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خالصه

در امریکا تولیدات صنعتی ماه دسامبر در مقایسه با ماه نوامبر ،به واسطه کاهش تولید برق ،تولیدات معدنی
و کارخانهای ،افت کرد .در همین بازه زمانی بر خالف انتظار ،خردهفروشی در این کشور نیز کاهش یافت.
در اروپا ،تولیدات صنعتی در منطقه یورو کاهش  0/7درصدی را در ماه نوامبر  5002نسبت به ماه قبل
تجربه کرد .البته رشد ماهانه تولیدات صنعتی اغلب پرنوسان است ،ولی کاهش معنادار نسبت به پیشبینی افت 0/4
درصدی ،چشمانداز رشد را در این منطقه کمرنگ میسازد .افت شدید رشد تولیدات صنعتی ماه نوامبر در شرایطی
اتفاق میافتد که پیشتر شاخص آیندهنگر مدیران خرید بهبود شرایط را گزارش کرده بود.
در انگلستان ،افت میزان تولیدات صنعتی و کارخانهای در ماه نوامبر نشان از وضعیت رشد اقتصادی نه
چندان جالب فصل چهارم  5002دارد .عالوه بر آن ،عدم تغییر در سیاست پولی و عدم افزایش زود هنگام نرخ بهره
در این کشور اهم اخبار اقتصادی بودند.
افزایش تورم واحتمال نزدیک شدن به سطح  5درصدی در ژاپن اصلیترین اخبار اقتصادی این کشور در
هفته مورد بررسی بود.
در آخرین روز معامالت در بازار ارز ،دالر به کمترین مقدار پنج ماه اخیر در مقابل ین و کمترین مقدار دو
هفته گذشته در مقابل یورو رسید .بعد از کاهش مجدد قیمت نفت در بازار و انتشار اطالعات ضعیف از اقتصاد
ایاالت متحده ،ارزش دالر کاهش یافت .این شرایط محدودیتی برای فدرال رزرو جهت افزایش نرخ بهره سیاستی
محسوب میشوند.
در بازار طال ،اگرچه اقبال به طال به دلیل افزایش تقاضای دارایی امن در پی افت ارزش سهام باال بود ،اما
انتشار صورتجلسه ماه دسامبر بانک مرکزی اروپا با تضعیف یورو ،به نزول بهای فلز زرد رنگ منجر شد.
در بازار نفت ،متوسط بهای جهانی نفت خام در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل کاهش یافت .افت بازار
سهام چین ،نزدیکی زمان لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران و افزایش ذخایر نفت امریکا مهمترین دالیل کاهش
بهای نفت خام بودند.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

امريکا
توليدات صنعتي
همان گونه که شاخص  ISMصنعتی از قبل نشان داده بود ،روند افت فعالیتهای صنعتی در ماه دسامبر ادامه یافت .تولید
صنعتی ماه دسامبر در مقایسه با نوامبر  0/4درصد کاهش یافت .ماه دسامبر در مقایسه با ماه نوامبر تولید برق  5درصد،
تولیدات معدنی  0/8درصد و تولیدات کارخانهای  0/0درصد کاهش یافتند .در بخش تولیدات کارخانهای ،تولید ماشین آالت و
قطعات بیشترین کاهش را در سه ماهه چهارم داشته است .شایان ذکر است اقالم مذکور حدود سه چهارم تولیدات صنعتی
امریکا را تشکیل میدهند .باال بودن دمای هوا نسبت به سالهای گذشته ،مصرف برق در این کشور را کاهش داده که یکی از
دالیل مهم کاهش تولیدات صنعتی بوده است .پایین بودن بهای نفت خام نیز علت کاهش تولیدات معدنی از جمله تولید نفت
و مشتقات آن است.
خرده فروشي
برخالف انتظار در ماه دسامبر در مقایسه با ماه نوامبر ارزش خردهفروشی  0/0درصد کاهش یافت .البته در مقایسه با
دسامبر سال گذشته خرده فروشی  5/5درصد افزایش نشان میدهد .همچنین ارزش خردهفروشی در  05ماهه سال  5002در
مقایسه با مدت مشابه سال  ،5004حدود  5/0درصد افزایش یافته است .کاهش فروش گازوییل و بنزین ،فروش پوشاک ،مواد
غذایی و الکترونیکی عمده دالیل کاهش خرده فروشی در ماه دسامبر در مقایسه با ماه نوامبر بوده است .بر این اساس بسیاری
از صاحبنظران اقتصادی پیشبینی مینمایند در فصل پایانی  ،5002مصرف رشد مناسبی نداشته باشد و از سرعت نرخ رشد
اقتصادی بکاهد .کاهش خردهفروشی در ماه دسامبر در حالی بود که به طور معمول در ماه پایانی سال به علت تخفیفهای
قیمتی ،میزان فروش افزایش مییابد .نگرانی در مورد اقتصاد جهانی و افت بورسهای آسیایی از جمله چین و نااطمینانی
حاصل از آن میتواند مهمترین دلیل کاهش خردهفروشی در ماه دسامبر باشد .گرمای غیرمعمول امریکا موجب کاهش خرید
پوشاک زمستانی شده است.
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منطقه يورو
توليدات صنعتي
تولیدات صنعتی در منطقه یورو کاهش  0/7درصدی را در ماه نوامبر  5002نسبت به ماه قبل تجربه کرد .رشد
تولیدات صنعتی در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل  0/8درصد بود .افت تولیدات در ماه نوامبر بر خالف پیشبینیهایی است که
تولید در منطقه یورو را در سال  5002متعادل میداند .البته رشد ماهانه تولیدات صنعتی اغلب پرنوسان است ،ولی کاهش
معنادار نسبت به پیشبینی (افت  0/4درصدی) چشمانداز رشد را در این منطقه کمرنگ میسازد .در مجموع ،رشد تولیدات
صنعتی در نوامبر  5002نسبت به ماه مشابه سال قبل  0/0درصد بوده که با پیشبینیهای انجام شده فاصله  0/5درصدی
دارد .افت شدید رشد تولیدات صنعتی ماه نوامبر در شرایطی اتفاق میافتد که پیشتر شاخص آیندهنگر مدیران خرید بهبود
شرایط را گزارش کرده بود.
سياستگذاري پولي
روز پنجشنبه  04ژانویه صورت جلسه شورای سیاستگذاری پولی اتحادیه اروپا که در  5-3دسامبر  5002برگزار شده
بود ،منتشر شد .در این گزارش بیان شده که با توجه به آخرین اطالعات منتشر شده در سپتامبر  ،5002نگرانیها در خصوص
ضعف فشارهای تورمی و عدم دستیابی به تورم هدفگذاری شده  5درصد وجود دارد .این گزارش اضافه میکند که دستیابی
به تورم نزدیک به  5درصد ممکن است بیش از برآوردها در مارس  5002طول بکشد ،زیرا منشا نااطمینانی نسبت به رشد و
تورم همچنان وجود دارد .البته این گزارش تاکید میکند که سیاست پولی انبساطی اجرا شده دستاوردهایی به صورت بهبود
دسترسی به اعتبارات برای خانوارها و بنگاهها داشته که به رشد و تورم در اروپا کمک کرده است .برنامه بانک مرکزی اروپا در
قالب خرید  00میلیارد یورو دارایی در ماه ،تا مارس  5007ادامه خواهد داشت .بانک مرکزی اروپا همچنین تاکید کرده سیاست
پولی انبساطی تا هر وقت که الزم باشد اجرا میشود.
آمارهاي ديگر
آمار رشد اقتصادی در آلمان نشان می دهد رشد اقتصادی برای این کشور تاثیرگذار در منطقه یورو باال و باثبات است.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده ،رشد اقتصادی در سال  5002برای آلمان  0/7درصد و باالتر از متوسط نرخ رشد در یک دهه
گذشته ( 0/3درصد) است .الزم به یادآوری است که نرخ رشد اقتصادی در سالهای  5003و  5004به ترتیب  0/3و 0/0
درصد بوده است .محرک اصلی رشد اقتصادی آلمان در سال  ،5002رشد هزینههای مصرفی بود .در سال  ،5002هزینههای
مصرفی خانوارها  0/9درصد ،هزینههای مصرفی دولت  5/8درصد ،تشکیل سرمایه در ماشینآالت  3/0درصد و تشکیل
سرمایه در ساختمان  0/5درصد رشد داشتهاند .البته اثر بخش تجارت به صورت خالص در رشد اقتصادی بسیار محدود (0/5
درصد) بود.
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انگلستان
توليدات صنعتي و کارخانهاي
تولیدات صنعتی انگلستان در ماه نوامبر در مقایسه با ماه قبل  0/7درصد افت نمود .پیشبینیها نشان از آن داشت که
این بخش همانند ماه اکتبر رشد کند.
تولیدات کارخانهای ماه نوامبر نیز  0/4درصد نسبت به ماه اکتبر کاهش یافت .در حالی که پیشبینی شده بود 0/0
درصد افزایش یابد .این بخش در دوره سالیانه نیز افت  0/5درصدی را برای نوامبر به ثبت رساند و برای پنجمین ماه متوالی
کوچک شد .افت بخش کارخانهای با تاثیر مستقیم بر بخش صنعت به احتمال قوی تاثیر منفی خود بر رشد اقتصادی فصل
چهارم سال  5002را نمایان میکند .اگر در شرایط خوشبینانه تصور شود که تولیدات صنعتی ماه دسامبر افتی نداشته باشد ،باز
هم در مجموع فصل چهارم سال  0/0 ،5002درصد کمتر از فصل سوم رشد نموده است .با توجه به اینکه بخش صنعت 02
درصد از  GDPاین کشور را تشکیل میدهد ،به احتمال قوی رشد اقتصادی فصل چهارم از فصل سوم نیز کمتر میباشد.
بانک مرکزي
اقتصاددانان زمان احتمالی اولین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان را عقب انداختند .روز پنجشنبه اعضای
کمیته سیاست پولی بانک مرکزی این کشور ،چشمانداز وضعیت اقتصادی انگلستان را نامطمئن ارزیابی کردند .به عالوه ،رای
به ثابت ماندن نرخ بهره دادند .ترکیب رای  0-8به نفع ابقای نرخ بهره در سطح تاریخی  0/2درصد بود .ارزیابی مقامات از
وضعیت اقتصادی ،نشان از تضعیف چشم انداز رشد اقتصادی در مقایسه با ارزیابی صورت گرفته در ماه نوامبر داشت .مقامات
بانک مرکزی در این جلسه هیچ نشانه ای مبنی بر پیروی از فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره نشان ندادند .افت قیمتهای
نفت و به تبع آن عدم افزایش تورم به سمت تورم هدف در این کشور سبب شده که اقتصاددانان زمان احتمالی نخستین
افزایش نرخ بهره را که پیشتر فصل دوم سال تلقی میشد ،به ماه نوامبر تغییر دهند.
ژاپن
سخنراني کورودا
رئیس کل بانک مرکزی ژاپن آقای کورودا در سخنرانی روز سهشنبه ،به روند بهبود تورم در ژاپن اشاره نمود .قوت
بازار کار در این کشور ،اصلیترین دلیل بهبود تورم عنوان شده ،اگرچه که بانک مرکزی هنوز در میانه مسیر حصول تورم 5
درصدی قرار دارد .نکته قابل توجه در سخنرانی اخیر ،این بود که آقای کورودا بار دیگر به آمادگی بانک مرکزی برای اجرای
اقدامات انبساطی شدیدتر در صورت لزوم تاکید کرد .وی بارها اعالم کرده که بانک مرکزی بدون تردید به سمت هدفگذاری
خود حرکت خواهد نمود و در این راه از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد .البته بسیاری از اقتصاددانان که آقای کورودا را به
محتاط بودن میشناسند معتقدند وی این سخنان را به قصد شکلدهی انتظارات به نفع سیاستهای فوق انبساطی بیشتر بار
دیگر مطرح کرده است.
4

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

مروري بر آبهنوميکس
سیاستهای اقتصادی موسوم به آبهنومیکس 0،پس از آنکه آقای آبه از دسامبر  5005بر مسند نخست وزیری ژاپن
نشست ،همواره در تالش برای احیای اقتصاد ژاپن بود .این سیاستها بر سه دسته عمده تمرکز داشتند ،سیاستهای پولی،
مالی و اصالحات ساختاری .از میان این سه هدف ،سیاستهای پولی با شدت در حال اجرا است .تحت سیاستهای کمی و
کیفی انبساطی پولی که از آوریل  5003آغاز شده ،بانک مرکزی ژاپن ترازنامه خود را که در پایان فصل نخست  ،5003تنها
 34درصد تولید ناخالص داخلی بود ،در مدت  5/2سال به  73درصد رساند .در مقابل و در جانب سیاست مالی ،بر مبنای
آمارهای صندوق بینالمللی پول ،کسری بودجه  0/4درصد کاهش یافته که به طور عمده به دلیل افزایش نرخ مالیات بر
مصرف از  2به  8درصد در بهار  5004بوده است .در جانب اصالحات ساختاری ،سازوکار تعاونیهای کشاورزی اصالح گردیده
و اصالحات مالیاتی و مصرف انرژی نیز صورت گرفته است.
تاثیر این سیاستها سبب شده که تورم رشد مالیمی را تجربه کند .در یکسال منتهی به اکتبر  ،5002تورم پایه 0/8
درصد رشد داشته ،اگرچه هنوز از هدف  5درصدی بانک مرکزی فاصله دارد .در بخش تولید ،در یک سال منتهی به فصل سوم
 ،5002تولید واقعی  0/7درصد رشد داشته است .با این حال از ابتدای زمانی که آقای آبه نخستوزیر شد یعنی پایان سال
 ،5005تا انتهای فصل سوم  ،5002اقتصاد این کشور به طور واقعی  5/4درصد رشد داشته است .بخش اشتغال نیز فراتر از
انتظار عمل کرده و نرخ بیکاری در اکتبر  5002تنها  3/0درصد بوده است.
چين
افزايش تقاضاي نفت چين
واکنش چین به افت بهای نفت خام ،افزایش تقاضا بوده است .اگرچه با توجه به کاهش سطح فعالیتهای صنعتی در
این کشور ،تقاضا در حال از دست دادن رمق خود است.
در مجموع برای سال  ،5002پیشبینی میشود که تقاضای نفت خام از سوی چین  2درصد رشد داشته باشد .اما در
ماه نوامبر همین سال تقاضا نسبت به مدت مشابه سال قبل  5درصد کمتر شده است .پیشبینیها نشان از آن دارد که کاهش
آهنگ رشد اقتصادی چین و به تبع آن کاهش آهنگ رشد تقاضای نفت در سال  5000میالدی نیز ادامه خواهد داشت.

Abenomics

5

1

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

تراز تجاري
مازاد تجاری چین در ماه دسامبر افزایش داشت و صادرات در ماه گذشته اندکی بهبود یافت .اصلیترین دلیل بهبود در بخش
صادرات ،تضعیف یوآن از سوی مقامات چین است که صدای فعالین بازارهای مالی را نیز درآورده است .مازاد تراز تجاری در این
کشور به  00میلیارد دالر رسید .صادرات چین در ماه دسامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها  0/4درصد کاهش یافت .واردات نیز
در دوره مذکور افت  7/0درصدی را ثبت نمود .بهبود تراز تجاری ،کمک شایانی به جبران روند خروج سرمایه از چین نمود.
تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین و یورو به ترتیب  0/03و  0/30درصد تضعیف و
در برابر فرانک و پوند به ترتیب  0/50و 0/49درصد تقویت شد.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  0/0800-0/0907دالر و هر پوند در محدوده
 0/4528-0/4244دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  007/05-008/00ین متغیر بود.
عوامل تقويت دالر در مقابل ديگر اسعار

 بهبود وضعیت بازارهای سهام در ایاالت متحده
 فشارهای صعودی روی قیمت نفت که موجب رونق بازار سهام ایاالت متحده میشود
عوامل تضعيف دالر در مقابل ديگر اسعار

 کاهش قیمت نفت و افت بازار سهام ایاالت متحده
روز دوشنبه  00ژانویه ،سرمایهگذاران بعد از بهبود شرایط در بازارهای جهانی سهام انتظاراتشان را نسبت به دالر تعدیل
کردند .همچنین ،سهام والاستریت بعد از نوسانات زیاد بخشی از زیانی که از ابتدای سال تجربه کرده بود را تعدیل کرد.
بنابراین در روز دوشنبه ،دالر در مقابل یورو و ین تقویت شد .در پایان معامالت ،هر یورو با  0/2درصد کاهش در برابر
 0/0873دالر و با  0/4درصد کاهش در برابر  057/73ین معامله شد .هر دالر نیز با  0/5درصد افزایش در برابر  007/47ین
معامله شد.
روز سهشنبه  05ژانویه ،بازده سهام والاستریت مثبت و بازارهای مالی باثبات بود .بنابراین تقاضا برای ارزهایی که بازده
مثبت داشتند افزایش یافت و ارزش دالر تقویت شد .در این روز ،ارزش یورو و ین ،که به دلیل نرخ بهره صفر برای تامین
مالی خرید داراییهای پرریسک استفاده میشوند ،در مقابل دالر تضعیف شد .هر یورو با  0/0درصد کاهش در مقابل 0/0820
دالر مبادله شد .ارزش ین نیز کاهش بسیار محدود را تجربه کرد و نرخ برابری آن به  007/08دالر رسید .شاخص دالر با
 0/3درصد افزایش به سطح  98/990واحد رسید.
روز چهارشنبه  03ژانویه ،ارزش دالر به دلیل افت مجدد قیمت نفت و کاهش آرام بازار سهام در ایاالت متحده در مقابل
یورو کاهش یافت .قیمت هر بشکه نفت خام برنت در روز چهارشنبه به کمتر از  30دالر در هر بشکه سقوط کرد که
پایینترین قیمت از آوریل  5004محسوب میشود .این کاهش بعد از آن اتفاق افتاد که آمارهای ایاالت متحده نشان داد
ذخایر بنزین و گازوئیل در هفته قبل بیش از انتظارات افزایش یافته است .ین ژاپن نیز که همانند یورو برای تامین مالی خرید
داراییهای پربازده استفاده میشود ،بخشی از کاهشهای گذشته در مقابل دالر را جبران کرد .همچنین نرخ برابری ارزهایی
که به صادرات کاالهای اولیه وابسته هستند (مانند دالر استرالیا و دالر کانادا) نیز کاهش یافت .در پایان معامالت ،هر یورو با
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 0/5درصد افزایش در مقابل  0/0873دالر معامله شد .دالر در مقابل ین تغییرات محدودی داشت و در پایان بدون تغییر در
سطح  007/09ین باقی ماند.
روز پنجشنبه  04ژانویه ،قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و این گمانه را تقویت کرد که فدرال رزرو برای
افزایش نرخ بهره سیاستی محدودیتی ندارد .در نتیجه ،ارزش دالر در برابر دیگر ارزها افزایش یافت .قیمت نفت بعد از دو هفته
کاهش مستمر ،در روز پنجشنبه  5درصد افزایش یافت و باعث تقویت ارزش سهام والاستریت شد .هر یورو با کاهش 0/0
درصدی در برابر  0/0800دالر و هر دالر با  0/3افزایش در مقابل  008/00ین معامله شدند .در پایان معامالت ،شاخص دالر
با  0/5درصد افزایش به سطح  99/080واحد رسید.
روز جمعه  02ژانویه ،دالر به کمترین مقدار در پنج ماه اخیر در مقابل ین و کمترین مقدار در دو هفته گذشته در مقابل
یورو رسید .بعد از کاهش مجدد قیمت نفت در بازار و انتشار اطالعات ضعیف از اقتصاد ایاالت متحده ،ارزش دالر کاهش
یافت .آمار خردهفروشی در ماه دسامبر نشان دهنده کاهش فروش بود و تولیدات صنعتی برای سومین ماه متوالی کاهش
داشت .این شرایط محدودیتی برای فدرال رزرو جهت افزایش نرخ بهره سیاستی محسوب میشوند .در این روز ،هر دالر با
کاهش  0/9درصدی در مقابل  000/20ین معامله شد .هر یورو نیز با افزایش  0/2درصدی در مقابل  0/0984دالر معامله
گردید .در پایان معامالت ،شاخص دالر با  0/5درصد کاهش به سطح  98/933واحد رسید.
نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

 6ماهه
6/03736

 9ماهه

 21ماهه

-

2/23066

-

6/64643
2/63136

دالر

6/61226

يورو

-6/14643

-6/66366

پوند

6/30930

6/74023

-

فرانک

-6/73366

-6/60266

-

-6/66766

ين

6/60119

6/22366

-

6/11319

درهم امارات

2/63706

2/13037

-

2/33466

يوآنمرجع

-

-

-

4/33

لير ترکيه

22/0300

22/0306

22/0666

22/0666
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تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویوورک در محودوده  0070/32-0092/70دالر بورای هور اونوس در
نرخهای پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 0/52 ،درصد کاهش یافت.

روز دوشنبه ،تقویت دالر در مقابل یورو ،سبب شد که بهای طال  0/7درصد کاهش یابد .اگرچه هنوز به دلیل فشار بر
بازار سهام 0و اقبال معاملهگران به داراییهای امن ،بهای طال نزدیک بیشترین سطح  9هفتهای قرار داشت .به نظر میرسد که
در نیمه نخست سال جاری با توجه به احتمال افزایش مجدد نرخ بهره امریکا در ماه ژوئن از یک سو و همچنین احتمال
انبساط گستردهتر سیاستهای پولی در اروپا و ژاپن از سوی دیگر ،دالر تقویت و بهای طال کاهش یابد.
روز سهشنبه ،بهای طال برای سومین روز متوالی افت کرد و کاهش  0/3درصدی را تجربه نمود .بهبود در بازار سهام
اروپا و امریکا ،از تقاضای طال به عنوان دارایی امن کاسته و به افت قیمت آن منجر شد .تقویت دالر نیز دراین میان بی تاثیر
نبود.
روز چهارشنبه ،افت ارزش دالر ،افت ارزش در بازارهای سهام و همچنین ابراز نگرانی مقامات فدرال رزرو 5در مورد
ضعف انتظارات تورمی ،سبب افزایش  0/0درصدی بهای طال شد .موج شدید فروش در بازار سهام امریکا و همچنین افزایش
بسیار مالیم در قیمت نفت پس از آنکه ارقام امریکا از نگرانی پیرامون وجود مازاد عرضه در بازار نفت پرده برداشت ،از حرکت
باز ایستاد.

1

2

شاخصهای سهام در بازارهای آسیایی به کمترین سطح  4سال گذشته رسید.
آقای اوانز رییس فدرال رزرو شیکاگو در مورد تاثیر کاهش رشد اقتصادی چین بر اقتصاد امریکا و افت انتظارات تورمی در این کشور سخن گفت.
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روز پنجشنبه ،بهای طال با افت  0/2درصدی به کمترین سطح  0/2هفته گذشته رسید .تضعیف یورو پس از انتشار
صورتجلسه ماه دسامبر بانک مرکزی اروپا به افت بهای طال کمک کرد.
بهای طال در روز جمعه  0/0درصد افزایش یافت .تمایل معاملهگران به داراییهای کمریسک پس از افت در
بازارهای سهام ،سبب افزایش بهای طال شد .ارقام ضعیف اقتصادی از سوی چین و نیز افت مجدد بهای نفت خام سبب سقوط
بازار سهام در آسیا و اروپا شد.

نفت
متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 00/72 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  59/45-30/40دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  30/20دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال در هفته
گذشته  05/99درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه
 58/94-30/22دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  30/48دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  52/00-57/07دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 52/88دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  03/08درصد کاهش داشت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام  0درصد کاهش یافت .در این روز بهای نفت برنت به پایینترین سطح از آوریل 5004
رسید .ادامه افت بازار سهام چین مهمترین عامل کاهش بهای نفت در شروع هفته بود .بانک مورگان استنلی امریکا پیشبینی
نمود تضعیف بیشتر یوآن چین میتواند سبب کاهش بهای نفت به زیر  52دالر هر بشکه شود .همچنین اخبار از نزدیکی زمان
لغو تحریمها علیه ایران خبر دادند که به کاهش بهای نفت کمک کرد.
روز سهشنبه ،روند کاهش بهای نفت با سرعت کمتری ( 3درصد افت) نسبت به روز دوشنبه ادامه یافت .نگرانی از کاهش
تقاضای چین به عنوان دومین مصرف کننده نفت جهان ،سبب افزایش موقعیتهای کسری ( )Short Positionدر بازار نفت
شد.
رزو چهارشنبه ،بهای جهانی نفت خام باز هم کاهش یافت .بهای نفت برنت به زیر  30دالر در هر بشکه رسید .موسسه
مطالعات انرژی در امریکا از افزایش ذخایر نفت این کشور خبر داد .همچنین احتمال نشست اضطراری اعضای اوپک با توجه
به سخنان وزیر نفت ایران کاهش یافت .آقای زنگنه خبر ارسال درخواست نشست اضطراری اوپک به اعضا را رد کرد.
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روز پنجشنبه ،بهای جهانی نفت بیش از  0/2درصد افزایش یافت .پس از کاهش بهای نفت به زیر  30دالر در هر بشکه،
برخی از فعاالن بازار نفت اقدام به سودگیری و افزایش تقاضا نمودند که سبب افزایش بهای نفت در این روز شد .این افزایش
علیرغم احتمال اعالم گزارش آژانس انرژی اتمی مبنی بر انجام تعهدات هستهای از سوی ایران در روز جمعه ،روی داد.
روز جمعه ،بهای نفت برنت  0/3و بهای نفت خام امریکا  2/7درصد سقوط کرد .بهای نفت در این روز به پایینترین
سطح  05ساله رسید .کاهش ارزش سهام در چین و نزدیک شدن به زمان اعالم پایان تحریمها علیه ایران مهمترین دالیل
کاهش بهای نفت در این روز بودند.
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ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
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14447

14407

14412

14258

14414

149

4

14632

138434

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

138557

138215

137998

138493

138355

138324

001

138309

109884

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

109576

109030

109325

107635

108428

108799

025

109072

110185

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

110075

108540

108815

108840

109375

109129

004

109177

3355

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

3155

3086

3031

3076

2894

3048

1299

3503

3316

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

3141

3044

3048

3103

2942

3056

1175

3463

16346

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(

16399

16516

16151

16379

15988

16287

314

16815

17698

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

--

17219

17716

17241

17147

17331

423

18096

5912
9849

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

5872
9825

5929
9985

5961
9961

5918
9794

5804
9545

5897
9822

227
301

6034
10127

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

دايره اخبار اقتصادي
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