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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
در امریکا تورم ماه اکتبر اندکی سرعت گرفت که میتواند سبب ترغیب فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره شود .هر چند در
ماه اکتبر تولیدات صنعتی کاهش یافته ،اما شاخص پیشنگر اقتصاد ،LEI،از بهبود کلی در وضعیت اقتصادی خبر میدهد.
شاخص های بازار مسکن نیز بر قوت این بخش تاکید میکنند.
بانک مرکزی اروپا رشد اقتصادی منطقه یورو را مثبت ارزیابی و اشاره میکند تقاضای داخلی در اروپا به تدریج در حال
تقویت است .البته ،بهبود رشد اقتصادی تاثیرات خود را بر تورم نشان نمیدهد و تورم بسیار پایینتر از هدف  2درصدی
بانک مرکزی اروپا است .بنابراین انتظار میرود که بانک مرکزی اروپا در ماه آینده سیاستهای انبساطی را تشدید نماید.
در هفته گذشته ارقام تورم انگلستان در اکتبر از قرار گرفتن آن در زیر سطح صفر خبر داشت .ارقام خردهفروشی نیز در
ماه اکتبر چندان جالب نبود ،اگرچه جو کلی حاکم بر اقتصاد نشان از بهبود نسبی وضعیت مصرفکنندگان بریتانیایی دارد.
ژاپن سرانجام چهارمین رکود تکنیکی  5سال گذشته را در فصل سوم تجربه کرد .اما بانک مرکزی این کشور دست به
گسترش سیاستهای انبساطی به رغم مشاهده رکود نزد.
در هفته گذشته ارزش دالر تحت تاثیر انتشار صورت جلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو و تقویت احتمال افزایش نرخ بهره
در ایاالت متحده افزایش یافت .البته سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی اروپا و شکلگیری انتظارات در خصوص شدت
گرفتن محرک اقتصادی در اروپا و حمالت تروریستی در فرانسه نیز عوامل دیگری بودند که به تقویت دالر کمک کردند.
در هفته گذشته اگرچه تنشهای ژئوپولتیکی توانست در ابتدای هفته به افزایش بهای طال منجر شود .اما در ادامه
معاملهگران به بنیانهای موجود و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر توجه کردند و این موضوع قیمت طال
را کاهش داد.
در هفته مورد بررسی متوسط بهای جهانی نفت خام در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل کاهش یافت .افزایش
ذخایر تجاری نفت و همچنین ذخایر سوخت در امریکا و وجود اضافه عرضه موجود در بازار نفت مهمترین دالیل کاهش
بهای نفت خام بود.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

امريکا
تورم
شاخص بهای کاالهای مصرفی (تورم) در ماه اکتبر افزایش یافت .با وجود کاهش تاثیر افت بهای نفت خام و در مقابل
افزایش تاثیر دالر قوی بر رشد تورم کاالهای وارداتی ،شاخص تورم و همچنین تورم پایه در ماه اکتبر در مقایسه با ماه
سپتامبر  0/2افزایش یافتند .همچنین تورم  2ماهه منتهی به ماه اکتبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز  0/2درصد
افزایش یافت .تورم پایه  2ماهه منتهی به ماه اکتبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز به  /9درصد رسید .در ماه اکتبر
در مقایسه با ماه سپتامبر ،بهای انرژی و مواد غذایی به ترتیب  0/4و  0/افزایش یافت .بهای کاالهای خدماتی نیز در
مجموع  0/7درصد کاهش داشت .در ماه اکتبر تاثیر افزایش بهای انرژی بر تغییرات تورم به طور کامل مشهود بوده است .در
حالی که در خالل یک سال گذشته بهای انرژی در امریکا حدود  00درصد کاهش یافته است.
حال سئوال اینجاست که آیا افزایش تورم در حدی هست تا کمیته بازار باز فدرال رزرو را برای افزایش نرخ بهره کلیدی
در ماه دسامبر متقاعد نماید؟ از ابتدای سال  20 5تا ماه اکتبر تورم پایه حدود  /6درصد افزایش یافته است .در حالی که تورم
پایه در کل طول سال  20 4حدود  /2درصد افزایش یافته بود .تاثیر دالر قوی و بهبود در وضعیت اشتغال ،سبب افزایش
تورم پایه در یک سال گذشته شده است .از این رو به نظر میرسد اعضای کمیته  ،FOMCاز انگیزه کافی برای افزایش نرخ
بهره در نشست ماه دسامبر برخوردار باشند.
توليدات صنعتي
ارقام تولیدات صنعتی ماه اکتبر از ادامه رکود بخش صنعت امریکا خبر داشت .ماه اکتبر در مقایسه با ماه سپتامبر تولیدات
صنعتی  0/2درصد کاهش یافت .در ماه سپتامبر نیز در مقیاس ماهانه تولیدات صنعتی  0/2درصد کاهش یافته بود .منشا
کاهش در تولیدات صنعتی ماه اکتبر ،کاهش  /5درصدی تولید در بخش معدن و افت  2/5درصدی در تولید برق بود.
مهمترین عامل افت فعالیتهای مذکور در ماه های اخیر نیز کاهش رشد اقتصادی جهانی ،تقویت دالر و تورم پایین در امریکا
بوده است .هم زمان با کاهش تولیدات صنعتی ،میزان ظرفیت استفاده شده در تولید صنعتی در ماه اکتبر با  0/2واحد درصد
افت نسبت به ماه سپتامبر به  77/5درصد کاهش یافت.

تورم بدون در نظر گرفت نوسان قیمت موادغذایی و انرژی
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مسکن
شاخص اعتماد تولیدکنندگان مسکن  NAHBدر ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر  0واحد کاهش یافت و به  62واحد
رسید .این ششمین ماه پیاپی است که این شاخص باالتر از سطح  60واحد قرار میگیرد و نشانگر قوت بخش مسکن علیرغم
کاهش  0واحدی شاخص فوق میباشد .مهمترین دلیل افت شاخص  NAHBدر ماه نوامبر افت  0واحدی شاخص مربوط به
فروش از  70به  67واحد بوده است.
کاهش ماه نوامبر شاخص  NAHBقابل اغماض است .زیرا در ماه اکتبر تعداد پروانههای جدید ساخت در مقایسه با اکتبر
سال قبل به  / 50میلیون واحد افزایش یافت که در مقایسه با ماه سپتامبر  45هزار واحد رشد داشته است.
تعداد خانههای شروع به ساخت در ماه اکتبر در مقایسه با ماه اکتبر سال گذشته  /060میلیون واحد افزایش یافت .البته
در ماه سپتامبر این رقم در سطح  / 9میلیون واحد قرار داشت .همچنین تعداد تقاضای وامهای رهنی در هفته منتهی به 0
نوامبر در مقایسه با هفته ماقبل آن  6/2درصد افزایش یافته که نشانه دیگر بر قوت بازار مسکن در امریکا است.
شاخص پيشنگر اقتصادي
شاخص پیشنگر اقتصادی امریکا  LEIدر ماه اکتبر در مقایسه با ماه سپتامبر  0/6درصد افزایش یافت .این شاخص در ماه
سپتامبر در مقایسه با ماه قبل از آن  0/2درصد کاهش یافته بود .شاخص مذکور وضعیت کلی اقتصاد امریکا را گزارش می
نماید ،بخش های مختلف اقتصاد امریکا از جمله بازار کار ،بازار سهام و سایر بازارهای مالی ،مصرف ،صنعت و مسکن را مورد
ارزیابی قرار میدهد .در ماه اکتبر رشد شاخصهای سهام در امریکا ،افزایش پروانههای ساختمانی و کاهش میانگین  4هفته
ای تعداد متقاضیان بیمه بیکاری از مهمترین دالیل افزایش شاخص  LEIبودند .البته عدم رشد مناسب در شاخص ISM

صنعتی نیز سبب شد تا از سرعت رشد شاخص  LEIکاسته شود.
منطقه يورو
آمار شاخص قیمت مصرفکننده در حوزه یورو نشان میدهد تورم پایه در اکتبر  20 5نسبت به ماه مشابه سال قبل /
درصد رشد داشته است ، .تورم پایه از اوایل سال  20 5در مسیری صعودی قرار گرفته که نشان از اثرگذاری سیاستهای
انبساط پولی است که توسط بانک مرکزی اروپا اجرا شده است .البته تورم در اکتبر  20 5نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها
 0/درصد بوده است.
انتشار شاخص تمایالت اقتصادی نشان داد در ماه نوامبر این شاخص  22/0واحد بوده است .این میزان نه تنها نسبت به
ماه سپتامبر (  00/واحد) کاهش یافته ،بلکه نسبت به پیشبینیها ( 05/2واحد) نیز تفاوت معنادار نشان میدهد.
شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت تشدید سیاست پولی انبساطی را در جلسه ماه دسامبر
بررسی نماید .در این جلسه مسئله سیاست پولی از این جنبه مطرح شد که آیا باید سیاستهای انبساطیتری در پیش گرفته
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شود یا سیاستهای فعلی که تاثیر مثبت بر اقتصاد داشته ،باید حفظ شود .در پایان تصمیم گرفته شد نرخهای بهره کلیدی
بدون تغییر باقی بماند.
رئیسکل بانک مرکزی اروپا که روز جمعه در کنگره بانکداری اروپا در فرانکفورت صحبت میکرد ،رشد اقتصادی اروپا را
مثبت ارزیابی کرد .ایشان اشاره کرد که تقاضای داخلی در اروپا به تدریج در حال تقویت است و جایگزین صادرات به عنوان
محرک رشد میشود .این نشان میدهد که اقدامات بانک مرکزی اروپا موثر بوده که باعث تسریع بهبود اقتصادی شده است.
اقدامات مذکور موجب شده فشارهای کاهشی روی قیمتها متوقف شود .البته الزم است دستاوردهای مثبت در عرصههای
بیشتری مشاهده شود تا این اطمینان به وجود آید که ریسک کاهش رشد برطرف شده است .از طرف دیگر ،بهبود رشد
اقتصادی همچنان خود را در مسیر تورم نشان نمیدهد و تورم بسیار پایینتر از هدف  2درصدی بانک مرکزی اروپا است.
آقای دراگی بیان کرد که سه ریسک در برابر سیاستگذاری پولی وجود دارد ) :خطر کاهش رشد اقتصاد اروپا در نتیجه
کاهش تقاضا در اقتصادهای نوظهور )2 ،نیروهای بهبود اقتصادی در اروپا همچنان ضعیف است و  )0دوره بهبودی اقتصادی از
جنبه تاریخی بسیار طوالنیتر شده است .در مجموع با قطعیت نمیتوان عنوان کرد که فرآیند رونق اقتصادی در اروپا کامل
شده و الزم است پویاییهای رشد و تورم به طور مستمر رصد شوند.
آمارهای مقدماتی نشان میدهد که شاخص اعتماد مصرفکنندگان در ماه نوامبر به  -6/0واحد میرسد که نسبت به
پیشبینی قبلی با  /6واحد افزایش بهبود نگرش مصرفکنندگان را نسبت به آینده اقتصاد نشان میدهد.
آمارهاي ديگر
در آلمان ،شاخص وضعیت جاری اقتصادی در نوامبر کاهش محدودی داشت و از  55/2واحد در سپتامبر به  54/4واحد در
نوامبر رسیده است .البته شاخص تمایالت اقتصادی بسیار فراتر از انتظار رشد داشته است .این شاخص از  /9واحد در سپتامبر
به  0/4واحد در نوامبر رسیده است.
انگلستان
تورم
تورم ماه اکتبر انگلستان در دوره سالیانه برای دومین ماه متوالی زیر صفر قرار گرفت و سطح عمومی قیمتها در ماه
اکتبر نسبت به یک سال منتهی به اکتبر  ،20 4باز هم کاهش یافت .کماکان قیمتهای مواد خوراکی و انرژی کاهنده هزینه
زندگی در انگلستان هستند .قیمت مصرفکننده در یک سال منتهی به اکتبر ،همانند یک سال منتهی به سپتامبر 0/ ،درصد
کاهش یافت.
این دوره تورم نازل پیشتر از سوی بانک مرکزی انگلستان پیشبینی شده بود .بیش از  9ماه است که قیمتها با
انحراف  0/درصد در حول صفر نوسان دارند .بر اساس پیشبینی بانک مرکزی انگلستان ،قیمتها در سطوح فعلی تا سال

4

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

آینده باقی خواهند ماند و پس از آن روند حرکت تورم به سطح  2درصد مورد هدف آغاز خواهد شد .گفتنی است که وضعیت
فعلی طوالنیترین زمان تورم نازل در  50سال گذشته بوده است.
خردهفروشي
خردهفروشی انگلستان در ماه اکتبر فراتر از انتظار کاهش یافت .این اتفاق در حالی افتاد که در ماه سپتامبر به شدت
افزایش یافته بود .فروش محصوالت غذایی بیشترین افت از مه  20 4تا بهحال را به ثبت رسانده است .پس از آنکه
خردهفروشی در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت  /7درصد افزایش یافت (به علت برگزاری مسابقات جهانی راگبی) ،در ماه اکتبر
نسبت به سپتامبر  0/6درصد از حجم آن کاسته شد .اگرچه رقم منتشر شده از  0/5درصد افتی که تحلیلگران پیشبینی کرده
بودند بیشتر بود اما ،رشد دستمزدها ،کاهش در قیمتها و همچنین نرخهای بهره نازل همچنان مصرفکنندگان انگلیسی را در
وضعیت خوبی قرار داده است.
ژاپن
رشد اقتصادي
سرانجام اقتصاد ژاپن چهارمین رکود تکنیکی در  5سال گذشته را به ثبت رساند .اقتصاد ژاپن در فصل سوم سال ،با
در نظر گرفتن رشد اقتصادی منفی فصل دوم ،سرانجام وارد رکود تکنیکی شد .اقتصاد این کشور در دوره سالیانه در فصل سوم
 0/2درصد کوچک شد .ارقام منتشر شده این افت را به کاهش شدید تقاضای داخلی در این کشور نسبت دادهاند .گفتنی است
که در فصل دوم نیز اقتصاد ژاپن  0/7درصد کوچک شده بود .تحلیلگران معتقدند که اصالحات ساختاری باید با هدف
شکستن محدودیتهای طرف عرضه مانند کمبود نیروی کار در جامعه در حال پیر شدن ژاپن و نیز مقابله با کاهش مزمن
قیمتها در  5سال اخیر باشد.
بانک مرکزي
در هفته گذشته بانک مرکزی ژاپن به رغم ورود این کشور به رکود تکنیکی و افت صادرات ،سیاستهای پولی خود
را تغییر نداد .مقامات این بانک اعالم کردند که برنامه خرید اوراق قرضه دولتی به میزان سالیانه  20تریلیون ین را به منظور
پایین آوردن نرخ بهره بلندمدت در این کشور ادامه خواهند داد .این تصمیم بانک مرکزی ژاپن پس از آن رخ داد که مشخص
شد مازاد تجاری این کشور در ماه اکتبر به طور غیر منتظره به

میلیارد ین افزایش یافته است .این موضوع به احتمال زیاد

افزایش آتی رشد اقتصادی در پی افت قیمت نفت را در پی خواهد داشت.
ارزش واردات در یک سال منتهی به اکتبر  ،20 5در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 0/4 ،درصد کاهش یافت.
صادرات نیز در همین دوره ،به رغم تضعیف شدید ین 2/ ،درصد افت داشته که نشان از تاثیر کاهش رشد اقتصادی چین بر
صادرات ژاپن دارد .گفتنی است این اولین افت ارزش صادرات در یکسال گذشته بوده است.
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صنعت توريسم
کاهش ارزش ین و تسهیل قوانین صدور ویزا موجب افزایش قدرت جذب توریست در ژاپن شده است .این امر نشان
از مثمرثمر بودن تالشهای دولت برای گسترش صنعت توریسم است .به نظر میرسد در شرایط رکود اقتصادی فعلی ،این امر
بتواند به اقتصاد ژاپن نیز کمک کند .در ده ماه اول سال جاری  6/0میلیون نفر از ژاپن بازدید کردند که  4/0میلیون نفر آن
چینی بودند که دلیل این میزان باالی بازدیدکننده از سمت کشور چین تضعیف یوآن بوده است.
چين
در هفته گذشته نخستوزیر چین سرانجام به کندی رشد اقتصاد این کشور اذعان کرد .اما وی به انعطافپذیری اقتصاد و باقی
ماندن در مسیر اصالحات به رهبران سایر کشورها اطمینان داد .وی اظهار داشت که برخی شاخصها به طور فصلی و ماهیانه تا
حدودی نوسان داشته اند ولی به طور کلی اقتصاد در مسیر معمول عمل میکند و تا حدودی رشد سریع را حفظ نموده است .در
ادامه نخست وزیر از اقدامات کشورش برای ایفای نقش رهبری در توسعه و یکپارچه سازی آسیا تمجید نمود .چین در تالش برای
اتمام هر چه سریع تر طرح جامع مشارکت اقتصادی منطقه بوده و به دنبال انعقاد توافقنامه های تجارت آزاد با استاندارد باال با دیگر
کشورها می باشد .وی از رهبران کشورها درخواست نمود به طور فوری اقدامات الزم برای ایجاد منطقه آزاد تجاری آسیا -اقیانوس
آرام و نیز توافق جهت پیوستن به  2کشور عضو اپک را انجام دهند.
تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین ،یورو و فرانک به ترتیب  0/22 ،0/246و / 0
درصد تقویت و در برابر پوند  0/29درصد تضعیف شد.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  /0644- /0705دالر و هر پوند در محدوده
 /5 92- /529دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  22/2 - 20/64ین متغیر بود.
خالصه تحوالت ارزها

عوامل تقويت دالر در مقابل ارزها:
 انتشار صورت جلسه کمیته سیاستگذاری و احتمال افزایش نرخ بهره در ایاالت متحده
 سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی اروپا و احتمال تشدید تحریک اقتصاد در اروپا
 حمالت تروریستی در فرانسه
عوامل تضعيف دالر در مقابل ارزها:


کاهش سفتهبازی روی دالر

روز دوشنبه  6نوامبر ،دالر به طور ناگهانی در مقابل سایر ارزها تقویت شد .این تقویت به دلیل نگرانیهایی بود که در
اروپا به دنبال حمالت تروریستی در پاریس ایجاد شده بود .همچنین باال رفتن این احتمال که فدرال رزرو نرخ بهره سیاستی را
به زودی افزایش خواهد داد به افزایش ارزش دالر کمک کرد .شاخص دالر در مقابل سبدی از ارزهای عمده  0/45درصد
افزایش یافت و به  99/460واحد رسید که باالترین رقم در هفت ماه گذشته بود .یورو نیز با یک درصد کاهش در برابر
 /0672دالر معامله شد.
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روز سهشنبه  7نوامبر ،دالر به روند صعودی خود ادامه داد .انتشار آمار شاخص قیمت در ایاالت متحده نشان داد که بعد
از دو ماه کاهش ،این شاخص در ماه اکتبر افزایش یافته است .افزایش تورم این احتمال را تقویت کرد که فدرال رزرو در
جلسه آینده خود نرخ بهره را افزایش خواهد داد .در پایان معامالت ،شاخص دالر با  0/2درصد افزایش به  99/600واحد رسید.
یورو نیز با  0/4درصد کاهش در برابر  /0640دالر معامله شد.
روز چهارشنبه  2نوامبر ،انتشار صورتجلسه کمیته بازار باز فدرال در ماه اکتبر که نشان داد برخی مقامات فدرال رزرو
موافق افزایش نرخ بهره سیاستی در ماه دسامبر هستند ،بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد .در نتیجه این تحوالت شاخص دالر تا
مرز  99/250واحد باال رفت و در بازگشت به سطح  99/65رسید .دالر در مقابل ین نیز تقویت شد و هر دالر با  20/56ین
معامله شد که باالترین نرخ در سه ماه گذشته بود.
روز پنجشنبه  9نوامبر ،شاخص دالر با  0/7درصد کاهش به  92/950واحد رسید .یورو با  0/7درصد افزایش در مقابل
 /0700دالر معامله شد .تقویت یورو دلیل عمده کاهش شاخص دالر در روز پنجشنبه بود .دالر در مقابل ین تضعیف شد و
هر دالر با  22/22ین معامله شد .مهمترین دلیل کاهش ارزش دالر در این روز فروشهای سوداگرانه بوده است.
روز جمعه  20نوامبر ،سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی اروپا که احتمال تشدید محرکهای اقتصاد اروپا برای افزایش
تورم را تقویت میکرد منجر به افزایش ارزش دالر شد .زیرا این دیدگاه تقویت شد که با وجود احتمال افزایش نرخ بهره
سیاستی در ایاالت متحده رابطه دالر و یورو به سمت برابری حرکت خواهد کرد .در پایان معامالت ،هر یورو با  0/2درصد
کاهش در مقابل  /0640دالر معامله شد.
مشروح تحوالت ارزها
نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

دالر

3/31123

 6ماهه

3/62166

 9ماهه

 21ماهه

-

3/93736

يورو

-3/10357

3/33367

-

3/36123

پوند

3/67216

3/71963

-

2/33311

فرانک

-3/13633

-3/71333

-

-3/69633

ين

3/37367

3/22919

-

3/11167

درهم امارات

3/11333

2/31119

-

2/16319

يوآنمرجع

-

-

-

3/36

لير ترکيه

22/3366

22/3933

22/3933

22/3916
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تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  070/70- 090/20دالر بررای هرر اونرس در نررخهرای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 0/20 ،درصد کاهش یافت.

در ابتدای روز دوشنبه ،سیل خرید طالی مامن در پی حوادث تروریستی در پاریس ،به افزایش قیمت فلز زرد رنگ
منجر شد .اما پس از آن با پیشرفت هایی که در زمینه دستگیری عاملین این حمالت صورت گرفت ،در ادامه این روز تمرکز به
سمت زمان افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بازگشت و گمانهزنی پیرامون آن ،به تقویت دالر و افت بهای طال انجامید.
روز سهشنبه ،بهای طال بیش از یک درصد افت کرد و کمترین سطح  6سال گذشته را به ثبت رساند .احتمال افزایش
نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر و تقویت دالر از یک سو و افزایش ارزش بازار سهام پس از افتی که منتج از حمالت
تروریستی روز جمعه ماقبل بود ،همگی به افت بهای فلز زردرنگ منجر شدند .عالوه بر این ،احتمال انبساط گستردهتر پولی از
سوی بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر ،به افت بهای طال کمک کرد.
پس از آنکه طال در کمترین سطح  6سال قبل قرار گرفته بود ،روز چهارشنبه بهای فلز زردرنگ افزایش یافت .انتشار
صورتجلسه ماه اکتبر بانک مرکزی امریکا نشان از آن داشت که مقامات این بانک به قطعیت کافی برای افزایش نرخ بهره در
ماه دسامبر نرسیده اند.
روز پنجشنبه ،بهای طال یک درصد افزایش یافت .تحلیلگران به این باور رسیدند که فدرال رزرو در مورد افزایش
نرخ بهره بسیار محتاط عمل خواهد نمود .این تلقی به تضعیف دالر و تمایل بیشتر به خرید طال منجر شد .لفاظی برخی
مقامات فدرال رزرو نیز در مورد حرکت بطئی و با طمانینه فدرال رزرو در این تلقی دخیل بود .در مجموع جو فعلی بدین
صورت است که به احتمال قوی فدرال رزرو در ماه دسامبر افزایش ناچیزی در نرخ بهره ایجاد خواهد نمود و از آن به بعد
حرکت بسیار آرام و محتاطانه خواهد بود.
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روز جمعه ،بهای طال باز هم کاهش یافت و به دو روز افزایش قیمت پایان داد .تقویت دالر در این روز پس از آن رخ
داد که مقامات فدرال رزرو از لزوم آمادگی جهت اقدام سریع برای افزایش نرخ بهره سخن گفتند.

نفت
متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 0/55 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  40/09-4 /74دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  40/22دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته
گذشته  2/09درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه
 40/57-44/66دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  44/22دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  02/04-02/52دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 02/26دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  6/24درصد کاهش داشت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام افزایش یافت .با وجود افت قابل توجه بهای نفت خام طی هفته ماقبل ،در هفته مورد
بررسی حمالت مسلحانه و بمت گذاری در فرانسه توسط گروهک ترویستی داعش ،سبب افزایش بهای جهانی نفت خام شد.
در پی این حمالت ،نیروی هوایی فرانسه مواضع داعش در سوریه را بمباران نمود که به افزایش بهای نفت خام کمک کرد.
روز سهشنبه ،بار دیگر بهای نفت خام تنها پس از یک روز افزایش ،افت نمود .موسسه  APIپیشبینی نمود ذخایر نفت
امریکا برای هشتمین هفته پیاپی افزایش یافته است .اما روز چهارشنبه ،در پی افزایش کمتر از انتظار ذخایر نفت تجاری
امریکا ،بهای جهانی نفت خام تا حدودی افزایش یافت.
روز پنجشنبه ،بازار نفت بسیار کم نوسان بود .در این روز بهای نفت برنت  4سنت افزایش و بهای نفت امریکا نیز  2سنت
کاهش یافت.
روز جمعه ،بهای نفت برنت یک درصد افزایش یافت و بهای فروش نفت امریکا تحویل ماه ژانویه  0/07درصد افزایش
داشت .افزایش شدید تعداد قرارداد های فروش نفت ( )Short Sellingسبب شد تا برخی از فعاالن بازار در جهت تامین
قرارداد های فروخته شده برآیند که افزایش در بهای نفت خام را در پی داشت.
در هفته مورد بررسی در مجموع اضافه عرضه موجود در بازار نفت به عنوان سدی در برابر افزایش قیمت نفت مطرح بود.
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ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1394/08/29

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

ﺟﻤﻌﻪ
13ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ

2015/11/20
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺭﺗﺒﻪ
ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 16ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 17ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 18ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 19ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ

ﺟﻤﻌﻪ
20ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ

07225

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

07240

07257

07257

07242

07247

07249

011

ﻋﻨﻮﺍﻥ

07241

13324

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

13333

13322

13304

132860

13350

13319

0224

2

13289

12262

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

12318

12344

12364

12287

12281

12319

0246

3

12289

10774

ﻳﻮﺭﻭ *

10686

10644

10660

10735

10647

10674

082

4

10762

10060

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

10099

10147

10199

10127

10185

10151

110

5

10041

15236

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15202

15213

15236

15291

15192

15227

029

1

15183

138408

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

138126

137794

137801

138087

137983

137958

011

138109

108230

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

108376

107196

107070

108101

107640

107677

080

108549

108150

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

108475

107920

106775

108260

108175

107921

065

108630

4361

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

4456

4357

4414

4418

4466

4422

209

4517

4074

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

4174

4067

4075

4054

4039

4082

355

4232

17245

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(

17483

17490

17737

17733

17824

17653

043

17577

19597

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

19394

19631

19649

19860

19880

19683

011

19660

6118
10708

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

6146
10713

6269
10971

6279
10960

6330
11085

6335
11120

6272
10970

062
149

6233
10809

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

دايره اخبار اقتصادي
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