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خالصه

در امریکا شاخص  ISMکارخانهای و غیر کارخانهای به ترتیب کاهش و افزایش رشد را گزارش نمودند .سفارشات
کارخانهای هم افت کرد .مخارج ساخت و ساز برای دهمین ماه متوالی افزایش یافت .همچنین با افزایش  172هزار نفری
اشتغال غیرکشاورزی ،نرخ بیکاری امریکا از  5/2به  5/0درصد در ماه اکتبر کاهش یافت.
کمیسیون اروپا برای اقتصاد اروپا در سالهای  1025و  1022رشد اقتصادی را به ترتیب  2/2و  2/8درصد پیشبینی
کرده است .متناسب با افزایش رشد ،نرخ بیکاری از  22درصد در سال  1025به  20/2در سال  1022درصد کاهش مییابد.
در هفته گذشته ارقام شاخص پیشنگر مدیران خرید در بخشهای کارخانهای و خدمات برای ماه اکتبر در انگلستان فراتر
از انتظار و تنها در بخش ساختوساز اندکی نقصان داشت .جلسه بانک مرکزی این کشور نیز بدون تغییر در سیاستهای
پولی به اتمام رسید.
در ژاپن پیشبینیها از ورود این کشور به رکود اقتصادی در فصل سوم  1025خبر میدهد .اگرچه سخنان رییس بانک
مرکزی در هفته گذشته ،از افزایش سیاستهای پولی نشانی نداشت.
هفته گذشته ارزش دالر به باالترین سطح خود در شش ماهه گذشته در مقابل سبد ارزهای عمده رسید .آمارهای
اقتصادی امریکا که عملکردی بهتر از پیشبینیها را منعکس میکنند ،بار دیگر این احتمال را تقویت کرد که فدرال رزرو
نرخ بهره را در جلسه آتی خود افزایش خواهد داد.
هفته گذشته بهای طال به طور کامل تحت تاثیر ارقام اقتصادی فراتر از انتظار در امریکا و احتمال باالی افزایش نرخ
بهره این کشور در ماه دسامبر قرار داشت که با تقویت دالر امریکا ،افت بهای فلز زرد رنگ را رقم زد.
در هفته مورد بررسی متوسط بهای جهانی نفت خام در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل افزایش یافت .اما در مقایسه
نرخ ابتدایی و پایانی هفته روند بازار نزولی بود .افت فعالیتهای کارخانهای چین ،افزایش تولید نفت روسیه به باالترین
سطح بعد از فروپاشی شوروی ،افزایش ذخایر نفت امریکا و تقویت احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی امریکا در ماه دسامبر با
توجه به سخنان خانم یلن و بهبود اشتغال در این کشور ،از جمله مهمترین دالیل کاهش بهای نفت خام بود.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

امريکا
شاخص ISM

شاخص موسسه مدیریت عرضه موسوم به  ISMدر واقع مشابه شاخص مدیران خرید بوده و به عنوان یک شاخص پیشنگر
اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد .این شاخص از دو بخش کارخانهای و غیرکارخانهای تشکیل شده که در مجموع وضعیت
کلی اقتصاد امریکا را گزارش مینماید .شاخص  ISMکارخانهای از  50/1واحد در ماه سپتامبر به  50/2واحد در ماه اکتبر
کاهش یافته است .اما با توجه به اینکه این شاخص باالتر از سطح  50واحد قرار دارد ،هنوز نشانگر رشد مثبت اندک در بخش
کارخانهای میباشد .شاخص اشتغال بخش کارخانهای از  50/5واحد در ماه سپتامبر به  77/2واحد در ماه اکتبر کاهش یافته
است .این به معنی کاهش اشتغال در بخش کارخانهای در ماه اکتبر در مقایسه با ماه سپتامبر بود و پیش از جلسه فدارال رزرو
در ماه دسامبر خبر مطلوبی محسوب نمیشود .این موضوع میتواند تاثیر منفی بر تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره
کلیدی داشته باشد .اما آنچه که سبب شده تا گزارش منفی در مورد اشتغال کمرنگ جلوه نماید بهبود در بخش تولیدات
کارخانهای مربوط به تولید فلزات بود که از رشد در این بخش خبر داد .همچنین در مورد سفارشات جدید رشد مثبت به ثبت
رسیده که مطلوب میباشد.
در بخش غیرکارخانهای از جمله بخش خدمات ،وضعیت بسیار بهتر بود .شاخص غیرکارخانهای  ISMاز  52/9واحد در ماه
سپتامبر به  59/2واحد در ماه اکتبر افزایش یافته که بیانگر افزایش نرخ رشد در این بخش میباشد .شاخص مربوط به
فعالیتهای تجاری که یکی از زیر شاخصهای شاخص  ISMغیرکارخانهای است ،در ماه اکتبر در مقایسه با ماه سپتامبر 1/8
واحد افزایش یافته و به  26/0واحد رسید .شاخص مربوط به سفارشات جدید نیز در همین مدت با  5/8واحد افزایش به 21/0
واحد رسیده که بیشترین تاثیر را در رشد شاخص  ISMغیرکارخانهای در ماه اکتبر داشته است.
به نظر میرسد که بخش خدمات در مقایسه با بخش کارخانهای ،در قسمت باالیی سیکل تجاری خود قرار دارد در صورتی
که بخش کارخانهای در لبه تیغ رشد و رکود قرار گرفته است .این مسئله نشانگر عدم تقارن در رشد بخشهای مختلف اقتصاد
امریکا است .از عوامل ایجاد کننده این اختالف میتوان به قوت دالر و رشد اندک سایر اقتصادها در سطح جهان اشاره نمود
که سبب کندی صادرات بخش کارخانهای امریکا شده است.
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سفارشات کارخانهاي
به مانند شاخص  ISMکارخانهای ،شاخص سفارش کارخانهای از کندی رشد بخش کارخانهای خبر داشت .در ماه سپتامبر
در مقایسه با ماه اوت ،میزان سفارشات جدید کارخانهای 2حدود  2درصد کاهش یافت .این در حالی بود که رقم مربوط به ماه
اوت نیز از  -2/7درصد در ارقام اولیه به  -1/2درصد در ارقام نهایی مورد تجدید نظر واقع شد .بر این اساس در  9ماه از
دوازده ماه گذشته ،میزان سفارشات کارخانهای افت نموده است .کاهش در میزان سفارش جدید کارخانهای عالوه بر بخش
پرنوسان حمل و نقل از جمله سفارش همواپیماهای غیرنظامی ،در مورد سفارش کاالهایی که مربوط به حمل و نقل نبوده نیز
روی داده که از نکات منفی گزارش اخیر محسوب میشود.
با توجه به رشد سفارشات جدید در شاخص  ISMکارخانهای ماه اکتبر ،انتظار میرود در ماه اکتبر ارقام سفارش کارخانهای
بهبود یابد .البته با توجه به گزارش ضعیف ماه سپتامبر ،نمیتوان انتظار رشد قابل توجه را در ماه اکتبر داشت.
مخارج ساخت و ساز
بخش ساخت و ساز هنوز به عنوان موتور رشد اقتصاد امریکا مطرح است .در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه اوت میزان
مخارج بخش ساخت و ساز  0/2درصد افزایش یافت .این دهمین ماه متوالی است که مخارج این بخش افزایش یافته و بدین
ترتیب در طول یک سال گذشته میزان مخارج این بخش در مجموع به  2/2تریلیون میلیارد دالر رسیده است .شایان ذکر
است ارقام رشد مخارج بخش ساخت و ساز مربوط به  1ماهه ما قبل نیز مورد تجدید نظر صعودی واقع شده که بیانگر قوت
رشد این بخش از اقتصاد امریکا است .در بخش هزینههای عمومی نیز  9/9درصد رشد در مخارج مربوط به ساخت جاده و
بزرگراهها به ثبت رسید .ساخت و سازهای آموزشی نیز در ماه سپتامبر  20/5درصد رشد یافته است.
در کل با توجه به کاهش تعداد پروانههای ساختمانی جدید در مقایسه با تعداد خانههای شروع به ساخت شده جدید در ماه
سپتامبر ،1به نظر میرسد در ماههای آینده میزان رشد مخارج ساخت و ساز کاهش یابد .البته همانطور که اشاره شد بخش
ساخت و ساز هنوز به عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی امریکا در ماههای آینده مطرح میباشد.
اشتغال
در ماه اکتبر ارقام اشتغال امریکا بسیار فراتر از انتظار بازار بود .در این ماه اشتغال غیرکشاورزی  172هزار نفر افزایش یافت.
شایان ذکر است اشتغال غیرکشاورزی حدود  80درصد آمار اشتغال امریکا را شامل میگردد .رشد در ساخت و ساز مسکن و
افزایش خدمات آموزشی و درمانی مهمترین عوامل بهبود اشتغال در ماه اکتبر بوده است .به نحوی که در مقایسه با اکتبر سال
1
2

الزم به ذکر است سفارش جدید کارخانهای بخشی از رشد بخش کارخانه ای را توضیح میدهد.
تعداد خانههای شروع به ساخت در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه سپتامبر سال گذشته  2/5درصد افزایش یافته اما تعداد مجوزهای ساخت و ساز  5/7درصد کاهش یافت.
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قبل میزان اشتغال در بخش ساخت و ساز ،بیش از  6/5درصد افزایش یافته است .در بخش خدمات نیز اشتغال در همین مدت
 1/2درصد افزوده شده است .البته در بخش صنعتی از جمله معدن میزان اشتغال کاهش یافته که این مسئله به واسطه کاهش
بهای نفت خام بوده است .در کل ،بهبود آمار اشتغال غیرکشاورزی سبب شده تا نرخ بیکاری از  5/2درصد در ماههای اوت و
سپتامبر به  5/0درصد در ماه اکتبر کاهش یابد .همچنین با وجود کاهش  0/5درصدی در میزان ساعات کاری در فصل سوم،
میزان تولید در بخش غیر کشاورزی  2/1درصد افزایش یافته که به معنی افزایش بهروری نیروی کار این بخش به میزان 2/2
درصد میباشد .عالوه بر آن ،میانگین نرخ دستمزدها در سه ماهه سوم  2/7درصد افزایش یافته و در ماه اکتبر این افزایش به
 0/7درصد رسیده که دلیل دیگری بر قوت بازار کار است.
به نظر میرسد کاهش نرخ بیکاری در کنار افزایش مداوم نرخ دستمزدها اطمینان کافی را برای افزایش نرخ بهره کلیدی
در ماه دسامبر برای اعضای کمیته سیاست بازار باز فدرال رزرو فراهم نماید .با توجه به ارقام اخیر احتمال افزایش نرخ بهره
کلیدی در نشست ماه دسامبر بیش از پیش افزایش یافته است.
اهم موضوعات سخنراني خانم يلن در کنگره امريکا
خانم جانت یلن رییس فدرال رزرو امریکا در سخنرانی روز چهارشنبه در کنگره امریکا عنوان داشت" :کمیته سیاست بازار
باز فدرال رزرو انتظار دارد که نرخ رشد اقتصادی امریکا به منظور ایجاد اشتغال و افزایش تورم به سمت نرخ  1درصدی مورد
هدف فدرال رزرو در میان مدت ،مناسب باشد" .او همچنین اظهار داشت" :در صورتی که اطالعات جدید ،انتظارات کمیته
سیاست بازار باز را تایید نماید ،احتمال دارد ماه دسامبر اولین نوبت برای افزایش نرخ بهره کلیدی باشد" .البته خانم یلن
افزایش نرخ بهره را امری تدریجی خوانده و عنوان داشت سرعت این افزایش در حدی خواهد بود که فدرال رزرو در مورد ادامه
رشد بخشهای مختلف اقتصاد امریکا از جمله مسکن اطمینان داشته باشد .خانم یلن رشد اقتصادی امریکا را باثبات خوانده و
بیان داشت تنها در شرایط کنونی برخی عوامل خارجی مانند افت رشد اقتصاد جهانی ،تا حدودی اقتصاد امریکا را تهدید می
نماید.
بعد از سخنان خانم یلن احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر در بین صاحبنظران اقتصادی به حدود  20درصد افزایش
یافت .همچنین قیمتها در بازار سهام افت نمود و بازده اوراق قرضه این کشور افزایش یافت.
منطقه يورو
شاخصهاي اقتصادي مهم
ابتدای هفته آمار شاخص مدیران خرید در بخش صنعت برای ماه اکتبر  1025منتشر شد که با  0/6واحد افزایش نسبت به
ماه گذشته به  51/6واحد رسید و نسبت به پیشبینیها نیز بهبود نسبی نشان داد .شاخص مدیران خرید در بخش خدمات نیز
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کاهش محدود  0/2واحدی دانست .البته شاخص مدیران خرید به عنوان یک متغیر پیشنگر بهبود رشد اقتصادی را نوید
میدهد.
شاخص قیمت تولیدکننده برای ماه سپتامبر  ،1025میزان  0/6درصد کاهش را نسبت به ماه اوت نشان داد .این شاخص در
ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل  6/2درصد کاهش یافته و تورم تولیدکننده در ماه سپتامبر کمتر از تورم در ماه اوت
( -1/2درصد) است .این کاهش در شاخص قیمت تولیدکننده تا حدودی شرایط بانک مرکزی اروپا را در مبارزه با تورم منفی
سختتر میسازد؛ چرا که پیشبینی میشود با کاهش تورم تولیدکننده ،تورم مصرفکننده نیز بیش از پیش کاهش یابد.
پنجشنبه  5نوامبر ،کمیسیون اروپا پیشبینی خود را از اقتصاد اروپا در سال  1025و  1022ارائه کرد .بر اساس این
پیشبینی ،رشد اقتصادی در سال  1025و  1022به ترتیب  2/2و  2/8درصد خواهد بود و متناسب با آن نرخ بیکاری به ترتیب
از  22درصد در سال  1025به  20/2درصد در سال  1025کاهش مییابد .ارقام رشد و تورم نسبت به پیشبینیهای گذشته
کاهش یافته است .پیشتر رشد سال  1022حدود  2/9درصد و تورم  2/5درصد پیشبینی شده بود .این ارقام نشان میدهد که
اقتصاد اروپا روند بهبود خود را دنبال میکند .البته رشد حوزه یورو به دلیل تحریک پولی است که توسط بانک مرکزی اروپا
دنبال میشود .همچنین کاهش قیمت نفت و تضعیف ارزش یورو میتواند به افزایش سطح فعالیتهای اقتصادی در این ناحیه
کمک نماید .از طرف دیگر ،نااطمینانیهای مربوط به کاهش رشد در بازارهای نوظهور باعث میشود که چشمانداز کاهش
بیکاری مبهم باشد .البته بانک مرکزی اروپا اعالم کرده است که کندی آهنگ رشد اقتصادی در چین تاثیر قابلتوجهی بر
اقتصاد منطقه یورو نخواهد داشت و تنها از طریق ایجاد رکود در اقتصاد جهانی بر این حوزه تاثیر خواهد داشت.
آمار فروش خردهفروشی در ماه سپتامبر  0/2درصد کاهش را نسبت به ماه اوت و  1/9درصد افزایش را نسبت به ماه
سپتامبر سال گذشته نشان میدهد .هر دو این آمارها ،کمتر از پیشبینیهایی است که تا کنون منتشر شده بود.
آمارهاي ديگر
شاخص تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر  2/2درصد نسبت به ماه اوت تنزل کرد که در تضاد با پیشبینیها (رشد 0/5
درصدی) قرار دارد .رشد کندتر اقتصاد چین و دیگر اقتصادهای نوظهور که واردکننده ماشینآالت از آلمان هستند ،منجر به
افت سفارش محصوالت و در نتیجه منجر به کاهش شاخص تولیدات صنعتی ماه سپتامبر در آلمان شده است .البته این
شاخص در سپتامبر  1025نسبت به ماه مشابه سال قبل  0/1درصد رشد کرده است.
انگلستان
مديران خريد
فعالیتها در بخش کارخانهای انگلستان در ماه اکتبر به طور غیرمنتظره افزایش یافت .این اتفاق برای حوزه صنعت که در
چند ماه گذشته وضعیت مطلوبی را تجربه نکرده ،خوشآیند است .شاخص پیشنگر مدیران خرید در این بخش به بیشترین
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سطح  22ماه گذشته یعنی  55/5واحد صعود نمود که به طور عمده نشات گرفته از تقویت تقاضای داخلی در این کشور است.
یادآور میشود ارقام بیش از  50واحد خبر از رشد بخش موردنظر دارد .رقم این شاخص در ماه سپتامبر  52/5واحد بود .در ادامه
انتشار جزئیات اطالعات نشان از آن داشت که روند صعودی ناشی از بهبود در وضعیت تولیدکنندگان بزرگ این بخش بوده
است .این خبر تکمیلی تاحدودی از خوشبینیهای اولیه به بخش کارخانهای کاست.
در ماه های اخیر ،تقویت پوند استرلینگ از یک سو و تقاضای ضعیف در بازارهای اصلی صادراتی انگلستان ،سبب کاهش
تولیدات کارخانهای در این کشور و رسیدن آن به کمترین سطح پیش از رکود سال  1008تاکنون شده بود.
رشد بخش خدمات انگلستان در ماه اکتبر فراتر از انتظار ظاهر شد .شاخص مدیران خرید در بخش خدمات ،از کمترین
سطح  18ماه گذشته یعنی  56/6واحد به  57/9واحد در ماه اکتبر افزایش یافت .ارقام این دو بخش سبب شد که تحلیلگران
پیشبینی خود از رشد اقتصادی سه ماهه چهارم را به  0/2درصد ارتقا دهند.
فعالیتها در بخش ساختوساز در خالف جهت دو بخش فوق حرکت نمود .پس از آنکه سرعت رشد بخش ساختوساز
در ماه سپتامبر بیشترین در  2ماه قبل از آن بود ،در ماه اکتبر از سرعت رشد این بخش کاسته شد .این شاخص که در ماه
سپتامبر در سطح  59/9واحد قرار گرفته بود ،در ماه اکتبر به  58/8رسید.
بانک مرکزي
جلسه کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان در هفته گذشته برگزار شد .در این جلسه بار دیگر رای به ابقای نرخ
بهره در سطح  0/5درصد و نیز برنامه خرید داراییها در سطح  675میلیارد پوند داده شد .اما نکته قابل توجه در سخنان و
نشانههایی است که پس از جلسه از سوی مقامات این بانک گفته شد و به طور عمده در جهت عدم افزایش نرخ بهره بود.
نشانهها از ابقای نرخ بهره در سطوح پایین تاریخی خود حداقل در سال  1022میالدی خبر دارد.
ژاپن
سخنان رييس بانک مرکزي
در هفته گذشته ،آقای کورودا رییس بانک مرکزی ژاپن ،بزرگترین خطر پیش روی اقتصاد را کاهش فراتر از انتظار و
طوالنی مدت رشد اقتصادی در چین و سایر اقتصادهای نوظهور دانست .اگر شرکتهای ژاپنی ،در مورد چشمانداز رشد
اقتصادهای نوظهور نگران باشند ،ممکن است که از مخارج سرمایهگذاری صرفنظر کنند و این موضوع میتواند تقاضای
داخلی را تحت تاثیر قرار دهد .با ثابت نگهداشتن سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی در هفته گذشته ،آقای کورودا بار دیگر
به توانایی اقتصاد ژاپن برای حصول تورم  1درصدی بدون افزایش در سیاستهای پولی انبساطی ،تاکید کرد .وی اما اعالم
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کرد در صورت بروز ریسکهایی همچون تقاضای ضعیف خارجی که ممکن است روند بهبود اقتصاد ژاپن را تهدید کند،
احتمال تسهیل مقداری بیشتر صفر نخواهد بود.
پيشبينيها از رشد
احتمال ورود اقتصاد ژاپن به رکود تکنیکی در سه ماهه سوم سال وجود دارد .نظرسنجی موسسه رویترز معتقد است که افت
مخارج سرمایهگذاری ،تقاضای ضعیف خارجی و کاهش در بخش مصرف احتمال ورود اقتصاد ژاپن به رکود را افزایش داده
است .سومین اقتصاد بزرگ دنیا به احتمال زیاد با نرخ  0/1درصد در دوره سالیانه در فصل سوم کوچک شود .همانطور که
میدانیم اقتصاد این کشور در فصل دوم نیز  2/1درصد کوچک شده است .بر اساس تعاریف ،رکود تکنیکی کوچک شدن
اقتصاد در دو فصل متوالی است که در صورت تحقق پیشبینیها در فصل سوم ،این پدیده برای ژاپن به وقوع خواهد پیوست.

تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین ،یورو ،فرانک و پوندد بده ترتیدب ،0/99 ،0/25
 0/26و  0/11درصد تقویت شد.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  2/0771-2/2022دالر و هر پوند در محدوده
 2/5079-2/5711دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  210/75-216/22ین متغیر بود.
مشروح تحوالت ارزها

عوامل اثرگذار بر دالر
 تقویت احتمال افزایش نرخ بهره در ایاالت متحده
 انتشار آمار اقتصاد آمریکا فراتر از پیشبینیها
 ثبات نرخهای بهره سیاستی در اروپا ،انگلستان و ژاپن
روز دوشنبه  1نوامبر ،ارزش یورو  0/05درصد در مقابل دالر تقویت شد .تقویت یورو ناشی از صحبتهای دراگی ،رئیسکل
بانک مرکزی اروپا ،بود که منجر به کاهش انتظارات در خصوص تشدید برنامه تسهیل مقداری شد .مقامات بانک مرکزی
اروپا در مصاحبههای جداگانهای بیان کردند که کاهش نرخ سود سپردهها در جلسه آتی کمیته سیاستگذاری پولی امری
قطعی نیست و همچنان بحثها در این زمینه ادامه دارد.
روز سهشنبه  6نوامبر ،ارزش دالر در مقابل یورو و ین تقویت شد .ارزش یورو با  0/2درصد کاهش به  2/0975دالر و
ارزش دالر با  0/6درصد افزایش به  212/22ین رسید .تقویت دالر به دلیل انتظارات سرمایهگذاران از احتمال افزایش نرخ
بهره در ایاالت متحده و ثبات نرخهای بهره در دیگر اقتصادهای عمده است .همچنین ،بازده اوراق قرضه کوتاهمدت
خزانهداری ایاالت متحده در روز سهشنبه به باالترین سطح خود در شش هفته گذشته افزایش یافت .شاخص دالر در مقابل
سبد ارزهای عمده با  0/71درصد افزایش به  97/660رسید.
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روز چهارشنبه  7نوامبر ،ارزش دالر به باالترین سطح خود در سه ماهه گذشته در مقابل سبد ارزهای عمده رسید .آمارهای
اقتصادی امریکا که عملکردی بهتر از پیشبینیها را منعکس میکنند ،بار دیگر این احتمال را تقویت کرد که فدرال رزرو نرخ
بهره را در جلسه آتی خود افزایش خواهد داد .دالر یک درصد در مقابل یورو و  0/77درصد در مقابل ین تقویت شد .نرخ
برابری یورو به  2/0850دالر و نرخ دالر به  212/52ین رسید .در پایان روز شاخص دالر با  0/92درصد افزایش به 98/077
واحد رسید.
روز پنجشنبه  5نوامبر ،دالر در ادامه روندی که از هفته گذشته آغاز کرده بود بار دیگر تقویت شد و به باالترین سطح خود
در دو ماه گذشته رسید .دالر در مقابل ین  0/2درصد تقویت و هر دالر با  212/72ین مبادله شد .همچنین دالر  0/1درصد در
مقابل یورو تقویت شد و نرخ یورو به  2/0882دالر رسید .شاخص دالر در مقابل سبدی از ارزهای عمده با  0/2درصد افزایش
به  98/007رسید.
روز جمعه  2نوامبر ،آمار مشاغل جدید در ایاالت متحده منتشر شد که نشان داد اقتصاد بسیار فراتر از پیشبینیها شغل
ایجاد کرده است .در نتیجه ،دالر به باالترین سطح خود در شش ماهه گذشته رسید .این آمار به فدرال رزرو کمک میکند ،تا
راحتتر در خصوص افزایش نرخ بهره تصمیم بگیرد .در صورت افزایش نرخ بهره در دسامبر ،این اولین افزایش بعد از سال
 1002خواهد بود .شاخص دالر در باالترین ارزش به  99/675واحد رسید ،اما در پایان روز با  2/6درصد افزایش در 99/227
واحد متوقف شد.
نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

دالر

3/39393

 6ماهه

3/07373

 9ماهه

 21ماهه

-

3/93360

يورو

-3/07857

3/32293

-

3/30033

پوند

3/07063

3/79102

-

2/30023

فرانک

-3/73033

-3/73133

-

-3/63633

ين

3/37706

3/21333

-

3/11093

درهم امارات

3/06902

2/32306

-

2/13619

يوآنمرجع

-

-

-

9/30

لير ترکيه

22/1060

22/3933

22/3933

22/3903
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تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  2089/12-2265/55دالر بدرای هدر اوندس در ندرخهدای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 6/79 ،درصد کاهش یافت.

روز دوشنبه ،بهای طال به کمترین سطح  7هفته اخیر کاهش یافت و روندی را که از  7روز گذشته آغاز شده بود ادامه داد.
کاهش خریدهای تکنیکی و نیز نگرانیها از افزایش احتمالی نرخ بهره امریکا در سال جاری میالدی ،از دالیل افت بهای طال
بود .در این روز طال حتی نتوانست از تضعیف دالر که در پی ارقام ضعیف کارخانهای در چین و اقبال به ین امن صورت گرفته
بود ،به نفع خود استفاده کند.
روز سهشنبه ،بهای طال در ادامه روند روزهای گذشته  1درصد دیگر نیز افت نمود .افت بهای طال در این روز را میتوان به
تقویت دالر امریکا و نیز نگرانیها از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری میالدی نسبت داد .در هفته گذشته بانک
مرکزی امریکا گزینه افزایش نرخ ب هره در ماه دسامبر را بار دیگر روی میز قرار داد و سخنان پیشین این بانک در مورد
نگرانی ها از رشد اقتصاد جهانی و ارقام نه چندان مطلوب از اقتصاد امریکا را به فراموشی سپرد .این موضوع تقویت دالر و
تضعیف بهای طال را به همراه داشت.
روز چهارشنبه ،بهای طال به کمترین سطح یک ماه اخیر رسید .در این روز خانم یلن از احتمال افزایش نرخ بهره در ماه
دسامبر سخن گفت و این موضوع با افزایش دالر به بیشترین سطح  6ماه گذشته ،زمینه تضعیف بهای طال را فراهم کرد.
روز پنجشنبه ،بهای طال به کمترین سطح  7هفته اخیر رسید .بیشترین سطح  6ماهه دالر از یک سو و احتمال افزایش نرخ
بهره در ماه دسامبر از سوی دیگر ،به افت بهای طال منجر شد .سخنان خانم یلن و در پی آن آقایان دادلی و الکهارت در تایید
احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ،همگی به ضرر دالر در هفته گذشته عمل کردند.
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روز جمعه ،با کاهش قیمت طال مشخص شد که بهای طال بزرگترین افت هفتگی در دو سال گذشته را به ثبت رسانده
است .انتظار بازار در هفته گذشته به سمت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر شکل گرفته بود و این موضوع در کنار
تقویت دالر ،افت بهای طال را رقم زد .البته ارقام اشتغال روز جمعه در امریکا نیز مزید بر علت شد .کاهش نرخ بیکاری امریکا
به کمترین سطح  7/5سال گذشته یعنی تنها  5درصد قدرت اقتصاد این کشور را به رخ کشید و با تقویت دالر ،افت بهای طال
را رقم زد.

نفت
متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 2/81 ،درصد افزایش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  77/19-77/90دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  75/97دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته
گذشته  0/96درصد نسبت به هفته ماقبل افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه
 77/71-50/57دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  78/80دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  76/18-77/76دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 76/89دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  2/15درصد افزایش داشت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام بیش از  2درصد کاهش یافت .شاخص مدیران خرید از افت فعالیتهای کارخانهای
چین برای هشتمین ماه متوالی خبر داشتند .همچنین دولت روسیه گزارش داده که تولید نفت این کشور به  20/78میلیون
بشکه در روز رسیده که باالترین سطح بعد از فروپاشی شوروی سابق میباشد .با توجه به سرمای مالیم در امریکا و وجود
ذخایر مازاد سوختهای گرمایشی ،نگرانی از جانبه اضافه عرضه موجود مهمترین عامل کاهش بهای نفت در این روز بود.
روز سهشنبه ،توفق فعالیت یکی از خطوط لوله اصلی در منطقه تگزاس به علت بروز سیالب ،انتقال نفت به منطقه
کوشینگ را مختل نمود .این خبر سبب شد تا بهای نفت امریکا حدود  6/8درصد افزایش یابد .عالوه بر آن ،اعتصاب کارگران
نفت در برزیل تولید نفت این کشور را  500هزار بشکه در روز کاهش داد .همچنین در لیبی نیز صادرات نفت از یکی از
سکوهای نفتی به واسطه ناآرامیهای نظامی متوقف شد .در این روز بهای نفت برنت نیز  6/2درصد افزایش یافت.
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روز چهارشنبه ،بهای نفت آنچنان کاهش یافت که افزایش روز قبل را بی اثر نمود .سخنان خانم یلن رییس فدرال رزرو در
کنگره امریکا ،احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را افزایش داد .در این روز دالر به میزان قابل توجهی در مقابل اکثر
اسعار جهانروا تقویت شد .همچنین ذخایر نفت امریکا کمی بیش از انتظار افزایش یافت.
روز پنجشنبه ،روند نزولی قیمت نفت با شدت کمتری نسبت به روز قبل ادامه یافت .موسسه جن اسکیپ پیشبینی نمود
ذخایر نفت منطقه کوشینگ افزایش یافته است.
روز جمعه نیز روند بازار نفت نزولی بود .آمارهای اشتغال امریکا بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال غیرکشاورزی
تاکید داشتند .این موضوع نیز بر احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی امریکا در نشست ماه دسامبر فدرال رزرو افزود .همچنین
دالر نیز در مقابل اکثر اسعار جهانروا تقویت شد .همچنین دولت امریکا با احداث خط لوله انتقال نفت جدید از کانادا به امریکا
مخالفت نمود .از سوی دیگر تعداد سکوهای جدید استخراج نفت در امریکا برای دهمین هفته متوالی کاهش یافته که بازار به
این خبر واکنشی نشان نداد.
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