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خالصه
در امریکا ،درآمدهای شخصی و مخارج شخصی با سرعت مناسبی افزایش یافتند .اما اعتماد مصرفکننده با توجه
به افزایش بهای انرژی دچار افت شد .شاخص  ISMکارخانهای بر افزایش سرعت رشد و شاخص  ISMبخش خدمات بر
کاهش سرعت رشد این بخش تاکید داشت .اشتغال غیرکشاورزی با سرعت بسیار اندکی رشد نمود و سبب بروز نگرانی در
مورد روند رشد اقتصادی این کشور شد.
دولت یونان هفته گذشته نامهای به کمککنندگان خود ارسال کرد و در آن امکان اجرای شروط جدید را رد نمود.
بانک مرکزی اروپا در نشست ماه ژوئن نرخهای بهره کلیدی را بدون تغییر باقی گذاشت و پیشبینی خود از رشد اقتصادی و
تورم سال  6102را نیز به میزان کمی تغییر داد.
در انگلستان ،ارقام پیشنگر مدیران خرید ماه مه در هر سه بخش اقتصاد و همچنین نشانههایی از کاهش رشد در
بخش مسکن ،همگی حاکی از آن بودند که رشد اقتصادی فصل دوم حتی از فصل اول سال نیز ناچیزتر خواهد بود.
در ژاپن ،به تاخیر افتادن دو ساله در زمان افزایش مالیات بر فروش از سوی نخست وزیر و دومین افت متوالی
مخارج مصرفکنندگان ماه آوریل که یکی از فاکتورهای تعیینکننده رشد اقتصادی این کشور میباشد ،از اهم اخبار
اقتصادی در این هفته بودند.
هفته گذشته بازار ارز با افت ارزش دالر رو به رو شد .کم شدن احتمال سیاستهای پولی انبساطی بیشتر توسط
بانک مرکزی ژاپن و همچنین کمتر از انتظار بودن آمار اشتغال غیر کشاورزی در آمریکا که شانس افزایش نرخ بهره توسط
فدرال رزرو در جلسه ماه ژوئن را تقلیل داد از مهمترین دالیل عقب نشینی دالر در برابر سایر ارزهای عمده بود.
در بازار طال ،تضعیف دالر در پی ارقام اقتصادی نه چندان جالب در این هفته و احتمال موکول شدن افزایش نرخ
بهره این کشور به ماههای آتی ،به افزایش بهای طال منجر شد.
بهای نفت برنت و امریکا روز جمعه هفته گذشته در مقایسه با روز جمعه هفته ماقبل آن به ترتیب افزایش و
کاهش یافت .کاهش ذخایر نفت امریکا ،ادامه مشکالت تولید نفت در کانادا ،نیجریه ،لیبی و ونزوئال ،نااطمینانی در خصوص
نتیجه جلسه روز پنجشنبه وزرای نفت اوپک ،انتشار نتایج تحقیقات موسسه  JCB Energyدر خصوص افزایش تقاضای
نفت در سه ماه نخست  6102و اظهارات وزیر جدید نفت عربستان مبنی بر عدم افزایش تولید نفت این کشور از مهمترین
دالیل افزایش بهای نفت برنت در هفته گذشته بودند .در مقابل افزایش ارزش دالر و ارقام اشتغال نامطلوب امریکا سبب
کاهش بهای نفت در این کشور شد.
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امريکا
درآمد و مخارج شخصی
در ماه آوریل درآمدهای شخصی در مقایسه با ماه مارس  1/4درصد افزایش یافته که برابر با رشد ماهانه در ماه
مارس و باالتر از نرخ رشد  06ماه قبل آن بود .در ماه آوریل در مقایسه با ماه آوریل سال قبل نیز میزان درآمدهای شخصی
 4/4درصد رشد یافته است .در ماه آوریل در مقایسه با ماه قبل از آن ،حقوق و دستمزدها  1/5درصد ،درآمدهای قابل تصرف
پس از اعمال اثر افزایش تورم  1/6درصد و درآمد حاصل از اجاره امالک  2/8درصد افزایش داشتند .میزان افزایش در حقوق و
دستمزدها نشان میدهد که شرایط در بازار کار در حال سختتر شدن میباشد .افزایش  1/6درصدی درآمدهای قابل تصرف
پس از اعمال اثر افزایش تورم نیز نشان از تاثیر منفی تورم بر درآمد اشخاص داشت.
مخارج شخصی در ماه آوریل در مقایسه با ماه مارس رشد  0/1درصدی داشت که این امر به واسطه رشد مناسب در
سفارش کاالهای باداوم بود .شایان ذکر است این میزان رشد 1/55 ،واحد درصد از میانگین رشد  06ماهه قبل این شاخص
باالتر بود .در این مدت مخارج صرف شده در خرید کاالهای بادوام  6/3درصد ،مخارج بر روی کاالهای غیربادوام 0/4
درصد و بر روی خدمات  1/2درصد افزایش داشته است .بر این اساس پیشبینی میشود با توجه به افزایش تورم در سه ماهه
دوم سال  6102مخارج مصرفی  3درصد رشد داشته باشد.
شاخص قیمت ضمنی مصارف شخصی در ماه آوریل در مقایسه با ماه مارس  1/3درصد افزایش یافت که  1/6واحد
درصد در مقایسه با رشد ماهانه در ماه مارس بیشتر میباشد .در دوازده ماهه منتهی به آوریل در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل نیز این شاخص  0/0درصد رشد داشت .افزایش تورم میتواند فدرال رزرو را در اتخاذ تصمیمی برای افزایش نرخ بهره
کلیدی در ماههای آینده مصممتر نماید.
اعتماد مصرفکننده
شاخص اعتماد مصرف کننده از  44/5واحد در ماه آوریل به  46/2واحد در ماه مه کاهش یافت .البته شاخص اعتماد
مصرفکننده در ماه آوریل نیز از  44/6به  44/5واحد مورد تجدید نظر قرار گرفت .کارشناسان افزایش در بهای انرژی را
مهمترین دلیل کاهش در اعتماد مصرف کننده در ماه مه میدانند .همچنین این ماه در مقایسه با ماه آوریل به تعداد افرادی
که معتقد به سختتر شدن یافتن شغل بودند ،افزوده شده است .این امر در گزارش درآمد شخصی نیز نشان داده شده بود.
همچنین اعتماد مصرف کنندگان نسبت به آینده تا حدودی تضعیف شده است .اما در مجموع به نظر میرسد این میزان افت
در اعتماد مصرفی تاثیر قابل توجهی در مصرف ماه مه نداشته باشد.
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شاخص ISM
شاخص  ISMبه عنوان مهمترین شاخص پیشنگر در بخش کارخانهای و خدمات مطرح است .شاخص ISM

کارخانهای از  51/8واحد در ماه آوریل به  50/3واحد در ماه مه افزایش یافت که رشد باالتر از میزان پیشبینی شدهای را به
ثبت رسانید .از ماه مارس تا کنون این سومین رشد مثبت به ثبت رسیده  ISMکارخانهای (علیرغم افزایش ارزش دالر،
کاهش بهای کاالها و افت رشد اقتصادی جهانی) میباشد .در کنار افزایش تولیدات کارخانهای ،بهبود در میزان سفارشات
جدید و افزایش در صادرات از دیگر دالیل بهبود شاخص  ISMکارخانهای بوده است .البته علیرغم بهبود در بخش
کارخانهای ،اشتغال در این بخش در ماه مه کاهش یافته است.
در بخش خدمات ،شاخص  ISMدچار افت شده و از سطح  55/5واحد در ماه آوریل به  56/4واحد در ماه مه رسید.
هر چند سطح کنونی این شاخص بر ادامه رشد مثبت بخش خدمات تاکید داشت ،اما این افت به معنی کاهش سرعت رشد در
این بخش از اقتصاد امریکا بود.
در گزارش جداگانهای که در هفته قبل منتشر شد میزان سفارش بخش کارخانهای در ماه آوریل در مقایسه با ماه
مارس  0/4درصد رشد نموده است .در حالی که در ماه مارس رشد  0/0درصدی در مقایسه با ماه فوریه به ثبت رسیده بود .به
نظر میرسد اکثر شاخصهای بخش کارخانهای از جمله  ،ISMسفارش کارخانهای و سفارش کاالهای بادوام ،بر خروج این
بخش از رکود بلندمدت اخیر خبر دارند.
اشتغال
اشتغال بخش غیرکشاورزی امریکا در ماه مه تنها  38هزار نفر افزایش یافت که کمترین میزان رشد از سپتامبر 6101
بوده است .همچنین میزان اشتغال ایجاد شد .این بخش در ماه آوریل از  021هزار نفر به  063هزار نفر تجدید نظر شده است.
روند کاهش سرعت افزایش در اشتغال غیرکشاورزی از ماه فوریه گذشته آغاز شده بود و رشد  38هزار نفری آن در ماه مه بر
سختشدن بازار کار تاکید دارد .نکتهای که در گزارش درآمدهای شخصی و اعتماد مصرفکننده نیز به آن اشاره شد.
البته بر اساس گزارش اداره اشتغال امریکا ،با وجود رشد اندک اشتغال غیرکشاروزی نرخ بیکاری از  5درصد در ماه
آوریل به  4/5درصد در ماه مه کاهش یافته است .هر چند نرخ بیکاری به سطوح بسیار پایینی کاهش یافته ،اما نمیتوان انتظار
داشت اعضای سیاستگذاری فدرال رزرو برای تصمیم در مورد دفعات کاهش نرخ بهره در سال  ،6102تنها به نرخ بیکاری
توجه نمایند .به طور حتم آنها مسئله کاهش سوددهی شرکتها و افت رشد اقتصادی جهانی را نیز مدنظر قرار خواهند داد .از
سوی دیگر ،بخشی از کاهش به وجود آمده در نرخ بیکاری ممکن است به علت کاهش متقاضیان کار و خروج آنها از بازار
کار اتفاق افتاده باشد .برخی از صاحبنظران معتقد هستند رشد اندک اشتغال غیرکشاورزی احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی در
ماه ژوئن را مرتفع میسازد.
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خانم برینارد 0از اعضای سیاستگذار فدرال رزرو نیز در هفته گذشته روند تحوالت اقتصادی امریکا را روشن و واضح
ارزیابی نکرده و عنوان داشت فدرال رزرو باید برای افزایش نرخ بهره کلیدی عجله ننماید .چرا که هنوز ریسک افت رشد
اقتصادی امریکا وجود دارد .وی ضمن اشاره به تاثیرگذاری نتیجه رایگیری در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر اقتصاد
جهانی ،از انتظار برای بهبود در شاخصهای اقتصادی آینده امریکا به منظور تصمیمگیری در مورد افزایش نرخ بهره حمایت
نمود.

منطقه يورو
هفته ماقبل ،گروه اروپا متشکل از وزرای دارایی کشورهای اروپایی ،رئیس بانک مرکزی اروپا و عضو عالی پارلمان
اروپا در مورد پرداخت کمک مالی به مبلغ  01/8میلیارد یورو به یونان برای بازپرداخت بدهی این کشور موافقت کردند اما هفته
گذشته دولت یونان به طور رسمی اعالم کرد که قادر به پذیرش شروط مورد نظر کمککنندگان اروپایی و صندوق بینالمللی
پول نیست .بر اساس نامهای که یونان به کمک کنندگان ارسال کرده تغییر مقررات بانکی ،فروش وامهای بد ،اصالحات در
صندوقهای بازنشستگی و خصوصی سازی به شیوهای که مد نظر اتحادیه اروپایی و صندوق بینالمللی پول است امکان
اجرایی شدن ندارد .در حالی که یونان مکلف به پرداخت بخشی از بدهی خود به صندوق بینالمللی پول در ماه ژوئن و به
کمککنندگان اروپایی در ماه ژوئیه است .به این ترتیب ،به نظر میرسد بازپرداخت اقساط مذکور در تاریخ مقرر امکان پذیر
نباشد و دوباره اخبار یونان در راس اخبار قرار گیرد.
بانک مرکزی اروپا هفته گذشته تشکیل جلسه داد و نرخهای کلیدی بهره را برای ماه ژوئن در سطوح قبلی باقی
گذاشت .دراگی رئیس این بانک در پایان جلسه اعالم کرد نرخ رشد اقتصادی در منطقه یورو اندکی بهتر از پیشبینی قبلی
توسط این بانک ارزیابی شده است .بر اساس پیشبینی جدید ،در سال 6102رشد اقتصادی منطقه یورو 0/2 ،درصد خواهد بود.
عالوه بر این ،بانک مرکزی اروپا چشمانداز تورم در نیمه دوم سال جاری میالدی را صعودی پیشبینی نمود .این استدالل بر
اساس قیمتهای نفت در بازار آتی ( )Futuresو تأثیر زیادی که بر تورم منطقه یورو دارد صورت گرفته است .بر اساس
اظهارات آقای دراگی ،نرخ تورم در سال جاری میالدی  1/6درصد ،در سال آینده میالدی  0/3درصد و در سال  6108بالغ بر
 0/2درصد خواهد بود .روشن است که حتی اگر این پیشبینیها درست باشند باز هم تورم در منطقه یورو در دو و نیم سال
آینده پایینتر از نرخ هدفگذاری شده  6/1درصد از سوی بانک مرکزی اروپا قرار خواهد داشت .بر اساس ارقام منتشر شده در
هفته گذشته ،تورم در ماه مه  -1/0درصد در دوره ساالنه بوده در حالی که این نرخ در ماه آوریل  -1/6درصد بود .علت

Brainard
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کاهش تورم منفی در منطقه یورو در این مدت افزایش قیمتهای انرژی عنوان شده است .پس از حذف اقالم پرنوسان انرژی
و مواد غذایی نرخ تورم ماه مه به  1/8درصد در دوره ساالنه افزایش مییابد که این موضوع استدالل درست بانک مرکزی
اروپا که علت ضعف تورم در این منطقه را کاهش قیمتهای انرژی میداند ،تأیید میکند.
ايتاليا

هفته گذشته برخی شاخصهای مهم اقتصادی ایتالیا منتشر شد که همچنان نشان داد روند رشد اقتصادی در این
کشور مالیم و پایینتر از متوسط منطقه یورو است .رشد اقتصادی سه ماهه نخست در دوره ساالنه  0/1درصد و نسبت به سه
ماهه قبلی  1/3درصد بود .در حالی که رشد منطقه یورو در این مدت  0/5درصد ساالنه و  1/5درصد نسبت به سه ماهه قبل
بوده است .نرخ بیکاری ایتالیا هم از متوسط منطقه یورو باالتر است .نرخ بیکاری ماه اوریل  00/5درصد بوده در حالی که این
نرخ در کل منطقه  01/6درصد بوده است .در بین  4کشور بزرگ منطقه نیز شرایط اشتغال ایتالیا تنها از اسپانیا بهتر است که
با نرخ بیکاری  62درصد دست به گریبان میباشد .در بخش قیمتها نیز روند نزولی است به طوری که تورم مصرفکننده در
ماه مه  -1/3درصد در دوره ساالنه بوده است البته جنبه مثبت در این رابطه مثبت بودن تورم ماه آوریل نسبت به ماه قبل از
آن است که به میزان  1/3درصد افزایش نشان میدهد .نرخ تورم ساالنه منطقه یورو در ماه آوریل نیز  -1/0درصد بود.
انگلستان
مديران خريد
بخش خدمات انگلستان پس از آنکه در ماه آوریل به کمترین سطح  3سال گذشته افت نمود ،در ماه مه بهبود یافت.
اگرچه هنوز هم نتایج آتی رفراندوم این کشور برای بقا در اتحادیه اروپا بر اکثر شاخصهای اقتصادی سایه افکنده است.
شاخص پیشنگر مدیران خرید بخش خدمات نشان از آن دارد که این بخش در ماه مه به  53/5واحد افزایش یافته ،در حالی
که سطح  56/3واحد در آوریل ثبت گردید .پیشبینیها نشان از آن دارد که اقتصاد در مجموع فصل دوم سال را با رشد 1/6
درصدی پشتسر بگذارد .اگرچه پیشبینیهای اخیر بسیار بهتر از یک ماه گذشته است ولی کماکان با رشد  1/4درصدی
محقق شده در فصل نخست سال فاصله زیادی دارد.
برخالف بخش خدمات ،رشد در بخشهای ساختوساز و کارخانهای چندان جالب نبود و به عبارتی میتوان گفت بار
رشد اقتصادی بر گردن بخش خدمات در این کشور قرار گرفته است .بخش کارخانهای اگرچه بر اساس گزارشات موسسه
مارکیت به سطح رشد مثبت بازگشته و از  44/4به  51/0واحد رسیده ،ولی هنوز هم با ارقام مورد قبول برای رشد در این
بخش فاصله زیادی دارد .در بخش ساختوساز نیز شاخص مدیران خرید از  56واحد در ماه آوریل به  50/6در ماه مه رسید،
که به رغم قرار گرفتن در محدوده رشد ،از سرعت رشد آن کاسته شده است.
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بخش مسکن
ارقام بخش مسکن انگلستان نشان از آن دارد که تقاضای این بخش به شدت رو به کاهش است و میتوان آن را در
حال فاصله گرفتن از زمان اوج خود دانسته و افزایش قیمت در این بخش را محدود ارزیابی نمود .وامهای رهنی در این کشور
در ماه آوریل  2/8درصد افت نمود .در جانب قیمت نیز ،رشد قیمت در ماه مه اگرچه در مقایسه با ماه آوریل در همان سطح
 1/6درصد قرار گرفته ،ولی درمقایسه با ارقام ماه مه  ،6105تنها  4/5درصد رشد داشته که رشدی به مراتب کمتر از ماههای
قبل بوده است.

ژاپن
بيکاری
بازار کار این کشور در ماه آوریل کماکان استحکام خود را حفظ کرد .موقعیتهای کاری موجود به بیشترین سطح 64
سال گذشته رسید اما نرخ بیکاری در سطح  3/6درصد حفظ شد .نسبت تعداد موقعیتهای کاری به جویندگان کار به 0/34
درصد که بیشترین درصد از سال  0440تاکنون است دست یافت .ارقام نشان از آن دارد که وضعیت بازار کار این کشور در
مسیر رشد قرار گرفته است.
توليدات صنعتی
تولیدات صنعتی ماه آوریل در مقایسه با ماه قبل  1/3درصد افزایش یافت .در حالی که در ماه مارس رشد 3/2
درصدی یعنی بیشترین سطح  5سال گذشته را به ثبت رسانده بود.
بخش مصرف
مخارج مصرفکنندگان در ژاپن برای دومین ماه متوالی در آوریل افت نمود .در حالی که اکثریت شاخصهای
اقتصادی ژاپن رو به رشد و بهبود قرار دارند ،افت مخارج مصرفی نخستوزیر را در افزایش مالیات بر مصرف در زمان گفته
شده (آوریل  )6105مردد ساخته است .این شاخص با ضعف دو ماه متوالی خود ،تا حدودی احتمال به تاخیر افتادن زمان
افزایش مالیات را باال برده است .مخارج مصرفکننده در ماه آوریل  1/4درصد در مقایسه با ماه مشابه یک سال قبل کاهش
داشته است .در ماه مارس نیز این افت بیشتر و در حدود  5/3درصد بود.
ماليات بر فروش
نخستوزیر ژاپن آقای آبه سرانجام اعالم نمود که زمان افزایش مالیات بر فروش در این کشور را تا سال  6104به
تاخیر انداخته است .این حرکت را میتوان حمایت از خانوار پیش از انتخابات تابستان دانست .گفتنی است که آقای آبه پیشتر
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بحرانی در سطح سقوط بانک لمانبرادرز و یا زلزلهای مهیب را دلیلی برای به تاخیر انداختن افزایش مالیات بر فروش دانسته
بود .اما در حال حاضر وی این اقدام را برای حمایت از تقاضای داخلی الزم دانسته است.

چين
آقای جک لو وزیر دارایی امریکا در سفر به کره جنوبی در خصوص عدم ادامه سیاستهای تهییج تقاضای داخلی
توسط دولت چین هشدار داد .وی عنوان داشت در سفر هفته آینده خود به چین سعی خواهد نمود مقامات این کشور را بر ادامه
سیاست تقویت تقاضای داخلی و ایجاد تعادل در سیاستهای توسعهای ترغیب نماید .آقای جک لو عنوان داشته در صورتی که
چین بخواهد دست از سیاستهای مذکور بکشد ،این مسئله بر روابط اقتصادی بین امریکا و چین تاثیر خواهد گذاشت .وزارت
دارای امریکا به تازگی برخی کاالهای چینی از جمله استیل را مشمول قوانین ضد دامپیگ و افزایش تعرفه وارداتی نموده
است .همچنین آقای جک لو تاکید نموده که چین باید در خصوص تصمیم خود در مورد روند نرخ برابری یوآن شفاف سازی
نماید.

کره
اقتصاد کره جنوبی در فصل نخست سال  1/5 ،6102درصد در مقایسه با فصل چهارم  6105رشد نمود .این درحالی بود
که رشد اقتصادی این کشور در فصل چهارم سال قبل  1/4درصد بود .رشد سالیانه نیز در فصل اول  6/8درصد گزارش شده است.
عالوه بر شاخص فوق ،شاخص تورم نیز منتشر شد .تورم سالیانه در ماه مه ،تنها  1/8درصد رشد نمود .در حالی که در ماه
آوریل یک درصد افزایش یافته بود.

روسيه
بانک مرکزی روسیه اعالم نموده در ماههای آوریل و مه تاکنون  004/4میلیارد روبل ( 0/8میلیارد دالر) از اوراق
دولتی سبد دارایی خود را در بازار فروخته و در مقابل نقدینگی روبل را کاهش داده است .این امر در تقویت روبل در ماههای
آوریل و مه موثر بوده است .همچنین بانک مرکزی روسیه اعالم نموده به فروش اوراق قرضه دولتی از سبد دارایی های خود
ادامه خواهد داد.
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آقای ایگور شوالوف معاون اول نخست وزیر روسیه اعالم نموده اتحادیه اقتصادی اروآسیا  EEU0قصد دارد درخواست
چین برای مشارکت با این اتحادیه را بررسی نماید .چین خواستار لغو تعرفه گمرگی برای تجارت با این اتحادیه است .آقای
ایگور شوالوف همچنین عنوان داشته ایران و چین دو کشوری هستند که میتوانند با این اتحادیه همکاری داشته باشند .اکنون
ویتنام در حال همکاری با این اتحادیه بوده و تعرفه تجاری بین ویتنام و اتحادیه مذکور لغو شده است .رییس جمهور قزاقستان
که کشورش یکی دیگر از اعضای این اتحادیه میباشد ،خواستار همکاری با کشور اسرائیل ،کلمبیا ،مصر و هند شده است.
شایان ذکر است ،اتحادیه اورآسیا شامل کشورهای روسیه ،قزاقستان ،بالروس ،ارمنستان و قرقیزستان میباشد.

تحوالت بازار ارزهای عمده

ارزش دالر امریکا روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر ین ،یورو و فرانک به ترتیب  6/64 ،3/34و 0/85
درصد تضعیف و در مقابل پوند  1/51درصد تقویت گردید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در
محدوده  0/0036-0/0324دالر و هر پوند در محدوده  0/4405-0/4234دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه
 012/53-000/06ین متغیر بود.
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عوامل موثر بر تقويت دالر در مقابل ساير اسعار
انتشار نظرسنجیهایی که نشان میداد احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی افزایش یافته است .این موضوع باعث
تقویت دالر در برابر پوند استرلینگ در ابتدای هفته شد.
برخی ارقام و اطالعات اقتصادی مثبت از اقتصاد امریکا مثل شاخص موسسه مدیریت عرضه مانع تضعیف دالر در برابر
سایر اسعار در میانه هفته گردید.

عوامل موثر بر تضعيف دالر در مقابل ساير اسعار
تصمیم دولت ژاپن در تعویق افزایش مالیات بر فروش برای مدت دو سال و نیم که احتمال افزایش سیاستهای پولی
انبساطی توسط بانک مرکزی این کشور را کاهش داد و تضعیف دالر در برابر ین را به دنبال داشت.
ارقام کمتر از انتظار اشتغال در امریکا باعث تضعیف دالر در برابر سایر ارزها گردید.

نوسانات ارزها:
روز دوشنبه ،دالر به باالترین سطح یکماهه در برابر ین دست یافت .شاخص دالر نیز با  1/6درصد افزایش به
 45/245واحد رسید .این اتفاق پس از سخنان خانم یلن در جمعه ماقبل رخ داد که در آن افزایش نرخ بهره در ماههای آتی
مناسب و محتمل دانسته شده بود .گفتنی است بازار نیویورک در این روز تعطیل بود.
روز سهشنبه ،دالر در برابر پوند انگلیس به باالترین سطح هشت روزه دست یافت و اندکی نیز در برابر یورو افزایش
یافت .دو نظر سنجی در انگلیس نشان داد نسبت موافقان جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا در حال افزایش است .این موضوع
ضمن اینکه برای سرمایهگذاران غیر منتظره بود تا حدودی یورو را نیز تضعیف نمود .زیرا جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا به
زیان منطقه یورو نیز خواهد بود .قرار است همهپرسی در خصوص باقی ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا در 63ژوئن برگزار
گردد .پوند  0/0درصد از ارزش خود را برابر دالر از دست داد .یورو نیز  1/03درصد در برابر دالر کاهش ارزش داشت .از عدم
اطمینان به وجود آمده ین استفاده کرد و به میزان  1/5درصد در برابر دالر تقویت شد.
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روز چهارشنبه دالر کاهش زیادی در برابر ین داشت و به پایینترین سطح طی دو هفته گذشته رسید .این موضوع
پس از آن رخ داد که نخست وزیر شینزو ابه اعالم کرد افزایش مالیات بر فروش را برای مدت دو سال و نیم به تعویق خواهد
انداخت .این تصمیم میتواند به این معنی باشد که آقای آبه به جای گسترش سیاستهای پولی انبساطی برای مقابله با تورم
منفی و کندی رشد اقتصادی تصمیم به افزایش سیاستهای انبساطی مالی گرفته است .دالر به میزان  0/5درصد در برابر ین
در این روز تضعیف شد .هر دالر در پایان کار بازار نیویورک با  014/12ین معامله شد .یورو نیز 1/44درصد در برابر دالر
افزایش ارزش داشت .البته دالر بخشی از عقب نشینی خود در برابر یورو ،ین و فرانک را پس از انتشار شاخص موسسه
مدیریت عرضه جبران نمود .شاخص مذکور که سطح فعالیتهای کارخانه ای را در امریکا اندازهگیری میکند در ماه مه بهتر از
انتظار ظاهر شد و به همین دلیل از کاهش بیشتر دالر در برابر سایر ارزها جلوگیری کرد .شاخص دالر در این روز  1/5درصد
کاهش یافت و در سطح  45/418واحد به کار خود پایان داد.
روز پنجشنبه ،دالر باز هم در برابر ین تضعیف شد .واکنش معاملهگران به پیشبینیهای تحلیلگران پیرامون اقدامات
بانکهای مرکزی در امریکا و ژاپن به صورت فروش دالر در برابر ین تجلی نمود .روز پنجشنبه گزارش اشتغال بخش
خصوصی امریکا  ADPدر ماه مه کمتر از انتظار بود و نشان داد که نباید به شاخص اشتغال غیر کشاورزی نیز امید چندانی
داشت .این موضوع احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه ژوئن را کمرنگ ساخت .از سوی دیگر تعویق در
افزایش مالیات بر فروش در ژاپن ،احتمال افزایش سیاستهای پولی به صورت کاهش نرخ بهره و یا تزریق نقدینگی بیشتر را
کمرنگ ساخت .این تحوالت باعث تغییر موضع بخشی از معامله گران به صورت فروش دالر در مقابل خرید ین گردید .دالر
تا سطح  018/51ین تنزل یافت که پایینترین سطح از  02مه تا این تاریخ محسوب میشد .در پایان معامالت بازار نیویورک
هر دالر در سطح  018/83ین به کار خود پایان داد .علی رغم تضعیف در برابر ین ،دالر توانست در برابر یورو تقویت شود .در
این روز بانک مرکزی اروپا ضمن حفظ نرخهای کلیدی بهره در ماه ژوئن ،اعالم کرد که به میزان بسیار کمی پیشبینی خود
از رشد اقتصادی منطقه را افزایش داده است .ضمن اینکه بانک مرکزی اروپا پیشبینی خود از نرخ تورم در سال  6102را
افزایش داد اما این پیشبینی همچنان کمتر از نرخ هدف گذاری شده  6/1درصد تا سال  6108باقی خواهد ماند .یورو 1/3
درصد از ارزش خود را در برابر دالر از دست داد .شاخص دالر نیز در این روز با  1/0درصد افزایش به  45/555واحد رسید.
روز جمعه ،دالر باز هم در برابر ارزهای عمده تضعیف شد .آمار اشتغال غیر کشاورزی در امریکا مربوط به ماه مه
ناامیدکننده بود و احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه ماه ژوئن فدرال را کاهش داد .دالر شدیدترین کاهش
روزانه در برابر یورو را طی شش ماه گذشته به ثبت رساند .هر یورو در این روز  0/5درصد در برابر دالر تقویت شد و به
 0/0344دالر رسید .دالر در برابر ین نیز به میزان  6/1درصد تضعیف شد .شاخص دالر در این روز  0/2درصد کاهش یافت و
به  43/484واحد رسید.
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نامارز/نرخبهره

 6ماهه

 3ماهه

 9ماهه

 21ماهه

(درصد)
6/91396

-

2/33136

-

-6/61222
6/99626

دالر

6/61626

يورو

-6/12119

-6/26366

پوند

6/21232

6/21122

-

فرانک

-6/23216

-6/63166

-

-6/22216

ين

-6/63219

-6/66133

-

6/61119

درهم امارات

2/69119

2/33219

-

2/26123

يوآنمرجع

-

-

-

3/32

لير ترکيه

26/1236

26/3396

26/2666

26/2666

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 6/23 ،درصد افزایش یافت .نوسانات هفته گذشتته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0601/30-0641/51دالر برای هر اونس در نرخهای پایانی ثبت شد.

روز دوشنبه ،بهای طال با بیش از یک درصد افت برای نخستین بار از اواسط ماه فوریه ،به کمتر از  0611دالر برای
هر اونس رسید .سخنان هفته ماقبل خانم یلن در مورد احتمال زیاد افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن و یا ژوئیه ،توانست دالر را
به بیشترین سطح  6ماه گذشته افزایش داده و به تبع آن سبب افت بهای طال شود .به عالوه ،آقای بوالرد یکی از اعضای
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بازار باز فدرال رزرو نیز در این روز از آمادگی بازارهای جهانی برای افزایش نرخ بهره آمریکا در تابستان خبر داد .گفتنی است
در این روز به علت تعطیلی در امریکا حجم معامالت ناچیز بود.
روز سهشنبه ،بهای طال یک درصد افزایش یافت و از کمترین سطح  3/5ماه اخیر فاصله گرفت .اما بزرگترین افت
ماهانه از نوامبر  6105تاکتون برای فلز زرد رنگ ثبت شد .ارقام فراتر از انتظار مصرف در امریکا اگرچه احتمال افزایش نرخ
بهره این کشور را باالتر برده ،ولی نبود رشد در مخارج مصرف شخصی ،نشان از آن دارد که فدرال رزرو عجلهای برای افزایش
نرخ بهره ندارد .همین موضوع به افزایش بهای طال در این روز انجامید.
روز چهارشنبه ،اولین روز ماه ژوئن ،بهای طال  1/4درصد کاهش یافت .بهبود ارقام کارخانهای امریکا در ماه مه ،با
تقویت دالر به افت بهای طال انجامید.
روز پنجشنبه ،بهای طال تغییرات کمی را ثبت نمود .تقویت دالر پس از آنکه بانک مرکزی اروپا تخمین خود از
چشمانداز تورم این منطقه را تنها اندکی صعودی نمود ،به افت ناچیز بهای طال منجر شد .در مجموع بیشتر تمرکز بازار در این
روز بر روی ارقام اشتغال روز جمعه امریکا بود.
روز جمعه ،بهای طال بیش از  6درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش روزانه در  5هفته گذشته را به ثبت رساند.
ارقام اشتغال بخش غیرکشاورزی در امریکا مانند انتظار نبود .این موضوع با تضعیف دالر امریکا به افزایش بهای طال منجر
شد .ارقام این روز در امریکا آینده افزایش نرخ بهره این کشور را در هالهای از ابهام قرار داد.

تحوالت بازار نفت

بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 1/25 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  44/11-44/05دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  44/07دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه
هفته ماقبل آن 0/31 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در دامنه -51/14
 44/24دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  44/85دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای
هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  44/81-45/58دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح
 45/08دالر قرار گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته(روز پنجشنبه) نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/83 ،درصد
افزایش یافت.
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روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام افزایش یافت .علیرغم تعطیلی بازار مالی امریکا در این روز ،بهای نفت خام در
سایر بازارهای مالی افزایش داشت .نااطمینانی در خصوص نتیجه جلسه روز پنجشنبه وزرای نفت اوپک ،مهمترین دلیل
افزایش بهای نفت در این روز بود .هر چند اکثر صاحبنظران به عدم تغییر در سطح تولید اوپک اعتقاد داشتند .موسسه JCB

 ،Energyاعالم نمود در چهار ماهه نخست سال  ،6102تقاضای نفت  0/5میلیون بشکه در روز افزایش داشته که در رشد
بهای نفت موثر خواهد بود.
روز سهشنبه ،بهای جهانی نفت خام کاهش یافت .افزایش ارزش دالر همزمان با کاهش ارزش سهام در امریکا ،سبب
شد تا بهای نفت در این روز در مقایسه با روز ماقبل آن تعدیل شود.
روز چهارشنبه ،بهای جهانی نفت خام اندکی کاهش یافت .موسسه  APIدر پیشبینی خود اعالم نمود که ذخایر نفت
امریکا در هفته منتهی به  65مه ،بیش از  6/3میلیون بشکه افزایش داشته است .آقای زنگنه وزیر نفت ایران نیز تصمیمگیری
در خصوص اعمال سقف تولید برای هر یک از کشورهای عضو اوپک در نشست روز پنجشنبه را تکذیب نمود.
روز پنجشنبه ،بهای نفت برنت به باالتر از  51دالر در هر بشکه افزایش یافت .بر خالف انتظار ذخایر ،نفت امریکا در
هفته منتهی به  65مه ،حدود  0/4میلیون بشکه کاهش یافت .وزیر جدید نفت عربستان قبل از نشست اوپک اعالم نمود این
کشور قصد ندارد بازار نفت را با افزایش تولید متاثر نماید .این اظهارت بر خالف سیاست قبلی دولت عربستان مبنی بر تولید
 0/5تا  6میلیون بشکه بیش از سهمیه این کشور از مجموع تولید اوپک بود .البته عدم موفقیت اعضای اوپک برای تعیین
سقف تولید برای هر کشور و کاهش سقف تولید کل اوپک ،از شدت افزایش بهای نفت در این روز کاست.
روز جمعه ،بهای نفت اندکی کاهش یافت .عدم رشد مطلوب شاخص اشتغال غیرکشاورزی در امریکا سبب بروز
نگرانی در مورد سرعت رشد اقتصادی این کشور شد .همچنین برای اولین بار از حدود یک سال گذشته ،تعداد سکوهای
استخراج نفت در امریکا در هفته منتهی به  65مه ،افزایش یافت.
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