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خالصه

در امریکا ،نرخ رشد ساالنه اقتصادی فصل سوم از  1/5به  2/1درصد تجدید نظر شد .در ماه اکتبر مخارج و به خصوص
درآمدهای خصوصی با سرعت مناسب افزایش یافتند .همچنین میزان سفارش کاالهای بادوام نیز در ماه اکتبر رشد 3
درصدی را به ثبت رساند.
در اروپا ،آمار مقدماتی شاخص مدیران خرید به  54/4واحد در ماه نوامبر رسید که رشد سریع تولیدات در بخش خدمات
و صنعت را منعکس میکند .الزم به ذکر است که سطح شاخص در ماه نوامبر باالترین مقدار در  54ماه گذشته است.
شاخص اعتماد مصرفکننده در ماه نوامبر به  -5/9واحد رسید که نسبت به ماه اکتبر بهبودی چشمگیری دارد.
در انگلستان ،ارقام رشد اقتصادی فصل سوم بی تغییر نسبت به فصل قبل ،کاهش رشد قیمت مسکن در ماه نوامبر و
نیز کاهش سطح اعتماد مصرفکننده در نوامبر اصلیترین شاخصهای منتشره بودند.
در ژاپن هفته بسیار آرامی از منظر شاخصهای اقتصادی سپری شد .تورم و بیکاری ماه اکتبر در این کشور کاهشی بود.
به عالوه ،در هفته گذشته زمزمههای جدیدی پیرامون افزایش محرکهای مالی اقتصادی دولت این کشور شنیده شد.
هفته گذشته ارقام قوی از اقتصاد امریکا جو را به نفع افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر تغییر داد و این
موضوع توانست با تقویت دالر ،به افت بهای طال بیانجامد .اگرچه در هفته گذشته افزایش تمایل به داراییهای امن سبب
افزایش بها در یک روز شد.
در بازار ارز ،دالر بار دیگر تقویت شد و به باالترین نرخ در هشت ماه گذشته رسید .شکلگیری این انتظار که تفاوت
نرخهای بهره روی دالر و دیگر ارزها افزایش مییابد باعث تقویت دالر در مقابل اغلب ارزهای عمده شد .بیشتر تحلیلگران
انتظار دارند که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش و بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را کاهش دهد .در ماه نوامبر ،دالر در مقابل
یورو  3/7درصد تقویت شده است.
در هفته مورد بررسی متوسط بهای جهانی نفت خام در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل افزایش یافت .سرنگونی
هواپیمای جنگنده روسی توسط ترکیه و ایجاد تنش سیاسی بین این دو کشور ،مهمترین دالیل افزایش بهای نفت خام در
هفته گذشته بود.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

امريکا
رشد اقتصادي
تخمین نرخ رشد اقتصادی فصل سوم امریکا در بازبینی دوم از  1/5به  2/1درصد در سال مورد تجدید نظر صعودی قرار
گرفت .افزایش رشد اقتصادی در فصل سوم مرهون رشد  3درصدی مصرف 3/4 ،درصدی سرمایهگذاری ثابت 1/7 ،درصدی
هزینههای دولتی و  0/9درصدی صادارت بوده است .البته با وجود افزایش در سرمایهگذاری ثابت ،در مجموع میزان کل
سرمایهگذاری خصوصی حدود  0/3درصد کاهش یافته که یکی از مهمترین دالیل محدود کردن سرعت رشد اقتصادی در
فصل سوم بوده است .این کاهش در موجودی انبار مشهودتر بود که از منظر اقتصادی میتواند نشانهای بر تحرک تقاضا باشد.
همچنین در بازبینی جدید ،نرخ رشد واردات اندکی کاهش داشت که در بهبود ارقام رشد اقتصادی موثر بوده است .همچنین
شاخص ضمنی قیمت تولید ناخالص داخلی امریکا در فصل سوم از  1/2به  1/3درصد مورد تجدید نظر قرار گرفت .شایان ذکر
است در فصل دوم رشد شاخص ضمنی قیمت تولید ناخالص داخلی  2/1درصد اعالم شده بود.
به نظر میرسد افزایش نرخ رشد اقتصادی فصل سوم به  2/1درصد در مقابل کاهش ضمنی قیمت در ماه اکتبر در
مقایسه با سپتامبر نشان از رشد واقعی ارقام اقتصادی داشته است .این موضوع درکنار رشد قابل توجه سفارش کاالهای بادوام
در ماه اکتبر میتوانند تاثیر مثبتی بر تصمیمگیری فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره کلیدی در نشست ماه دسامبر داشته
باشند.
مخارج و درآمد خصوصي
رشد ماهانه درآمدهای خصوصی از  0/2درصد در ماه سپتامبر به  0/4درصد در ماه اکتبر افزایش یافت .همچنین در ماه
اکتبر در مقایسه با ماه اکتبر سال  2014میزان درآمدها در کل  4/6درصد افزایش یافته است .در ماه اکتبر در مقایسه با
سپتامبر حقوق و دستمزدها  0/6درصد افزایش یافت .افزایش اشتغال و کاهش بیکاری مهمترین دلیل افزایش دستمزدها بوده
است.
در ماه اکتبر مخارج خصوصی  0/1درصد در مقایسه ماه سپتامبر افزایش یافت که برابر با رشد این مخارج در ماه سپتامبر
بود .هزینههای مصرف خصوصی در ماه اکتبر در مقایسه با ماه سپتامبر  0/1درصد بیشتر بود که با توجه به رشد مناسب
درآمدها در ماه اکتبر به نظر میرسد که میزان مخارج به همان نسبت افزایش نیافته است .این در حالی بود که رشد درآمدهای
قابل تصرف نیز در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر به  0/4درصد در ماه رسیده است .این به معنی افزایش نرخ رشد پسانداز در
بین مردم امریکا است به نحوی که نرخ رشد پسانداز از درآمدهای قابل تصرف ،از  5/3درصد درماه سپتامبر به  5/6درصد در
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ماه اکتبر افزایش یافته که باالترین نرخ پس انداز از سال  2013تا کنون میباشد .افزایش میزان پسانداز میتواند در آینده
نزدیک رشد مصرف را به همراه داشته باشد.
اما نکته قابل تامل دیگر رشد  0/1درصدی شاخص قیمت مخارج مصرف خصوصی میباشد که با توجه به نزدیکی زمان
نشست فدرال رزرو ،چندان مطلوب ارزیابی نمیشود.
سفارش کاالهاي بادوام
رشد ارقام اخیر سفارش کاالهای بادوام صنعتی در هفته مورد بررسی بسیار قابل توجه بود .رشد ماهانه سفارش کاالهای
بادوام از  -0/8درصد در ماه سپتامبر به  3درصد در ماه اکتبر افزایش یافت .همچنین میزان سفارش کاالهای بادوام بدون در
نظر گرفتن اقالم پرنوسان مربوط به حملونقل در ماه اکتبر در مقایسه با ماه سپتامبر  0/5درصد رشد نمود که نشانه دیگری
بر قوت ارقام اخیر میباشد .همچنین میزان سفارش کاالهای بادوام صنعتی بدون در نظر گفتن اقالم نظامی در ماه اکتبر در
مقایسه با ماه سپتامبر افزایش  3/2درصدی داشته است .بر این اساس بخش قابل توجهی از رشد  3درصدی کل سفارشها
مربوط به هواپیماهای غیر نظامی بوده است .اما در سایر بخشها نیز با افزایش قابل مالحظه سفارشات همراه بوده است .در
ماه اکتبر در مقایسه با ماه قبل از آن میزان موجودی انبار کاالهای صنعتی  0/2درصد کاهش یافته که میتواند انگیزهای برای
افزایش تولید باشد .در همین مدت سفارش کاالهای صنعتی سرمایهای با رشد  13/2درصدی تاثیر قابل توجهی در افزایش
سفارشات داشته و از باال بودن اعتماد اقتصادی خبر میدهد.
منطقه يورو
آمار مقدماتی شاخص مدیران خرید که روز دوشنبه  23نوامبر منتشر شد نشان میدهد این شاخص از  53/9در ماه اکتبر
به  54/4واحد در ماه نوامبر رسید که رشد سریع تولیدات در بخش خدمات و صنعت را منعکس میکند .الزم به ذکر است که
سطح شاخص در ماه نوامبر باالترین مقدار در  54ماه گذشته است.
گزارش ثبات مالی در منطقه یورو توسط بانک مرکزی اروپا منتشر شد .این گزارش که دو بار در سال منتشر میشود،
ریسکهای محتملی که ثبات مالی منطقه یورو را تهدید میکند را بررسی مینماید و هدف از آن آگاهی بخشی نسبت به
مباحثی است که برای حفظ پایداری سیستم مالی این حوزه اهمیت دارد .در این گزارش بیان شده که چهار ریسک در دو سال
آینده پایداری سیستم مالی را تهدید مینماید:
 افزایش ریسک مربوط به تغییر ناگهانی پاداش ریسک 1که میتواند به دلیل کاهش نقدشوندگی در بازار ثانویه
تقویت شود.

Risk premium
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 افق مبهم سودآوری بانکها با توجه به پایین بودن رشدهای اسمی
 ریسک بالقوه به دلیل افزایش نگرانیها نسبت به ثبات بدهیها در بخش دولتی و بخش غیرمالی خصوصی
 افزایش ریسک بالقوه ناشی از رشد سریع بخش بانکداری سایه
شاخص تمایالت اقتصادی در ماه نوامبر در سطح  106/1واحد باثبات بود .شاخص فضای کسب و کار که چرخههای
تجاری را منعکس میکند با کاهشی چشمگیر در نوامبر به  0/36رسید که نسبت به اکتبر  0/8واحد کمتر است .شاخص اعتماد
مصرفکننده در ماه نوامبر به  -5/9واحد رسید که نسبت به ماه اکتبر ( -7/5واحد) بهبودی چشمگیری دارد.
آمارهاي ديگر
آمار مقدماتی مربوط به شاخص مدیران خرید در آلمان نشان میدهد این شاخص در ماه نوامبر به  54/9واحد رسیده که
نسبت به ماه اکتبر وضعیت بهتری را گزارش میکند .شاخص مدیران خرید در بخشهای خدمات و صنعت افزایش یافته
است؛ ولی بهبود شاخص در بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشته است.
تولید ناخالص داخلی در فصل سوم سال  2015نسبت به فصل قبل  0/3درصد رشد داشته است .علیرغم کاهش صادرات
به دلیل شرایط اقتصادی بازارهای نوظهور ،اقتصاد آلمان به دلیل رشد مصرف دولتی و خصوصی رشد کرده است .نرخ رشد
تولید در فصل دوم نیز  0/3بود .رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی در فصل سوم سال  2015نیز  1/8درصد است که نسبت به
رشد ساالنه تولید در فصل دوم تغییر نشان نمیدهد .پایین بودن نرخ بیکاری و نرخ بهره در آلمان منجر به افزایش مصرف در
این کشور شده است.

انگلستان
رشد اقتصادي
در فصل سوم سال  ،2015ارقام ضعیف تجارت خارجی سبب شد که رشد اقتصادی همانند فصل قبل رقم بخورد .از زاویه
هزینهها در تخمین رشد اقتصادی ،مخارج خانوار در این فصل بار رشد اقتصادی را به دوش کشید .رشد اقتصادی این کشور
برای فصل سوم در تخمین ابتدایی در سطح  2/3درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته قرار گرفت .در مقیاس فصلی نیز
رشد  0/5درصدی به ثبت رسید که به طور کامل مشابه ارقام فصل قبل بودند.

کاهش نقدشوندگی داراییها در بازار ثانویه منجر به افزایش ریسک این داراییها میشود .لذا متناسب با این ریسک ،بازده انتظاری روی داراییها باید افزایش یابد.
الزم به ذکر است که تفاوت بازده روی داراییها و نرخ بهره بدون ریسک را پاداش ریسک مینامند.
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قيمت مسکن
رشد قیمت مسکن در ماه نوامبر کاهش یافت .گزارش منتشر شده پیرامون بازار مسکن این کشور نشان از بهبود مالیم
وضعیت بازار مسکن در این کشور دارد .رشد قیمت مسکن در ماه نوامبر تنها  0/1درصد بود .در حالی که در ماه اکتبر 0/5
درصد رشد کرده بود .در دوره سالیانه نیز رشد  3/7درصدی برای نوامبر به دست آمد که از  3/9درصد ماه اکتبر کمتر بود .در
سال گذشته رشد قیمت مسکن پس از آنکه در انگلستان قوانین سختگیرانهای برای وامهای رهنی در این بخش وضع شد با
کاهش مواجه گردید .اما هم اکنون کمبود عرضه یک مانع بزرگ برای کاهش قیمتهاست .به طوری که در ابتدای هفته
گذشته نیز دولت این کشور از حمایتهای مالی جدید در زمینه ساختوساز مسکن پرده برداشت که به احتمال قوی خواهد
توانست تحرک مناسبی در بخش عرضه مسکن ایجاد نماید.
اعتماد مصرفکننده
اعتماد مصرفکننده در ماه نوامبر کاهش یافت و به کمترین سطح  6ماه گذشته رسید .بررسیهای موسسه مارکیت
نشان میدهد که اعتماد مصرفکننده در ماه نوامبر به  +1واحد کاهش یافته در حالی که در ماه اکتبر  +2واحد بود .در این
بررسی همچنین آمده که خوشبینی در مورد اقتصاد این کشور در  12ماه آتی به کمترین سطح از ژوئیه  2013تاکنون رسیده
است .به طور کلی ارقام اقتصادی هفته گذشته ،امیدهای بسیاری که به دلیل سریعترین رشد اقتصادی انگلستان در میان
اقتصادهای عمده به وجود آمده بود را از بین برد .همانطور که اظهارنظر مقامات بانک مرکزی انگلستان یکی پس از دیگری
حاکی از آن است که ریسکهای نزولی مترتب بر رشد اقتصادی و تورم در انگلستان روبه افزایش است.
ژاپن
ارقام اقتصادي
نرخ بیکاری در ژاپن به کمترین سطح  20سال گذشته کاهش یافت .نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره در ماه اکتبر از 3/4
درصد به  3/1درصد رسید .تورم پایه ،معیار مورد عالقه بانک مرکزی ژاپن 1برای تورم نیز کاهش یافت .تورم پایه در یک سال
منتهی به اکتبر به  0/7درصد کاهش یافت .در حالی که در یک سال منتهی به سپتامبر  0/9درصد بود .اما بعید به نظر میرسد
که مقامات بانک مرکزی ژاپن تصمیم فوری پیرامون افت تورم داشته باشند.
1

رشد شاخص قیمت مصرفکننده به استثنای مواد خوراکی و انرژی
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این در حالی بود که سایر ارقام اقتصادی این کشور چندان مطلوب نبود .شاخص قیمت مصرفکننده در یک سال منتهی
به اکتبر  0/3درصد افزایش یافت .بدترین رقم منتشر شده در این هفته مخارج خانوار بود که در ماه اکتبر نسبت به اکتبر سال
قبل  2/4درصد کاهش یافته بود.
تحلیلگران پیشبینی میکنند که محرکهای مالی جدید و البته کوچکی از سوی دولت ژاپن در هفتههای آتی برای
تحریک رشد اقتصادی معرفی شود .آقای آبه نخست وزیر این کشور نیز روز جمعه تلویحاً اشاره نمود که با توجه به اینکه
اقتصاد نتوانسته با رکودی که دهههاست گریبان این کشور را گرفته مقابله کند ،احتمال اعالم محرکهای مالی جدید در
هفتههای آتی از سوی دولت وجود دارد.
تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر پوند ،یورو و فرانک به ترتیب  0/49 ،0/87و 0/69
درصد تقویت و در برابر ین  0/40درصد تضعیف شد.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  1/0594-1/0644دالر و هر پوند در محدوده
 1/5033-1/5128دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  122/54-122/84ین متغیر بود.

خالصه تحوالت ارزها

عوامل تقویت دالر در مقابل اسعار:
 شکلگیری انتظارات در خصوص افزایش نرخ بهره سیاستی در ایاالت متحده
 شکلگیری انتظارات در خصوص اعمال سیاستهای پولی انبساطیتر در اروپا
 انتشار آمارهای مثبت از بخش واقعی اقتصاد آمریکا
عوامل تضعیف دالر در مقابل اسعار:
 باالگرفتن تنش در خاورمیانه
مشروح تحوالت ارزها

روز دوشنبه  23نوامبر ،دالر به دنبال اظهارات مقامات فدرال رزرو در مورد لزوم کاهش تورم و افزایش احتمال افزایش نرخ
بهره در جلسه کمیته عملیات باز فدرال افزایش یافت و به باالترین سطح در هشت ماه گذشته رسید .رئیسکل فدرال رزرو
سانفرانسیسکو اعالم کرده بود که فدرال رزرو میتواند نرخ را در آیندهای نزدیک افزایش دهد ،اما باید این افزایش به تدریج
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انجام شود .از سوی دیگر شاخص دالر  0/4درصد در این روز رشد کرد و از مرز  100واحد عبور کرد .ارزش یورو کاهش یافت
و هر یورو با  1/06دالر معامله شد.
روز سهشنبه  24نوامبر ،کاهش شاخص اعتماد مصرفکنند Iدر ایاالت متحده و افزایش نگرانیها نسبت به تنش میان
روسیه و ترکیه باعث کاهش ارزش دالر شد و سرمایهگذاران را به سمت ین و فرانک سویس روانه ساخت .یورو با  0/1درصد
افزایش در مقابل دالر تقویت شد و در پایان هر یورو در مقابل  1/0661دالر معامله شد .شاخص دالر با کاهش  0/2درصدی
به  99/599واحد رسید.
روز چهارشنبه  25نوامبر ،ارزش دالر به دلیل انتشار آمارهای مثبت در خصوص تولیدات صنعتی تقویت شد .انتشار این
آمارها باعث تقویت دالر در مقابل ین شد و در پایان معامالت هر دالر در مقابل  122/73ین معامله شد .ارزش دالر در پایان
معامالت  0/2درصد در مقابل کاهش یافت و هر یورو با  1/0617دالر معامله شد .کاهش ارزش دالر به دلیل انتشار اخبار
درباره تصمیم بانک مرکزی اروپا برای اجرای سیاستهای پولی انبساطیتر بود.
روز جمعه  27نوامبر ،دالر تقویت شد و به باالترین نرخ در هشت ماه گذشته رسید .شکلگیری این انتظار که تفاوت
نرخهای بهره روی دالر و دیگر ارزها افزایش مییابد باعث تقویت دالر شد .بیشتر تحلیلگران انتظار دارند که فدرال رزرو نرخ
بهره را افزایش و بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را کاهش دهد .در پایان معامالت یورو با  0/1درصد کاهش در مقابل 1/0596
دالر معامله شد .در ماه نوامبر ،دالر در مقابل یورو  3/7درصد تقویت شده است.
نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

دالر

3/31123

 6ماهه

3/62166

 9ماهه

 21ماهه

-

3/93736

يورو

-3/11786

-3/36333

-

3/33716

پوند

3/67333

3/71733

-

2/31663

فرانک

-3/12633

-3/71363

-

-3/69933

ين

3/37367

3/22716

-

3/11167

درهم امارات

3/92972

2/36333

-

2/19116

يوآنمرجع

-

-

-

3/36

لير ترکيه

22/3613

22/3933

22/3933

22/6393
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تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  1057/50-1074/61دالر بررای هرر اونرس در نررخهرای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 0/85 ،درصد کاهش یافت.

روز دوشنبه ،بهای طال یک درصد کاهش یافت و به کمترین سطح هفتههای آخر سال  2010نزدیک شد .افزایش ارزش
دالر در پی ارقام امیدوارکننده از اقتصاد امریکا و همچنین سخنان مقامات فدرال رزرو در تایید احتمال افزایش نرخ بهره در ماه
دسامبر به افت بهای طال انجامید .عالوه بر آن ،گمانهزنیها در مورد افزایش سیاستهای فوق انبساطی بانک مرکزی اروپا در
ماه آتی ،به تضعیف یورو منجر و به افت بهای طال کمک کرد.
روز سهشنبه ،بهای طال از سطو نازل  6سال گذشته فاصله گرفت و بیش از یک درصد تقویت شد .انهدام هواپیمای
روسی توسط نیروهای ترکیه در نزدیکی مرز سوریه و افزایش تنشها میان روسیه و ترکیه سبب شد که معاملهگران اقبال
بیشتری به داراییهای امن همچون طال داشته و این موضوع بهای طال را افزایش داد.
روز چهارشنبه ،قیمت طال بار دیگر به سطو نزدیک به کمترین سطح  6سال گذشته بازگشت .ارقام قوی اقتصادی در
امریکا با تقویت دالر توانست به افت بهای طال بیانجامد .تولیدات کارخانهای و سرمایهگذاری در کسبوکار در امریکا فراتر از
انتظار ظاهر شدند و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش و در نتیجه تقویت دالر و کاهش قیمت طال را به دنبال
داشت.
روز پنجشنبه ،بازارها به دلیل تعطیالت روز شکرگزاری تعطیل بودند.
روز جمعه ،بهای طال  2درصد دیگر نیز کاهش یافت و ششمین هفته متوالی نزول قیمتهای طال به ثبت رسید.
اصلیترین دلیل نزول قیمتها در این هفته ارقام فراتر از انتظار اقتصادی در امریکا و همچنین احتمال باالی افزایش نرخ بهره
در ماه دسامبر بود.
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نفت
متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 3/34 ،درصد افزایش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  41/71-42/87دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  42/18دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته
گذشته  2/47درصد نسبت به هفته ماقبل افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه
 44/83-46/12دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  45/31دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  38/35-39/81دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 39/35دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  2/80درصد افزایش داشت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام نوسان بسیار اندکی داشت .عربستان اعالم نمود که در تالش است تا ثبات را به بازار
نفت بازگرداند .اما با توجه به اضافه عرضه موجود در بازار نفت و همچنین افزایش ذخایر تجاری نفت امریکا در هفتههای
مقابل ،در این روز بهای نفت چندان تغییر نکرد.
روز سهشنبه بهای جهانی نفت خام بیش از  2/7درصد افزایش یافت .ترکیه یک هواپیمای جنگنده روسی را در آسمان
سوریه سرنگون نمود .در پی این اقدام ترکیه ،والدیمر پوتین رییس جمهور روسیه ،ترکیه را به حمایت از داعش متهم نموده و
از سرآمدن صبر روسیه در مقابل اقدامات تحریک آمیز ترکیه سخن گفت .پویتن این اقدام ترکیه را "خنجر زدن از پشت"
خواند.
روز چهارشنبه ،با توجه به افزایش ذخایر نفت امریکا ،نفت حدود  1درصد از ارزش خود را از دست داد .هر چند ذخایر
امریکا در هفته منتهی به  20نوامبر فقط  961هزار بشکه افزایش یافت که کمتر از رشد ذخایر نفت این کشور در هفتههای
ماقبل آن بود .اما با توجه رشد قیمت نفت در روز سهشنبه بهای نفت در این روز کاهش یافت .البته افزایش  1میلیون بشکهای
ذخایر سوخت در امریکا ،دور نمای تقاضای نفت از سوی پاالیشگاههای نفت این کشور را تضعیف نموده بود.
روز پنجشنبه ،به دلیل روز شکرگزاری بازار نفت تعطیل بود .روز جمعه ،روند بازار نفت باز هم نزولی بود .کاهش ارزش
بازار سهام چین هم زمان با افزایش ارزش دالر در مقابل اسعار جهانروا سبب شد تا بهای نفت خام کاهش داشته باشد.
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