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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 فدرال رزرو اعالم نمود که تا پایان سال ،6102دو نوبت نرخ بهره کلیدی را افزایش خواهد داد .فروش خانههای نوساز
در ماه فوریه در مقایسه با ژانویه افزایش و فروش خانههای غیر نوساز کاهش یافت .اما افزایش قیمت مسکن در این کشور با سرعتی
باالتر از تورم ادامه دارد .در همین مدت سفارش کاالهای بادوام با توجه به کاهش سفارشات صنعتی از جمله هواپیما ،به شدت
کاهش یافت .نرخ رشد اقتصادی فصل چهارم سال گذشته از  0به  0/4درصد تجدید نظر شد.
در اروپا شاخصهای اقتصادی روند خروج از رکود و چشمانداز بهتر اقتصادی را نشان میدهند .رشد تولیدات صنعتی در ماه
ژانویه بسیار فراتر از پیشبینیها بود .تورم پایه در ماه فوریه افزایش یافته که نشان از اثرگذاری سیاستهای پولی انبساطی بانک
مرکزی اروپا دارد .همچنین آمار مقدماتی شاخص مدیران خرید در ماه مارس  6102نشان میدهد که مدیران خرید چشمانداز بهتری
را برای اقتصاد حوزه یورو پیشبینی میکنند
در انگلستان ،عدم کاهش تورم در مقیاس ساالنه در ماه فوریه در مقایسه با ارقام ژانویه و نیز افت کمتر از انتظار خردهفروشی در
این ماه ،هفته قابلقبولی را از منظر شاخصهای اقتصادی برای انگلستان رقم زد.
در ژاپن ،کاهش ارزیابی دولت پیرامون رشد اقتصادی و همچنین زمزمههای به تاخیر افتادن زمان افزایش مالیات بر فروش از
یک سو و نیز کاهش اعتماد در میان تولیدکنندگان ،زنگ خطری برای اقتصاد این کشور عنوان شد.
در بازار ارز ،شاخص دالر  0/0درصد طی یک هفته تقویت شد .تقویت دالر به دلیل قوت گرفتن احتمال دو نوبت افزایش نرخ
بهره سیاستی در ایاالت متحده در سال  6102بود .از طرف دیگر ،حمالت تروریستی بروکسل باعث کاهش ارزش یورو و تقویت
احتمال خروج انگلستان از اتحادیه اروپا شد که به کاهش ارزش پوند منجر گردید.
بهای طال در هفته گذشته به رغم افزایش تمایل به داراییهای امن در پی حمالت تروریستی در بروکسل کاهش یافت.
تقویت شاخص دالر و نیز سخنان مقامات فدرال رزرو در مورد احتمال افزایش نرخ بهره این کشور در ماه آوریل ،اهم اخبار تاثیرگذار
بر فلز زردرنگ بودند.
بهای نفت برنت و امریکا روز پنجشنبه هفته گذشته در مقایسه با روز جمعه هفته ما قبل آن کاهش یافت .کاهش ذخایر نفت در
امریکا و سودگیری از روند رشد قیمتها از مهمترین دالیل کاهش بهای نفت در هفته گذشته بودند.
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امريکا
فدرال رزرو
در روزهای  02 -01مارس ،جلسه سیاستگذاری فدرال رزرو برگزار شد و اعضای کمیته سیاستگذاری ضمن حفظ
نرخ بهره کلیدی در سطح  1/2 -1/62درصد ،نرخ رشد اقتصادی را کند ارزیابی نمودند .فدرال رزرو معتقد است روند رشد
اشتغال به گونهای است که این بانک را قادر میسازد نرخ بهره کلیدی را  6نوبت تا پایان سال  6102و هر مرتبه  1/62درصد
افزایش دهد .تا قبل از این جلسه ،اکثر فعاالن بازار معتقد بودند فدرال رزرو  4نوبت و هر مرتبه  1/62درصد نرخ بهره کلیدی
را افزایش خواهد داد .از منظر فدرال رزرو روند تورم در چند ماه اخیر رو به افزایش بوده اما ریسک تاثیر منفی افول اقتصاد
جهانی بر اقتصاد این کشور باقی است .یکی از دالیل عدم افزایش تورم به سمت نرخ  6درصدی هدف فدرال رزرو ،کندی
رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه کاهش قیمت کاالها در سطح جهان میباشد.
مسکن
در ماه فوریه در مقایسه با ماه ژانویه فروش خانههای غیرنوساز  1/0درصد کاهش یافته در  06ماهه منتهی به فوریه به
 2/10میلیون واحد رسید .این میزان فروش پایینترین سطح از نوامبر گذشته تا کنون بوده است .افت فروش خانههای
غیرنوساز در ماه فوریه پس دو ماه متوالی رشد مناسب روی داده که به نظر میرسد کاهش سطح اعتماد اقتصادی در بین
مصرفکنندگان مهمترین عامل کاهش در خرید و فروش امالک باشد .در پی افت شاخصهای سهام در چین و سپس امریکا،
مردم این کشور با کاهش ارزش دارایی رو به رو شدهاند که تاثیر منفی بر رفتار اقتصادی آنها داشته است .کاهش در فروش
خانههای غیرنوساز سبب شده تا تعداد خانه های در انتظار فروش در ماه فوریه در مقایسه با ماه قبل از آن  3/3درصد افزایش
داشته باشد .شایان ذکر است در ماه فوریه در مقایسه با ماه فوریه سال گذشته بهای امالک غیر نوساز  4/3درصد رشد داشته
است.
اما نکته قابل توجه در ارقام ماه فوریه افزایش اقبال مردم به خرید خانههای نوساز بود .در ماه فوریه در مقایسه با ماه
ژانویه ،فروش خانههای نوساز  6درصد افزایش داشته است .شایان ذکر است در ماه ژانویه فروش خانههای نوساز  1درصد در
مقایسه با دسامبر سال قبل کاهش یافته بود که به دلیل تنزل اعتماد اقتصادی بوده است .به نظر میرسد در غرب امریکا
رغبت مردم به خرید خانه در مقایسه با شرق این کشور بسیار بیشتر بوده تا جایی که به طور تقریبی تمامی رشد حاصل شده
در ماه فوریه به واسطه افزایش خرید در غرب امریکا بوده است .در ماه فوریه در مقایسه با ماه فوریه سال گذشته بهای
خانههای نوساز  2/6درصد افزایش یافته که با توجه به تمایل بیشتر خرید خانههای نوساز طبیعی به نظر میرسد .مدت انتظار
تا فروش خانههای نوساز نیز به طور میانگین  2/2ماه تخمین زده شده است.
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سفارش کاالهای بادوام
کاهش  61/0درصدی سفارش هواپیما به شرکت بویینگ و  62/6درصدی هواپیماهای نظامی در ماه فوریه سبب شد تا
در این ماه در مقایسه با ماه ژانویه سفارش کاالهای بادوام  6/0درصد کاهش داشته باشد .البته بدون احتساب سفارش
کاالهای مربوط به حمل و نقل از جمله هواپیما نیز سفارش کاالهای بادوام  0درصد در ماه فوریه در مقایسه با ژانویه افت
کرده است .در مجموع سفارش کاالهای بادوام مربوط به حمل و نقل در این مدت  2/6درصد کاهش یافته است .شایان ذکر
است نرخ رشد ماهانه سفارش کاالهای بادوام در ماه ژانویه از  4/2به  4/6درصد مورد تجدید نظر نزولی واقع شده است .افت
سفارشهای کاالهای بادوام در ماه فوریه بسیار نامطلوب ارزیابی شده و امیدها برای شروع روند رشد صعودی اقتصاد که در
ماه ژانویه به وجود آمده بود را کمرنگ ساخته است .ارقام ماه فوریه از افت سفارش کاالهای سرمایهای خبر دارد که مطلوب
نیست .کاهش  1/3درصدی موجودی انبار در ماه فوریه در مقایسه با ماه ژانویه نشان از تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی امریکا
در فصل نخست  6102دارد.
رشد اقتصادی
در آخرین بازبینی ،نرخ رشد اقتصادی فصل چهارم سال  6102امریکا از  0/1به  0/4درصد در مقیاس ساالنه مورد تجدید
نظر قرار گرفت .آنچه سبب این تغییر شد ،تجدید نظر در نرخ رشد مخارج مصرف خصوصی از  6/1به  6/4درصد و هزینههای
دولتی از  -1/0به  1/0درصد بوده است .در مقابل ،نرخ رشد سرمایهگذاری خصوصی برای فصل چهارم سال گذشته از -1/1
به  -0/1درصد تغییر نموده است .افزایش اشتغال و دستمزدها در کنار کاهش بهای انرژی در امریکا به افزایش مصرف کمک
کرده و در حال حاضر مصرف به عنوان موتور رشد اقتصادی امریکا مطرح شده است.

منطقه يورو
تورم
شاخص قیمت مصرفکننده در ماه فوریه  6102نسبت به ماه مشابه سال قبل  1/6درصد کاهش یافته است .رشد
شاخص در ماههای اخیر ثابت بوده و این کاهش را میتوان به شرایط رکودی و افت قیمت انرژی نسبت داد .البته تورم پایه
که رشد شاخص قیمت مصرفکننده بدون قیمت انرژی و مواد غذایی را اندازه میگیرد در مدت مشابه  1/0رشد داشته و
نسبت به این شاخص در ماه ژانویه  1/0درصد افزایش یافته است .افزایش تورم پایه که شاخص پیشنگر برای تورم
هزینههای مصرفکننده است ،نشان از اثرگذاری سیاستهای پولی انبساطی بانک مرکزی اروپا دارد.
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تولیدات صنعتی
در ماه ژانویه ،رشد تولیدات صنعتی در منطقه یورو بهبودی فراتر از انتظار را تجربه کرد .تولیدات صنعتی در ماه ژانویه
 6102نسبت به ماه مشابه سال قبل  6/0درصد رشد داشته است .رشد تولیدات صنعتی در ماه دسامبر سال  6102نسبت به ماه
مشابه سال قبل -1/0 ،درصد بود .البته انتظار میرفت رشد تولیدات صنعتی در اولین ماه سال  6102به  1/2درصد برسد ولی
رشد  6/0درصدی بسیار فراتر از پیشبینیهای گذشته بود .بخش صنعت در ماه ژانویه باالترین رشد را در دو سال گذشته ثبت
کرده است.
شاخص مديران خريد
آمار مقدماتی از شاخص مدیران خرید در ماه مارس  6102نشان میدهد که مدیران خرید چشمانداز بهتری را برای
اقتصاد حوزه یورو پیشبینی میکنند .شاخص مدیران خرید در بخش صنعت در ماه مارس با  1/6واحد افزایش نسبت به ماه
قبل به  20/4واحد رسیده است .شاخص مدیران خرید در بخش خدمات که سهم عمدهای در شاخص کل دارد نیز با  1/1واحد
افزایش نسبت به ماه قبل به  24واحد رسید .در مجموع ،شاخص مدیران خرید کل نیز با افزایش  1/1واحدی نسبت به ماه
قبل به  23/1واحد رسید.

انگلستان
تورم
کاهش قیمت اتومبیلها و دوچرخههای دست دوم ،سبب شد شاخص قیمت مصرفکننده در یک سال منتهی به فوریه
در مقایسه با یک سال قبل ،تنها  1/3درصد رشد داشته که مطابق با ارقام ماه ژانویه بود .این ارقام مدت زمان قرار گرفتن
تورم در کمتر از سطح مورد هدف بانک مرکزی ( 6درصد) را به  62ماه افزایش داد .اداره آمار ملی این کشور اعالم کرد که
قیمت نازل اتومبیلها و دوچرخههای دست دوم سبب شده که افزایش در قیمت مواد غذایی بهخصوص سبزیجات جبران شود.
خرده فروشی
خردهفروشی به استثنای بنزین در ماه فوریه کمتر از انتظار و تنها  1/6درصد در مقایسه با ماه قبل کاهش یافت .در حالی
که پیشبینیها نشان از افت  0درصدی در این ماه داشت .این ارقام در شرایطی که برگزاری رفراندوم برای خروج انگلستان از
اتحادیه اروپا میتواند تمایالت مصرفکنندگان را خدشهدار کند ،نگرانیهای سرمایهگذاران را تا حدودی تقلیل دهد .افت این
شاخص در ماه فوریه در حالی رقم خورد که در ماه ژانویه  6/3درصد رشد کرده بود .بر اساس مقیاس سالیانه ،رشد 4/0
درصدی در ماه فوریه به ثبت رسید که البته از رشد  2/0درصدی ماه ژانویه کمتر بود.
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قیمت مسکن
رشد قیمت مسکن در انگلستان در ماه ژانویه افزایش یافت .میانگین قیمت مسکن در یک سال منتهی به ژانویه ،6102
 1/2درصد افزایش یافت .کمبود عرضه در برخی مناطق ،اصلیترین دلیل رشد قیمتها بوده است .میتوان اینگونه گفت که
در وضعیت کنونی تقاضای مسکن در برخی از مناطق به دو برابر عرضه رسیده است.
ژاپن
کاهش ارزيابی دولت از رشد اقتصاد
در ماه مارس ،برای نخستین بار در  2ماه گذشته ،دولت ژاپن ارزیابی خود از رشد اقتصاد این کشور را تقلیل داد .اصلی
ترین دلیل این کاهش ،افت در میزان مخارج مصرفکننده بوده است ،شاخصی که کاهش آن حاکی از نیاز به افزایش
محرکهای مالی برای تحریک رشد اقتصادی دارد .برخی مشاوران نخستوزیر ،به طور جدی در مورد افزایش مالیات بر
فروش هشدار داده و خواهان به تاخیر افتادن آن ،در کنار افزایش محرکهای اقتصادی برای تحریک تقاضای داخلی هستند.
آقای ابه پیشتر اعالم کرده بود که مالیات بر فروش مطابق برنامه زمانبندی شده افزایش خواهد یافت و فقط در صورت بروز
بحران افزایش آن به تاخیر خواهد افتاد .همانطور که مشخص است اقتصاد ژاپن کماکان در مسیر بهبود مالیم قرار دارد،
اگرچه نشانههایی مبنی بر کندی این روند مشاهده میشود .به عالوه ،ریسکهای خارجی همچون افول اقتصادهای نوظهور
نیز مانعی پیش روی اقتصاد ژاپن است.
اعتماد تولیدکننده
اعتماد در میان تولیدکنندگان ژاپنی در ماه مارس کاهش یافته و به نظر نمیرسد که در سه ماه آتی نیز افزایش یابد.
تقویت ین از یک سو و افول اقتصادی در چین و سایر اقتصادهای نوظهور ،صادرات ژاپن را با مشکل روبهرو کرده است.
البته تمایالت در بخش خدمات از افت ماه قبل تا حدودی جان سالم به در برده ،اگرچه پیشبینیها برای این شاخص
افت در ماههای آتی است .پیشبینیها از شاخص تانکان بانک مرکزی نیز نشان میدهد که به احتمال قوی ،فعالیتها در
بخش کارخانههای بزرگ این کشور با افت روبهرو شده و اقتصاد در ریسک ورود مجدد به رکود قرار دارد.
چین
آقای لی کیچیانگ نخست وزیر چین هفته گذشته اعالم نمود علیرغم مشکالت ساختاری ریشهای و کاهش رشد
اقتصادی ،دولت چین هنوز ابزارهای زیادی برای ایجاد ثبات اقتصادی در اختیار دارد .وی ضمن بیثبات خواندن نرخ رشد
اقتصادی باال ،هدف دولت چین را ایجاد رشد اقتصادی با ثبات و با کیفیت عنوان کرد .در خصوص نرخ برابری یوآن چین نیز
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نخست وزیر این کشور اظهار نموده این نرخ در یک بازه مناسب و معقول حفظ خواهد شد .نخست وزیر چین ملت چین را
ملتی متعهد خواند که اجازه کاهش ارزش یوآن در بلندمدت را نخواهند داد .آقای کیچیانگ عنوان داشته دولت چین با اتکا به
ابزارهای بازار محور اشتغال را افزایش خواهد داد.

کره
بعد از اینکه بانک مرکزی کره در آخرین نشست سیاستی نرخ بهره کلیدی را در سطح  0/2درصد ثابت باقی گذاشت،
برخی از اقتصاددانان این کشور ،سیاست مذکور را سبب کاهش سود در سیستم بانکی و ایجاد بیثباتی در بازارهای مالی این
کشور میدانند و معتقدند باید روند نزولی نرخ بهره کلیدی نه تنها متوقف بلکه صعودی گردد .بانک مرکزی کره جنوبی از
ژوئیه سال  6106سیاست انبساطی کاهش نرخ بهره در پیش گرفته و از آن زمان  1مرتبه نرخ بهره کلیدی را کاهش داده
است .رییس بانک مرکزی کره جنوبی در آخرین نشست سیاستی این بانک علیرغم ادامه کاهش نرخ رشد اقتصادی و تورم ،با
کاهش بیشتر نرخ بهره کلیدی مخالفت نموده است .به اعتقاد وی تاثیر سیاست کاهش بیشتر نرخ بهره باعث افزایش ریسک و
بی ثباتی در بازارهای مالی خواهد شد.

تحوالت بازار ارزهای عمده

ارزش دالر امریکا در روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر ین ،یورو ،فرانک و پوند به ترتیب ،1/20 ،0/30
 1/02و  6/32درصد تقویت گردید.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  0/0020-0/0643دالر و هر پوند در محدوده
 0/4001-0/4320دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  000/22-003/12ین متغیر بود.
عوامل موثر بر تقويت دالر در مقابل ساير اسعار

 احتمال افزایش نرخ بهره سیاستی در سال 6102
 بهبود چشمانداز رشد اقتصاد جهانی
عوامل موثر بر تضعیف يورو در مقابل ساير اسعار

 حمالت تروریستی بروکسل
روز دوشنبه  60مارس ،دالر در برابر سایر ارزها تقویت شد .اظهارات مقامات فدرال رزرو در خصوص احتمال افزایش
نرخ بهره سیاستی در جلسه ماه آوریل باعث افزایش تقاضا برای دالر شد و در نهایت ارزش دالر را تقویت کرد .در پایان
معامالت ،هر دالر با  1/62درصد افزایش در برابر  000/03ین معامله شد .هر یورو نیز با  1/6درصد کاهش در مقابل 0/0642
دالر معامله شد .شاخص دالر که ارزش دالر را در برابر سبدی از شش ارز عمده اندازه میگیرد با  1/6درصد افزایش به
 22/620واحد رسید .در روز دوشبنه ،ارزش پوند به دلیل افزایش اختالفات داخلی در مورد جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا
 1/2درصد کاهش یافت و هر پوند در مقابل  0/4321دالر معامله گردید.
روز سهشنبه  66مارس ،ارزش دالر به دلیل حمالت تروریستی در بروکسل افزایش یافت .ارزش یورو نیز به دلیل
افزایش هراس از حمالت احتمالی کاهش یافت و تقویت احتمال خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ،پوند را تضعیف کرد .از
طرف دیگر ،بهبود انتظارات نسبت به رشد اقتصاد جهانی به دلیل چشمانداز بهتر اقتصاد چین منجر به تقویت دالر شد .در
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پایان معامالت ،هر دالر با  1/4درصد افزایش در مقابل  006/41ین معامله شد .هر یورو با  1/6درصد کاهش در برابر
 0/0604دالر معامله شد .شاخص دالر نیز با  1/4درصد افزایش به  22/226واحد رسید.
روز چهارشنبه  63مارس ،دالر به دلیل اظهارات مقامات فدرال رزرو در مورد احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری
تقویت شد .برخی از مقامات فدرال رزرو عنوان کرده بودند که بانک مرکزی ایاالت متحده باید نرخ بهره را افزایش دهد .این
مسئله باعث جذابیت دالر نزد سرمایهگذاران و تقویت این ارز شد .در پایان معامالت ،هر یورو با  1/3درصد کاهش در مقابل
 0/0006دالر معامله شد .همچنین با کاهش  3درصدی قیمت نفت در بازارهای بینالمللی ،ارزش دالر در مقابل اغلب ارزهای
مرتبط با نفت (دالر کانادا ،دالر استرالیا و پزو مکزیک) در حدود یک درصد افزایش یافت .شاخص دالر با  1/4درصد افزایش
به  22/144واحد رسید.
روز پنجشنبه  64مارس ،ارزش دالر افزایش یافت .هر دالر با  1/4درصد افزایش در برابر  006/21ین معامله شد که
بیشترین افزایش در دو هفته گذشته بود .همچنین هر یورو با  1/0درصد کاهش در مقابل  0/0022دالر معامله شد .ارزش
پوند نیز به دلیل انتشار آمار فراتر از انتظار خردهفروشی در مقابل دالر تقویت شد .در پایان معامالت ،هر پوند با  1/3درصد
افزایش در مقابل  0/4006دالر معامله گردید .شاخص دالر نیز با  1/0درصد افزایش به  22/033واحد رسید.
روز جمعه بازارهای مالی تعطیل بود.

نام ارز /نرخ بهره(درصد)

 3ماهه

 6ماهه
6/92696

 9ماهه

 21ماهه

-

2/13222

-

-6/62720
2/62226

دالر

6/61866

يورو

-6/24886

-6/23919

پوند

6/28823

6/70638

-

فرانک

-6/71916

-6/62866

-

-6/20666

ين

-6/66227

6/61303

-

6/22119

درهم امارات

2/61227

2/17303

-

2/27627

يوآنمرجع

-

-

-

0/32

لیر ترکیه

22/3227

21/0388

21/0890

22/2219
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تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 6/22 ،درصد کااهش یافات .نوساانات هفتاه گذشاته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0660/22-0640/11دالر برای هر اونس در نرخهای پایانی ثبت شد.

روز دوشنبه ،بهای طال برای سومین روز کاری متوالی کاهش یافت .پس از آنکه ارزش دالر امریکا در پی لفاظی
مقامات فدرال رزرو در مورد افزایش آتی نرخ بهره ،به نفع دالر عمل کرد ،بهای طال کاهش یافت .سخنان روسای فدرال رزرو
سان فرانسیسکو و آتالنتا در مورد احتمال افزایش نرخ بهره در ماه آوریل ،توانست شاخص دالر را در این روز تقویت نموده و
به افت  1/2درصدی بهای طال منجر شود.
روز سهشنبه ،وقوع حمالت تروریستی در بروکسل و نیز قرار گرفتن اروپا در باالترین سطح هشدار ،سرمایهگذاران را به
سوی داراییهای امن سوق داد و سبب شد که بهای طال بیش از یک درصد افزایش یابد .افت بازار سهام در اروپا نیز مزید بر
علت شد .اگرچه در ادامه ،افزایش ارزش دالر در مقابل اسعار اروپایی همچون پوند و یورو ،سبب جبران مقداری از کاهش
بهای طال شد .در این روز انتشار گزارش گمرک سوئیس نشان داد که صادرات طالی این کشور در ماه فوریه به چین ،هند و
هنگکنگ به کمترین سطح  00ماه گذشته رسیده است .این موضوع نیز با نشان دادن کاهش تقاضا ،به ضرر طال عمل نمود.
روز چهارشنبه ،بهای طال با افت  6درصدی یکی از ضعیفترین روزهای یک سال گذشته را تجربه نمود .سخنان
مقامات فدرال رزرو در مورد افزایش آتی نرخ بهره و در پی آن تقویت دالر ،از دالیل سقوط ارزش طال بود.
روز پنجشنبه ،پس از افت روز قبل ،بهای طال اندکی افزایش یافت .اگرچه کماکان بهای طال ضعیفترین عملکرد
ماهیانه از نوامبر تاکنون را به ثبت رساند .افت طال به طور عمده ناشی از سخنان مقامات فدرال رزرو در مورد احتمال افزایش
آتی نرخ بهره در امریکا بود که با تقویت دالر ،به ضرر طال عمل مینمود.
روز جمعه ،بازارهای مالی تعطیل بودند.
9

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

نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/41 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  32/42-40/42دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  41/02دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه
هفته ماقبل آن 6/21 ،درصد کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه -40/12
 41/44دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  40/12دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای
هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  32/02-32/21دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 32/30دالر قرار گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/12 ،درصد کاهش یافت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام حدود  0درصد افزایش یافت .خبر کاهش ذخایر نفت در منطقه کوشینگ امریکا به
همراه نزدیک شدن به زمان پایان معامله قراردادهای نفتی ماه آوریل ،مهمترین دلیل افزایش بهای جهانی نفت بود .البته توجه
به اینکه افزایش بهای نفت میتواند استخراج نفت در امریکا را با صرفه اقتصادی بیشتر مواجه ساخته و به افزایش حفاریهای
نفتی در این کشور بیانجامد ،رشد بهای نفت در این روز محدود بود .در هفته ماقبل تعداد سکوهای استخراج نفت امریکا 0
حلقه اضافه شده بود.
روز سهشنبه نیز افزایش بهای جهانی نفت خام ادامه یافت .بروز حمالت تروریستی در بلژیک از سوی گروهک
تروریستی داعش سبب شد بهای نفت افزایش داشته باشد .هر چند افزایش بهای نفت و ثبت باالترین قیمت در سال ،6102
فضا را برای سودگیری مهیا ساخته بود.
رزو چهارشنبه ،بهای نفت امریکا حدود  4درصد سقوط کرد .دولت امریکا از افزایش  2/4میلیون بشکهای ذخایر نفت این
کشور در هفته منتهی  02مارس خبر داد که بسیار فراتر از پیشبینی بود .افزایش بهای نفت به باالتر از  41دالر در هر بشکه
در روزهای قبل سبب شد فعاالن بازار به بهانه این خبر ،اقدام به فروش گسترده قراردادهای نفتی نمایند .در حال حاضر ذخایر
نفت تجاری امریکا به  236/2میلیون بشکه رسیده که باالترین سطح تاریخی آن است.
روز پنجشنبه ،بهای نفت اندکی افت نمود که در مورد نفت برنت این کاهش محسوس نبود .در هفته گذشته تعداد
سکوهای استخراج نفت در امریکا  02حلقه کاهش یافته که تا حدی سبب کند شدن سرعت کاهش بهای نفت جهانی شد.
همچنین اخبار منتشره از سوی وزارت نفت ایران حکایت از افزایش فروش نفت ایران به اروپا بعد از ژانویه  6102دارد.
روز جمعه ،بازارهای مالی و نفت تعطیل بودند.
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ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۱ﻣﺎﺭﺱ

۲۲ﻣﺎﺭﺱ

 ۲۳ﻣﺎﺭﺱ

 ۲۴ﻣﺎﺭﺱ

 ۲۵ﻣﺎﺭﺱ

ﺷﺎﺧﺺ ﺩﻻﺭ

95.298

95.652

96.044

96.133

1.3100

1.3050

1.3205

1.3249

 ۱۸ﻣﺎﺭﺱ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ

1.3006

1.3140

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
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1.1270
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1.4476
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1253.99
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41.55
40.05
17602
16725
6190
9951
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1.1206
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1.4334
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1268.50
1244.37
40.30
38.39
17378
16997
6176
9950

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﻳﻮﺭﻭ *
ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ
ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *
 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ
ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(
ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(
ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ
ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(
) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (
 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(
) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

* ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

۲۰۱۶/۰۳/۲۵
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ***ﻫﻔﺘﮕﻲ

1.3174

2.01

!#DIV/0
026

112.54 113.09 112.90 112.38 112.37 111.95
1.1197 1.1168 1.1174 1.1182 1.1218 1.1243
0.9742 0.9775 0.9757 0.9752 0.9728 0.9699
1.4197 1.4135 1.4154 1.4117 1.4209 1.4368
1.39935 1.39611 1.39581 1.39815 1.40156 1.40513
1234.73
1221.95 1224.46 1248.00 1244.50
1234.00
1221.00 1217.60 1252.50 1244.90
41.06
40.44
40.47
41.79
41.54
40.15
39.46
39.79
41.45
39.91
17556
17516
17503
17583
17624
16986
17003
16892
17001
17049
6171
6107
6199
6193
6185
9953
9851
10023
9990
9949

1.38
-0.91
0.85
-2.36
-0.71
1.66
-

0.03
-0.08
-0.35
-0.96
0.02
-2.66
-0.83
1.89
4.60
1.03
-0.07
-0.09
0.03

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

-1.3267

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

ﴰﺎﺭﻩ ۲
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

