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خالصه
در امریکا خرده فروشی ماه مارس به واسطه کاهش در فروش وسایل نقلیه موتوری ،مواد غذایی و نوشیدنیها و
پوشاک افت نمود .تولیدات صنعتی نیز به سبب کاهش تولیدات معدنی ،برق و انرژی و تولیدات کارخانهای کاهش یافت.
تورم ماه مارس در مقایسه با مارس سال قبل به  0/9درصد رسید و صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی  2/4و
 2/5درصدی را برای سال  2002و  2002امریکا پیشبینی نمود.
منطقه یورو همچنان با ضعف فشارهای تورمی رو به رو است .تورم ساالنه در ماه مارس صفر درصد بود .البته برخی
نشانهها از بهبود ضعف تورم در میان مدت خبر میدهند .تولیدات صنعتی ماه فوریه نیز نسبت به ماه پیش از آن کاهش
غیرمنتظرهای داشت .عالوه بر مشکالت ساختاری ،ضعف اقتصاد جهانی نیز در این خصوص بیتأثیر نیست .تجارت
صنعتی منطقه یورو با کشورهای خارج از محدوده در ماه فوریه گردش مالی  702میلیارد یورویی را به ثبت رسانده که از
ارقام مربوط به ماههای پاییز سال میالدی قبل کمتر بوده و فاصله معنی داری دارد.
در انگلستان ،افزایش سطح عمومی قیمتها برای ماه مارس و اذعان بانک مرکزی انگلستان به ضربه احتمالی به اقتصاد
در صورت خروج از اتحادیه اروپا ،اصلیترین اخبار اقتصادی بودند.
در ژاپن ،کاهش سطح تولیدات کارخانهای در ماه فوریه ،احتمال عدم وقوع رکود در فصل نخست سال  2002و باز
بودن فضا برای بانک مرکزی به منظور مداخله در بازار ارز در کوتاهمدت اهم اخبار اقتصادی بودند.
اگر بتوان نوسانات بازار ارز را به هیجانی و روند تجزیه کرد ،شرایط بازار ارز در هفته گذشته به گونهای بود که تنها
میتوان آن را تحت تأثیر عوامل زودگذر به خصوص در رابطه با ارزهای عمده دانست .شاخص دالر در هفته گذشته
اندکی تقویت شد و از پایینترین سطوح ثبت شده در هفتههای پیش فاصله گرفت.
فلز زردرنگ پس از سه هفته متوالی افزایش قیمت سرانجام با افت قیمت رو به رو شد .تقویت دالر در مقابل اسعار
عمده و نیز عملکرد مطلوب بازارهای سهام در سراسر دنیا از تمایل به سمت داراییهای امن کاست و سبب افت قیمت
آنها شد.
بهای نفت برنت و امریکا روز جمعه هفته گذشته در مقایسه با روز جمعه هفته ما قبل آن افزایش یافت .اخباری در
خصوص توافق روسیه و عربستان قبل از برگزاری جلسه برخی کشورهای عضو اوپک و روسیه برای تثبیت سطح تولید و
کاهش ارزش دالر ،از مهمترین دالیل افزایش بهای نفت در هفته گذشته بودند.
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امريکا
خرده فروشی
ماه مارس در مقایسه با ماه فوریه شاخص خرده فروشی  0/7درصد کاهش یافت .در حالی که شاخص خرده فروشی
منهای فروش اتومبیل  0/2درصد در همین مدت افزایش یافته بود .در ماه مارس به واسطه کاهش  2/0درصدی فروش
وسایل نقلیه موتوری و قطعات یدکی آنها ،افت  0/8درصدی فروش مواد غذایی و نوشیدنیها و کاهش  0/9درصدی فروش
پوشاک ،خرده فروشی کاهش داشت .اما در ماه مارس بیشترین فروش در ملزومات منزل روی داد که رشد  0/4درصدی را
تجربه نموده است .کاهش در هزینههای مصرفی میتواند سبب کندی رشد اقتصادی این کشور شده و فدرال رزرو را برای
عدم افزایش نرخ بهره کلیدی تا اواخر سال جاری میالدی ترغیب نماید .در حال حاضر پیشبینی میشود فدرال رزرو حداکثر
 2بار تا پایان سال جاری میالدی نرخ بهره کلیدی را افزایش دهد.
تولیدات صنعتی
در هفتههای ماقبل شاخص پیشنگر  ISMکارخانهای از رشد این شاخص در پی افزایش سفارشات جدید حکایت
داشت .در مقابل ،افت سفارشات کارخانهای در ماه فوریه در مقایسه با ماه ژانویه وضعیت نامساعدی را گزارش نمود .در هفته
گذشته نیز تولیدات صنعتی ماه مارس در مقایسه با ماه فوریه  0/2درصد کاهش یافت که  5برابر میزان پیشبینی شده در
نظرسنجی رویترز بود .یکی از دالیل تداوم افت تولیدات صنعتی از سال  2005تا کنون ،کاهش تولیدات معدنی به واسطه
کاهش بهای نفت خام بوده که تولید نفت در امریکا را کاهش داده است .در ماه مارس در مقایسه با ماه فوریه تولیدات معدنی
 2/9درصد کاهش یافته که باالترین افت ماهانه از سال  2008تا کنون بوده است .در همین مدت تولید برق و انرژی 0/2
درصد و تولیدات کارخانهای  0/7درصد افت داشته است.
اما افزایش در بهای کاالهای مصرفی در یک تا دو ماه اخیر و همچنین بهبود شاخص پیشنگر امپایر استیت نیویورک
کارخانهای از  0/22به  9/52واحد از ماه مارس به آوریل سبب حفظ امید به تغییر در شرایط فعلی و خروج از رکود در بخش
صنعتی شده است.
تورم
در ماه مارس شاخص بهای کاالهای مصرفی و شاخص بهای کاالهای مصرفی منهای انرژی و مواد غذایی در
مقایسه با ماه فوریه به میزان مساوی یعنی  0/0درصد افزایش داشتند .با توجه به افزایش بهای سوخت در ماه مارس ،این
اولین ماه پس از اکتبر گذشته بوده که شاخص بهای کاالهای مصرفی رشد مثبت را تجربه مینماید.
شاخص تورم و شاخص تورم پایه در ماه مارس در مقایسه با ماه مارس سال گذشته نیز به ترتیب  0/9و  2/2درصد
افزایش یافتند .شایان ذکر است در هفته گذشته همچنین شاخص قیمت کاالهای وارداتی و شاخص قیمت تولیدکننده نیز از
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کاهش قیمتها خبر داشتند .هر چند تورم پایه با سرعت مناسبی در حال رشد است ،اما در مقایسه با  2ماه ماقبل آن ،سرعت
رشد این شاخص اندکی کاهش یافته است .در عین حال میانگین افزایش بهای سه ماهه نخست سال در مقایسه با سه ماهه
مشابه سال قبل و همچنین میانگین شاخص بهای کاالهای مصرفی در  4فصل گذشته صعودی بوده که نشان میدهد تورم
در حال افزایش به نسبت سریع به سمت اهداف فدرال رزرو میباشد.
گزارش صندوق بین المللی پول
 IMFدر گزارش اخیر این صندوق در خصوص دورنمای اقتصادی جهان ،عنوان داشته نرخ رشد اقتصادی امریکا در
فصل نهایی  2005حدود  0/4درصد در مقیاس ساالنه رشد داشته که کمتر از میزان پیشبینی شده بوده است .این کاهش در
رشد به واسطه کاهش صادرات و کاهش سرمایهگذاری خارجی بوده است .با این وجود ،اشتغال در امریکا رو به افزایش بوده و
بیکاری با سرعت مناسبی کاهش یافته است .در این گزارش ،صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی امریکا در سال 2002
و  2002را به ترتیب  2/4و  2/5درصد تخمین زده که به ترتیب  0/2و  0/0واحد کمتر از رقم پیشبینی شده در گزارش ژانویه
گذشته است.
منطقه يورو
تورم ماه مارس در منطقه یورو نشان داد در دوازده ماه منتهی به مارس در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری
در سطح قیمتها ایجاد نشده است .در برآورد اولیه این نرخ  -0/0درصد اعالم شده بود .کاهش قیمت نفت مهمترین عامل
ضعف تورم در یک سال گذشته در این منطقه از جهان بوده است .در تحوالت قیمتی منطقه یورو دو نکته وجود دارد .اول :با
حذف اقالم پر نوسان مثل انرژی و مواد غذایی ،نرخ تورم پایه در همین مدت  0/0درصد افزایش یافته است .تورم پایه در ماه
مارس نسبت به ماه پیش از آن  0/5درصد رشد داشته است .این موضوع از تقویت بنیانهای اقتصاد در این منطقه در شرایط
شبه رکودی فعلی حکایت دارد .دوم :تورم مصرفکننده در ماه مارس نسبت به ماه قبل از آن  0/2درصد افزایش یافته است.
این موضوع حاکی از کمتر شدن اثر منفی قیمت نفت بر شاخص تورم در ماه مارس و در نتیجه در ماههای آتی است .البته
نباید ضعف عمومی اقتصاد منطقه یورو به خصوص بدهی باال در کشورهای حاشیه یورو و تنشهای سیاسی را نادیده گرفت
که بر عملکرد اقتصاد تأثیرگذار بوده و کاهش تورم از سمت تقاضا 1را به دنبال داشته است .با توجه به اینکه پنجشنبه پیش
رو قرار است جلسه سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اروپا برگذار شود تحوالت تورمی ماه مارس میتواند در تصمیمگیری
مسئولین این بانک تأثیرگذار باشد .البته تنشهای سیاسی از جمله احتمال جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا ،مشکالت سیاسی در
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اسپانیا و ایرلند و همچنین تصمیم دولت فرانسه برای انجام اصالحات بازار کار تهدیدات بالقوه برای اقتصاد منطقه یورو
هستند .ضمن اینکه سایه کندی اقتصاد جهان بر منطقه یورو نیز سنگینی میکند .به همین دلیل منطقی است که آقای دراگی
ضمن اشاره به این نگرانی ها از تزریق بیشتر نقدینگی در صورت لزوم سخن بگوید .گفتنی است در جلسه قبلی ،بانک مرکزی
اروپا تصمیم گرفت نرخ بهره کلیدی خود را از  0/25درصد به  0/0درصد کاهش و خرید ماهانه داراییهای مالی را از  20به
 80میلیارد یورو افزایش دهد.
هفته گذشته صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میالدی را تنزل داد .در
مورد منطقه یورو عالوه بر نقاط ضعف ذکر شده در فوق به نگرانیهایی مثل سرمایهگذاری کم و مشکالت بازار کار ناشی از
طوالنی شدن نرخ بیکاری باال اشاره شده که در میان مدت میتواند رشد اقتصادی را تضعیف نماید .در پیشبینی جدیدIMF ،
رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری میالدی را  0/5درصد و در سال آینده  0/2درصد اعالم نمود.
از دیگر تحوالت مهم منطقه یورو در هفته گذشته میتوان به رشد  0/8درصدی تولیدات صنعتی منطقه یوررو در ماه
فوریه نسبت به ماه مشابه سال قبل اشاره کرد که کمتر از میزان پیشبینی شده ( 0/2درصد) بود .نسبت به ژانویه ،تولیدات
صنعتی ماه فوریه  0/8درصد کاهش داشت .این کاهش در بخش تولیدات انرژی نمود بیشتری یافت و تولید کاالهای با دوام و
کم دوام را در بر گرفت .کشورهای عمده حتی آلمان با کاهش تولیدات صنعتی در این ماه رو به رو بودند .ایرلند در میان
اعضای منطقه بیشترین میزان کاهش تولیدات صنعتی را در ماه فوریه نسبت به ماه قبل از آن به میزان  00/5درصد تجربه
کرد.
بخشی از ضعف صنعتی در منطقه یورو مربوط به کاهش تقاضای جهانی است .صادرات صنعتی منطقه یورو در پاییز سال
میالدی گذشته به مرز  080میلیارد یورو در ماه رسیده بود .صادرات صنعتی منطقه یورو در ماه فوریه  027میلیارد یورو و
واردات آن  044میلیارد یورو بوده است .با توجه به کاهش تولیدات صنعتی در این ماه بعید نیست که صادرات صنعتی و حتی
واردات در این بخش در ماه مارس از سطح کنونی نیز پایینتر باشد.
انگلستان
تورم
تورم انگلستان در ماه مارس بیشترین سطح  05ماهه اخیر را به ثبت رساند .تقاضای بلیط هواپیما برای تعطیالت عید
پاک ،به افزایش قیمت آن منجر شد و با افزایش تورم ،دیدگاه بانک مرکزی در مورد اینکه دوره تورم نزدیک صفر دیگر به
پایان رسیده را تقویت نمود .تورم در یکسال منتهی به مارس  0/5درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.
این در حالی بود که شاخص مذکور در ماه فوریه تنها  0/7درصد رشد کرده بود .تورم پایه که به طور خاص توسط بانک
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مرکزی تحت نظر قرار دارد ،در ماه مارس  0/5درصد افزایش یافت و باالترین سطح از اکتبر  2004تاکنون را ثبت کرد .این
ارقام سبب شدند ارزش پوند و بازده اوراق قرضه انگلستان به شدت باال رود.
با توجه به کاهش رشد اقتصاد جهانی ،افت در بازارهای سهام و نگرانی در مورد نتیجه رفراندوم خروج انگلستان از
اتحادیه اروپا ،اقتصاددانان اندکی اعتقاد به افزایش نرخ بهره انگلستان پیش از سال  2002میالدی دارند.
بانک مرکزی
بانک مرکزی در هفته گذشته صریحترین جهتگیری خود در مورد موضوع خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را منتشر
نمود .در این جهت گیری به صراحت خروج از اتحادیه اروپا توام با ضربه محکمی بر اقتصاد انگلستان و پوند دانسته شده است.
این جهتگیری دو روز پس از آن منتشر شد که صندوق بینالمللی پول نیز به صراحت اعالم کرده بود در صورت خروج
انگلستان از اتحادیه اروپا اقتصاد جهانی لطمه خواهد دید .در گزارش صندوق اضافه شده که این اتفاق یک دوره طوالنی
نااطمینانی در مورد چشمانداز اقتصاد و صادرات انگلیس ایجاد خواهد نمود.
این بانک در جلسه هفته گذشته خود باز هم نرخ بهره سیاستی را در سطح  0/5درصد و برنامه خرید اوراق قرضه را
در سطح سالیانه  725میلیارد پوند ،حفظ کرد.
گزارش صندوق بین المللی پول
صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال  2002و  2002را به ترتیب  0/9و 2/2
درصد پیشبینی کرده که در مقایسه پیشبینی قبلی ،تنها رشد سال  2002میالدی  0/7درصد تنزل یافته است.
ژاپن
تولیدات صنعتی
تولیدات صنعتی ژاپن کمتر از انتظار در ماه فوریه کاهش یافته است .این شاخص در ماه فوریه در مقایسه با ماه ژانویه
 5/2درصد کاهش یافت و از افت  2/2درصدی که در پیشبینی قبلی اعالم شده بود ،کاهش کمتری را نشان داد .بخش مهم
صنعتی در ژاپن به نوعی محرک رشد اقتصاد این کشور است و تجدیدنظر صعودی در کاهش ارقام آن میتواند برای رشد
اقتصادی این کشور امیدوارکننده باشد.
نجات از رکود
به احتمال قوی اقتصاد ژاپن رکود دیگری که در فصل نخست سال ،انتظار آن را میکشید به سالمت پشت سر
گذاشته است .اگرچه بسیاری از اقتصاددانان پیشبینی میکنند که رشد اقتصادی در سال جاری میالدی با نگرانیهایی توام
خواهد بود.
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بانک مرکزی ژاپن پیشتر در ژانویه با منفی کردن نرخ سپرده به  -0/0درصد بازارها را شگفتزده کرده بود .بسیاری
از تحلیلگران معتقدند که در ادامه سال جاری ،بانک مرکزی نرخ سپرده را منفیتر و خرید اوراق خود را افزایش خواهد داد.
تحلیلگران اقدامات بانک مرکزی در مهار تورم منفی و تحریک رشد اقتصادی در این کشور را بسیار موثر میدانند.
احتمال مداخله
در هفته گذشته مقامات ژاپنی بار دیگر اعالم کردند که به نظام نرخ ارز شناور و رقابتی پایبند هستند .این سخنان
همسو با توافق صورت گرفته در نشست گروه  20بود که در آن کشورها در مورد عدم ورود به رقابت ارزی توافق کرده بودند.
اما ژاپنیها این حق را برای خود قائل شدند که برای مقابله با نوسانات شدید ین در کوتاهمدت در بازار مداخله نمایند .با این
سخنان ،مقامات ژاپنی آمادگی خود را برای ورود به بازار و مقابله با نوسانات ناگهانی که روند بهبود اقتصاد شکننده ژاپن را
تهدید کند ،اعالم داشتند .لذا در هفتههای آتی مداخله در بازار و تضعیف ین چندان دور از ذهن نیست.
گزارش صندوق بین المللی پول
در گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سالهای  2002و  2002به ترتیب 0/5
درصد و  -0/0درصد پیشبینی شده که افت  -0/5و -0/4درصدی در مقایسه با پیشبینیهای ماه ژانویه داشتند.

چین
نرخ رشد اقتصادی چین در فصل نخست  2002در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به  2/2درصد رسید که نشان
دهنده روند نزولی رشد اقتصادی این کشور است .رشد اقتصادی چین در فصل چهارم  2005رقم  2/8درصد اعالم شده بود.
رشد به ثبت رسیده برای فصل نخست  ،2002پایینترین نرخ رشد فصلی از سال  2009تا کنون بوده است .این در حالی بود
که سایر شاخصهای اقتصادی نوید بخش بهبود شرایط آینده هستند .نرخ رشد خردهفروشی از  00/02درصد در ماه فوریه به
 00/50درصد در ماه مارس در مقایسه با ماههای مشابه در سال قبل افزایش داشت .رشد شاخص تولیدات صنعتی در ماه
مارس در مقایسه با ماه مارس سال قبل نیز به  2/8درصد رسید که فراتر از رشد  5/4درصدی ماه قبل بود .در ماه مارس در
مقایسه با ماه فوریه میزان اعتباردهی بانکها حدود  2برابر شده و به  0/72تریلیون ین رسیده که از تمایل سرمایهگذاران برای
سرمایهگذاری خبر داشت .البته ممکن است بخشی از این اعتبارات صرف سرمایهگذاری در خارج از مرزهای این کشور شود
که میتواند به حجم خروج سرمایه حداقل به صورت موقتی کمک نماید.
نکته قابل توجه دیگر افزایش میزان وامهای غیرقابل وصول در این کشور است که برخی صاحبنظران را معتقد به
بروز بحران مالی در سالهای آتی در این کشور نموده است .در مقابل سایر تحلیلگران دارایی این کشور را در حدی میدانند
که بر اساس آن تحمل هر بحرانی را برای چین تسهیل میگرداند .طی ماههای اخیر مؤسسه رتبهبندی استاندارد اند پورز،
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دورنمای رتبه اعتباری چین را از وضعیت باثبات به منفی کاهش داده است .پیش از این موسسه مودیز نیز تجدید نظر مشابهی
را در رتبه اعتباری این کشور انجام داده بود.
کره
بیکاری
نرخ بیکاری در کره جنوبی در ماه مارس به  7/8درصد کاهش یافت .این اتفاق پس از آن روی داد که بیکاری در
این کشور در ماه فوریه به بیشترین سطح  2سال گذشته یعنی  4/0درصد رسیده بود .گفتنی است که بیکاری در میان جوانان
این کشور در سطح  00/8درصد در ماه مارس قرار گرفته که به نسبت باال است .دلیل رشد بیکاری در میان جوانان نیز هجوم
فارغالتحصیالن دانشگاهی برای جستجوی شغل است که به طور عمده در این ماه نمود مییابد.

تحوالت بازار ارزهای عمده

ارزش دالر امریکا در روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر ین ،یورو و فرانک به ترتیب  0/00 ،0/25و 0/49
درصد تقویت و در برابر پوند  0/52درصد تضعیف گردید.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  0/0229-0/0409دالر و هر پوند در محدوده
 0/4055-0/4225دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  002/94-009/40ین متغیر بود.
عوامل موثر بر تقويت دالر در مقابل ساير اسعار

اظهارت یوشیده سوگا دبیر ریاست کابینه ژاپن0مبنی بر اینکه توافق گروه  20برای اجتناب از تضعیف رقابتی ارز به معنی عدم
دخالت در بازار برای مقابله با نوسانات نیست.
انتشار خبر توافق روسیه و عربستان برای تثبیت سطح تولید نفت ضمن تقویت بازارهای سهام ،دالر را به خصوص در برابر ین
تقویت نمود.
عوامل موثر بر تضعیف دالر در مقابل ساير اسعار

تقویت قیمت نفت دالر امریکا را در برابر ارزهای وابسته به نفت تضعیف نمود
افزایش کمتر از انتظار شاخص قیمت مصرفکننده امریکا در ماه مارس
کاهش قیمت نفت در روز پایانی هفته به دلیل افزایش اضطراب بازار از نتیجه نشست تولیدکنندگان نفت در تعطیالت پایان
هفته
روز دوشنبه ،یکی از مقامات ارشد ژاپن هشدار داد که دولت این کشور برای مقابله با تقویت ین آماده مداخله در بازار
است .این مقام ارشد گفت توافق گروه  20برای اجتناب از تضعیف تعمدی ارز به معنی عدم دخالت در بازار برای مقابله با
نوسان نیست .این اظهارات توانست دالر را به میزان ناچیزی در برابر ین تقویت نماید .اما این افزایش دیری نپایید و در پایان

Japan's Chief Cabinet Secretary
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فعالیت بازار ،هر دالر با  0/0درصد کاهش  002/92ین معامله شد .یورو در برابر دالر و ین نوسانی نداشت .پوند استرلینگ هم
که در دو ماه گذشته قربانی موضوع خروج یا باقی ماندن در اتحادیه اروپا  Brexitشده در این روز تقویت شد .شاخص دالر در
روز دوشنبه با  0/7درصد کاهش به سطح  97/922تقلیل یافت.
روز سهشنبه ،انتشار خبر توافق روسیه و عربستان برای تثبیت سطح تولید نفت ضمن تقویت بهای این کاال باعث
بازگشت جو ریسکپذیری در بازارهای مالی شد .شاخصها در بازارهای سهام نیز با افزایش ارزش همراه بودند .در این شرایط
انگیزه برای خرید ین و فرانک سوئیس از بین رفت .همین موضوع باعث تقویت دالر و فاصله گرفتن دالر-ین از پایینترین
سطح یک سال و نیم اخیر شد .البته دالر در برابر ارزهای وابسته به کاال مثل دالر کانادا و استرالیا ،کرون نروژ ،رئال برزیل و
روبل روسیه تضعیف شد .دالر در برابر یورو به میزان ناچیز  0/04درصد تقویت شد .به نظر میرسد یورو-دالر که بیشترین
حجم معامالت بازار ارز را با فاصله بسیار زیاد از سایر زوجهای ارزی دارد به دلیل شرایط اقتصادی در منطقه یورو و همچنین
امریکا توان حرکتی خود را از دست داده است .بدون تردید اقدام بعدی فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا در جهتگیری آتی
یورو-دالر تعیین کننده خواهد بود .شاخص دالر در پایان وقت بازار نیویورک با  0/02درصد افزایش به  97/222واحد رسید و
به کار خود پایان داد.
روز چهارشنبه ،بازار ارز باز هم شاهد تقویت دالر در برابر ین بود .بازارهای جهانی سهام در این روز تقویت شدند.
افزایش قیمت نفت بعد از انتشار خبر توافق احتمالی برای تثبیت این بازار توسط صادرکنندگان عمده نفت و همچنین صادرات
بهتر از انتظار چین در ماه مارس در تقویت جو ریسکپذیری بسیار موثر بود .بازگشت بخشی از سرمایهگذاریهای پرتفو به
سمت بازار سهام را میتوا ن به عنوان یکی از دالیل تقویت دالر در برابر ارزهایی همچون ین و یورو بر شمرد .البته هشدار
مقامات صندوق بینالمللی پول در حاشیه اجالس بهاره نیز مزید بر علت بود .صندوق بینالمللی پول ضمن کاهش پیشبینی
رشد اقتصاد جهان در سال  2002نسبت به عواقب اقتصادی جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا برای دو طرف و همچنین
اقتصاد جهان ابراز نگرانی نمود .با وجود افزایش نگرانی از کندتر شدن رشد اقتصاد جهان ،فضای زیادی برای ین در مسیر
تقویت وجود ندارد .همانطور که در گزارش قبلی نیز اشاره شده بود برابری دالر ین به سطح تعادلی آن یعنی در حدود  005ین
بسیار نزدیک شده است .در حالی که قبل از تقویت اخیر ین کارشناسان اقتصادی از کم نمایی ارزش ین شکایت میکردند.
شاخص دالر در این روز با  0/8درصد افزایش به سطح  94/27واحد رسید .ارزهای وابسته به کاال که روز قبل در برابر دالر
پیشروی کرده بودند با کاهش  0/7درصدی قیمت نفت از سطوح روز قبل خود عقب نشستند.
روز پنجشنبه ،در روز آرام معامالت ،دالر به میزان اندکی در برابر سایر اسعار تقویت شد .شاخص دالر در این روز 0/2
درصد افزایش یافت و به سطح  94/925واحد رسید .در این روز تورم مصرفکننده امریکا در ماه مارس کمتر از پیشبینی
افزایش یافت .این خبر تأثیر منفی بر عملکرد دالر داشت .بعد از افزایش دالر از ابتدای هفته و همچنین برخی عالئم از سوی
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برخی مقامات فدرال رزرو مبنی بر افزایش بیش از یک مرحله نرخ بهره در سال جاری ،زمینه برای توجه معاملهگران به
داراییهای ریسکی فر اهم شده بود که تورم ماه مارس امریکا تا حدودی این زمینه سازی را بی اثر ساخت .کورودا رئیس بانک
مرکزی ژاپن که برای شرکت در اجالس گروه  20در نیویورک حضور دارد اظهار داشت در صورتی که ضعف تورم ژاپن
همچنان از خود مقاومت نشان دهد وی آماده گسترش سیاستهای پولی خود می باشد .با این حال این اظهارات نتوانست
تأثیر خاصی بر روند دالرین داشته باشد.
روز جمعه ،شاخص دالر که سه روز متوالی تقویت شده بود ،کاهش یافت .با نزدیک شدن به نشست تولیدکنندگان
عمده نفت در تعطیالت پایان هفته ،اضطراب به ویژه در معامالت نفتی افزایش یافت .این موضوع ضمن کاهش قیمت نفت
مانع از تقویت ریسک پذیری در بازار ارز شد .بخشی از معامالت دوباره به سمت جایگزینی ین به جای دالر سوق یافت و ین
را در برابر دالر تقویت نمود .شاخص اعتماد مصرفکننده امریکا نیز کمتر از حد انتظار منتشر شد که این موضوع هم به
تضعیف دالر امریکا کمک کرد .شاخص دالر پس از سه روز افزایش با  0/2درصد کاهش در این روز به سطح  94/287واحد
رسید.
/

 3ماهه

نام ارز نرخ بهره(درصد)

 6ماهه
0/90100

 9ماهه

 21ماهه

-

2/11030

-

-0/01672
2/02176

دالر

0/63136

يورو

-0/16736

-0/26000

پوند

0/63323

0/70333

-

فرانک

-0/71060

-0/66660

-

-0/63600

ين

-0/02020

0/01020

-

0/20620

درهم امارات

2/01372

2/17603

-

2/63619

يوآنمرجع

-

-

-

0/36

لیر ترکیه

22/2927

22/1331

22/1921

22/3233
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تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/22 ،درصد کاهش یافت .نوسانات هفتهه گذشهته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0222/02-0252/00دالر برای هر اونس در نرخهای پایانی ثبت شد.

روز دوشنبه ،بهای طال به بیشترین سطح  7هفته اخیر افزایش یافته و به سمت  0700دالر برای هر اونس حرکت
نمود .تداوم نرخهای نازل بهره در کنار ارقام ضعیف اقتصادی و همچنین نااطمینانی در مورد سیاستهای فوق انبساطی پولی
در امریکا ،تمایل معاملهگران به طال و سایر داراییهای امن همچون ین ژاپن را افزایش و به باال رفتن قیمت آنها کمک
کرد.
پس از افزایش چشمگیر قیمت در روز دوشنبه ،روز سهشنبه بهای طال در سطوح پیشین باقی مانده و نوسان چندانی
نداشت .در این روز شاخص دالر از کمترین سطح  8ماه اخیر در مقابل سبدی از اسعار فاصله گرفت و افزایش یافت .افزایش
قیمت نفت خام نیز به تحریک ریسکپذیری کمک نموده و سبب شد که بهای طال چندان افزایش نیابد.
روز چهارشنبه ،بهای طال سرانجام از بیشترین سطح  7هفته اخیر کاهش یافت .افزایش ارزش دالر به بیشترین سطح
 2هفته اخیر در مقابل یورو ،همچنین صعود ارزش سهام در بازار که در پی ارقام مثبت تجاری از اقتصاد چین رخ داد ،به افت
بهای طال منجر شد .گفتنی است در این روز مشخص شد که بزرگترین صندوق نگهدارنده طال ،کمترین سطح دارایی طالی
یک ماه گذشته را به ثبت رسانده که عالمتی در جهت کاهش قیمت طالست.
روز پنجشنبه ،بهای طال  0/7درصد کاهش یافت .افزایش ارزش شاخص دالر برای سومین روز متوالی و همچنین
رسیدن ارزش سهام به بیشترین سطح در سال  2002میالدی ،سبب افت بهای طال شد.
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پس از  7روز کاهش قیمت ،سرانجام بهای طال روز جمعه  0/4درصد افزایش یافت .تضعیف دالر و همچنین افت
ارزش بازار سهام اصلیترین دلیل صعود بهای طال بود.
در مجموع ،در هفته گذشته فلز زرد رنگ برای نخستین بار در  7هفته اخیر با افت هفتگی قیمت رو به رو شد.

نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/20 ،درصد افزایش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  40/72-42/02دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  40/27دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه
هفته ماقبل آن 2/22 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه -44/29
 42/87دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  47/27دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای
هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  72/02-78/90دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 78/28دالر قرار گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 2/04 ،درصد افزایش یافت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام بیش از  0/2درصد افزایش یافت .این باالترین سطح قیمتی از اوایل ماه دسامبر
سال گذشته بود .تضعیف دالر در این روز به افزایش قیمت کاالها از جمله نفت کمک نمود .البته در مورد نفت خام
گمانهزنیها در مورد نتیجه جلسه روز یکشنبه  02آوریل برای تصمیمگیری در خصوص عدم افزایش سطح تولید نفت خام نیز
موثر بود .شایان ذکر است تا روز دوشنبه 05 ،کشور تولیدکننده نفت برای شرکت در این جلسه اعالم آمادگی کرده بودند.
روز سهشنبه ،بهای جهانی نفت خام با سرعت بیشتری افزایش یافت .در این روز خبرگزاری اینترفاکس روسیه
گزارش دا د روسیه و عربستان برای تثبیت سطح تولید در حد تولید ماه ژانویه گذشته به توافق نهایی دست یافتهاند و این
تصمیم با عدم همراهی ایران برای اتخاذ سیاست مشابه در جلسه روز  02آوریل ،تغییر نخواهد کرد .همچنین دولت امریکا
پیشبینی نموده تولید نفت این کشور در سال  2002با  520هزار بشکه کاهش در روز در مقایسه با سال  2002به 8/04
میلیون بشکه در روز برسد .برخی از فعاالن بازار نفت روز  02آوریل را نقطه تغییر جهت بازار نفت به سمت افزایش قیمت
تلقی نمودند.
روز چهارشنبه ،بهای نفت کاهش یافت .الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در گفتگو با رویترز اعالم نمود توافق بر
سر تثبیت سطح تولید نفتی ممکن است بدون مشارکت ایران بین کشورهای تولید کننده نفت به دست آید .وی اظهار داشت
"هر اتفاقی ممکن است ،زیرا این یک سند باز است ،هر کشوری که بخواهد به آن بپیوندد ،به آن خواهد پیوست .آنهایی که
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نمیخواهند به توافق نفتی بپیوندند ،کسی آنها را وادار به پیوستن نخواهد کرد" .وی عنوان داشت فرمول دقیقی برای تثبیت
سطح تولید وجود ندارد ،این تنها یک توافق است و هیچ سند الزامآوری به امضا نخواهد رسید .وزیر نفت عربستان هم در
گفتگو با روزنامه الحیات هر گونه کاهش تولید نفت این کشور را تکذیب نمود .0این سخنان حصول نتیجه موثر بر بهای قیمت
نفت در جلسه روز یکشنبه را با تردید روبه رو ساخت .بر اساس آخرین اخبار ،وزیر نفت ایران در این جلسه شرکت نخواهد کرد
و تنها نمایندهای از ایران در این جلسه حضور خواهد داشت .البته بانک مورگان استنلی در این روز عنوان داشت که به نظر
میرسد بازار ،ریسک افزایش بهای نفت بعد از جلسه روز یکشنبه را کمتر از واقع تخمین زده باشد .همچنین موسسه اطالعات
انرژی امریکا از افزایش  2/2میلیون بشکهای ذخایر نفت امریکا خبر داد که به کاهش بهای نفت خام کمک کرد.
روز پنجشنبه ،بهای نفت باز هم کاهش یافت .موسسه مطالعات انرژی امریکا ،میزان رشد روزانه تقاضای جهانی نفت
را برای سال  2002حدود  0/02میلیون بشکه اعالم نمود که اندکی کمتر از رقم پیشبینی شده در ماه قبل بود .در این روز،
تعداد معامالت بازار به سبب نااطمینانیهای موجود کاهش داشت که بر کاهش بهای نفت موثر بود.
روز جمعه ،بهای جهانی نفت بیش از  0/29درصد کاهش یافت .انتظار برای انتشار نتیجه رسمی جلسه روز یکشنبه
که با توجه به سخنان وزیر انرژی روسیه الزامآور نخواهد بود ،سبب کاهش بهای نفت شد .البته در این روز خبر کاهش تعداد
سکوهای نفتی امریکا به پایینترین سطح از سال  2009تاکنون ،چندان مورد توجه فعاالن بازار قرار نگرفت.

1

البته عربستان سعودی از ژانویه گذشته تا کنون سطح تولید خود را افزایش نداده است .در نتیجه این سخنان به طور روشن به معنی عدم توافق برای تثبیت سطح تولید نبود.
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ارزش ﻫﺮ دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ارزﻫﺎي ﻋﻤﺪه )آﺧﺮ وﻗﺖ ﺑﺎزارﻧﻴﻮﻳﻮرك(  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪي
ﻃﻼ  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﻠﻒ و  4ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪه ﺳﻬﺎم

ﺟﻤﻌﻪ
 8آورﻳﻞ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ

94231
12987
10806
11399
09537
14128
140834
123970
123950
4194
3972
17577
15822
6204
9622

944790
13090
10955
11391
09560
14147
140763
122909
123080
3935
3726
17635
15829
6152
9633

ﻋﻨﻮان
ﺷﺎﺧﺺ دﻻر
دﻻر ﻛﺎﻧﺎدا
ﻳﻦ ژاﭘﻦ
ﻳﻮرو *
ﻟﻴﺮه اﻧﮕﻠﻴﺲ *
 SDRﺑﻪ دﻻر
ﻃﻼي ﻧﻴﻮﻳﻮرك )ﻫﺮاوﻧﺲ(
ﻃﻼي ﻟﻨﺪن )ﻫﺮ اوﻧﺲ(
ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ
ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ
) DOW-30ﺑﻮرس وال اﺳﺘﺮﻳﺖ(
) NIKKEI-225ﺑﻮرس ﺗﻮﻛﻴﻮ (
 ) FTSE-100ﺑﻮرس ﻟﻨﺪن(
) DAX-30ﺑﻮرس ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت(

* ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﻪ دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1395/01/27

دوﺷﻨﺒﻪ
 11آورﻳﻞ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 12آورﻳﻞ

ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ
 13آورﻳﻞ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 14آورﻳﻞ

ﺟﻤﻌﻪ
 15آورﻳﻞ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

93972
12898
10794
11409
09542
14239
141167
125593
125475
4283
4036
17556
15751
6200
9683

94028
12764
10854
11388
09551
14275
141328
125701
125460
4469
4217
17721
15929
6242
9761

94730
12819
10932
11274
09668
14204
140704
124690
124575
4418
4176
17908
16381
6363
10026

94975
12847
10940
11269
09669
14155
140402
122606
123385
4384
4150
17926
16911
6365
10094

94683
12823
10876
11285
09679
14202
140559
123196
122710
4310
4036
17897
16848
6344
10052

944776
12830
10879
11325
09622
14215
140832
124357
124321
4373
4123
17802
16364
6303
9923

** درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺧﺮﻳﻦ روز ﻛﺎري دو ﻫﻔﺘﻪ

*** درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

2016/04/15
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ***ﻫﻔﺘﮕﻲ

048
126
065
100
149
052
020
062
100
277
161
182
649
225
446

000
199
069
058
064
048
005
118
101
1111
1064
095
338
246
302
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