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خالصه

در امریکا سفارش کاالهای بادوام به شدت کاهش یافت که این کاهش در بخش حمل و نقل چشمگیرتر بود.
همچنین نرخ رشد ساالنه اقتصادی فصل چهارم در مقایسه با فصل سوم ،به  0/7درصد رسید که بسیار کمتر از رشد
اقتصادی در فصل ما قبل آن بود .در ماه دسامبر سطح اعتماد مصرف کننده با توجه به افزایش اشتغال و بهبود شرایط کسب
و کار افزایش یافت.
رئیس کل بانک مرکزی اروپا ،اعالم کرد که اقتصاد منطقه یورو با تقویت اقتصاد داخلی و ضعف اقتصاد جهانی
روبهرو است .این دو نیرو در جهتهای عکس بر اقتصاد اروپا تاثیر میگذارند .لذا برنامه بانک مرکزی اروپا تقویت اقتصاد
داخلی و غلبه آن بر ضعف اقتصاد جهانی است.
ثبت کمترین رشد اقتصادی  3سال گذشته در سال  5002میالدی ،رشد فصلی  0/2درصدی در فصل چهارم
 5002و رشد  5واحدی شاخص اعتماد مصرفکننده در ماه ژانویه ،از مهمترین تحوالت اقتصادی انگلستان در هفته گذشته
بود.
افزایش تورم درماه دسامبر و ابقای نرخ بیکاری در سطح  3/3درصد ،افت تولیدات صنعتی در ماه دسامبر و نیز
منفی شدن نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن ،از عمدهترین تحوالت اقتصادی این هفته در ژاپن بود.
در بازار ارز ،ارزش یورو در مقابل دالر تقویت و ارزش ین در برابر دالر تضعیف شد .افت سفارش کاالهای بادوام
در ایاالت متحده این دیدگاه را تقویت میکند که کاستی تقاضای جهانی باعث افت رشد اقتصادی میشود و فدرال رزرو با
احتمال باالتری نرخ بهره سیاستی را در سطح فعلی حفظ مینماید .در نتیجه این تحوالت ارزش یورو در مقابل دالر تقویت
شد .همچنین ،بعد از کاهش نرخ بهره سیاستی در ژاپن ،ارزش دالر در مقابل ین به باالترین سطح در شش هفته گذشته
رسید.
بهای نفت برنت و امریکا روز جمعه هفته گذشته در مقایسه با روز جمعه هفته ما قبل آن افزایش یافت .احتمال توافق
تولیدکنندگان نفت اوپک و غیر اوپک برای کاهش سطح تولید نفت ،ارقام ضعیف اقتصادی امریکا و احتمال تعویق افزایش
نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو و کاهش موقعیتهای کسری در بازار نفت مهمترین عوامل افزایش بهای نفت خام
بودند.
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امريکا
افت سفارش کاالهاي بادوام
در ماه دسامبر سفارش کاالهای بادوام  2/0درصد نسبت به ماه نوامبر کاهش یافت .در همین مدت میزان این سفارشات
بدون در نظر گرفتن اقالم پرنوسان مربوط به حمل و نقل ،کاهش  0/5درصدی را تجربه نمود .بر اساس ارقام منتشره در ماه
دسامبر ،سفارش هواپیماهای نظامی و غیر نظامی به ترتیب  96/0و  56/4درصد کاهش یافته است .سفارش مربوط به وسایل
نقلیه موتوری نیز برای دومین ماه پیاپی تنزل یافت .در ماه دسامبر سفارش کاالهای سرمایهای و ماشینآالت نیز افت
چشمگیری داشت .این کاهش حتی در مورد سفارش سختافزارهای کامپیوتری و ارتباطی نیز مشهود بود .در این بین به نظر
میرسد افزایش در موجودی انبار تنها عامل مثبت برای رشد اقتصادی امریکا باشد .با توجه به کاهش سفارش کاالهای
سرمایهای در سه ماهه گذشته ،انتظار رشد اقتصادی قوی در فصل نخست  5009وجود ندارد.همچنین شایان ذکر است به طور
معمول به علت سردی هوا در فصل نخست سال نرخ رشد اقتصادی کمتر از سایر فصول است.
بهبود اعتماد مصرفي
در ماه ژانویه سطح اعتماد مصرفکنندگان امریکا با  0/69واحد رشد نسبت به ماه دسامبر گذشته به  69/0واحد رسید.
رشد شاخص اعتماد مصرفکننده در حالی روی داد که افت شاخصهای بازارهای جهانی سهام ،حتی در امریکا سبب کاهش
سهام در پرتفوی دارایی افراد شده است .به نحوی که از ابتدای ژانویه تا روز  04ژانویه 0شاخص سهام  ،S&P500حدود 7
درصد افت نموده بود .به نظر میرسد افزایش سطح اعتماد مصرفکننده در ماه ژانویه بیشتر به واسطه رشد اشتغال و بهبود
شرایط کسب و کار بوده است .همچنین از منظر مصرفکنندگان ،دورنمای اشتغال در ماههای پیشرو روند بهبود خواهد داشت
که این مسئله کمک شایانی به افزایش شاخص اعتماد مصرفکنند نموده است .البته شایان ذکر است متوسط شاخص اعتماد
مصرف کننده در سه ماهه گذشته در مقایسه با سه ماهه ماقبل آن  4/4واحد کاهش یافته که میتوان آن را به افت
شاخصهای سهام در سه ماهه گذشته نسبت داد .اما در مجموع به نظر میرسد مصرف کنندگان اعتماد کافی به اقتصاد امریکا
دارند.
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این مدت نیمی از دوره زمانی محاسبه شاخص اعتماد مصرف کننده ماه ژانویه را در بر میگیرد .دوره مورد بررسی در هر ماه از پانزدهم ماه قبل تا چهاردهم ماه جاری

میباشد.
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افت رشد اقتصادي
بر اساس برآوردهای اولیه اداره تجزیه و تحلیل آماری امریکا ،در فصل چهارم در مقایسه با فصل سوم ،اقتصاد این کشور
 0/9درصد رشد نمود .در همین بازه زمانی اما در مقیاس ساالنه ،نرخ رشد اقتصادی امریکا به  0/7درصد رسید .در حالی که در
فصل دوم و سوم نرخ رشد ساالنه فصلی به ترتیب  3/6و  5درصد اعالم شده بود که نشان دهنده روند نزولی نرخ رشد
اقتصادی از فصل دوم تا فصل چهارم سال  5002میباشد .با توجه به برآورد اولیه نرخ رشد اقتصادی فصل چهارم ،اقتصاد
امریکا در سال  5002در مقایسه با سال  5004رشد  5/4درصدی داشته که برابر با نرخ رشد اقتصادی سال  5004در مقایسه با
سال ما قبل آن است .در فصل چهارم در مقایسه با فصل سوم مصرف  5/5و هزینههای دولتی  0/7درصد افزایش داشتند.
مصرف کاالهای بادوام  4/3درصد و غیر بادوام  0/2درصد افزایش یافته و به نظر میرسد سهم مصرف در رشد اقتصادی در
وضعیت مناسبی قرار دارد .در همین مدت رشد سرمایهگذاری خصوصی  5/2درصد کاهش یافت .در زیر شاخه سرمایهگذاری
تنها بخشی که رشد مطلوبی در این دوره ثبت نمود ،موجودی انبار بوده است که رشد 5/5درصدی را به ثبت رسانده است..
فدرال رزرو
کمیته سیاست بازار باز فدرال رزرو در هفته گذشته نرخ بهره کلیدی را بدون تغییر باقی گذاشت .فدرال رزرو پس از این
تصمیم ،در بیانیه خود اعالم کرد که انتظار دارد نرخ بهره بازار به تدریج افزایش یابد .همچنین فدرال رزرو به دقت تحوالت
اقتصاد جهانی و بازارهای مالی و پیامدهای آنها را بر بازار اشتغال و تورم امریکا رصد مینماید .به نظر میرسد فدرال رزرو
نگران افزایش ریسک تاثیرپذیری اقتصاد امریکا از ضعف اقتصاد جهانی است .به خصوص که آمارها ،از کاهش تورم به واسطه
افت بهای نفت و کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه پایانی  5002خبر داشت .همچنین افت شدید سفارش
کاالهای بادوام از کاهش اعتماد تولیدکنندگان و سرمایهگذاران نشان دارد .بر این اساس ،تحلیلگران بازار احتمال افزایش نرخ
بهره کلیدی فدرال رزرو در نشست ماه مارس را بسیار ضعیف ارزیابی مینمایند .به نظر میرسد فدرال رزرو در تعیین مسیر
سیاستگذاری خود دچار سردرگمی شده است .در حالی که کاهش تورم گذرا ارزیابی میشد فدرال رزرو سیاست افزایش نرخ
بهره را از دسامبر سال قبل کلید زد .اما آنچه حادث شد این واقعیت است که نه تنها تورم کاهش یافته بلکه انتظارات تورمی
نیز در حال کاهش میباشد .به این ترتیب عقب نشینی فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره در ماه مارس قابل درک است.
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منطقه يورو
بانک مرکزي اروپا
آقای دراگی ،رئیس کل بانک مرکزی اروپا ،اعالم کرد که اقتصاد منطقه یورو با تقویت اقتصاد داخلی و ضعف اقتصاد
جهانی روبهرو است .در اقتصاد منطقه یورو ،نشانههای بهبودی مشاهده میشود و مصرف ،نیروی محرک این فرآیند است.
آقای دراگی ،روند بهبود اقتصادی در این منطقه را به سیاستهای پولی انبساطی ،کاهش قیمت انرژی و سیاست مالی خنثی
نسبت داد .از طرف دیگر ،تحوالت اقتصاد چین باعث کاهش تقاضای جهانی و عدماطمینان در بازارهای مالی شده است .این
دو نیرو در جهتهای عکس بر اقتصاد اروپا تاثیر میگذارند ،لذا بانک مرکزی اروپا باید به دنبال تقویت اقتصاد داخلی و غلبه
آن بر ضعف اقتصاد جهانی باشد.
اعتبارات
نرخ رشد وامهای اعطا شده به بخش خصوصی در ماه دسامبر  5002نسبت به ماه مشابه سال قبل در سطح  0/4درصد
بود .نرخ رشد اعتبارات در ماه نوامبر  5002نیز  0/4درصد بود .با اعمال سیاستهای پولی انبساطی توسط بانک مرکزی اروپا
انتظار میرفت که نرخ رشد عرضه پول و نرخ اعطای تسهیالت به بخش خصوصی افزایش یابد .اما علیرغم اقدامات انجام
شده ،نرخ رشد عرضه پول ( )M3در ماه دسامبر  5002نسبت به ماه مشابه سال قبل  4/7درصد بود که نسبت به ماه نوامبر
 5002کاهش  0/4واحد درصدی را نشان میدهد.
تورم
آمارهای مقدماتی تورم پایه در منطقه یورو نشان میدهد که این نرخ در ماه ژانویه  5009افزایش یافته است .بانک مرکزی
اروپا برای مقابله با نگرانی ناشی از تورم منفی و تعمیق رکود اقتصادی در منطقه یورو سیاستهای پولی انبساطی غیراستاندارد
را از اواسط سال  5004در پیش گرفت .افزایش تورم پایه در این منطقه نشان از اثرگذاری سیاستهای پولی بانک مرکزی
اروپا دارد .نرخ تورم پایه در ژانویه  5009نسبت به ماه گذشته به  0/0درصد رسید .الزم به ذکر است که نرخ تورم پایه 0/6
درصد در ماه دسامبر 6 ،5002به ثبت رسید .بانک مرکزی اروپا هدف تورمی حدود دو درصد را دنبال میکند.
انگلستان
رشد اقتصادي
اقتصاد انگلستان سال  5002میالدی را با کمترین رشد در  3سال گذشته به پایان رساند .ثبت رشد  5/5درصدی ،در
حالی که سال  5004میالدی رشد  5/6درصدی ثبت شده بود و اقتصاد انگلستان لقب سریعترین رشد اقتصادی در میان
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اقتصادهای پیشرفته را به خود گرفته بود ،چندان مورد قبول نبود .تنزل رشد اقتصاد جهانی نیز از میانه سال  5002و همزمان با
کاهش رشد در چین و افول قیمت نفت که باعث آشفتگی اقتصادهای نوظهور شده بود ،آغاز گردید.
رشد اقتصادی فصل چهارم در انگلستان 0/2 ،درصد نسبت به فصل سوم افزایش یافت .رشد سالیانه در فصل چهارم نیز
 0/6درصد بود و از رشد  5/0درصد فصل سوم کمتر بود .ارقام رشد اقتصادی از نگرانیها در مورد افت شدید اقتصاد این کشور
کاست .تقاضای داخلی انگلستان کماکان در وضعیت خوبی قرار دارد .اما اکثر تحلیلگران معتقدند که رشد اقتصادی  5سال
گذشته محقق نخواهد شد ،مگر اینکه بهبود اقتصاد جهانی رخ دهد .آقای کارنی رییس بانک مرکزی انگلستان ،هفته گذشته
اعالم کرده بود که تنها با مشاهده رشد باالتر از میانگین بلندمدت و نیز رشد در دستمزدها اقدام به افزایش نرخ بهره در این
کشور خواهد نمود .در حال حاضر تحلیلگران زمان تقریبی این اتفاقات را انتهای سال  5009میالدی میدانند.
اعتماد مصرفکننده
شاخص اعتماد مصرفکننده ماه ژانویه موسسه  GfKروز جمعه برای انگلستان منتشر شد .این شاخص با رشد  5واحدی
سبب شد که شاخص اعتماد در این کشور در سطح  +4واحد قرار گیرد .بهره برداری خانوارها از حراجهای ماه ژانویه
اصلیترین دلیل بهبود وضعیت مصرفکنندگان بود.
ژاپن
تورم -بيکاري
قیمت مصرفکننده ژاپن در ماه دسامبر 0/0 ،درصد افزایش یافت و دومین افزایش متوالی ماهیانه را به ثبت رساند .شاخص
قیمت مصرفکننده به استثنای مواد غذایی تازه ،در سطح  003/3واحد قرار گرفت .گفتنی است در سال  ،5000شاخص در
سطح  000واحد در نظر گرفته شده است .بر اساس مقیاس سالیانه ،رشد  0/2درصدی شاخص قیمت مصرفکننده در سال
 5002و سومین سال متوالی رشد شاخص به ثبت رسید .تورم این کشور کماکان زیر سطح  5درصد مورد هدف بانک مرکزی
ژاپن قرار دارد.
بیکاری نیز در دسامبر ،مطابق پیشبینیها در سطح  3/3درصد تثبیت گردید .گفتنی است که این نرخ بیکاری تنها اندکی
بیشتر از کمترین سطح  50سال گذشته یعنی  3/0درصدی قرار دارد که در ماه اکتبر ثبت گردید.
توليدات صنعتي
تولیدات صنعتی ژاپن در ماه دسامبر  0/4درصد در مقایسه با نوامبر افت نمود .ارقام سالیانه نیز نشان از افت  0/9درصدی
تولیدات صنعتی دارد .گفتنی است که این ماه شدیدترین افت از ماه مه تاکنون به ثبت رسید.
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بانک مرکزي ژاپن
بانک مرکزی ژاپن نیز به کلوپ بانکهای مرکزی با نرخ بهره منفی پیوست .این بانک در جلسه روز جمعه اقدام به کاهش
نرخ بهره و رساندن آن به  -0/0درصد نمود .به رغم افزایش سهام و قیمت اوراق قرضه این کشور ،تحلیلگران اقتصادی در
سراسر دنیا با این اقدام بانک مرکزی ژاپن ،بیش از گذشته نگران کاهش رشد اقتصادی در چین و نیز ریسک کاهش رشد
اقتصاد جهانی شدند .این اقدام بانک مرکزی ژاپن قسمتی از روندی بود که از سوی سایر بانکهای مرکزی در هفتههای اخیر
کلید خورده بود .اکثر بانکهای عمده مرکزی نشانههایی از آمادگی برای مقابله با کاهش رشد در اقتصادهای نوظهور و افت
بهای نفت خام نشان دادهاند .این اقدام غیرمنتظره بانک مرکزی ژاپن ضعف تورم در سطح بینالمللی را نشان میدهد و نیز
نگرانیهای جدید از جنگ ارزی ایجاد میکند .زیرا اقدامات انبساط پولی در اروپا و ژاپن به یورو و ین فشار وارد مینماید.
چين
روز چهارشنبه یکی از اعضای سابق کمیته سیاست پولی بانک مرکزی چین ،خواهان آن شد که دخالت در بازار ارز متوقف
شود تا از این طریق بتوان ذخایر خارجی کشور را حفظ نمود .وی اذعان نمود شناور نمودن نرخ یوآن از افت آتی آن جلوگیری
خواهد کرد .وی خواهان افزایش دامنه نوسانات یوآن به  7/2-02درصد شد .تحت این سیستم ،سرمایه گذاران در صورتی که
تشخیص دهند یوآن به اندازه کافی و متناسب با بنیانهای اقتصادی افت نموده ،میتوانند قبل از رسیدن نرخ ارز به حد پایین
دامنه معامالتی به خرید آن اقدام نمایند .در این فاصله ،دولت باید به منظور محدود کردن خروج سرمایه ،کنترلهای سرمایهای
موجود را سختتر نماید .در سیستم فعلی ،بانک مرکزی چین اجازه نوسان یوآن در دامنه  5درصد روزانه نرخ مرجع را میدهد.
به سبب کندی رشد اقتصادی چین و افزایش خروج سرمایه از این کشور ،نرخ یوآن در برابر دالر در شش ماه گذشته حدود 9
درصد تضعیف شده است .این امر ،بانک مرکزی این کشور را بر آن داشت که در سال گذشته رقم بیسابقه  203میلیارد دالر از
ذخایر خارجی خود را به منظور تقویت یوآن استفاده نماید.
کره
اقتصاد کره وابسته به صادرات به چین است و کاهش صادرات به این کشور ،رشد اقتصادی کره را تحت تاثیر گذاشته
است .کاهش صادرات کره نه تنها به دلیل کاهش رشد اقتصادی چین ،بلکه به دلیل توسعه فعالیت شرکتهای چینی در
زنجیره تامین کاالها (وابستگی کمتر به کاالهای واسطهای وارداتی) بوده است .همچنین ،افزایش نااطمینانی نسبت به رشد
اقتصادی کره باعث خروج سرمایه از این اقتصاد شده است .الزم به ذکر است در نتیجه تحوالت خارجی ،بانک مرکزی کره

6

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

پیشبینی رشد اقتصادی سال  5009را از  3/5درصد به  3درصد و پیشبینی نرخ تورم را از  0/7درصد به  0/4درصد
کاهش داد.
رشد اقتصادي فصل چهارم 5102
اقتصاد کره جنوبی در سه ماهه چهارم سال میالدی گذشته  3/0درصد در دوره ساالنه و  0/9درصد نسبت به سه ماهه
قبل از آن رشد کرده است .در شرایطی که نگرانی نسبت به کندی رشد اقتصاد جهانی و به ویژه چین ،اقتصاد کره را تهدید
میکند اما رشد تقاضای داخلی توانسته تا حدود زیادی این نقیصه را جبران نماید .به طوری که مصرف در دوره مذکور 0/2
درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش داشته است .کسری تجاری در این دوره به دلیل محدود شدن صادرات افزایش داشته
است .صادرات  5/0درصد و واردات  5/9درصد در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم افزایش یافته است.

تحوالت بازار ارزهاي عمده

ارزش دالر امریکا در روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در مقابل ین ،فرانک و پوند به ترتیب  0/70 ،0/66و
 0/02درصد تقویت و در مقابل یورو  0/30درصد تضعیف گردید.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  0/0933-0/0640دالر و هر پوند در محدوده
 0/4533-0/4395دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  009/30-050/03ین متغیر بود.
عوامل تقويت دالر در مقابل ديگر اسعار

 سیاستهای پولی انبساطی در ژاپن
 افزایش قیمت نفت که می تواند بخش نفتی اقتصاد امریکا را تقویت نماید.
عوامل تضعيف دالر در مقابل ديگر اسعار

 احتمال حفظ نرخ بهره سیاستی در ایاالت متحده برای دورهای طوالنی
 کاهش رشد اقتصادی ایاالت متحده
 کاهش قیمت نفت
روز دوشنبه  52ژانویه ،کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث شد سرمایهگذاران به ارزهای کممریسمکتمری
مانند یورو ،فرانک سوئیس و ین ژاپن متمایل شوند .بعد از باالترین رکورد تولید نفت توسط عراق ،قیمت نفت در بازار 9
درصد کاهش یافت .همچنین نشانهای برای کاهش تولید از سوی مقامات سازمان اوپک وجود نداشت .این تحوالت به
کاهش قمیت نفت و متعاقب آن کاهش شاخصهای سهام در ایاالت متحده منجر شد .در پایان معامالت ،همر دالر بما
 0/4درصد کاهش در مقابل  009/33ین و با  0/3کاهش در مقابل هر فرانک سوئیس معامله شد .هر یورو نیز بما 0/2
درصد افزایش در مقابل  0/0920دالر معامله شد.
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روز سهشنبه  59ژانویه ،قیمت نفت در بازار صعود کرد و باعث شد ارزش دالر در مقابل ین ژاپن و فرانک سموئیس
تقویت شود .افزایش قیمت نفت موجب ارتقای ریسکپذیری سرمایهگذاران شد تا با قرضگرفتن ارزهمای کممبمازده و
خرید داراییهای پربازده سودآوری خود را افزایش دهند .در پایان معامالت روز سهشنبه ،هر دالر با  0/0درصد افزایش
در مقابل  009/40ین و با  0/4درصد افزایش در مقابل  0/0093فرانک سوئیس معامله شد .شاخص دالر با  0/3درصد
کاهش به  66/090واحد رسید .ارزش لیره استرلینگ در برابر دالر امریکا  0/72درصد رشد یافت.
روز چهارشنبه  57ژانویه ،ارزش دالر در برابر یورو بعد از تصمیم فدرال رزرو برای حفظ نرخ بهره سیاسمتی کماهش
یافت .برخالف انتظارات شکلگرفته در بازار ،فدرال رزرو تصمیم گرفت نرخ بهره سیاستی را تغییر ندهمد و در بیانیمهای
که بعد از جلسه منتشر کرد عنوان نمود که قصد دارد سرعت افزایش نرخ بهره را بازبینی نماید .در بیانیه همچنمین بمه
نگرانی ها در مورد رشد اقتصاد جهانی اشاره شده است .در پایان معامالت ،همر دالر بما  0/5درصمد افمزایش در مقابمل
 009/97ین معامله شد .هر یورو نیز با  0/5درصد افزایش در مقابمل  0/0960دالر معاملمه شمد .شماخص دالر بما 0/4
درصد افزایش به  69/627واحد رسید.
روز پنجشنبه  59ژانویه ،بعد از انتشار کاهش سفارش کاالهای بادوام در ایاالت متحده ،ارزش دالر به کمترین مقدار
در یک هفته گذشته در مقابل یورو رسید .افت سفارش کاالهای بادوام این دیدگاه را تقویت میکند که کاستی تقاضای
جهانی باعث افت رشد اقتصادی در ایاالت متحده میشود .در این شرایط ،فدرال رزرو به احتممال بیشمتری نمرخ بهمره
سیاستی را در سطح فعلی حفظ مینماید .هر یورو با  0/42درصمد افمزایش در مقابمل  0/0640دالر معاملمه شمد و بمه
باالترین سطح از  50ژانویه رسید.
روز جمعه  56ژانویه ،ارزش دالر در مقابل ین به باالترین سطح در شش هفته گذشته رسید .این تحوالت بعد از آن
رخ داد که بانک مرکزی ژاپن یکی از نرخهای بهره سیاستی خود را به محدوده منفی کاهش داد .بانک مرکمزی ژاپمن
اعالم کرد که نرخ بهره روی ذخایر اضافی بانکها را به  -0/0درصد کاهش میدهد و این سیاست به واگرایمی بیشمتر
سیاست های پولی میان ایاالت متحده و ژاپن منجر شد .در نتیجه ،هر دالر با  5/4درصد افزایش در مقابل  050/02ین
معامله شد .در پایان معامالت شاخص دالر با  0/0درصد افزایش به  66/299واحد رسید.
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نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

 6ماهه
1/56262

 9ماهه

 05ماهه

-

0/02012

-

1/10059
0/11911

دالر

1/60261

يورو

-1/17429

-1/19600

پوند

1/25935

1/63655

-

فرانک

-1/60661

-1/65351

-

-1/60151

ين

1/15500

1/00559

-

1/50626

درهم امارات

0/12256

0/56960

-

0/20659

يوآنمرجع

-

-

-

0/32

لير ترکيه

00/9561

05/1055

05/1656

05/1611

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/92 ،درصد افزایش یافت .نوسانات هفته گذشته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0004/62-0059/70دالر برای هر اونس در نرخهای پایانی ثبت شد.

در بازار طال ،افت قیمت نفت و شاخص بازار سهام ،نگرانی در مورد اقتصاد جهانی ،عدم ارائه عالئم جدید از افزایش آتی
نرخ بهره در امریکا و همچنین ارقام نه چندان قابل قبول رشد اقتصادی فصل چهارم در امریکا ،از دالیل صعود بهای طال در
هفته مورد بررسی بودند.
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روز دوشنبه ،بهای طال  0/9درصد افزایش یافت .ضعف دالر ،در پی افت مجدد در قیمت نفت و همچنین بازار سهام،
سبب اقبال به طال گردید .نگرانی در مورد چشمانداز اقتصاد جهانی ،این سوال که فدرال رزرو با چه سرعتی اقدام به افزایش
نرخ بهره خواهد نمود را بار دیگر بر سر زبانها انداخت .این بانک روز سهشنبه و چهارشنبه جلسه داشت ولی تلقی تحلیلگران
عدم تغییر نرخ در این جلسه بود .به عالوه انتشار ارقام رشد اقتصادی فصل نهایی  5002امریکا در روز جمعه نیز یکی دیگر از
شاخصهایی بود که تمرکز معاملهگران را از ابتدای هفته به خود جلب نمود.
روز سهشنبه ،بهای طال با  0/3درصد رشد به بیشترین سطح  05هفته اخیر رسید .همزمان با آغاز جلسه دو روزه فدرال
رزرو ،تحلیلگران در انتظار ارائه نشانهای در مورد زمان افزایش آتی نرخ بهره توسط این بانک بودند .بی تفاوتی معاملهگران به
بهبود این روز بازار سهام سبب شد که تقاضا برای داراییهای امن همچون طال افزایش یافته و قیمت باال رود.
روز چهارشنبه ،بهای طال با  0/9درصد رشد به روند صعودی خود ادامه داد .فدرال رزرو در این روز اعالم نمود که اقتصاد
جهانی و پیشرفتهای بازارهای مالی را به دقت تحت نظر دارد .این بانک دست به تغییر نرخ بهره سیاستی خود نزد .در
مجموع بهای طال  00درصد در سال  5002میالدی کاهش یافت و سومین سال متوالی افت بها را پشت سر گذاشت .در ماه
ژانویه سقوط بازارهای سهام و نیز نگرانیها از رشد اقتصادی چین ،سبب شد که بهای فلز زرد رنگ  9درصد افزایش یابد .در
جانب تقاضای فیزیکی ،پیشبینیها نشان از آن دارد که واردات طال از سوی چین ،با توجه به افزایش تقاضای فصلی با
نزدیک شدن به زمان تعطیالت سال نوی چینی ،در سطح قوی و مناسبی قرار داشته باشد.
روز پنجشنبه ،بهای طال  0/6درصد کاهش یافت .افزایش بهای نفت خام و نیز رشد شاخصهای سهام ،سبب افت بهای
طال شد .معاملهگران با مشاهده بهبود نسبی وضعیت و افزایش بها در روز چهارشنبه ،اقدام به سودگیری نمودند.
روز جمعه بهای طال  0/5درصد افزایش یافت .این اتفاق پس از آن افتاد که ارقام رشد اقتصادی امریکا در روز جمعه،
چندان مورد قبول نبود و سبب شد که همزمان با افت ارزش دالر ،بهای طال افزایش یابد و بیشترین افزایش ماهیانه در یک
سال گذشته را ثبت نماید.

نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 4/44 ،درصد افزایش یافت .به نرخهای
پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  30/34-33/95دالر معامله گردید و متوسط
هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  35/06دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته
ماقبل آن 7/69 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه 30/20-34/74
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دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  35/90دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه
نفت خام اوپک در محدوده  52/00-59/59دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  59/34دالر قرار
گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 00/60 ،درصد کاهش یافت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام بیش از  2/5درصد کاهش یافت .وزیر نفت عراق اعالم نمود تولید نفت این کشور در
ماه دسامبر به باالترین سطح تاریخی خود رسیده و این کشور حتی میتواند در آینده نفت بیشتری تولید نماید .در ماه دسامبر
عراق  4/03میلیون بشکه در روز نفت تولید نموده بود.
روز سهشنبه بهای جهانی نفت خام بیش از  4درصد افزایش یافت .وزیر نفت عراق اعالم نمود که به نظر میرسد
عربستان و روسیه به عنوان بزرگترین تولید کنندگان نفت خام جهان ،در مورد کاهش تولید نفت برای کمک به افزایش بهای
آن از خود نرمش نشان دادهاند.
روند افزایش بهای نفت در روز چهارشنبه نیز ادامه یافت .روسیه اعالم نمود که احتمال همکاری این کشور با اوپک برای
کاهش سطح تولید نفت وجود دارد .البته رشد بهای سوختهای گرمایشی در امریکا نیز به روند افزایشی قیمت نفت کمک
کرد.
روز پنجشنبه ،قیمت نفت  9درصد افزایش یافت .وزارت انرژی روسیه اعالم نمود که عربستان خواستار کاهش  2درصدی
تولید نفت کشورهای تولید کننده نفت از جمله کشورهای غیر عضو اوپک شده است .این به معنی کاهش  200هزار بشکه در
روز تولید نفت روسیه میباشد .در صورت تحقق ،این نخستین توافق در  00سال اخیر بین تولیدکنندگان جهانی نفت به منظور
ایجاد تعادل در بازار نفت خواهد بود .وزارت انرژی روسیه اعالم نموده اوپک در تالش است در ماه آینده جلسهای برای
دستیابی به این توافق ترتیب دهد.
روز جمعه روند افزایش بهای نفت برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت .بدین ترتیب بهای نفت از قیمت حداقلی در
 5هفته گذشته تاکنون ،حدود  52درصد تقویت شده است .در طول هفته گذشته روند بسته شدن موقعیتهای کسری در
بازار نفت ادامه یافت .پس از انتشار ارقام ضعیفتر از انتظار رشد اقتصادی و تورم امریکا در طول دو هفته گذشته ،احتمال
تعلل فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره کلیدی قوت گرفته که این مسئله با استقبال معامله گران و اقدام به خرید آنها در
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بازار نفت همراه بود.
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