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خالصه

در امریکا شاخص  ISMکارخانهای بهبود یافته و شاخص غیرکارخانهای همچنان نشان دهنده رشد مثبت بوده و سبب
کاهش نگرانی در مورد رکود در بخش کارخانهای شد .در ماه فوریه اشتغال غیرکشاورزی رشد بسیار بهتر از پیشبینی داشت
و انتظارات در مورد بهبود مصرف را تقویت کرد.
در اروپا ،شاخصهای اقتصادی روند مثبتی را ترسیم کردند :نرخ بیکاری به روند کاهشی خود ادامه داد ،نرخ تورم پایه
افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و شاخص آیندهنگر مدیران خرید بهبود یافت .حرکت این شاخصها در یک جهت نشان
میدهد اقتصاد اروپا ممکن است به زودی روند بهبود را آغاز نماید.
در انگلستان ،ارقام پیشنگر در هر سه بخش اقتصاد (کارخانهای ،ساختوساز و خدمات) نشان از ضعیف شدن رشد
اقتصادی داشت.
کاهش نرخ بیکاری در ژاپن و همچنین رشد تولیدات صنعتی در ماه ژانویه ،اصلیترین آمارهای اقتصادی منتشره در
این هفته آرام از منظر شاخصهای اقتصادی بود.
افزایش نااطمینانی نسبت به رشد اقتصاد جهانی و واگرایی در سیاستهای پولی میان اقتصادهای بزرگ دنیا باعث
ایجاد تردید در تمایل فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره سیاستی شد .همچنین تقویت تقاضا برای ارزهای مطمئن ،منجر به
افزایش ارزش ین گردید .بنابراین در هفته گذشته ،ارزش دالر در مقابل ارزهای عمده کاهش یافت.
در هفته مورد بررسی ،بهای طال افزایش یافت .اصلیترین دلیل رشد قیمت را میتوان به تضعیف دالر و همینطور
حجم باالی ورود سرمایه به صندوقهای نگهدارنده این فلز ارزشمند نسبت داد.
بهای نفت برنت و امریکا روز جمعه هفته گذشته در مقایسه با روز جمعه هفته ما قبل آن افزایش یافت .تشدید
سیاستهای پولی انبساطی در چین ،کاهش تعداد سکوهای استخراج و تولید نفت و در مقابل افزایش تقاضای نفت در
امریکا ،انتشار شایعات در مورد جلسه مشترک اعضای اوپک و روسیه در بیستم ماه مارس برای تثبیت تولید در سطوح ماه
ژانویه گذشته و کاهش تولید اوپک در ماه فوریه در مقایسه با سطوح حداکثری ماه ژانویه ،از مهمترین دالیل افزایش بهای
نفت در هفته گذشته بودند.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

امريکا
شاخص ISM
این شاخص بر اساس نظرسنجی از  033مدیر بخش کارخانهای در امریکا تهیه شده و توسط موسسه مدیریت عرضه در روزهای
آغازین هر ماه برای ماه قبل منتشر میشود .شاخص  ISMدر بخش کارخانهای بر اشتغال ،موجودی انبار محصوالت ،سفارشات جدید و
تحویل کاال نظارت دارد .بهبود این شاخص در ماه فوریه در مقایسه با ماه قبل از آن تا حدودی نگرانی در مورد رکود در بخش
کارخانهای را کاهش داد .این شاخص از  84/2واحد در ماه ژانویه به  84/5واحد در ماه فوریه افزایش یافته و نشان داد از سرعت انقباض
در بخش کارخانهای در ماه فوریه به شدت کاسته شده است .در گزارش ماه فوریه بهبود در مورد سفارشات جدید ،تولید و اشتغال نمایان
بود .هر چند ماه فوریه ،پنجمین ماه متوالی بود که شاخص  ISMکارخانهای در سطحی کمتر از  53واحد انتشار مییابد که نشان دهنده
انقباض در بخش کارخانهای است اما در  5ماه اخیر این شاخص به سطح  80واحد نرسیده است .بر اساس یافتههای تاریخی ،سطح 80
واحد به طور معمول با رکود گسترده در کل اقتصاد امریکا منطبق بوده است.
زیر شاخه مربوط به سفارشات جدید شاخص  ISMکارخانهای که دورنمای کاملتری از آینده در مقایسه با سایر زیرشاخهها ارائه
میکند ،در ماه فوریه به  55/5واحد رسیده که بیانگر رشد مثبت سفارشات بوده است .در گزارش جداگانهای که در هفته گذشته توسط
اداره آمار امریکا منتشر شد ،میزان سفارش کارخانهای در ماه ژانویه  5/6درصد در مقایسه با ماه دسامبر افزایش داشته است .در حالی که
در ماه دسامبر افت  2/4درصدی برای سفارش کارخانهای ثبت شده بود .در هفتههای قبل گزارش سفارش کاالهای بادوام نیز رشد
داشت .بر همین اساس پیشبینی میشود در ماههای پیشرو بخش کارخانهای رشد مثبت داشته باشد .البته در مورد رشد کل بخش
صنعت به واسطه کاهش تولیدات معدنی از جمله نفت شیل در امریکا احتمال انقباض هر چند اندک هنوز وجود دارد.
شاخص  ISMکارخانهای در نیویورک که یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد امریکا است ،از  58/6واحد در ماه ژانویه به 50/6
واحد در ماه فوریه کاهش یافته است .شایان ذکر است ،شاخص قیمت بخش کارخانهای از کاهش قیمت مواد اولیه و کاالهای ساخته
شده در این بخش در ماه فوریه در مقایسه با ماه ژانویه خبر داشته که بیانگر نبود فشارهای تورمی در شرایط کنونی است.
در بخش غیرکارخانهای شاخص  ،ISMنظرسنجی از  073مدیر خرید در صنایع مالی ،بیمه ،معامالت امالک ،ارتباطات را شامل
شده و در مجموع فعالیتهای تجاری در بخش خدمات را ارزیابی مینماید .این شاخص از  50/5واحد در ماه ژانویه به  50/8واحد در ماه
فوریه رسیده که علی رغم افت بسیار اندک بر ادامه روند رشد مثبت بخش مورد بررسی تاکید نموده است .افت اندک این شاخص در ماه
فوریه به واسطه کاهش رشد در مورد سفارشات جدید و اشتغال در بخش خدمات بوده است.
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اشتغال
در ماه فوریه اشتغال بخش غیرکشاورزی در مقایسه با ماه ژانویه  282هزار نفر افزایش یافت که  52هزار نفر بیشتر از رقم مورد
پیشبینی و  73هزار نفر بیشتر از افزایش اشتغال در ماه ژانویه بود .در ماه فوریه بیشترین رشد اشتغال مربوط به بخش خدمات بوده
است .در این ماه به مانند ماه ژانویه نرخ بیکاری در سطح  8/4درصد باقی ماند .افزایش بیش از انتظار اشتغال بخش غیرکشاورزی
سبب کاهش نگرانی در مورد بروز رکود اقتصادی در امریکا شد .پس از انتشار خبر افزایش اشتغال غیرکشاورزی ،بازار سهام این کشور
دچار افت شد .بهبود اشتغال یکی از عواملی است که میتواند فدرال رزرو را به افزایش نرخ بهره کلیدی ترغیب نماید .نکته قابل توجه
در گزارش ماه فوریه اشتغال ،کاهش  3/5درصدی میانگین درآمد هر ساعت کار در مقایسه با ماه ژانویه بود .در عین حال مشارکت
نیروی کار از  62/7درصد در ماه ژانویه به  62/4درصددر ماه فوریه افزایش یافت .در مجموع گزارش اشتغال ماه فوریه بسیار مطلوب
ارزیابی میشود .افزایش اشتغال میتواند افزایش مصرف و رشد بیشتر اقتصاد را به همراه داشته باشد.

منطقه يورو
شاخص مديران خريد
شاخص مدیران خرید بخش صنعت در ماه فوریه  2356با  3/2واحد افزایش نسبت به ماه قبل ،بهبود انتظارات را نشان میدهد.
شاخص مدیران خرید بخش خدمات که سهم قابل توجهی در اقتصاد منطقه یورو دارد نیز در ماه فوریه  2356افزایش  3/0واحدی را
تجربه کرد .در مجموع ،شاخص کل مدیران خرید در ماه فوریه با  3/0واحد افزایش به  50/3واحد رسید .این در حالی است که در ماه
ژانویه  ،2356شاخص کل مدیران خرید به طور تقریبی بدون تغییر بود.
تورم
آمارهای مقدماتی تورم نشان میدهد تورم در منطقه یورو کاهش یافته است .شاخص قیمت مصرفکننده در فوریه  2356نسبت به
ماه مشابه سال قبل  3/2درصد کاهش یافته است .در حالی که این شاخص در ماه ژانویه نسبت به ماه مشابه سال قبل  3/0درصد
افزایش داشت .تورم پایه که با حذف تغییرات قیمت انرژی و مواد غذایی محاسبه میشود ،در ماه فوریه  2356نسبت به ماه مشابه سال
قبل  3/7درصد رشد داشته است .این شاخص که برای پیشبینی روند آتی سطح قیمتها استفاده میشود ،کاهش  3/0واحد درصدی
نسبت به ماه قبل را نشان میدهد که منعکس کننده اثرگذاری سیاستهای پولی انبساطی بانک مرکزی اروپا است .الزم به ذکر است
که در ماههای اخیر نرخ تورم به دلیل کاهش قیمت انرژی ،افت کرده ولی انتظار میرود با اثرگذاری سیاستهای بانک مرکزی اروپا این
نرخ مجدد افزایش یابد.
بيکاري
آمار بیکاری منطقه یورو در ماه ژانویه  2356نشان داد بیکاری به  53/0درصد کاهش یافته است .بعد از بحران بدهی در اروپا و
رکود اقتصادی بعد از آن ،نرخ بیکاری به شدت در این منطقه افزایش یافته بود .با اعمال سیاستهای پولی انبساطی توسط بانک
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مرکزی اروپا ،نرخ بیکاری در مسیر نزولی قرار گرفت .البته انتظار میرفت ،نرخ بیکاری در ماه ژانویه  2356نسبت به دسامبر  2355تغییر
نداشته باشد چرا که پیشبینی میشد تولید در فصل پایانی سال  2355رشد محدودی داشته باشد .اما علی رغم این پیشبینیها نرخ
بیکاری در ماه ژانویه  3/5واحد درصد نسبت به دسامبر  2355کاهش یافت .البته نرخ بیکاری در آلمان در سطح  6/2درصد بودن تغییر
باقی ماند.

انگلستان
مديران خريد
بررسی بخش کارخانهای نشان میدهد که فعالیتهای این بخش در ماه فوریه به کمترین سطح  08ماه گذشته کاهش یافته است.
ارقام نشان از آن دارد که نااطمینانیها از اقتصاد بر کسبوکار نیز تاثیر داشته است .شاخص پیشنگر مدیران خرید در این بخش به 53/4
واحد افت کرده ،در حالی که در ماه ژانویه در سطح  52/4واحد قرار داشته است .در سایر بخشها نیز وضعیت به همین منوال بود .در
بخش ساختوساز ،مشاهده شد که رشد این بخش در ماه فوریه در کمترین سطح  53ماهه قرار گرفته است .شاخص مدیران خرید این
بخش از  55در ماه ژانویه به  58/2واحد رسیده است .در بخش خدمات که از آن به محرک رشد اقتصادی در انگلستان یاد میشود نیز
شاخص پیشنگر برای فوریه از  55/6واحد به  52/7واحد رسید .بسیاری از تحلیلگران نزدیک شدن به رفراندوم ابقا در اتحادیه اروپا از
سوی انگلستان ،کاهش رشد اقتصادی در چین و نیز بحران در خاورمیانه را دلیل اصلی تضعیف هر سه بخش اقتصاد انگلستان میدانند.
وامهاي رهني
وامهای رهنی در انگلستان بیشترین سطح  2سال گذشته را در ماه ژانویه به ثبت رساند .وامهای رهنی برای خرید مسکن از حدود
 75هزار عدد به  78هزار عدد رسید .در بخش دیگری از گزارش منتشره مشخص شد که اعتبار مصرفکنندگان نیز با بیشترین سرعت
یک دهه گذشته افزایش یافته است .سرعت رشد این شاخص  4/5درصد در مقایسه با ژانویه  2355رشد داشته است .روند بهبود اقتصاد
انگلستان به شدت به مصرف خانواری وابسته است که ارزش داراییهای آنان به دلیل افزایش در ارزش خانههایشان تقویت شده است.

ژاپن
بيکاري
بازار کار ژاپن کماکان یکی از نقاط قوت اقتصاد این کشور است .بیکاری هنوز هم نزدیک به کمترین سطح چندین ساله
خود قرار دارد .نرخ بیکاری در ماه ژانویه به  0/2درصد رسید که  3/5درصد از ماه دسامبر کمتر بود .نسبت شغل به جویندگان
کار در ماه ژانویه به  5/24رسید .در حالی که در ماه دسامبر این نسبت  5/27بود .گفتنی است که این نسبت بیشترین سطح از
سال  5445تاکنون است .تحلیلگران پیشبینی میکنند که سطوح باالی موجودی شغل ،نشان از روند نزولی نرخ بیکاری در
آینده دارد.

4

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

بخش صنعتي
تولیدات صنعتی ژاپن در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل به طور غیرمنتظره افزایش یافت .در حالی که افت خردهفروشی و
روند بهبود اقتصادی در سومین اقتصاد بزرگ دنیا را با چالش مواجه کرده بود .رشد  0/7درصدی تولیدات صنعتی در ماه ژانویه
در مقایسه با ماه قبل ،در حالی به وقوع پیوست که در ماههای نوامبر و دسامبر نسبت به ماههای قبل از آنها این شاخص به
شدت افت کرده بود .گفتنی است که تولیدات صنعتی در مقایسه با ژانویه  ،2355در حدود  0/4درصد کمتر شده بود.
تحلیلگران بهبود تولیدات صنعتی را موقتی دانسته و پیشبینی کردهاند که در ماه فوریه این شاخص بار دیگر افت کند.
تسريع اصالحات اقتصادي
معاون بانک مرکزی ژاپن اظهار داشت اکنون که این بانک نرخهای بهره منفی را به سیاست انبساطی تاریخی خود افزوده،
زمان آن رسیده که دولت آبه نیز تالش برای اصالحات اقتصادی را مضاعف کند .در حال حاضر ،سیاست های انبساطی اتخاذ
شده توسط بانک های مرکزی دنیا ،به حداکثر رسیده و الزم است دولت ها جهت احیای شرایط اقتصادی ،مسئولیت بیشتری را
برای ایجاد بنیانهای مورد نیاز بر عهده گیرند .اقتصاد ژاپن به منظور دستیابی به رشد پایدار ناگزیر است چالشها پیرامون
افزایش پتانسیل رشد میان مدت و در راس آن روند کاهش قیمتها را مهار نماید.
چين
در آخرین روز ماه فوریه ،بانک مرکزی چین ،نرخ ذخیره قانونی را  3/5درصد کاهش داده و به  57درصد رساند .میزان
یوآن تزریق شده به اقتصاد چین بر اثر این تغییر سیاستی 733 ،میلیارد ین (  537میلیارد دالر) تخمین زده میشود .بانک
مرکزی چین از اجرای این سیاست در ماههای قبل با توجه به تاثیر منفی آن بر ارزش یوآن در مقابل اسعار خارجی خودداری
نموده بود .اما در حال حاضر با توجه به کند شدن رشد اقتصادی این کشور و کاهش ابزارهای در دسترس بانک مرکزی برای
اجرای سیاستهای پولی انبساطی ،مجبور به این اقدام شده است .در حال حاضر جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی ،به اولویت
نخست بانک مرکزی چین تبدیل شده است.
افت متوالي ارزش يوآن
در پی تقویت شاخص دالر پس از انتشار آمار قوی اقتصاد آمریکا و کاهش نرخ مرجع یوآن توسط بانک مرکزی چین ،نرخ
یوآن برای هفتمین روز متوالی (طوالنیترین مدت کاهش از ماه دسامبر تاکنون) افت نمود .براساس قیمتهای سیستم
معامالت ارزی چین؛ روز دوشنبه ،نرخ برابری یوآن در برابر دالر در بازارهای شانگهای و هنگکنگ به ترتیب با  3/5و 3/36
درصد افت به  6/5845و  6/5533رسید .با این وجود ،هر دو نرخ داخلی و فرامرزی یوآن ،در مسیر اولین رشد ماهانه از ماه
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اکتبر تاکنون قرار گرفتهاند .در این روز ،بانک مرکزی چین نرخ مرجع یوآن را برای پنجمین روز متوالی کاهش داد
(طوالنیترین مدت کاهش از  7ژوئیه تاکنون) و به سطح هر دالر  6/5852یوآن رساند.

5

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 ،3/67 ،3/54
 3/04و  2/54درصد تضعیف گردید.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  5/3464-5/5336دالر و هر پوند در محدوده
 5/0457-5/8202دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  552/64-558/33ین متغیر بود.
عوامل تقویت ین در مقابل دیگر اسعار
 افزایش نااطمینانی نسبت رشد اقتصاد جهانی
عوامل تقویت دالر در مقابل دیگر اسعار
 آمار افزایش اشتغال در ایاالت متحده
عوامل تضعیف دالر در مقابل دیگر اسعار
 آمار کاهش دستمزد در ایاالت متحده
روز دوشنبه  24فوریه ،ارزش ین به دلیل تحریک تقاضای سرمایهگذاران برای این پول مطمئن افزایش یافت .انتشار بیانیه
گروه  23که در آن اقدام موثری برای بهبود رشد اقتصادی و وضعیت تورم منفی ارائه نشده بود ،موجب تقویت تقاضا برای
ارزهای مطمئن شد .در این بیانیه وزرای اقتصاد و مقامات بانکهای مرکزی گروه  23تالش کردند نگرانیها نسبت به رشد
اقتصاد جهانی را برطرف کنند و اعالم کردند که در مورد بازار ارز با یکدیگر مشورت خواهند داشت .از طرف دیگر ،آمارهای
تولیدات بخش صنعتی و فروش مسکن در ایاالت متحده منتشر شد که نشان داد وضعیت اقتصاد ضعیفتر از انتظارات قبلی
است و این موجب شد ارزش دالر تضعیف شود .در پایان معامالت ،هر دالر با  5درصد کاهش در مقابل  552/64ین معامله
شد .شاخص دالر نیز با کاهش به  44/255واحد رسید.
روز سهشنبه  5مارس ،دالر در مقابل ین تقویت شد و به باالترین سطح در یک ماه گذشته رسید .تقویت دالر به دلیل
تقویت بیش از انتظار ین در روز گذشته بود و انتشار آمارهای قوی از تولیدات کارخانهای ایاالت متحده منجر به تقویت
انتظارات برای افزایش نرخ بهره سیاستی توسط فدرال رزرو شد .دالر با  5/22درصد افزایش در برابر  558/30ین معامله شد.
هر یورو نیز با  3/34درصد کاهش در برابر  5/3462دالر معامله شد .شاخص دالر با  3/55درصد افزایش به  44/054واحد
رسید.
روز چهارشنبه  2فوریه ،دالر نتوانست روند روز گذشته را ادامه دهد و در مقابل ین تضعیف شد .در این روز ،تردید بود که
فدرال رزرو ممکن است به دلیل واگرایی سیاستهای پولی در جهان ممکن است نرخ بهره سیاستی را افزایش ندهد .هر دالر
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با  3/50درصد کاهش در مقابل  550/04ین معامله شد .همچنین ،برابری دالر و یورو در روز چهارشنبه بدون تغییر بود.
شاخص دالر با کاهش  3/57درصدی به  44/576واحد رسید.
روز پنجشنبه  0فوریه ،دالر بزرگترین کاهش خود را در سه ماه گذشته در مقابل یورو تجربه کرد .بعد از آنکه آمارها
کاهش اشتغال در بخش خدمات را نشان داد ،نگرانیها نسبت به آمار کلی اشتغال در ایاالت متحده تقویت شد .هر یورو با
 3/4درصد افزایش در مقابل  5/3457دالر معامله شد .هر دالر نیز با  3/37درصد افزایش در مقابل  550/50ین معامله شد.
شاخص دالر با  3/85درصد کاهش به کمترین میزان در یک هفته گذشته ( 47/863واحد) رسید.
روز جمعه  8مارس ،ارزش دالر در مقابل یورو به کمترین میزان در یک هفته گذشته رسید .این کاهش بعد از آن اتفاق
افتاد که آمارها کاهش دستمزد را در ماه فوریه نشان دادند .البته همزمان آمارهای قوی اشتغال منتشر شد .اما در مجموع ،این
تحلیل تقویت شد که فدرال رزرو عجلهای برای افزایش نرخ بهره سیاستی نخواهد داشت .در روز جمعه ،هر یورو با 3/07
درصد افزایش در مقابل  5/3445دالر معامله گردید .هر دالر نیز با  3/02افزایش  558 /30در مقابل ین معامله شد .در پایان
معامالت شاخص دالر با  3/24درصد کاهش به  47/361واحد رسید.
نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

 6ماهه
6/09496

 9ماهه

 21ماهه

-

2/16645

-

-6/61443
2/66515

دالر

6/63566

يورو

-6/22914

-6/23251

پوند

6/50066

6/13615

-

فرانک

-6/06366

-6/16266

-

-6/61966

ين

-6/62666

6/66112

-

6/69624

درهم امارات

2/63212

2/16119

-

2/51024

يوآنمرجع

-

-

-

4/35

لير ترکيه

22/9166

21/6166

21/6601

21/2291
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تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/25 ،درصد افزایش یافتت .نوستانات هفتته گذشتته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  5205/46-5263/43دالر برای هر اونس در نرخهای پایانی ثبت شد.

روز دوشنبه ،بهای نقدی طال یک درصد افزایش یافت .افت بازار سهام و ارقام ضعیف از اقتصاد امریکا در بخش مسکن،
اصلیترین دلیل رشد قیمت در این روز بود .رشد بها در این روز سبب شد که در مجموع قیمت بیشترین رشد ماهیانه در 8
سال گذشته را در ماه فوریه به ثبت برساند.
روز سهشنبه ،بهای نقدی طال  3/2درصد کاهش یافت .تقویت دالر و بهبود در بازار سهام دلیل افت قیمت بود .عالوه بر
آن ،ارقام قوی بخش کارخانهای و اشتغال بخش خصوصی از اقتصاد امریکا سبب شد که احتمال افزایش آتی نرخ بهره در
امریکا تقویت شود .به عالوه ،سخنان آقای دراگی رییس بانک مرکزی اروپا که در آن چشمانداز رشد اقتصادی و تورم را در
منطقه یورو نزولی دانسته بود ،توانست به تضعیف یورو و نزول بهای طال کمک کند.
روز چهارشنبه ،افت ارزش دالر امریکا ،سبب افزایش  3/4درصدی بهای نقدی طال شد.
افزایش بهای روز چهارشنبه در روز پنجشنبه نیز ادامه یافت و رشد  5/8درصدی بهای نقدی طال سبب شد که قیمت فلز
زرد به بیشترین سطح  50ماه گذشته نزدیک شود .نگرانیها در مورد ارقام اشتغال بخش غیر کشاورزی در روز جمعه
اصلیترین دلیل رشد قیمت در دو روز گذشته بوده است .اگرچه رشد کمتر از پیشبینی ارقام در بخش خدمات این کشور نیز
مزید بر علت شد.
روز جمعه ،بهای طال به رغم نوسان زیاد ،در سطوح نزدیک به روز پنجشنبه بسته شد .اگرچه دو مرتبه بهای طال به
بیشترین سطح  50ماهه خود رسید ،ولی سودگیری و عوامل تکنیکال ،سبب افت بها شدند .به عالوه ،ارقام فراتر از انتظار
اشتغال امریکا ،با تقویت دالر در ادامه روز ،به افت بهای طال کمک کرد.
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نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 4/54 ،درصد افزایش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  00/75-05/42دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  08/66دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه
هفته ماقبل آن 53/85 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه -04/72
 05/47دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  07/53دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای
هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  03/50-05/65دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 05/25دالر قرار گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 2/40 ،درصد افزایش یافت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام افزایش یافت .در چین بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی و کمک به رشد اقتصادی
این کشور نرخ ذخیره قانونی بانکها را با  3/5درصد کاهش داده به  57درصد رساند .آمارهای دولتی امریکا از کاهش تولید
نفت این کشور در ماه دسامبر برای سومین ماه متوالی به پایینترین میزان از دسامبر  2358خبر داد .همچنین در ماه دسامبر
تقاضای نفت در این کشور برای اولین بار از اوت  2358افزایش یافت .بر اساس گزارش اوپک تولید اعضا در ماه فوریه از
باالترین سطح در ماه ژانویه کاهش یافته است .این کاهش به واسطه افت صادرات نفت از میادین شمال عراق و کاهش تولید
برخی دیگر از تولیدکنندگان اوپک روی داده است .شایان ذکر است وزیر نفت ایران گزارش داده که صادرات نفت و میعانات
گازی ایران در هفته گذشته به  5/75میلیون بشکه در روز رسیده که  833هزار بشکه بیشتر از صادرات در فوریه ماه است.
روز سهشنبه ،بهای جهانی نفت خام باز هم افزایش یافت .والدمیر پوتین از اقدامات رادیکال بیشتر برای به تعادل رساندن
بهای نفت سخن گفت .وزیر انرژی روسیه نیز از حمایت شرکتهای تولید کننده نفت روسی در خصوص تثبیت تولید در
سطوح ماه ژانویه خبر داد .افزایش بهای نفت در ین روز در حالی روی داد که موسسه  APIپیشبینی افزایش  4/4میلیون
بشکه ذخایر نفت امریکا را منتشر نمود.
روز چهارشنبه ،بهای نفت افزایش یافت .وزیر نفت ونزوئال از تشکیل جلسه اوپک در بیستم ماه مارس با هدف تثبیت
تولید در سطوح ماه ژانویه خبر داد .در این روز فعاالن بازار نفت به خبر افزایش  53/8میلیون بشکهای ذخایر نفت امریکا
واکنش چندانی نشان نداند.
روز پنجشنبه ،بهای نفت برنت اندکی افزایش یافت و در مقابل بهای نفت امریکا اندکی افت نمود .در امریکا پیشبینی
افزایش ذخایر در منطقه کوشینگ ،عامل کاهش بهای نفت بود .در مورد نفت برنت افزایش تعداد موقعیتهای فزونی در بازار
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آتی نفت ،مهمترین دلیل افزایش بها بود .به نظر می رسد تمایل فعاالن بازار برای افزایش موقعیتهای کسری نفتی کاهش
یافته است.
روز جمعه ،بهای نفت باز هم افزایش داشت .با توجه به خبر افزایش تقاضای نفت در امریکا در روزهای آغازین هفته
گذشته ،در این روز خبر رشد بیش از انتظار اشتغال بخش غیرکشاورزی امریکا ،سبب افزایش بهای نفت خام شد .بهبود
وضعیت اقتصادی امریکا میتواند تقاضای نفت را تحریک نماید .همچنین خبر کاهش تعداد سکوهای نفتی در امریکا سبب
شد تا بهای نفت با سرعت بیشتری افزایش داشته باشد.
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ﺟﻤﻌﻪ
 26ﻓﻮﺭﻳﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ

98.260

97.685

ﺷﺎﺧﺺ ﺩﻻﺭ

ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

 29ﻓﻮﺭﻳﻪ

 1ﻣﺎﺭﺱ

2ﻣﺎﺭﺱ

 3ﻣﺎﺭﺱ

4ﻣﺎﺭﺱ

2016/03/04
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ***ﻫﻔﺘﮕﻲ

98.359

98.176

97.460

97.019

97.754

-1.26

0.07

1.3514

1.3651

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

1.3544

1.3409

1.3417

1.3407

1.3316

1.3419

-1.47

-1.70

113.99

112.84

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

112.69

114.00

113.48

113.70

113.78

113.53

-0.18

0.62

1.0933

1.1003

0.9965

0.9933

ﻳﻮﺭﻭ *
ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

1.0874

1.0869

1.0870

1.0957

1.1006

1.0915

0.67

-0.80

0.9984

0.9974

0.9968

0.9923

0.9927

0.9955

-0.38

0.22

1.3873

1.3987

1.38850

1.38870

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *
 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

1.3917

1.3950

1.4079

1.4177

1.4232

1.4071

2.59

0.60

1.38131

1.38212

1.38029

1.38242

1.38802

1.38283

-0.03

-0.42

1221.61

1224.47

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

1238.41

1235.96

1241.70

1257.81

1260.80

1246.94

3.21

1.83

1226.50

1229.12

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

1234.90

1236.50

1239.20

1250.25

1277.50

1247.67

4.16

1.51

35.07

34.55

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

35.97

36.81

36.93

37.07

38.72

37.10

10.41

7.39

32.78

32.27

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

33.75

34.40

34.66

34.57

35.92

34.66

9.58

7.41

16640

16575

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(

16517

16865

16899

16944

17007

16846

2.20

1.64

16188

16082

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

16027

16086

16747

16960

17015

16567

5.10

3.02

6096

5995

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

6097

6153

6147

6131

6199

6145

1.70

2.51

9513

9401

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

9495

9717

9777

9752

9824

9713

3.27

3.32

* ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ
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