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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 میزان اعتبارات مصرفکنندگان از  02/75میلیارد دالر در ماه سپتامبر به  57/89میلیارد دالر در ماه اکتبر
کاهش یافت که با توجه به روند بهبود شرایط اقتصادی موقتی ارزیابی میشود .اما رشد خرده فروشی در ماه نوامبر در
مقایسه با اکتبر افزایش یافت.
در اروپا ،رشد اقتصادی در سهماهه سوم سال  0257نسبت به سهماهه قبل  2/3درصد بوده است .کاهش صادرات به
دلیل افت رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و بازارهای نوظهور ،دلیل اصلی کاهش رشد اقتصادی در دو فصل اخیر
در حوزه یورو عنوان میشود .در سهماهه سوم ،هزینههای عمومی و هزینههای مصرفی خصوصی افزایش یافته ولی خالص
صادارت کاهش یافته است.
در هفته گذشته ،رشد تولیدات صنعتی ماه اکتبر ،ابقای نرخ بهره انگلستان در سطح  2/7درصد و همچنین هشدار
صندوق بینالمللی پول در مورد رشد اقتصادی انگلستان در صورت خروج از اتحادیه اروپا ،از اهم اخبار بودند.
در ژاپن ،تجدیدنظر صعودی در رشد اقتصادی فصل سوم و عدم تحقق رکود تکنیکی در این کشور ،بهبود
شاخصهای همزمان و پیشنگر اقتصادی و سخنان رئیس بانک مرکزی ژاپن و تاکید وی به عدم نیاز به منفی کردن نرخ
سپرده ،از مهمترین اخبار اقتصادی بودند.
بازار ارز در هفته گذشته تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و سیاستهای بانک مرکزی اروپا قرار داشت .به دلیل کاهش
قیمت نفت در بازار جهانی ،ارزش دالر در مقابل ارزهایی که با نفت در ارتباط هستند (مانند دالر کانادا و کرون نروژ) تقویت
شد .البته دالر در مقابل ارزهای دیگر مانند ین ژاپن و فرانک سویس که ارتباطی به قیمت نفت ندارند کاهش یافت.
همچنین اظهارات مقامات بانک مرکزی اروپا مبنی بر انتظارات دور از واقعیت نسبت به سیاستهای این بانک ،منجر به
تقویت یورو شد.
در هفته گذشته به رغم فرازونشیبهای زیاد ،بهای طال سرانجام هفتمین کاهش هفتگی  9هفته اخیر را به ثبت
رساند .اصلیترین دلیل نزول قیمتها احتمال باالی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آتی است.
در هفته مورد بررسی متوسط بهای جهانی نفت خام در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل کاهش یافت .افزایش
ارزش دالر در مقابل اسعار جهانروا ،تداوم تاثیر تصمیم هفته ما قبل اوپک مبنی بر عدم کاهش سطح تولید ،افزایش ذخایر
سوخت امریکا ،پیشبینی اضافه عرضه نفت در سال  0252توسط موسسه مطالعات انرژی در امریکا و افزایش تولید نفت
اوپک در ماه نوامبر از جمله دالیل کاهش بهای نفت در هفته گذشته بوده است.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

امريکا
وامهاي اعتباري
میزان وامهای اعطایی به مصرفکنندگان امریکا از  02/75میلیارد دالر در ماه سپتامبر به  57/89میلیارد دالر در ماه اکتبر
کاهش یافت .در ماه اکتبر میزان وامهای غیرقابل تمدید  57/9میلیارد دالر بوده که نزدیک به سطح میانگین  50ماه گذشته
بوده است .در حالی که در ماه اکتبر وام قابل تمدید مانند کارتهای اعتباری ،تنها  2/0میلیارد دالر بوده که پایینتر از میانگین
 3/0میلیارد دالری در  50ماه گذشته است .البته از آنجایی که وضعیت بازار کار رو به بهبود میباشد ،به نظر میرسد کاهش
وامهای قابل تمدید موقتی باشد .البته ممکن است یکی از دالیل کاهش اعتبار اعطایی به مصرفکنندگان در ماه اکتبر،
احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی در نشست هفته آتی فدرال رزرو باشد که انگیزه بانکها و موسسات مالی برای ارائه اعتبار در
نرخهای کنونی را کاهش داده است.
در مورد وام خودرو ،به نظر میرسد بانکها و موسسات اعتباری با توجه به دورنمای بهبود وضعیت اقتصادی حاضر به
تحمل ریسک بیشتری شدهاند .میانگین دوره بازپرداخت وام خودرو هم اکنون  27/7ماه است که در باالترین سطح تاریخی
خود قرار دارد .همچنین میانگین وام رهنی ارائه شده به یک خودرو در حال افزایش است .رشد دو فاکتور مذکور به معنی
تسهیل شرایط دریافت وام خودرو و افزایش ریسک آن میباشد .البته با توجه به شرایط اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال این
میزان از ریسکپذیری بانکها و موسسات اعتباری محلی برای نگرانی ندارد.
خرده فروشي
رشد ماهانه خرده فروشی از  2/5درصد در ماه اکتبر به  2/0درصد در ماه نوامبر افزایش یافت .کاهش فروش اتومبیل،
سوخت و وسایل منزل ،سبب شد تا سرعت رشد خرده فروشی در ماه نوامبر از  2/0درصد فراتر نرود .به نحویکه بدون
احتساب فروش اتومبیل ،رشد خرده فروشی در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر به  2/4درصد رسید .همچنین کاهش 2/9
درصدی فروش در جایگاههای سوخت با توجه به سهم  52درصدی آن در خرده فروشی ،تاثیر قابل توجهی در کاهش سرعت
رشد خرده فروشی ماه نوامبر داشت .کاهش فروش سوخت در ماه اکتبر و نوامبر علیرغم کاهش قیمت سوخت در امریکا ،به
دلیل سردی هوا و کاهش تعداد سفرهای بین شهری بوده است .افزایش ذخایر سوخت این کشور نشانه دیگر برای کاهش
تقاضای سوخت است.
در ماه نوامبر میزان فروش لوازم الکترونیکی  2/2درصد ،غذا و نوشیدنیها  2/5درصد و پوشاک  2/9درصد در مقایسه با
ماه اکتبر افزایش داشت .با توجه به ارقام منتشر شده ،صاحبنظران اقتصادی معتقد هستند میزان رشد خرده فروشی در
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مجموع مطلوب بوده و تاثیر مثبتی بر افزایش نرخ رشد اقتصادی امریکا در سه ماهه پایانی سال خواهد داشت و میتواند در
ترغیب بانک مرکزی امریکا به افزایش نرخ بهره کلیدی موثر باشد.
همچنین شاخص اعتماد مصرف کننده که توسط دانشگاه میشیگان با همکاری موسسه رویترز منتشر میشود از 85/3
واحد در ماه نوامبر به  85/9واحد در ماه دسامبر افزایش یافت .افزایش اشتغال و امید به آینده اقتصاد ،مهمترین دلیل بهبود
اعتماد مصرف کننده بوده است.

منطقه يورو
آمار تولید ناخالص ملی در حوزه یورو نشان میدهد که در سهماهه سوم سال  ،0257رشد اقتصادی نسبت به سهماهه قبل
 2/3درصد بوده است .رشد اقتصادی در سهماهه دوم نیز  2/3درصد بود .کاهش صادرات بهه دلیهل افهت رشهد اقتصهادی در
کشورهای درحال توسعه و بازارهای نوظهور ،دلیل اصلی کاهش رشد اقتصادی در دو فصل اخیر در حوزه یورو عنوان میشود.
در سهماهه سوم ،هزینههای عمومی و هزینه های مصرفی خصوصی افزایش یافته ولی خالص صادارت کهاهش یافتهه اسهت.
بنابراین رشد اقتصادی در سهماهه سوم سال  0257نسبت به فصل مشابه سال قبل  5/2درصد است.
آمارهاي ديگر
شاخص قیمت مصرفکننده در آلمان در ماه نوامبر  0257نسبت به ماه قبل  2/5درصد رشد داشته است .با توجه بهه ایهن
شاخص ،تورم در ماه نوامبر سال  0257نسبت به ماه مشابه سال قبل  2/3درصد است.
انگلستان
صندوق بينالمللي پول
هفته گذشته صندوق بینالمللی پول پیرامون پیامدهای اقتصادی ناشی از برگزاری رفراندوم در مورد خروج انگلستان
از اتحادیه اروپا هشدار داد و بزرگترین ریسک پیشروی اقتصاد این کشور در سال آتی را این موضوع دانست .5اگرچه که
صندوق اقدامات این کشور برای خروج از بحران مالی اخیر را مورد تقدیر قرار داد .این تشویق به رغم اختالفات چندین ساله
میان اعضای صندوق و وزیر دارایی انگلستان آقای آزبرن بر سر اقدامات ریاضتی در این کشور رخ داد .خانم الگارد رئیس
صندوق بینالمللی پول از انگلستان برای بازگرداندن اعتماد به اقتصاد این کشور تقدیر کرد .آقای آزبرن نیز این تشویقها را
انگیزهای برای برنامههای خود برای رساندن کسری بودجه این کشور به مازاد تا سال  0202میالدی دانست.
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آقای کامرون نخستوزیر انگلستان قول داده که تا پایان سال  0255میالدی رفراندومی برای حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا برگزار کند.
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بانک مرکزي
در هفته گذشته بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره سیاستی خود را بیتغییر حفظ نمود 9 .عضو از  8عضو کمیته
سیاست پولی این بانک به عدم تغییر نرخ بهره این کشور در سطح  2/7درصد رای دادند .این تصمیم نشان از آن دارد که هنوز
نشانه های کافی برای اثبات فشارهای تورمی در این کشور برای توجیه پایان دادن به سیاستهای پولی دوران بحران وجود
ندارد.
توليدات صنعتي
افزایش تولید نفت در دریای شمال به رغم افت قیمتها در سطح بینالمللی ،سبب افزایش سطح تولیدات صنعتی
انگلستان در ماه اکتبر شد .ارقام منتشره از سوی بخش نفت سبب شد که ارقام ناچیز تولیدات کارخانهای در این کشور نادیده
گرفته شود و در مجموع تولیدات صنعتی در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر  2/5درصد افزایش یابد .ارقام سالیانه نیز رشد 5/5
درصدی در تولیدات صنعتی را نشان میداد که در مقایسه رشد  5/5درصدی ماه قبل ،امیدوارکنندهتر بود.
ژاپن
رشد اقتصادي
تجدید نظر صعودی در رشد اقتصادی ژاپن برای فصل سوم در حالی رخ داد که ارقام پیشین ورود این کشور به رکود
مجدد را نشان میداد و ارقام فعلی رشد فراتر از انتظار یک درصدی را نمایش میدهد .پس نه تنها این کشور در رکود نیست،
بلکه از رشد قوی و مناسبی برخوردار است .در حالی که ارقام پیشین افت  2/9درصدی اقتصاد در دوره سالیانه را نشان میداد،
ارقام جدید با حذف رکود تکنیکی رشد  5درصدی سالیانه را نمایان کرد .ارقام رشد اقتصادی تصویر کلی ما از اقتصاد ژاپن را
تغییر داد .عامل اصلی این تجدیدنظر ،ارقام بخش سرمایهگذاری بودند .پیشتر افت  5/3درصدی سرمایهگذاری در دوره فصلی
اعالم شده بود .در حالی که در ارقام فعلی رشد  2/2درصدی برای آن محاسبه شده است .تشویق دولت به افزایش
سرمایهگذاری در بخش مسکن از سوی شرکتها و نیز افزایش دستمزدها ،از اصلیترین دالیل بهبود ارقام در این کشور بود.
شاخص پيشنگر و همزمان
شاخص اقتصادی پیشنگر در ژاپن که آینده فعالیتهای اقتصادی در این کشور را نشان میدهد ،در ماه اکتبر افزایش
یافت .این شاخص از  525/2واحد در ماه سپتامبر به  520/8واحد در ماه اکتبر رسید .شاخص همزمان نیز که سطح فعلی
فعالیتها را نشان میدهد از  550/3واحد در سپتامبر به  554/3واحد در اکتبر افزایش یافت.
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سخنان رييس بانک مرکزي
در هفته گذشته ،رئیس بانک مرکزی ژاپن آقای کورودا ،از عدم نیاز به منفی کردن نرخ سپردههای بانکها نزد بانک
مرکزی ژاپن 5پرده برداشت .وی گفت :در حال حاضر به دلیل حجم عظیم خرید دارایی از سوی بانک مرکزی این کشور،
هزینه استقراض بسیار پایین است .وی در ادامه با مقایسه سیاستهای بانک مرکزی کشورش با سیاستهای بانک مرکزی
اروپا افزود؛ بانک مرکزی اروپا کاهش نرخ سپرده بانکها نزد بانک مرکزی را برای این انجام داده که جریمهای برای
موسسات مالیای باشد که داراییهای مازاد خود را نزد بانک مرکزی نگهداری میکنند .این اقدام آنها را تشویق به وامدهی
به بخشهای واقعی اقتصاد میکند .این کار ،برای ژاپن ضروری نیست ،زیرا بانکهای ژاپنی وامهای کافی به بخش واقعی
اقتصاد تخصیص دادهاند و سپردههای بیش از حد کافی نزد بانک مرکزی ندارند.
چين
ارقام تجارت
عملکرد بخش تجارت چین در ماه نوامبر کماکان ضعیف بود .ارقام سبب شد که امیدواریها پیرامون رشد اقتصادی دومین
اقتصاد بزرگ دنیا ،در فصل چهارم  ،0257از بین برود و شرکای تجاری این کشور کماکان در وضعیت نامعلومی قرار گیرند .به
عالوه ،به نظر میرسد که این ارقام ناامیدکننده ،دولت چین را مجبور به تحریک بیشتر مصرف داخلی ،با در نظر گرفتن تقاضای
خارجی ضعیف ،نماید.
ارقام نشان میدهد که صادرات فراتر از پیشبینیها کاهش یافته و در یک سال منتهی به نوامبر نسبت به مدت مشابه سال
قبل  2/9درصد کمتر شده است .واردات نیز وضعیت مشابهی دارد و در یکسال منتهی به نوامبر  9/5درصد نسبت به یکسال
منتهی به نوامبر  ،0254کاهش یافته است.
ارقام فوق سبب شد که در ماه نوامبر مازاد تجاری این کشور به حدود  74میلیارد دالر کاهش یابد.
تورم
شاخص قیمت مصرفکننده در چین با رشد  5/7درصدی در ماه نوامبر نسبت به نوامبر سال گذشته ،فراتر از انتظار
تحلیلگران عمل نمود .اصلیترین دلیل رشد شاخص را میتوان به عملکرد بهتر از انتظار بخش مواد خوراکی نسبت داد .در
مقایسه تورم ماهانه نیز رشدی نسبت به ماه اکتبر مشاهده نشد.

Deposit Rate
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تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین ،یورو ،فرانک و پونهد بهه ترتیهب ،5/82 ،2/52
 0/32و  2/35درصد تضعیف شد.

به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  5/2939-5/5202دالر و هر پوند در محدوده
 5/7228-5/7002دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  502/89-503/35ین متغیر بود.
خالصه تحوالت ارزها

عوامل تقويت دالر در برابر اسعار
 احتمال افزایش نرخ بهره سیاستی توسط فدرال رزرو
 آمارهای مثبت از تمایالت مصرفکننده ،خردهفروشی و ایجاد مشاغل جدید
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عوامل تضعيف دالر در برابر اسعار
 اظهارات مقامات بانک مرکزی اروپا در خصوص انتظارات دور از واقعیت از سیاستهای این بانک
 کاهش قیمت کاالهای اولیه و افت بازارهای بورس ایاالت متحده
روز دوشنبه  5دسامبر ،ارزش دالر در برابر دیگر ارزها به دلیل وجود انتظارات در خصوص افزایش نرخ بهره در هفته آینده
توسط فدرال رزرو افزایش یافت .گزارش اشتغال در ماه نوامبر نشان میدهد که اقتصاد امریکا تعداد قابل توجهی فرصت
شغلی جدید ایجاد کرده است که منعکسکننده تقویت اقتصاد امریکا است .ارزش هر یورو  2/4درصد کاهش یافت و در مقابل
 5/2943دالر معامله شد .ارزش دالر در مقابل ین ژاپن تقویت شد و در پایان معامالت هر دالر با  503/30ین معامله گردید.
روز سهشنبه  9دسامبر ،به دلیل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی ،ارزش دالر در مقابل ارزهایی که با نفت در ارتباط
هستند (مانند دالر کانادا و کرون نروژ) تقویت شد .البته دالر در مقابل ارزهایی دیگر مانند ین ژاپن و فرانک سویس که
ارتباطی به قیمت نفت ندارند کاهش یافت .در پایان شاخص دالر با  2/0درصد کاهش به  89/447واحد رسید و هر یورو با
 2/7درصد افزایش در مقابل  5/2995دالر معامله شد.
روز چهارشنبه  8دسامبر ،دالر در مقابل یورو کاهش یافت .افزایش ارزش یورو به دلیل اظهارات آقای ناوتنی از بانک
مرکزی اروپا در خصوص انتظارات دور از واقعیت نسبت به سیاستهای بانک مرکزی اروپا در جلسه سیاستگذاری هفته
گذشته بود .در پایان معامالت ،هر یورو با  5/0درصد افزایش در مقابل  5/5207دالر معامله شد که باالترین نرخ از ابتدای ماه
نوامبر بود .شاخص دالر نیز  5/0درصد کاهش یافت.
روز پنجشنبه  52دسامبر ،بازار تحت تاثیر سیاست انقباضی فدرال رزرو و سیاست انبساطی بانک مرکزی اروپا قرار داشت؛
در نتیجه دالر بخشی از کاهش روز گذشته را جبران کرد .ارزش یورو در مقابل دالر  2/9درصد کاهش یافت و شاخص دالر با
 2/2درصد افزایش به سطح  85/847واحد رسید.
روز جمعه  55دسامبر ،ارزش دالر به دلیل کاهش قیمت کاالهای اولیه 5و ضعف در بازار سهام ایاالت متحده کاهش یافت
و این کاهش بر خالف آمارهای مثبت از خردهفروشی و شاخص تمایالت مصرفکننده بود که احتمال افزایش نرخ بهره را
توسط فدرال رزرو افزایش میداد .شاخص دالر با  2/4درصد کاهش به  85/722واحد رسید .در مجموع ،شاخص دالر در هفته
گذشته  2/9درصد کاهش را تجربه کرد.

Commodities
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مشروح تحوالت ارزها
نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

دالر

5/05155

 6ماهه

5/03095

 9ماهه

 21ماهه

-

2/50405

يورو

-5/12143

-5/53300

-

5/56243

پوند

5/06163

5/04555

-

2/50523

فرانک

-5/06455

-5/03265

-

-5/64265

ين

5/50066

5/22024

-

5/11166

درهم امارات

5/90419

2/50024

-

2/35024

يوآنمرجع

-

-

-

4/30

لير ترکيه

22/3066

22/4506

22/4106

22/4455

تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  5255/82-5259/52دالر بهرای ههر اونهس در نهرخههای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 2/52 ،درصد افزایش یافت.

روز دوشنبه ،فلز زرد رنگ تحت تاثیر انتشار فراتر از انتظار ارقام اشتغال امریکا در روز جمعه ماقبل قرار داشت که بها بهاال
بردن احتمال افزایش نرخ بهره این کشور در ماه دسامبر ،توانسته بود با تقویت دالر ،بهای طال را بیش از یک درصد کهاهش
دهد .در مجموع ،بهای طال در سال جاری میالدی بیش از  8درصد افت داشته که اصلیترین دلیل آن آماده شدن تهدریجی
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فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره است .در این روز ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی چین نشان از آن داشت که این بانک
ذخایر طالی خود در ماه نوامبر را  05تن افزایش داده است .این خبر برای بهای طال سودمند بهود اگرچهه کهه نتوانسهت بهر
عوامل بنیادین بازار بچربد و بهای طال را افزایش دهد.
روز سهشنبه ،تقویت دالر امریکا و افت بازارهای سهام در سطح بینالمللی در پی ارقام ناامیدکننده تجارت در چین ،سهبب
اقبال معاملهگران به طال شد و بهای آن  2/3درصد افزایش یافت .اگرچه که در سایه احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در
هفته آتی ،افزایش بهای طال محدود بود .عالوه بر آن ،افت بهای نفت نیز پس از تصمیم اوپک برای حفظ سهم بازاری خهود
که به مازاد عرضه دامن میزد ،سبب شد که بهای طال چندان افزایش نیابد.
روز چهارشنبه ،بهای طال بدون تغییر باقی ماند .اگرچه که ابتدا در ادامه روند صعودی روز گذشتهاش اندکی تقویت شد .اما
پس از آن افت بهای نفت خام به کاهش بهای طال انجامید.
روز پنجشنبه ،بهای طال با کاهش مواجه شد .تقویت دالر و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آتهی از دالیهل
افت بهای فلز زرد رنگ بود.
روز جمعه ،افت ارزش دالر و نیز بازده اوراق خزانه داری امریکا ،سبب شد که بهای طهال بهاز ههم کهاهش یابهد .احتمهال
نخستین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در یک دهه گذشته در هفته آتی که خواهد توانست تقاضا برای داراییهای بهی بهازده
همچون طال را افزایش دهد ،از اصلیترین دالیل افت اخیر بهای فلز زرد رنگ است.

نفت
متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 8/29 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  37/20-35/27دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  32/84دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته
گذشته  9/89درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه
 35/83-42/53دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  38/57دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  34/92-32/47دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 37/35دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  9/39درصد کاهش داشت.
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روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام بیش از  7درصد کاهش یافته و به پایینترین سطح از فوریه  0228رسید .پس از
اینکه در روز جمعه هفته ماقبل اوپک تصمیمی برای کاهش سطح تولید نگرفت ،قیمت نفت خام رو به کاهش گذاشت .عدم
موافقت پیشبینی نشده عربستان با کاهش تولید ،نشان از عدم توافق بین اعضای اوپک داشت .به عالوه ،تقویت دالر نیز در
این روز به کاهش قیمت نفت خام کمک کرد.
در روز سهشنبه بهای جهانی نفت خام باز هم کاهش یافت .در این روز برای اولین بار از سال  ،0228در برخی از ساعات
روز بهای نفت خام برنت به زیر  42دالر در هر بشکه کاهش یافت .اما در پایان ،بهای نفت برنت به  42/02دالر در هر بشکه
رسید .کاهش بهای نفت در این روز در حالی روی داد که موسسه مطالعات انرژی در امریکا نیز پیشبینی کرد میزان کاهش
تولید نفت این کشور در سال  0252بیشتر از آنچه که قبالً اعالم شده خواهد بود.

5

روز چهارشنبه ،بهای نفت خام اندکی کاهش یافت .کاهش سرعت افت بهای نفت در مقایسه با دو روز گذشته آن ،به
دلیل افت  3/2میلیون بشکهای ذخایر نفت خام امریکا در هفته منتهی به  4دسامبر بود .با وجود کاهش ذخایر نفت ،ذخایر
سوخت در این کشور افزایش یافت که بیشتر مورد توجه فعاالن بازار نفت قرار گرفت.
روز پنجشنبه ،روند نزولی بهای نفت ادامه یافت .اوپک اعالم نمود که تولید نفت این کارتل در ماه نوامبر با  032هزار
بشکه افزایش نسبت به ماه اکتبر به  35/5میلیون بشکه در روز رسیده است.
روز جمعه ،موسسه مطالعات انرژی در امریکا پیشبینی نمود که احتمال دارد در سال  0252میزان اضافه عرضه نفت در
بازار افزایش داشته باشد .این خبر ،به افت مجدد بهای نفت خام کمک کرد.

1

قبالً میزان افت از سوی این موسسه  702هزار بشکه بود که در گزارش جدید به  752هزار بشکه افزایش یافت.
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