرال رزرو ،عدمتغيير در بهای فلز زرد رنگ منطقی بود .ارقام اقتصادی اين
روز آمريکا نشان از آن داشت که فروش خانههای تک خانوار در سپتامبر به کمترين سطح يک سال اخير رسيده است .همين
ارقام با تحت فشار گذاشتن دالر ،مانع از صعود آن و نزول طال شد.
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روز سهشنبه ،در آغاز جلسه دو روزه فدرال رزرو ،بهای طال  1/3درصد افزايش يافت .بسياری از تحليلگران ،احتياط
معامالتی سرمايهگذاران همزمان با شروع جلسه فدرال رزرو و انتظار آنها برای دريافت نشانههايی از زمان افزايش نرخ بهره
فدرال رزرو را موجب تقويت بهای طال دانستند .از سوی ديگر ،رشد تقاضا برای شمش طال و افزايش خريد از سوی بانکهای
مرکزی دنيا ،باعث رشد  2درصدی تقاضای فيزيکی طال در فصل سوم شده است .با اين وجود ،هنوز هم  51تن مازاد عرضه
در بازار وجود دارد.
روز چهارشنبه ،بهای ط ال يک درصد افت نمود و کمترين بهای طال در يک ماه گذشته را به ثبت رساند .نشانهها از
جلسه فدرال رزرو امکان افزايش نرخ بهره در ماه دسامبر را محتمل مینمود .اين موضوع به تضعيف بهای طال منجر شد.
در روزهای پنجشنبه و جمعه نيز تاثير جلسه فدرال رزرو کماکان بر بازار طال موثر بود و افت قيمت طال را رقم زد .در
مجموع ،در اين هفته بزرگترين افت هفتگی از اوت تاکنون به ثبت رسيد و فلز زرد رنگ در مقايسه نرخ ابتدا و انتهای هفته در
حدود  5درصد افت قيمت را به ثبت رساند.

نفت
متوسط بهای نفت خام پايه امريکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 1/55 ،درصد کاهش يافت .به
نرخهای پايان وقت بازار نيويورک ،بهای هر بشکه نفت خام پايه آمريکا در محدوده  43/51-46/56دالر معامله گرديد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  45/15دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دريای شمال در هفته
گذشته  1/41درصد نسبت به هفته ماقبل افزايش يافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پايان وقت بازار مذکور در دامنه
 46/01-49/56دالر معامله گرديد و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  40/35دالر رسيد .به نرخهای پايان وقت بازار نيويورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  45/41-44/34دالر معامله گرديد .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 43/52دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  1/32درصد کاهش داشت.
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در حال حاضر واقعيت بازار نفت اين است که عرضه جهانی بيش از تقاضا است .از نظر اقتصادی اين موضوع به معنی
لزوم ادامه کاهش قيمت نفت از يک طرف و افزايش تقاضا از طرف ديگر برای برقراری تعادل در اين بازار است .البته برخی
عوامل و نهادهای غير بازاری مثل کارتل اوپک هم میتوانند در تعيين قيمت تأثير گذار باشند .اما در مورد نوسانات هفتگی
قيمتهای نفت در شرايط فعلی ،بيش از آنکه بتوان عوامل اقتصادی را تأثير گذار دانست بايد به ماهيت بازارهای مالی توجه
داشت که ادامه حيات آنها منوط به ايجاد نوسان قيمتی است .اين حقيقت به روشنی در هفته گذشته آشکار شد .پس از کاهش
 5هفتهای قيمت نفت ،بازار نفت شاهد افزايش قيمتها در هفته گذشته بود .ابتدای هفته بازار همچنان تحت فشار نزولی
قيمتهای نفت در روزها و هفتههای گذشته بود .با اين حال عوامل بازار مترصد بهانهای بودند تا بتوانند با ايجاد شوک قيمتی،
جان تازهای به معامالت ببخشند .روز سه شنبه موسسه خصوصی  APIاعالم کرد موجودی انبار نفت خام امريکا  4/1ميليون
بشکه طی هفته ماقبل افزايش يافته است .هرچند در روز مذکور اين خبر تأثير منفی بر قيمت داشت اما در روز چهارشنبه
متولی رسمی اعالم موجودی انبار نفت امريکا يعنی  EIAاعالم کرد که اين موجودی تنها  3/5ميليون بشکه افزايش يافته
است .اين موضوع باعث افزايش قيمت نفت امريکا در اين روز به ميزان  6درصد شد .به نظر میرسيد پيشروی قيمتی مد نظر
دالالن بازار ،شکل گرفته باشد .اما در ادامه هفته اين روند صعودی به سرعت محو شد .اخبار نه چندان مطلوب از اقتصاد
امريکا از جمله کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه سوم و کاهش فروش خانههای نوساز در ماه سپتامبر عاملی برای کاهش
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تمايل و هيجان خريداران در بازار نفت بود .ضمن اينکه در روز جمعه اعالم شد شرکتهای نفتی امريکا تعداد  16دکل حفاری
نفت را حذف کردهاند .افزايش يا کاهش اين دکلها ،سنجهای برای ميزان توليد نفت امريکا در ماههای آتی است .در مجموع
ماه اکتبر در حالی به پايان رسيد که نفت پايه امريکا  5درصد و نفت برنت  4درصد در طول ماه افزايش يافتند .همانطور که
اشاره شد اين افزايش نمیتواند پايدار باشد چون با معيارهای اقتصادی تعيين قيمت سازگاری ندارد .نکته آخری که بايد اشاره
کرد کاهش ذخاير بنزين و گازويي ل در امريکا در هفته گذشته بود که توانست تا حدودی از تأثير گذاری افزايش موجودی انبار
نفت خام در اين هفته جلوگيری نمايد.
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ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
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ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

12109

12045

12110

12113

12062

12088

049

1

12029

11018

ﻳﻮﺭﻭ *

11059

11049

10925

10979

11007

11004

200

4

11229

09789
9789

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ
ﻓ ﺍﻧﻚ

09836
9836

09865
9865

09942
9942

09896
9896

09878
9878

09883
9883

244

5

09648
9648

15314

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15353

15300

15263

15311

15427

15331

050

2

15408

140040

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

139655

139878

139844

139315

139687

139676

096

141027

116630

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

116410

116590

115373

114610

114136

115424

127

116912

116125

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

116640

116570

117960

114860

114235

116053

078

116970

4799

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

4754

4681

4905

4880

4956

4835

040

4816

4460

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

4398

4320

4594

4606

4656

4515

025

4526

17647

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(

17623

17581

17780

17756

17664

17681

190

17350

18825

ﻴﻮ (
ﺗﻮﻛﻴﻮ
) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﻮ

18947

18777

189033
189

18936

19083
19
83

18929

270

18431

6444
10795

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

6417
10801

6365
10692

6438
10832

6396
10801

6361
10850

6395
10795

035
413

6373
10367

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

دايره اخبار اقتصادي
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