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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 ،شاخصهای بخش مسکن ماه ژانویه مطلوب نبوده و اعتماد مصرفکنندکان در ماه فوریه کاهش یافت .در مقابل،
سفارش کاالهای بادوام ،درآمدها و هزینههای شخصی رشد بسیار مناسبی داشت .نرخ رشد اقتصادی فصل چهارم نیز از  0/7به 1/0
درصد تجدید نظر شد.
در اروپا ،آمارهای مقدماتی شاخص مدیران خرید نشان میدهد چشمانداز اقتصاد برای فعاالن اقتصادی تیره شده و آنها انتظار
دارند از رشد اقتصادی در فصلهای آینده کاسته شود .آمارهای پولی نشان میدهد رشد عرضه پول در منطقه یورو افزایش یافته ولی
همچنان رشد تسهیالت پرداختی به بخش خصوصی بدون تغییر است .شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد که همچنان خطر
تورم منفی اقتصاد منطقه یورو را تهدید میکند و سیاستهای پولی انبساطی نتوانسته این خطر را دفع نماید.
در انگلستان ،آقای کارنی رییس بانک مرکزی از احتمال صفر شدن نرخ بهره سخن گفت ولی منفی شدن آن را به شدت رد
کرد .رشد اقتصادی فصل چهارم نیز در تخمین ثانویه  0/5درصد در مقیاس فصلی باقی ماند .اگرچه اعتماد مصرفکننده در فوریه
امیدها در مورد رشد قوی اقتصادی در فصل نخست سال  6012را کمرنگ نمود.
در ژاپن سخنان آقای کورودا و حمایت وی از نرخ بهره منفی و از سوی دیگر عدم دفاع از منفی شدن بیشتر آن ،در کنار عدم
تغییر تورم پا یه در ماه ژانویه ،اهم اخبار اقتصادی هفته مورد بررسی بودند.
در بازار ارز ،ارزش دالر به دلیل انتشار آمار مثبت از عملکرد اقتصاد ایاالت متحده افزایش نشان داد .در هفته گذشته ،شاخص
دالر که ارزش دالر در برابر سبدی از ارزهای عمده را اندازه میگیرد ،با افزایش  1/26درصدی به  86/62واحد رسید .همچنین به
دلیل افزایش نگرانی ها از احتمال خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ارزش پوند در برابر دالر به شدت کاهش یافت و باعث فشار
کاهشی بر یورو شد.
در بازار طال ،اگرچه تقویت دالر و بهبود در بازارهای سهام اقبال به فلز زردرنگ را کاهش داد ،اما جو کلی به نفع طال بود .ورود
سرمایه به صندوقهای طال و همچنین نگرانیها در مورد آینده اقتصاد جهانی مانعی در مقابل افت بیشتر بهای طال بودند.
بهای نفت برنت و امریکا روز جمعه هفته گذشته در مقایسه با روز جمعه هفته ما قبل آن افزایش یافت .انتشار شایعات در مورد
جلسه اوپک و روسیه در ماه مارس برای تثبیت سطح تولید در سطوح ماه ژانویه گذشته و کاهش سطح تولید نفت شیل امریکا و ادامه
این روند تا سال  ،6017مهمترین دالیل افزایش بهای نفت در هفته گذشته بود.

1

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  -اداره مطالعات و سازمانهای بينالمللی
بهرهبرداری از اين گزارش در صورت ذکر منبع بالمانع است.
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امريکا
مسکن
افت شاخص ( NAHBشاخص اعتماد تولیدکنندگان مسکن) در ماه فوریه و همچنین کاهش تعداد خانههای شروع به
ساخت در  16ماهه منتهی به ژانویه ،که ارقام آن دو هفته گذشته منتشر شده بود ،بر روند نزولی بخش مسکن در ماههای
ابتدایی سال میالدی تاکید داشتند .در هفته گذشته نیز شاخص استاندارد اند پورز-کیسشیلر که مهمترین شاخص قیمت
مسکن در آمریکاست ،منتشر شد .شاخص مذکور در ماه دسامبر در مقایسه با ماه دسامبر سال قبل  5/7درصد رشد داشته که
برابر با رشد ساالنه این شاخص در ماه نوامبر بوده است .عدم افزایش رشد شاخص مسکن در ماه دسامبر در مقایسه با نوامبر
نشان از عدم افزایش تقاضا در پایان سال  6015داشت .در ماه ژانویه فروش خانههای غیرنوساز در مقایسه با ماه دسامبر تنها
 0/77درصد افزایش داشت .در مجموع ،در یک ساله منتهی به ژانویه  6012در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،فروش
خانههای غیر نوساز به  5/77میلیون واحد رسیده که چندان مطلوب ارزیابی نشده است .همچنین در ماه ژانویه فروش
خانههای نوساز  8/6درصد در مقایسه با ماه دسامبر کاهش یافت .در مجموع ،در یک ساله منتهی به ژانویه  6012در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل فروش خانههای نوساز به  787هزار واحد رسید که  8/6درصد کمتر از رقم مشابه در ماه قبل بوده
است.
اعتماد مصرف کننده
انتشار شاخص اعتماد مصرفکننده ماه فوریه نشان داد که سطح اعتماد مصرفکنندگان چه در مورد شرایط حال و چه در
مورد شرایط آینده افت نموده است .شاخص اعتماد مصرف کننده از  87/6واحد در ماه ژانویه به  86/6واحد در ماه فوریه
کاهش یافته است .در مقایسه با ماه ژانویه تعداد افرادی که معتقد بودند یافتن شغل سختتر و وضعیت کسب و کار بدتر شده،
افزایش داشته است .اما انتظارت تورمی درماه فوریه در مقایسه با ماه ژانویه تغییر محسوسی نداشت .در مقایسه میانگین سه
ماه منتهی به فوریه با سه ماه گذشته ،این چهارمین دوره پی در پی است که سطح اعتماد مصرفکنندگان دچار افول میگردد.
در چند ماه گذشته افت بازارهای سهام و کاهش ارزش داراییهای اشخاص مهمترین دلیل افت اعتماد بود .اما به نظر میرسد
هنوز مصرفکنندگان به بازگشت رکود اقتصادی اعتقاد ندارند .البته افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در دیدگاه
مصرفکنندگان نسبت به آینده تاثیرگذار بوده است .در مجموع کاهش اعتماد مصرفی میتواند سبب کاهش مصرف در چند
ماه آینده شود.
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سفارش کاالهاي بادوام
در ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر سفارش کاالهای بادوام  7/8درصد افزایش یافت .همچنین افت  5/1درصدی ماه
دسامبر این سفارشات در بازبینی نهایی به  -5/0درصد اصالح شد .در ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر ،سفارش هواپیماهای
غیرنظامی  57/6درصد افزایش داشت .سفارش کاالهای بادوام بدون در نظر گرفتن اقالم مربوط به حمل ونقل از جمله
هواپیما ،در ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر  1/6درصد افزایش یافته که از رشد مطلوب سفارش کاالهای بادوام در سایر
بخشها خبر داشت .سفارش کاالهای سرمایهای در این ماه  7/8درصد افزایش داشت که موجب امیدواری در مورد روند آتی
کسب و کار در امریکا شد .هر چند ارقام ماه ژانویه سبب بهبود اعتماد در مورد رشد تولیدات کارخانهای شده اما با توجه به
کاهش سفارشات کارخانهای در سه ماهه منتهی به ژانویه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ،هنوز نمیتوان در مورد
روند قطعی کسب و کار در آینده نزدیک نظر قطعی صادر نمود.
ارقام موجودی انبار ،از آنجایی که به طور مستقیم در محاسبات تولید ناخالص داخلی وارد میشود ،اهمیت فراوانی مییابد.
در ماه ژانویه موجودی انبار کارخانهای  0/1درصد در مقایسه با ماه قبل از آن کاهش داشت .همچنین در  2ماه از  7ماه گذشته
موجودی انبار کاهش یافته که این مسئله یکی از نقاط منفی گزارش اخیر اداره آمار امریکا بود.
درآمد و هزينههاي شخصي
در ماه ژانویه درآمدهای شخصی  0/5درصد در مقایسه با ماه دسامبر رشد نموده که باالترین نرخ رشد از ژوئن 6015
تاکنون بوده است .در ماه ژانویه بیشترین سهم در افزایش درآمدهای شخصی مربوط به افزایش حقوق و دستمزدها بوده که
 6/5برابر بیشتر از رشد ماه دسامبر میباشد .کاهش بیکاری مهمترین عامل افزایش درآمدها بوده است.
در ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر هزینههای اشخاص  0/5درصد افزایش داشته که باالترین نرخ رشد از ماه مه
گذشته تاکنون بوده است .در ماه دسامبر این هزینهها تنها  0/1درصد در مقیاس ماهانه افزایش یافته بود .البته در محاسبات
مقدماتی ،نرخ رشد هزینههای اشخاص در ماه دسامبر نیز صفر درصد بوده که در گزارش نهایی به  0/1درصد مورد تجدید نظر
قرار گرفت .در ماه ژانویه هزینههای واقعی با خارج کردن اثر تورم  0/7درصد افزایش داشته که در ماه دسامبر به  0/6درصد
رشد در مقیاس ماهانه رسیده بود .در ماه ژانویه هزینههای مصرف کاالهای بادوام و غیر بادوام به ترتیب  1/1و  0/7درصد
افزایش یافتند .همچنین هزینه خدمات که باالترین سهم را در هزینههای اشخاص دارا است ،در ماه ژانویه  0/7درصد در ماه
رشد کرده که بسیار مطلوب ارزیابی شده است.
هر چند در ماه ژانویه هزینههای مصرفی رشد بسیار خوبی داشته اما با توجه به اینکه در ماه فوریه میزان اعتماد
مصرفکنندگان افت نموده ،به نظر میرسد در ماه فوریه هزینههای اشخاص رشد کمتری در مقایسه با ماه ژانویه داشته باشد.
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رشد اقتصادي
در دومین برآورد صورت گرفته توسط اداره آمارهای اقتصادی امریکا ،نرخ رشد اقتصادی این کشور در فصل نهایی 6015
از  0/7درصد در برآورد نخست به  1/0درصد در مقیاس فصلی مورد تجدید نظر واقع شد .آنچه که سبب شد نرخ رشد
اقتصادی در فصل مذکور مورد تجدید نظر قرار گیرد ،کاهش در رشد منفی سرمایهگذاری ناخالص خصوصی از  -6/5به
 -0/7درصد بود .البته نرخ رشد مصرف خصوصی از  6/6به  6/0درصد کاهش داشت .در مورد هزینههای دولت نیز به مانند
مصرف افت ثبت شد .اما در مجموع نرخ رشد اقتصادی مورد تجدید نظر صعودی قرار گرفت.

منطقه يورو
شاخص مديران خريد
آمارهای مقدماتی شاخص مدیران خرید در اروپا نشان میدهد چشمانداز اقتصاد برای فعاالن اقتصادی تیره شده است.
شاخص مدیران خرید کل با کاهش  0/8واحدی در ماه فوریه نسبت به ماه قبل به  57واحد رسید .در همین دوره ،شاخص
مدیران خرید در بخش خدمات و صنعت به ترتیب کاهش  0/2و  1/7واحدی را تجربه کرد .این نشان میدهد که از
خوشبینی فعاالن اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد کاسته شده و آنها انتظار دارند رشد اقتصادی در فصلهای آینده نزولی شود.
آمارهاي پولي
از دو سال قبل بانک مرکزی اروپا سیاستهای پولی غیراستاندارد را با هدف تحریک اقتصاد منطقه یورو در پیش گرفته
است .آمارهای ماه ژانویه  6012نشان میدهد که رشد تسهیالت پرداختی به بخش خصوصی نسبت به ماه مشابه سال قبل
تغییری نکرده و در سطح  1/7درصد باقی مانده است .البته سیاستهای پولی انبساطی باعث شده عرضه پول در تعریف
گسترده ( )M3به شدت افزایش یابد .عرضه پول در ماه ژانویه  6012نسبت به ماه قبل  7/8درصد رشد کرده که افزایش 0/6
واحد درصدی را نسبت به ماه قبل نشان میدهد .همچنین ،عرضه پول در ماه ژانویه  6012نسبت به ماه مشابه سال قبل 5
درصد رشد کرده است .بنابراین سیاست پولی انبساطی توانسه عرضه پول را به شدت تقویت کند.
تورم
شاخص قیمت مصرفکننده در ماه ژانویه  6012نسبت به ماه مشابه سال قبل  0/7درصد رشد داشته است .در حالی ،که
شاخص مذکور در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل 1/7 ،درصد افت داشته است .در همین راستا ،تورم پایه در ماه ژانویه نسبت به
ماه مشابه سال قبل  1درصد و نسبت به ماه قبل  -1/7درصد بود .این اطالعات نشان میدهد که همچنان خطر تورم منفی
اقتصاد منطقه یورو را تهدید میکند و سیاستهای پولی انبساطی نتوانسته این خطر را دفع نماید.
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ديگر آمارها
رشد اقتصادی آلمان در فصل آخر سال  6015نسبت به فصل قبل  0/7درصد بود .همچنین نرخ رشد اقتصادی فصل
چهارم  6015نسبت به فصل مشابه سال قبل  6/1درصد بود .این آمار نشان میدهد اقتصاد آلمان موتور محرک اقتصاد اروپا
است و علیرغم مشکالت اقتصاد یورو ،این اقتصاد همچنان در وضعیت بهتری قرار دارد.
انگلستان
سخنراني رييس کل بانک مرکزي
روز سهشنبه رییس کل بانک مرکزی انگلستان و همکارانش ،پاسخگوی پارلمان این کشور پیرامون مسائلی از جمله
پیشبینیها از آینده اقتصاد بودند .در این جلسه آقای کارنی اعالم کرد که بانک مرکزی میتواند نرخ بهره را در صورت لزوم
به صفر تقلیل دهد .اما دنبالهروی از سوئد ،دانمارک و حوزه یورو در منفی نمودن نرخ بهره برای تحریک رشد اقتصادی و تورم
را به شدت رد کرد .وی با تاکید بر عدم تمایل به منفی نمودن نرخ بهره ،از احتمال به کارگیری سایر ابزار سیاستی بانک برای
مقابله با روند نزولی اقتصاد کشور سخن گفت .او گفت :اگر در موقعیتی قرار بگیریم که نیاز به محرکهای پولی بیشتر باشد،
در ابتدا نرخ بهره را به صفر درصد کاهش و سپس خرید داراییها را افزایش و نوع داراییهای قابل خرید را متنوعتر میکنیم.
به عالوه ،مدتزمان رسیدن به تورم مورد هدف (6درصد) را افزایش خواهیم داد.
وی جهان را در مسیر رشد اقتصادی و نرخهای بهره نازل دانست که احتمال هرگونه شوک مالی در آن وجود دارد .ولی
انگلستان به منظور حفظ سوددهی بانکها ،از نرخ های بهره منفی اجتناب خواهد نمود .عالوه بر این ،نرخهای بهره منفی
ضربه اساسی به بخش ساختوساز مسکن وارد خواهد کرد .زیرا سودگیری از وامهای رهنی سخت میشد اگر بانکها مجبور
به پرداخت بهره بر روی سپردههایشان نزد بانک مرکزی انگلستان بشوند.
رشد اقتصادي
رشد فصلی اقتصادی انگلستان برای فصل چهارم سال  6015میالدی در سطح  0/5درصد در دومین تخمین به ثبت رسید.
در مقیاس سالیانه نیز رشد  1/8درصدی نهایی گردید .در این تخمین ،اگرچه ارقام بخشهای تولیدات صنعتی و ساختوساز در
مسیر نزولی تجدیدنظر شد ،ولی بهبود در بخش خدمات ،از تغییر روند ارقام رشد اقتصادی نسبت به پیشبینیهای ابتدایی
جلوگیری نمود.
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اعتماد مصرفکننده
بررسیهای موسسه  GfKنشان میدهد که تمایالت مصرفکنندگان از  +7در ماه ژانویه به صفر در ماه فوریه که کمترین
سطح یک سال گذشته بود ،رسیده است .گفتنی است اقتصاد انگلستان به مخارج مصرفکننده به شدت حساس است و افت
این ارقام میتواند به کاهش رشد اقتصادی در فصل نخست سال منجر شود.

ژاپن
سخنراني رييس کل بانک مرکزي
روز دوشنبه ،آقای کورودا رییس بانک مرکزی ژاپن ،ضمن دفاع از منفی نمودن نرخ بهره ژاپن در ماه گذشته ،از عدم
تمایل بانک مرکزی به منفی نمودن بیشتر نرخ بهره بدون در نظر گرفتن تاثیرات این اقدام بر روی اقتصاد و قیمت
مصرفکنندگان سخن گفت .گفتنی است که بانک مرکزی ژاپن به طور غیرمنتظره در ماه گذشته نرخ بهره سیاستی خود را
منفی نمود .این تصمیم در وضعیتی اتخاذ شد که بازارهای مالی پرنوسان و رشد اقتصاد جهانی ضعیف ،تالشهای این کشور
برای مهار تورم منفی را دچار اخالل کرده بود .این اقدام بانک مرکزی انتقاد بسیاری از قانونگذاران این کشور را در برداشت.
آن ها معتقد بودند که منفی نمودن نرخ بهره و نتیجه آن که تضعیف ین است ،به ضرر صادرات ژاپن بوده و اوضاع موسسات
مالی که از بازده نزولی بر روی وامهایشان رنج میبرند ،بدتر خواهد شد .آقای کورودا ضمن دفاع از این حرکت ،اعالم نمود که
نرخهای منفی هزینه استقراض را کاهش و محرک رشد اقتصادی خواهد بود.
تورم
قیمت پایه مصرفکننده ژاپن در ماه ژانویه در مقایسه با ژانویه سال گذشته رشدی نداشت .این موضوع نشان داد که
کاهش مداوم در هزینههای انرژی ،تورم این کشور را کماکان در سطوح کمتر از  6درصد مورد هدف بانک مرکزی نگه خواهد
داشت .گفتنی است رشد ثابت در تورم پایه این کشور که قیمت انرژی در آن لحاظ و مواد غذایی در آن نمیباشد ،همسو با
پیشبینیها بود.
چين
رشد بدهي چين تا سال 9102
به نظر می رسد نسبت بدهی چین به تولید ناخالص داخلی حداقل برای  7سال دیگر رو به افزایش باشد .این امر ،بر
مخاطرات پیش روی سیاستگذاران تأکید دارد .زیرا آنان تالش دارند بدون ایجاد حباب اعتباری ،از عمیق تر شدن رکود
اقتصادی جلوگیری نمایند .با انتشار گزارشی مبنی بر گسترش اعطای وامهای جدید فراتر از باالترین سطح تاریخی (6/51
6

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

هزار میلیارد یوآن معادل  765میلیارد دالر در ماه ژانویه) توسط بانکهای چین؛ نگرانیها پیرامون وضعیت استقراض این
کشور در هفته گذشته بر جسته شد .کمتر از یک هفته پس از افزایش هزینه بیمه نکول اوراق قرضه چین به باالترین سطح 7
سال اخیر ،مؤسسه استاندارد اند پورز روز سهشنبه اعالم کرد :افزایش بدهیهای چین میتواند رتبه اعتباری این کشور را
تحت فشار نزولی قرار دهد .بانک مرکزی چین برای تقویت اقتصاد این کشور که سال گذشته کندترین رشد در  65سال اخیر
را تجربه نمود؛ کماکان درصدد کاهش هزینههای استقراض میباشد .این بانک به منظور هدایت نرخهای بهره بازار به سطوح
پایینتر ،هفته گذشته در قالب تسهیالت وامدهی میانمدت خود؛ نرخ بهره وامهای شش ماهه را از  7به  6/65درصد کاهش
1

داد و بدین طریق به بازار ،نقدینگی تزریق نمود.

ريسک افت ارزش يوآن همزمان با بازگشايي بازار اوراق قرضه اين کشور
باز شدن بازار اوراق قرضه چین به روی سرمایهگذاران خارجی ،امکان دسترسی آزادتر صندوقهای جهانی به اوراق قرضه
این کشور با نرخهای بازده باالتر از اقتصادهای عمده دنیا را مهیا کرد .اما ریسک افت ارزش یوآن مشکل جدی این صندوق
ها محسوب میگردد.
بانک مرکزی چین روز چهارشنبه اعالم کرد :اغلب موسسات مالی خارجی ،دیگر به مجوز مقامات چینی برای سرمایه
گذاری در بازار اوراق قرضه بین بانکی این کشور که ارزش آن  75هزار میلیارد یوآن (  5/7هزار میلیارد دالر) است ،نیاز
نخواهند داشت .در بازار مذکور سهم مالکیت خارجی تا پایان ژانویه سال جاری کمتر از  6درصد بوده است .نرخ بازده اوراق
قرضه ده ساله چین  6/67درصد بوده که بیش از نرخ بازده  1/77درصدی اوراق قرضه آمریکا و باالتر از سایر کشورهای عضو
گروه  10میباشد .شایان ذکر است نرخ بازده اوراق قرضه دولتی سوئیس و ژاپن پایینتر از صفر است.

6

بانک مرکزی چین در راستای حمایت از یوآن که موجب باالترین جریان خروجی سرمایه از این کشور شد ،بیش از 700
میلیارد دالر از ذخایر ارزی خود را طی شش ماه گذشته از دست داده است .با این وجود ،نرخ یوآن به دنبال افت حیرت آور در
برابر دالر ،از اوت سال گذشته تاکنون  5درصد تضعیف شده است.

1

2

اخبار اقتصادی روز بانک مرکزی شماره 177
اخبار اقتصادی روز بانک مرکزی شماره 175
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کره
در کره انتشار شاخص تمایالت مصرفکننده در ماه فوریه نشان از آن داشت که این شاخص از  100واحد در ماه ژانویه به
 86واحد در فوریه رسیده که کمترین سطح  6ماه گذشته است.

تحوالت بازار ارزهاي عمده

ارزش دالر امریکا در روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر ین ،یورو ،فرانک و پوند به ترتیب ،1/76 ،1/66
 0/27و  7/28درصد تقویت گردید.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  1/0877-1/1070دالر و هر پوند در محدوده
 1/7677-1/7150دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  116/11-117/88ین متغیر بود.
عوامل تقویت دالر در برابر دیگر اسعار
 انتشار آمار جدید از بهبود وضعیت اقتصاد در آمریکا
عوامل تضعیف دالر در برابر دیگر اسعار
 بیثباتی در بازار نفت و ارزش سهام در بورس ایاالت متحده
عوامل تضعیف پوند در برابر دیگر اسعار
 نگرانی از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا
روز دوشنبه  66فوریه ،به دلیل افزایش قمیت نفت و عملکرد مثبت سهام ،دالر در مقابل سبدی از ارزهای عمده تقویت
شد .همچنین ،نگرانی ها در مورد احتمال خروج انگلستان از اتحادیه اروپا منجر به افت ارزش یورو و پوند شد .احتمال تغییر
جایگاه انگلستان در اروپا ،باعث شده ارزش پوند با  1/76درصد کاهش به کمترین مقدار در هفت سال گذشته برسد و در پایان
معامالت هر پوند با  1/7178دالر معامله شود .ارزش یورو نیز کاهش یافت و هر یورو در برابر  1/10075دالر معامله شد.
ارزش دالر در برابر ین  0/67درصد افزایش یافت و هر دالر با  116/66ین معامله شد .شاخص دالر با  0/6درصد افزایش به
 87/766واحد رسید.
روز سهشنبه  67فوریه ،به دلیل تنش در بازار نفت ،تقاضا برای ارزهای مطمئنی مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس افزایش
یافت و این ارزها در مقابل دالر و یورو تقویت شدند .این تغییرات باعث شد ین به باالترین میزان دو هفته گذشته و فرانک به
باالترین میزان سه هفته گذشته برسد .عالوه بر این ،سخنان رئیس کل بانک مرکزی ژاپن نیز در تقویت ین موثر بود .آقای
کرودا بیان کرده بود که سرعت بخشیدن به چاپ پول به باال بردن انتظارات برای افزایش قیمتها منجر نخواهد شد و باید به
محدودیتهای سیاست پولی در تقویت رشد توجه داشت .در پایان معامالت ،ارزش یورو در مقابل دالر کاهش یافت و هر
یورو با  1/1065دالر معامله شد .شاخص دالر با  0/08درصد افزایش به  87/76واحد رسید.
روز چهارشنبه  67فوریه ،در ادامه نگرانیها از وضعیت انگلستان در اتحادیه اروپا پوند به کمترین میزان در هفت سال
گذشته رسید .ارزش پوند با  0/2درصد کاهش در مقابل  1/7867دالر معامله شد .ین نیز به دلیل کاهش تقاضا برای دیگر
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ارزها در نتیجه افت قیمت نفت و وضعیت انگلستان تقویت شد .در پایان معامالت ،هر دالر در مقابل  111/720ین معامله
شد .شاخص دالر نیز با  0/06درصد کاهش به  87/72واحد رسید.
روز پنجشنبه  65فوریه ،آمارهای صنعت در ایاالت متحده نشان داد که این بخش از اقتصاد به سمت بهبودی حرکت
میکند و این مسئله به بهبود تقاضا برای داراییهای پرریسکتر منجر شد .با آمارهای مثبت از اقتصاد امریکا ،فدرال رزرو
میتواند نرخ بهره را در سال جاری افزایش دهد که تقویت دالر را به دنبال خواهد داشت .بنابراین ،دالر در مقابل یورو تقویت
شد و نرخ دالر در برابر یورو  0/1درصد افزایش یافت و هر یورو در برابر  1/1067دالر معامله گردید .دالر همچنین در مقابل
ین تقویت شد و هر دالر با  0/2درصد افزایش در مقابل  116/86ین معامله شد .شاخص دالر نیز با کاهش محدود به
 87/716واحد رسید.
روز جمعه  68فوریه ،آمارهای جدید از اقتصاد آمریکا نشان داد که این کشور در مسیر بهبودی اقتصادی قرار دارد ،لذا
فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را در سال جاری افزایش دهد .آمارها نشان داد که رشد اقتصادی ایاالت متحده در فصل
چهارم سال  6015کند شده اما نه به شدتی که انتظار میرفت .از طرف دیگر در همین دوره ،هزینه مصرفی خانوارها افزایش
یافته است .شاخص دالر با  0/62درصد افزایش به  86/62واحد رسید .هر یورو نیز با  0/6درصد کاهش در مقابل 1/0871
دالر معامله شد .همچنین دالر با  0/77درصد افزایش در مقال  117/88ین معامله شد.
نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

 6ماهه
1/44185

 2ماهه

 09ماهه

-

0/06191

-

-1/10210
0/11863

دالر

1/63561

يورو

-1/21729

-1/09292

پوند

1/52130

1/13803

-

فرانک

-1/41461

-1/16841

-

-1/64181

ين

1/11651

1/11168

-

1/14408

درهم امارات

0/18610

0/96251

-

0/51011

يوآنمرجع

-

-

-

8/35

لير ترکيه

00/2111

09/1981

09/1111

09/0129
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تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/60 ،درصد کااهش یافات .نوساانات هفتاه گذشاته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  1606/20-1675/70دالر برای هر اونس در نرخهای پایانی ثبت شد.

روز دوشنبه ،بهای نقدی طال  1/2درصد کاهش یافت .تقویت دالر و همچنین تمایل معاملهگران به ریسک ،سبب دوری از
بازار طال و افت قیمت شد .بهای طال پس از صعود هفتههای اخیر که به باالترین سطح یک ساله نیز رسید ،کماکان از 1600
دالر برای هر اونس بیشتر است .برخی از تحلیلگران افت این روز بها را به سودگیری از قیمتهای باالی  1600دالر در هر
اونس میدانند.
روز سهشنبه ،بهای نقدی طال  1/5درصد افزایش یافت .افت در بازارهای سهام و همچنین هجوم سرمایه به صندوقهای
طال ،سبب شد که افت بهای روز گذشته فلز زرد رنگ تا حدودی جبران شود.
روز چهارشنبه ،بهای نقدی طال با  6/1درصد افزایش به بیشتر از  1650دالر برای هر اونس رسید و باز هم نزدیک
بیشترین سطح یک سال اخیر قرار گرفت .ریسک گریزی اصلیترین دلیل رشد بهای طال بود .در این روز نگرانیها از رشد
اقتصاد جهانی و افت بازارهای سهام از دالیل صعود قیمت بود.
روز پنجشنبه ،اگرچه تقویت در بازار سهام از رشد قیمت طال کم کرد ولی بهای طال کماکان در مسیر صعودی قرار داشت
و  0/2درصد افزایش یافت .گفتنی است که عوامل تکنیکی شکلدهنده اصلی مسیر حرکت طال در این روز بودند .اگرچه حاکم
شدن فضای ریسکگریزی نیز در رشد بها بی تاثیر نبود.
روز جمعه ،بهای نقدی طال یک درصد کاهش یافت .تقویت دالر و بازارهای سهام جهانی از دالیل افت بهای طال بود.
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در مجموع ،صندوقهای نگهدارنده طال در هفته گذشته بیشترین ورود سرمایه از سال  6008میالدی تاکنون را به ثبت
رساندند .اصلیترین دلیل ورود سرمایه را می توان به نگرانی در مورد اقتصاد جهانی و اقبال به طال به عنوان یک دارایی امن
نسبت داد.

نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 10/58 ،درصد افزایش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  71/76-77/07دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  76/67دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه
هفته ماقبل آن 2/67 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه -75/68
 77/67دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  77/55دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای
هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  66/70-68/76دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 66/86دالر قرار گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/07 ،درصد افزایش یافت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام افزایش یافت .موسسه بینالمللی انرژی  IEAدر این روز پیشبینی نمود که در سال
 6012و  6017تولید نفت شیل امریکا به ترتیب  200و  600هزار بشکه در روز کاهش خواهد داشت .مدیر موسسه مذکور در
یک همایش صنعتی عنوان داشت قیمت  60دالر برای هر بشکه نفت خام ،قیمت مناسب هم برای تولیدکنندگان و هم
مصرفکنندگان نفت است .رشد بازار سهام امریکا به افزایش بهای نفت در این روز کمک کرد.
روز سهشنبه ،بهای جهانی نفت خام باز هم کاهش یافت .در این روز ،وزیر عربستان احتمال هر گونه کاهش در تولید نفت
این کشور را رد کرد و عنوان داشت افزایش تقاضا در نهایت اضافه عرضه موجود در بازار را جذب خواهد نمود .وی همچنین
عنوان داشت که انتظار دارد در نشست ماه مارس اعضای اوپک برای تثبیت سطح تولید در سطوح تولید شده در ماه ژانویه
گذشته به توافق برسند .البته در صورت تحقق این ادعا ،در بازار نفت هنوز  1میلیون بشکه اضافه عرضه باقی خواهد ماند که
افزایش بهای نفت را دچار تردید مینماید .وزیر نفت ایران نیز تثبیت سطوح تولید در حد تولید ماه ژانویه گذشته را مضحک
نامید و این سیاست را در جهت جلوگیری از افزایش تولید نفت ایران دانست.
روز چهارشنبه ،بهای نفت افزایش یافت .ایجاد یک مشکل فنی در بارگیری نفت خام در یکی از سکوهای نفت دریای
شمال در اسکاتلند سبب افزایش بهای نفت خام شد .همچنین افزایش تقاضای سوخت در امریکا علیرغم افزایش ذخایر نفت
این کشور ،افزایش بهای نفت امریکا را در پی داشت.
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روز پنجشنبه ،بهای نفت کمتر از دو روز گذشته آن افزایش یافت .ادامه انتشار شایعات در مورد جلسه اوپک و روسیه در
ماه مارس برای تثبیت سطح تولید در سطوح ماه ژانویه گذشته و کاهش سطح تولید نفت شیل امریکا و ادامه این روند تا سال
 ،6017مهمترین دالیل افزایش بهای نفت در هفته گذشته بود .در این روز شرکت کانینانتال ریسورس 1یکی از بزرگترین
شرکتهای تولید کننده نفت شیل در داکوتای شمالی ،اعالم نمود که قصد دارد تکمیل پروژه خود در میدان نفتی بیکن را به
تاخیر بیاندازد .همچنین شرکت خدمات فنی هالیبرتون 6از کاهش  5هزار نفری پرسنل خود خبر داده است.
روز جمعه بهای نفت اندکی کاهش یافت .بهبود آمارهای اقتصادی در امریکا ،احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی توسط
فدرال رزرو را افزایش داد .در این روز بهای نفت در حالی کاهش یافت که تعداد سکوهای استخراج نفت امریکا برای دهمین
هفته متوالی افت داشت .البته سودگیری از رشد بهای نفت در چند روز گذشته یکی از مهمترین عوامل کاهش بهای این ماده
سیاه بود .در این روز خبر مبنی بر بروز مشکل در خطوط انتقال نفت عراق و همچنین نیجریه و در نتیجه کاهش  600هزار
بشکه در روز عرضه نفت جهانی تاثیر چندانی بر روند بازار نفت نداشت و تنها از سرعت کاهش بهای آن کاست.
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