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خالصه

هفته گذشته در امریکا رییس فدرال رزرو از اطمینان خود در مورد وضعیت اقتصادی و اشتغال سخن گفت و به بیثباتی احتمالی
اقتصاد در صورت پایین ماندن نرخ بهره اشاره نمود .این اظهارات احتمال افزایش نرخ بهره را در جلسه  61 -61دسامبر به
باالترین سطح خود رسانده است .شاخص  ISMاز کاهش تولید بخش صنعتی و ادامه روند رشد در بخش غیرصنعتی در ماه
نوامبر با سرعت کمتر نسبت به ماه اکتبر خبر داد .روند افزایش اشتغال غیرکشاورزی در این ماه نیز مطلوب بود و بر ثبات بازار
کار تاکید داشت.
شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اروپا در سوم دسامبر ،تصمیم گرفت نرخ بهره روی سپردهها را کاهش دهد.
همچنین این شورا تصمیم گرفت اقدامات پولی غیر استاندارد (برنامه خرید دارایی) را همچنان ادامه دهد .برنامه خرید ماهانه 16
میلیارد یورو دارایی تا پایان مارس  7662ادامه خواهد یافت .رئیس کل بانک مرکزی اروپا ،اعالم کرد این اقدامات برای دستیابی
به هدف بانک مرکزی یعنی ثبات قیمتها طراحی شده است.
شاخص پیشنگر مدیران خرید ماه نوامبر انگلستان در بخشهای ساختوساز و کارخانهای چندان مطلوب نبود .اما در
بخش بزرگ خدمات امیدوارکننده بود .عالوه بر آن ،افزایش اعتبار مصرفکننده و وامهای رهنی در اکتبر مطلوب ارزیابی شد.
احتمال تجدیدنظر صعودی در رشد اقتصادی فصل سوم در ژاپن و همچنین رشد سالیانه دستمزدها در ماه اکتبر از
اخبار امیدوارکنندهای بود که هفته گذشته در ژاپن منتشر گردید .پیش از این رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه سوم  -6/8درصد
ساالنه اعالم شده بود.
در هفته گذشته ،بازار ارزها تحت تاثیر اظهارات رئیس کل فدرال رزرو قرار داشت و باعث تقویت دالر در برابر ارزهای
جهانروا شد .رئیس کل فدرال رزرو ،بیان کرد که انتظار دارد نرخ بهره در ایاالت متحده افزایش یابد .ماه نوامبر در حالی پایان
یافت که در این ماه شاخص دالر بیش از  3درصد رشد داشت .صندوق بینالمللی پول یوآن چین را در سبد حق برداشت
مخصوص (اسدیآر) قرار داد که این امر تقویت یوآن را در پی داشت.
هفته گذشته در مقایسه نرخ ابتدا و انتهای هفته بهای طال افزایش یافت اما متوسط بهای طالی در مقایسه با هفته ما
قبل کاهش یافت .اصلیترین دلیل تقویت بهای طال افزایش سیاستهای فوق انبساطی بانک مرکزی اروپا (کاهش نرخ بهره
سپرده) بود که به افزایش بهای فلز زرد رنگ منجر شد.
در هفته مورد بررسی متوسط بهای جهانی نفت خام در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل کاهش یافت .افزایش ذخایر
تجاری نفت در امریکا ،افزایش ارزش دالر در مقابل اسعار جهانروا و تصمیم اوپک مبنی بر عدم کاهش سطح تولید از جمله
دالیل کاهش بهای نفت در هفته گذشته بود.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

امريکا
اهم سخنان رييس فدرال رزرو
خانم جنت یلن دو هفته مانده به جلسه سیاستگذاری فدرال رزرو در  61 -61دسامبر ،در سخنرانی خود اعالم کرد که
نسبت به چشم انداز نرخ رشد اقتصادی اطمینان داشته و در خصوص تاخیر زیاد در پایان دادن به سیاست پایین نگه داشتن
نرخ بهره که منجر به ایجاد بیثباتی در اقتصاد میشود ،هشدار داد .خانم یلن ضمن اشاره به تاثیر ناگوار افزایش سریع نرخ
بهره بر بازارهای مالی و همچنین اقتصاد امریکا ،افزایش ناگهانی نرخ بهره به سطوح نرمال را رد کرد.
وی افزایش نرخ بهره کلیدی پس از  1سال را نشانه قوت اقتصاد امریکا خوانده و گزارش اشتغال ماه اکتبر را مطلوب
ارزیابی کرد .رییس بانک مرکزی امریکا گفت تاثیر رشد ضعیف اقتصاد جهانی و کاهش قیمت کاالها در سطح جهان بر
اقتصاد و تورم امریکا در سال آینده کاهش خواهد یافت.
خانم یلن در بخشی از سخنان خود به نگرانی در مورد طوالنی شدن سیاستهای انبساطی از یک سو و عدم اطمینان در
مورد خروج مالیم از این سیاست ها از سوی دیگر اشاره نمود .طوالنی شدن سیاستهای انبساطی میتواند سبب افزایش نرخ
رشد اقتصادی و تورم به باالتر از ارقام مورد هدف فدرال رزرو شود که مورد تاکید خانم یلن نیز بود .اما در مجموع با توجه به
سخنان خانم یلن در چند هفته گذشته ،به نظر میرسد فدرال رزرو در نشست  61 -61دسامبر نرخ بهره کلیدی را  6/71درصد
افزایش دهد.
آقای دنیس الکهارت رییس فدرال رزرو آتالنتا افزایش نرخ بهره کلیدی را به ارقام اقتصادی که تا روز  61دسامبر منتشر
خواهند شد ،منوط نمود .همچنین آقای ویلیامز رییس فدرال رزرو سانفرانسیکو عنوان داشته فدرال رزرو باید هر چه زودتر
نسبت به افزایش نرخ بهره کلیدی اقدام نماید.
شاخص  ISMصنعتي و غير صنعتي
شاخص  ISMصنعتی که به عنوان یکی از شاخص های پیشنگر در بخش صنعتی مطرح است ،در ماه نوامبر با  6/1واحد
کاهش در مقایسه با ماه اکتبر ،به  88/1واحد سقوط کرد .از ژوئن  7663تا کنون این اولین بار است که شاخص  ISMبه زیر
 16واحد سقوط مینماید .ارقام زیر  16واحد به معنی کوچکتر شدن بخش مورد بررسی است .در ماه نوامبر زیر شاخههای
مربوط به شاخص تولید  ISMصنعتی از جمله تولید ،موجودی انبار ،سفارش جدید و سرمایهگذاری در کاالهای سرمایهای
همگی به زیر  16واحد سقوط نمودهاند .افت این شاخصها در حالی روی داده که بهای مواد اولیه برای بخش صنعت در ماه
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نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر کاهش داشته است .بر همین اساس پیشبینی شده بخش صنعت در ماه نوامبر رشدی نداشته
باشد و حتی ممکن رشد منفی به ثبت برساند.
شاخص  ISMغیرصنعتی از  15/6واحد در ماه اکتبر به  11/5واحد در ماه نوامبر کاهش یافت اما همچنان در محدوده
انبساطی باقی ماند .هر چند ارقام اخیر از کاهش سرعت رشد در بخش غیرصنعتی خبر داشت اما هنوز رشد در بخشهای از
جلمه خدمات و مسکن قابل توجه و باثبات است و نوسان در ارقام شاخص  ISMغیرصنعتی غیر طبیعی به نظر نمیرسد.
اشتغال
در ماه نوامبر اشتغال غیرکشاورزی  766هزار نفر افزایش یافت و نشان از قوت بازار کار و حمایت آن از نرخ رشد اقتصادی
امریکا داشت .همان طور که گزارش شاخص  ISMنشان داد ،اشتغال در بخش صنعتی کاهش یافته و این کاهش در بخش
معدنی بیشتر بوده است .به نحویکه اشتغال در بخش معدن برای یازدهمین ماه پیاپی کاهش یافت .در مقابل در بخش
خدمات میزان اشتغال  613هزار نفر افزایش یافته است .در بخش مسکن نیز  81هزار نفر به جمع شاغلین افزوده شده است.
در ماه نوامبر نرخ بیکاری به مانند ماه اکتبر در سطح  1درصد باقی ماند .افزایش اشتغال غیر کشاورزی سبب شده تا میانگین
نرخ دستمزدها در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر  6/7درصد و در مقایسه با ماه نوامبر سال گذشته  7/3درصد افزایش داشته
باشد .در مجموع ارقام اشتغال ماه نوامبر از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر حمایت مینماید.

منطقه يورو
شاخص مدیران خرید در بخش خدمات در ماه نوامبر به  18/7واحد رسید که نسبت به ماه اکتبر  6/8واحد کااهش نشاان
میدهد .شاخص مدیران خرید در بخش صنعت نیز در ماه نوامبر باثبات بود و در سطح  17/8واحد بدون تغییر بااقی ماناد .در
مجموع ،شاخص کل مدیران خرید متاثر از کاهش این شاخص در بخش خدمات با  6/7واحد کاهش نسبت به ماه اکتبار ،باه
 18/7واحد رسید .نرخ بیکاری نیز در ماه اکتبر  7661کاهش محدود  6/6درصدی داشت و به  66/2درصد در این ماه رسید.
انتشار آمار مقدماتی شاخص قیمت مصرفکننده در ماه نوامبر نشان میدهد که علیرغم پیشبینیهاای قبلای مبنای بار
افزایش تورم ،نرخ تورم بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح  6/6درصد باقی مانده است .اما ،شاخص قیمت مصارفکنناده
بدون گروه انرژی و مواد غذایی که برای تعیین تورم پایه استفاده میشود ،کاهش تورم را در ماه نوامبر به  6/5درصد در سال
گزارش میدهد .این درحالی است که تورم پایه در ماه اکتبر  6/6درصد ساالنه بود.
روز پنجشنبه  3دسامبر ،شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت در راستای دستیابی به ثبات قیمتها،
نرخ بهره سپردههای مازاد بانکها نزد بانک مرکزی را به  -6/3درصد کاهش دهد .البته دیگر نرخهای بهره کلیدی در بانک
مرکزی اروپا بدون تغییر خواهند ماند .همچنین این شورا تصمیم گرفت تا اقدامات پولی غیراستاندارد (برنامه خرید دارایای) را
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همچنان ادامه دهد .برنامه خرید ماهانه  16میلیارد یورو دارایی تا پایان مارس  7662ادامه خواهد یافت .آقای دراگای ،رئایس
کل بانک مرکزی اروپا ،بعد از اعالم تصمیم شواری سیاستگذاری اعالم کرد که این اقدامات به منظور فاراهم سااختن بساته
سیاستی در جهت مدیریت انتظارات در بازار نیست و تنها برای دستیابی به اهداف بانک مرکزی طراحی شده است.
آمارهاي ديگر
آمارهای مقدماتی شاخص قیمت مصرفکننده آلمان منتشر شد .این شاخص با  6/6واحد درصد افزایش در ماه ناوامبر باه
 6/6درصد در مقایسه با ماه قبل رسید .آمارهای نرخ بیکاری آلمان در ماه نوامبر نشان میدهد که این نرخ با  6/6واحد درصد
کاهش به  1/3درصد رسیده است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت با افزایش  6/3واحدی در ماه نوامبر به  17/5واحد رسید و این شاخص برای بخش
خدمات در ماه نوامبر بدون تغییر بافی ماند .در نتیجه شاخص کل مدیران خرید با  6/3واحد افزایش در مااه ناوامبر باه 11/7
واحد رسید.
انگلستان
کاهش شاخص مديران خريد
رشد صنعت ساختوساز انگلستان در ماه نوامبر ،به کمترین سطح  2ماه گذشته کاهش یافت .رشد ضعیف در فعالیتهای
بخش مسکونی ،اصلیترین دلیل کاهش رشد در بخش ساختوساز بود .زیر شاخه ساخت وساز از شاخص مدیران خرید از
 18/8واحد در اکتبر ،به  11/3واحد در ماه نوامبر کاهش یافت.
روند بهبود اقتصاد انگلستان در فصل سوم سال با نقصان روبهرو بوده که آن را به افت  7/7درصدی در بخش ساختوساز
در آن فصل نسبت میدهند .حال با توجه به ارقام فوق ،نمیتوان به رشد در این بخش در فصل آخر سال نیز امید بست.
در بخش کارخانهای نیز وضعیت به همین منوال بود .شاخص مدیران خرید این بخش از  11/7واحد در ماه اکتبر به 17/2
واحد در نوامبر کاهش یافت.
اما در بخش خدمات این کشور وضعیت متفاوت بود .به طوری که بسیاری از تحلیلگران این بخش را موتور محرک
اصلی اقتصاد در فصل چهارم میدانند .فعالیتها در بخش خدمات با بیشترین سرعت  8ماه اخیر در ماه نوامبر منبسط شد و از
 18/5واحد در ماه اکتبر ،به  11/5واحد در نوامبر رسید .پیشبینیها نشان از آن دارد که در فصل چهارم ،رشد اقتصادی 6/1
درصدی به ثبت برسد ،که از  6/1درصد فصل سوم فراتر است.
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وامهاي رهني
وامها و اعتبارات اعطایی به مصرفکننده انگلیسی در ماه اکتبر با نرخی که از سال  7661تاکنون مشاهده نشده بود
افزایش یافت .تعداد وامهای رهنی نیز در دوره مذکور افزایش یافت .در حالی که وامدهی به مصرفکنندگان کمتر از
پیشبینیها و به میزان  6/628میلیارد پوند در ماه گذشته افزایش یافته ،اعتبار مصرفکننده نسبت به اکتبر سال قبل 8/7
درصد افزایش یافته است .وامهای رهنی برای خرید مسکن نیز در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر افزایش داشت.
ژاپن
دستمزد
دستمزدها در ژاپن برای چهارمین ماه متوالی در اکتبر در دوره سالیانه افزایش یافت .این موضوع ،امیدواریها پیرامون
افزایش درآمد خانوار و در پی آن تحریک مصرف خصوصی را در پی داشت .افزایش دستمزدها برای موفقیت محرکهای
اقتصادی آقای آبه نخستوزیر ژاپن بسیار حائز اهمیت است .این سیاستها با هدف تحریک شرکتها برای استفاده از حجم
عظیم نقدینگی موجود روی حقوق و دستمزد اجرا میشود که میتواند خانوارها را وادار به مصرف نماید و این موضوع برای
اقتصاد مفید است .دستمزدهای واقعی رشد  6/8درصدی را در اکتبر و در دوره سالیانه به ثبت رساند.
رشد اقتصادي
آقای آماری وزیر اقتصاد ژاپن روز شنبه اعالم نمود که انتظار میرود در تجدید نظر رشد اقتصادی این کشور رشدی برای
فصل سوم سال به ثبت نرسد .وی به عالوه به رشد مثبت اقتصاد این کشور در فصل چهارم امیدوار است و اقتصاد را در مسیر
درست بهبود میداند .نظرسنجی اخیر موسسه رویترز نیز نشان از آن داشت که پس از انقباض  6/8درصدی در فصل سوم،
رشد اقتصادی این فصل ،در تجدیدنظر صعودی به احتمال زیاد به  +6/6درصد خواهد رسید.
چين
در هفته گذشته ،صندوق بینالمللی پول با ورود یوآن به سبد ذخایر ارزی خود موافقت نمود .این تصمیم که گام موثری
در تقویت جایگاه یوان در بازارهای مالی است ،پس از آن منتشر شد که صندوق بینالمللی پول نقش اقتصاد این کشور به
عنوان یک صادرکننده و یوآن به عنوان یک ارز آزاد قابل استفاده را پذیرفت .خانم الگارد رئیس صندوق بینالمللی پول ورود
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یوآن به سبد ارزی صندوق بینالمللی پول را نمایش واضحی از اصالحات 6رخ داده در این کشور دانست .وی افزود ،تداوم این
تالشها به یک سیستم پولی و مالی قویتر بینالمللی منجر خواهد شد که میتواند از رشد و ثبات چین و اقتصاد جهانی
حمایت کند .یوآن  66درصد از حجم  SDRرا در بر خواهد گرفت و از اکتبر  7661به طور رسمی وارد سبد  SDRخواهد شد.
لذا از این پس افزایش پرداختهای بینالمللی به یوان و مبادله فراگیر این ارز در بازار جهانی مشاهد خواهد شد .همچنین
پیشبینی میشود پس از اجرایی شدن این تصمیم ،در حدود یک تریلیون یوآن سرمایه به سمت یوآن چین سرآزیر شود.

تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین و پوند به ترتیب 6/78و  6/62درصد تقویت و در
برابر یورو و فرانک به ترتیب  6/78و  6/53درصد تضعیف شد.

6

پیشتر اقداماتی از سوی این کشور در مورد اصالح رابطه دولت و بازار و عدم مداخله دولت در بازارها و همچنین اقداماتی در جهت آزاد سازی نرخ بهره صورت

گرفته بود.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  6/6111-6/6586دالر و هر پوند در محدوده
 6/8516-6/1688دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  677/16-673/78ین متغیر بود.
خالصه تحوالت ارزها

عوامل تقويت دالر در برابر اسعار
 اظهارات رئیس کل فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره سیاستی در ایاالت متحده
 سخنان رئیس کل بانک مرکزی اروپا مبنی بر امکان اجرای اقدامات شدیدتر برای تحریک اقتصاد منطقه یورو
عوامل تضعيف دالر در برابر اسعار
 شدت کم سیاستهای پولی انبساطی در حوزه یورو
 تصمیم صندوق بینالمللی پول برای قرار دادن یوان در سبد حق برداشت مخصوص

روز دوشنبه  36نوامبر ،دالر در ادامه روند صعودی که از ابتدای این ماه شروع شده بود تقویت شد .در بازار این انتظار
شکل گرفته بود که بانک مرکزی اروپا اقدامات شدیدتری برای تحریک اقتصاد اروپا معرفی خواهد کرد .یورو در این روز 6/7
درصد و در ماه نوامبر  8درصد در مقابل دالر تضعیف شد .شاخص دالر با  6/61درصد افزایش به  666/626واحد رسید که
باالترین سطح در هشت ماه و نیم گذشته است .در مجموع شاخص دالر در ماه نوامبر بیش از  3درصد رشد داشته است.
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همچنین ،صندوق بینالمللی پول روز دوشنبه تصمیم گرفت که یوان واحد پول چین را در سبد حق برداشت مخصوص
(اسدیآر) قرار دهد .این اقدام ضمن تقویت جنبه سیاسی یوان ،به ارتقای موقعیت آن در اقتصاد جهانی کمک مینماید .پس
از اعالم تصمیم صندوق بینالمللی پول ،یوان 6/3درصد در مقابل دالر تقویت شد و هر دالر با  1/8781یوان معامله گردید.
روز سهشنبه  6دسامبر ،دالر بعد از اعالم آمار اشتغال در بخش صنعتی تضعیف شد .شاخص دالر با  6/8درصد کاهش به
 55/28واحد رسید .آمارهای اروپا نشان داد که بیکاری در آلمان به کمترین میزان رسیده و رشد محصوالت صنعتی نیز
افزایش یافته است .در نتیجه هر یورو با  6/2درصد افزایش ،در مقابل  6/6186دالر معامله شد.
روز چهارشنبه  7دسامبر ،دالر به باالترین سطح خود در هفت ماه گذشته در مقابل یورو رسید .خانم یلن ،رئیس کل
فدرال رزرو ،بیان کرد که انتظار دارد نرخ بهره در ایاالت متحده افزایش یابد چرا که اقتصاد از رکود خارج شده است .همچنین
خانم یلن عنوان کرده که پایین نگاه داشتن نرخ بهره برای دورهای طوالنی میتواند برای ثبات مالی ریسک داشته باشد .در
پایان معامالت ،هر یورو با  6/68درصد کاهش در مقابل  6/61681دالر معامله شد .شاخص دالر نیز با  6/65درصد افزایش
به  55/586واحد رسید.
روز پنجشنبه  3نوامبر ،بانک مرکزی اروپا نرخ بهره سپردههای مازاد بانکی نزد بانک مرکزی اروپا را در حوزه یورو کاهش
داد ،ولی کاهش کمتر از انتظارات رایج بازار بود .این در حالی بود که سرمایهگذاران در هفتههای اخیر تمایلی به نگهداری یورو
نداشتند ،لذا بعد از اعالم تصمیم بانک مرکزی اروپا تقاضا برای یورو افزایش یافت .در نتیجه ،یورو در مقابل دالر تقویت شد و
نرخ یورو به  6/65866دالر رسید .شاخص دالر به  52/156واحد رسید که پایینترین میزان در یک ماه گذشته بود.
روز جمعه  8دسامبر ،بازار ارز تحت تاثیر سخنان آقای دراگی ،رئیس کل بانک مرکزی اروپا ،قرار داشت .آقای دراگی
عنوان کرد که بانک مرکزی اروپا در صورت نیاز میتواند سیاستهای انبساطیتری اعمال نماید .این سخنان باعث شد
سرمایهگذاران موقعیت کسری خود را برای یورو ادامه دهند .در نتیجه ،یورو در مقابل دالر تضعیف شد و هر یورو با 6/12
درصد کاهش در مقابل  6/6818دالر معامله شد .شاخص دالر نیز با  6/21درصد افزایش به  58/313واحد رسید.
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مشروح تحوالت ارزها
نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

دالر

4/00144

 6ماهه

4/66060

 9ماهه

 21ماهه

-

2/42214

يورو

-4/12857

-4/40766

-

2/43472

پوند

4/07023

4/73263

-

2/43406

فرانک

-4/66144

-4/61764

-

-4/70164

ين

4/47607

4/22720

-

4/11120

درهم امارات

4/90019

2/47720

-

2/34720

يوآنمرجع

-

-

-

0/30

لير ترکيه

22/3002

22/3944

22/3944

22/0366

تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  6613/26-6687/51دالر بارای هار اوناس در نارخهاای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 6/68 ،درصد کاهش یافت.

روز دوشنبه ،بهای طال بیش از یک درصد افزایش یافت ،اگرچه هنوز هم در نزدیکی کمترین سطح  1سال گذشته
قرار داشت .در این روز مشخص شد که بهای طال بزرگترین افت ماهیانه در  7/1سال گذشته را در ماه نوامبر به ثبت رسانده
است ( 2درصد افت) .دلیل اصلی آن احتمال افزایش نرخ بهره در سال  7661میالدی و به دنبال آن صعود ارزش دالر بود.
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روز سهشنبه ،تضعیف دالر امریکا سبب افزایش بهای طال شد .پیش از برگزاری جلسه بانک مرکزی اروپا و همچنین
ارقام اشتغال بخش غیرکشاورزی امریکا که در روزهای پایانی هفته منتشر شد ،معاملهگران بسیاری اقدام به سودگیری از
قیمتهای نازل طال کردند و همین موضوع سبب افزایش بهای فلز زرد رنگ شد.
روز چهارشنبه ،بهای طال باز هم به کمترین سطح  1سال گذشته کاهش یافت .در این روز خانم یلن اعالم کرد که
به شدت ارقام اقتصادی این کشور را برای افزایش نرخ بهره زیر نظر دارد .سخنان وی سبب تقویت دالر در مقابل یورو شد و
به افت بهای طال منجر گردید.
روز پنجشنبه ،بهای طال بیش از یک درصد افزایش یافت .پس از آنکه بانک مرکزی اروپا نرخ بهره سپرده مازاد
بانکی نزد خود را در این روز کاهش داد ،افزایش سیاستهای فوق انبساطی بانک مرکزی اروپا به نفع طال عمل نمود و بهای
آن را افزایش داد.
روز جمعه ،بهای طال بیش از  7درصد افزایش یافت و به بیشترین سطح  3هفته اخیر رسید .افزایش بهای طال در
این روز را میتوان به افزایش سیاستهای فوق انبساطی اروپا در روز پنجشنبه نسبت داد .اگرچه ارقام اشتغال امریکا در این
روز فراتر از انتظار ظاهر شد و احتمال افزایش نرخ بهره این کشور در ماه دسامبر بیش از پیش قوت گرفت .اما به نظر میرسد
خبر اروپا برای بازار مهمتر از ارقام اشتغال بود و به نوعی افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر از دید بازار قطعی است و تاکنون
تاثیر خود را بر بازار گذاشته است.

نفت
متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 3/61 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  35/58-86/81دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  86/56دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته
گذشته  3/16درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه
 87/85-88/16دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  83/18دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  32/85-35/36دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 38/11دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  6/11درصد کاهش داشت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام نوسان بسیار اندکی داشت .کارشناسان حوزه نفت پیشبینی نمودند تولید نفت
کشورهای عضو اوپک در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر 636 ،هزار بشکه در روز افزایش داشته است .تقویت دالر و گزارش
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دولتی امریکا مبنی برعدم کاهش معنیدار در تولید نفت شیل 6عوامل دیگری برای کاهش بهای نفت خام بودند .همچنین
مجری بورس نیویورک ( )CFTCروز دوشنبه اعالم نمود در هفته ما قبل میزان موقعیت فزونی ( )Long Positionدر بازار نفت
به پایینترین سطح در  1سال اخیر رسیده است .شایان ذکر است در طول ماه نوامبر بهای نفت امریکا و برنت حدود  66درصد
در مقایسه با ماه اکتبر کاهش یافته است.
روز سهشنبه ،بهای جهانی نفت خام باز هم کاهش یافت .در این روز پیشبینی میشد اوپک در نشست خود در وین سطح
تولید را کاهش ندهد .همچنین پیشبینی افزایش ذخایر امریکا وجود داشت.
رزو چهارشنبه ،بهای نفت خام بیش از  8/8درصد کاهش یافت .موسسه مطالعات انرژی در امریکا خبر داد ذخایر نفت این
کشور در هفته منتهی به  72نوامبر 6/62 ،میلیون بشکه افزایش یافته است .در این روز بهای نفت امریکا با  8/1درصد کاهش
به زیر  86دالر در هر بشکه رسید.
با وجود افت بهای نفت در روز چهارشنبه ،روز پنجشنبه ،برخی از فعاالن بازار به فکر سودگیری و کاهش موقعیتهای
فروش ( )Short Positionافتادند .در این روز بهای جهانی نفت خام بیش از  7/5درصد افزایش یافت .البته تضعیف دالر در
این روز یکی دیگر از دالیل مهم افزایش بهای نفت بود.
روز جمعه ،پس از اینکه اوپک سطح تولید خود را کاهش نداد ،بهای جهانی نفت خام حدود  7درصد کاهش یافت .در حال
حاضر کشورهای عضو اوپک در مجموع بیش از  36میلیون بشکه در روز نفت تولید مینماید .در حالی که سقف مصوب تولید
اوپک  36میلیون بشکه در روز میباشد .این به معنی تدوام اضافه عرضه در بازار نفت است .بعد از نشست اوپک آقای بیژن
زنگنه وزیر نفت ایران اظهار داشت ایران برای افزایش تولید نیاز به کسب اجازه از اوپک ندارد .وی عنوان داشت تولید نفت
ایران به دلیل تحریمها کاهش یافته بود و سایر کشورهای عضو (منظور عربستان و امارات متحده عربی) با تصاحب سهم
تولید ایران و حتی تولید بیشتر از سهم قانونی خود ،سبب کاهش بهای جهانی نفت خام شدهاند.

Shale Oil
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ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1394/09/13

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

ﺟﻤﻌﻪ
27ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ



2015/12/04
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺭﺗﺒﻪ
ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 30ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 1ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 2ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 3ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﺟﻤﻌﻪ
 4ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

07288

07278

07281

07300

07211

07272

001

ﻋﻨﻮﺍﻥ

07271

13374

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

13363

13359

13344

13356

13363

13357

023

4

13326

12281

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

12311

12287

12324

12261

12312

12299

024

5

12269

10594

ﻳﻮﺭﻭ *

10565

10634

10616

10941

10885

10728

100

1

10622

10302

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

10290

10259

10185

09935

09963

10126

093

2

10221

15033

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15056

15083

14951

15144

15111

15069

017

3

15094

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

137217

137392

137335

136989

138672

137521

001

137528

105750

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

106640

106820

105370

106471

108296

106719

004

106764

105740

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

106190

106540

105540

105545

107925

106348

048

106866

4486

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

4461

4444

4249

4384

4300

4368

361

4531

4171

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

4165

4185

3994

4108

3997

4090

305

4218

17813

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(

17720

17888

17730

17478

17848

17733

042

17808

19884

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

19747

20012

19938

19940

19504

19828

036

19900

6375
11294

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

6356
11382

6396
11261

6421
11190

6275
10789

6238
10752

6337
11075

001
078

6338
11162



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

دايره اخبار اقتصادي
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