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خالصه

در امریکا ،سفارش کارخانهای در ماه مه نسبت به آوریل کاهش یافت .شاخص  ISMخدمات و اشتغال غیرکشاورزی
در ماه ژوئن رشد خوبی داشت .اما صورت جلسه فدرال رزرو بر عدم تعجیل در افزایش نرخ بهره کلیدی تاکید داشت.
در ایتالیا ،مطالبات معوق میرود تا به یک بحران بزرگ و قابل سرایت به سایر کشورهای حوزه یورو تبدیل شود.
در بریتانیا ،ثبت بدترین عملکرد بخش ساختوساز در  7سال گذشته در ماه ژوئن ،احتمال انبساط پولی بیشتر از سوی
بانک مرکزی انگلستان و تعدیل نرخ سپر سرمایه به صفر درصد ،اهم اخبار اقتصادی هفته گذشته بودند.
در ژاپن ،احتمال انبساط پولی گسترده تر و همچنین ثبت مجدد مازاد حساب جاری در ماه مه ،در کنار ارقام قابل
قبول پیشنگر در ماه مه ،اصلیترین اتفاقات هفته گذشته بودند.
بازار ارز در هفته گذشته همچنان تحت تأثیر جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا و نااطمینانیهای ناشی از آن بود .یورو و
حتی فرانک سوییس در برابر دالر و ین تضعیف شدند .ارزهای وابسته به کاال و ارزهای نوظهور نیز شرایط چندان خوبی را
در هفته گذشته تجربه نکردند.
بهای طال در هفته گذشته برای ششمین هفته متوالی افزایش یافت .ادامه نگرانیها از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
اصلیترین دلیل افزایش قیمت همانند هفتههای گذشته بود.
بهای نفت برنت و امریکا روز جمعه هفته گذشته در مقایسه با روز جمعه هفته ماقبل آن کاهش یافت .کاهش کمتر
از انتظار ذخایر نفت امریکا ،احتمال کاهش تقاضای نفت در کشورهای شرق آسیا در ادامه سال  ،6102بازگشت کارگران
نفتی نروژ بعد از اعتصاب چند روزه و افزایش تولید نفت در کانادا و لیبی ،از مهمترین دالیل کاهش بهای نفت برنت در
هفته گذشته بودند.
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امريکا
سفارش کارخانهای
سفارش کارخانهای در ماه مه در مقایسه با ماه آوریل  0/1درصد کاهش یافت .هر چند در ماه آوریل نرخ رشد ماهانه
سفارش کارخانهای به  0/8درصد رسیده بود و افت  0/1درصدی این سفارشات در ماه مه قابل توجه بود ،اما بررسیها از کند
شدن سرعت افت در برخی از بخشهای مهم خبر دارد .به طور مثال میزان افت سفارش کاالهای سرمایهای از  1/7درصد در
ماه آوریل به  1/4درصد در ماه مه کاهش یافته است .همچنین افت میانگین سه ماهه سفارش کاالهای سرمایهای از سه ماهه
پایانی  6102تا کنون روند نزولی داشته است .همزمان با کاهش سفارشات کارخانهای در ماه مه ،میزان موجودی انبار کاالهای
غیربادوام برای سومین ماه متوالی افزایش یافته اما موجودی انبار کاالهای بادوام با افت همراه بوده است .این نکته به این
معنی است که تولیدکنندگان کاالهای کارخانهای هنوز نیم نگاهی نسبت به آینده دارند که سبب کاهش سرعت افت میزان
تولیدات این بخش شده است .همان طور که در گزارشات قبلی عنوان شده تولیدات کارخانهای در ماه مه  1/4درصد در
مقایسه با ماه آوریل کاهش یافته بود.
در مجموع ،با توجه به افت سفارش کاالهای سرمایهای ،بهبود سریع و قابل توجه در تولیدات صنعتی و کارخانهای در
آینده نزدیک انتظار نمیرود.
 ISMغیرکارخانهای
برخالف بخش کارخانهای به نظر میرسد در بخش خدمات اوضاع بهتری در جریان است .شاخص ISM
غیرکارخانهای از سطح  26/9واحد در ماه مه به  22/2واحد در ماه ژوئن افزایش یافته است .هر چند شاخص  ISMکارخانهای
که ارقام آن در روز جمعه هفته ماقبل منتشره شده ،اندکی رشد داشته و به سطح  25/6واحد رسید ،اما سایر شاخصهای
صنعتی و کارخانهای از جمله سفارشات مربوط به این بخشها ،بهبود چندانی در مورد تولیدات آنها گزارش نمینمایند .در
بخش خدمات در تمامی زیر بخشهای شاخص  ISMاز جمله سطح کنونی فعالیتها ،سفارشات و سفارشات تحویل شده
بهبود مشاهده شده است.
صورت جلسه فدرال رزرو
هفته گذشته صورت جلسه ماه ژوئن فدرال رزرو منتشر شد و نشان داد که اکثر اعضا بر بررسی اطالعات اقتصادی
آینده و مشخص شدن تاثیر خروج انگلیس بر اقتصاد امریکا به منظور تصمیمگیری در مورد سیاستهای پولی فدرال رزرو
اتفاق نظر دارند .اعضا معتقد هستند که با توجه به نزدیک بودن نرخ بهره کلیدی به سطح صفر درصد ،در صورت کاهش رشد
اقتصادی این کشور ،بانک مرکزی از ابزارهای کافی برای تهییج رشد اقتصادی امریکا برخوردار نیست .بر همین اساس با توجه
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به فاصله تورم از نرخ تورم هدف  6درصدی و کند شدن سرعت ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،بهتر است فدرال رزرو در مورد
افزایش نرخ بهره کلیدی تعجیل نکند.
اشتغال
در ماه ژوئن اشتغال غیرکشاورزی  678هزار نفر افزایش یافت که بیشتر از  078هزار نفر پیشبینی شده و  00هزار
نفر افزایش اشتغال این بخش در ماه مه بود .البته بخشی از اشتغال ایجاد شده مربوط به زمان قبل از برگزاری رفراندوم در
انگلیس بوده است .از این رو ممکن است نگرانی در مورد اقتصادی جهانی سبب کند شدن روند افزایش اشتغال در ماههای
آینده شود .همچنین سرعت افزایش میانگین دستمزدها از  1/6درصد در ماه مه به  1/0درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است.
بر این اساس به نظر میرسد که فدرال رزرو از انگیزه کافی برای افزایش نرخ بهره کلیدی در ماههای آینده را برخوردار نباشد.
شایان ذکر است نرخ بیکاری از  4/7درصد در ماه مه به  4/9درصد در ماه ژوئن افزایش یافته که به واسطه افزایش
در تعداد جویندگان کار بوده است.

منطقه يورو
عدم رعايت قوانین بودجهای اتحاديه اروپا توسط اسپانیا و پرتغال
کمیسیون اروپا اعالم کرده اسپانیا و پرتغال سقف تعیین شده برای کسری بودجه ساالنه را رعایت نکردهاند .یکی از
اعضای کمیسیون اروپا گفته که احتمال دارد که این دو کشور بابت این تخلف جریمه نشوند .بر اساس قوانین اتحادیه اروپا،
کشورهای عضو نمیتوانند بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی خود کسری بودجه داشته باشند .وزرایی دارایی کشورهای
عضو اتحادیه اروپا در نشست هفته آینده خود درباره نحوه مجازات اسپانیا و پرتغال تصمیم خواهند گرفت.
حمايت دارگی از پذيرش پناهندگان
دراگی رییس بانک مرکزی اروپا باال رفتن سن نیروی کار در کشورهای اتحادیه اروپا را به بمب اقتصادی تشبیه
نمود .بر این اساس وی از کشورهای عضو درخواست نمود تا در خصوص اصالح قوانین موجود به منظور افزایش قبول
مهاجران اقدام نمایند .وی همچنین خواستار کاهش مرزهای گمرکی و قوانین مربوط به تجارت در بین کشورهای عضو به
منظور توسعه تجارت فیمابین و در نتیجه افزایش اشتغال شد.
ايتالیا
بعد از همه پرسی  65ژوئن در بریتانیا برای جدایی از اتحادیه اروپا توجه به موضوعات نگرانکننده در منطقه یورو
افزایش یافته است .یکی از این نقاط حساس حجم بسیار باال و غیر نرمال مطالبات معوق بانکی در ایتالیا است 07 .درصد
مطالبات بانکی ایتالیا معوق هستند .این نسبت برای امریکا در حال حاضر  0/7درصد است .حتی در اوج بحران بانکی امریکا
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در سالهای  6118-6119این نسبت از  2درصد فراتر نرفت .همانطور که اشاره شد مشکالت بانکی ایتالیا مختص به زمان
حاضر نیست اما به دلیل تزریق نگرانیهای جدید جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا مجددا مورد توجه قرار گرفته است .به هر
صورت شرایط بانکی در این کشور مترصد یک جرقه است که در شرایط بحرانی کنونی منطقه بعید هم نیست تا آن را به یک
بحران مالی بزرگ حتی در منطقه یورو تبدیل نماید .مبلغ مطالبات معوق و غیر جاری ایتالیا از  521میلیارد یورو گذشته است.
در صورت شعله ور شدن بحران و ورود بانک مرکزی اروپا برای برقراری ثبات در سیستم پولی این اتحادیه ممکن است
درخواستهای مشابهی از سوی سایر کشورهای حاشیهای اروپا مثل اسپانیا و ایرلند و حتی یونان مطرح شود .بنابراین دورنمای
چندان روشنی در این رابطه نمیتوان متصور شد .مشکل دیگری که در رابطه با ایتالیا وجود دارد و بی ارتباط با بحران مالی
احتمالی در این کشور هم نیست مطرح شدن نام حزب چپ گرا و پوپولیست "جنبش پنج ستاره" به رهبری یک هنرپیشه
کمدی است که شدیدا مخالف سیاست های ریاضت اقتصادی در این کشور است که از ناحیه اتحادیه اروپا و یورو به این کشور
تحمیل شده است .حزب راست میانه ای دموکرات که در سال  6104آقای رنزی را به کاخ نخست وزیری فرستاد تصمیم دارد
در سال  6108اصالح قانون اساسی را به همه پرسی بگذارد تا برخی اصالحات در ساختار سیاسی این کشور از جمله محدود
شدن اختیارات سنا انجام شود .رنزی تهدید کرده اگر این همه پرسی نتواند اصالحات مدنظر او را در قانون اساسی ایجاد کند
استعفا خواهد داد و این موضوع میتواند انتخابات سراسری در این کشور را جلو بیاندازد .بر اساس سه نظرسنجی انجام شده در
ماههای اخیر جنبش پنج ستاره از حزب دموکرات پیشی گرفته است .بنابراین میتوان تصور کرد که بحران بانکی در ایتالیا به
اوج رسیده و اتحادیه و بانک مرکزی اروپا به این کشور شرایط سخت ریاضتی را تحمیل کنند تا به کمک ساختار ورشکسته
مالی در این کشور بیایند و جنبش پنج ستاره برای جدایی از اتحادیه اروپا تبلیغ کند .بنابراین خطر بروز این شرایط را باید کامال
جدی گرفت.

انگلستان
مديران خريد بخش ساختوساز
صنعت ساختوساز بریتانیا در ماه ژوئن بدترین عملکرد  7سال گذشته را تجربه کرد .نگرانیها در مورد نتایج
رفراندوم در وضعیتی که بخشی از ارقام این شاخص پس از مشخص شدن نتایج رفراندوم منتشر شده بود ،اصلیترین دلیل
افول این بخش بود .ارقام نشان میدهد که شاخص مدیران خرید از  20/6واحد در ماه مه به  42در ژوئن رسیده ،که کمترین
سطح از ژوئن  6119تاکنون بوده است .گفتنی است که این اولین بار از آوریل  6105است که این شاخص به پایینتر از سطح
 21واحد رسیده که نشان از کوچک شدن بخش مذکور دارد .این ارقام احتمال تزریق محرکهای پولی بیشتر در تابستان از
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جانب بانک مرکزی انگلستان به منظور کاهش تاثیرات کوتاهمدت نااطمینانیهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر روی
بخشهای واقعی اقتصاد را باال میبرد.
بانک مرکزی
بانک مرکزی انگلستان که تاکنون نرخ بهره کلیدی را در سطح  1/2درصد برای نودمین ماه متوالی حفظ کرده است،
به احتمال قوی در ماههای آتی آن را تغییر دهد .تحلیلگران این گونه معتقدند که با تغییر ارزیابی سیاستگذاران از تاثیرات
اقتصادی رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا ،به تدریج دست به تغییر در سیاستهای پولی زده خواهد شد .آقای
کارنی رییس بانک مرکزی از حاال سیگنالهایی مبنی بر احتمال کاهش نرخ بهره به کمتر از  1/2درصد فعلی در تابستان و
همچنین ادامه برنامه خرید  572میلیارد پوند سالیانه ،ارائه کرده است .اگرچه اکثر اقتصاددانان معتقدند که این بانک برای
تزریق پول بیشتر به اقتصادش تا ماه اوت صبر خواهد کرد تا بتواند با مشاهده برخی تاثیرات رای خروج بر اقتصاد این کشور،
محتاطانهتر تصمیم بگیرد.
این بانک البته در اقدامی فوری برای مهار نسبی بحران خروج از اتحادیه اروپا ،اقدام به کاهش نرخ سپرده
سرمایهای 0از  1/2درصد به صفر نمود .این کاهش خواهد توانست به افزایش ظرفیت بانکها برای وامدهی کمک کند.
تجارت
ارقام تجاری بریتانیا پیش از رای مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا فراتر از انتظار بود .ارقام ماه مه کسری
تجاری کمتر از انتظاری را برای این کشور در نظر میگیرد .اگرچه رای به خروج به احتمال قوی سبب تعمیق این کسری ،با
افزایش هزینه واردات در ماههای آتی خواهد شد.
اداره آمار ملی این کشور نشان میدهد که کسری کاالیی این کشور در ماه مه  9/88میلیارد پوند بوده ،در حالی که
پیشبینیها آن را فراتر از  01/2میلیارد پوند ارزیابی میکرد.
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سرمایهای اجباری که عالوه بر حداقل سرمایه مورد نیاز باید از سوی موسسات مالی نگهداری گردد.
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تولیدات صنعتی
تولیدات صنعتی ماه مه در انگلستان کاهش یافت و به دو ماه متوالی رشد این شاخص پایان داد .ارقاام نشاان مایدهاد کاه
تولیدات صنعتی در ماه مه  1/2درصد در مقایسه با ماه آوریل کاهش یافته است .اصلیترین دلیل این افات را باه کااهش در
تولیدات کارخانهای نسبت میدهند .تولیدات کارخانهای نیز با ثبت ارقام مشابه 1/2 ،درصد در مقایسه باا مااه آوریال کااهش
یافت .همان طور که میدانیم این ارقام پیش از رفراندوم در این کشور جمعآوری شده و پیشبینیها نشان از آن دارد که شاید
ارقامی که از این پس منتشر میشود با در نظر گرفتن تضعیف پوند که می تواند به نفع صادرات عمل کند ،در بخش تولیادات
صنعتی نیز بهبود ایجاد نماید.
ژاپن
ريیس بانک مرکزی
آقای کورودا رییس بانک مرکزی ژاپن ،بار دیگر اعالم کرد که بانک مرکزی این کشور آماده است تا در صورت نیاز
برای مشاهده سطح تورم  6درصدی مورد هدف این بانک ،اقدام به انبساط بیشتر پولی نماید .کورودا بار دیگر به خوشبینی
بانک مرکزی این کشور به اقتصاد ژاپن تاکید و اطمینان خود به ادامه بهبود چشمانداز اقتصادی این کشور را اعالم نمود .وی
اضافه کرد که اقتصاد این کشور مطابق انتظار به روند بهبود مالیم خود ادامه خواهد داد .تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی
این کشور در جلسه ماه جاری خود و در صورت مشاهده عالئم ضعف در بخش مصرف ،تقویت ین و تنشهای خارجی ،دست
به اعمال محرکهای جدید پولی خواهد زد.
حساب جاری
ژاپن در ماه مه برای بیستوسومین ماه متوالی ،مازاد حساب جاری به میزان  0/80تریلیون ین به ثبت رساند که از
 0/88تریلیون ین ماه آوریل کمتر بود .اما کماکان از پیشبینی تحلیلگران فراتر بوده است .این کاهش در میزان مازاد تراز
حساب جاری را میتوان به تقویت اخیر ین نیز منتسب کرد .عالوه بر آن ،قیمت نازل جهانی نفت ،سبب افت قیمت واردات
شده است.
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ارقام پیشنگر
شاخص پیشنگر اقتصادی در ژاپن که فعالیتهای اقتصادی آتی این کشور را بررسی میکند ،در ماه مه بدون تغییر
ماند .این شاخص همانند انتظار و به مانند ارقام ماه آوریل در سطح  011واحد باقی ماند .در همین راستا ،شاخص همزمان که
وضعیت فعلی فعالیتهای اقتصادی را نشان میدهد از  006واحد به  001/2واحد در ماه مه کاهش یافت .اگرچه که هنوز هم
فراتر از پیشبینی تحلیلگران قرار دارد.

چین
اداره کل آمارهای اقتصادی چین اعالم نموده که استفاده از استانداردهای جدید سازمان ملل و سایر مجامع
بینالمللی سبب شده تا تولید ناخالص داخلی این کشور در سال  6102از  27/27تریلیون یوآن به  28/22تریلیون یوآن مورد
تجدید نظر  0/5درصدی قرار گیرد .بر این اساس اداره کل آمارهای اقتصادی چین پیشبینی نموده با استفاده از متودلوژی
جدید ،نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال  6102به  2/2درصد برسد .با وجود تاثیر مثبت متودلوژی جدید بر ارقام رشد
اقتصادی ،پیشبینی اخیر کمتر از ارقام پیشبینی قبلی میباشد.
اداره کل نظارت و تنظیم قوانین بیمهای چین ،قوانین بیمهای کشور برای سرمایهگذاری شرکتهای بیمه چینی بر
روی پروژههای زیربنایی به منظورکمک به افزایش رشد اقتصادی را تسهیل نموده است .بر این اساس شرکتهای بیمه دیگر
به کسب اجازه از اداره کل نظارت و تنظیم قوانین بیمهای برای سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی که به طور معمول
بازدهی پایینی دارند ،نیازی نخواهند داشت.
یکی از مقامات ارشد کمیسیون تنظیم مقررات بانکی چین عنوان داشته تا زمانی که نرخ رشد اقتصادی چین در
سطوح کنونی باقی بماند ،نکول بدهیهای این کشور نمیتواند ریسک سیستمی در اقتصاد این کشور ایجاد نموده و هرگونه
بحرانی در این زمینه قابل کنترل خواهد بود .این مقام ارشد معتقد است در این شرایط حتی شرکتها میتواند سطح اهرمهای
مالی ( )Leverageخود را افزایش دهند .این در حالی است که در حال حاضر سطح بدهی شرکتی در این کشور در سطوح
بسیار باالیی قرار دارد .در مقابل سرمایهگذاران بینالمللی معتقدند سیاستهای اقتصادی چین برای افزایش رشد اقتصادی و
تسهیل مقررات ،سبب شده تا ریسک بدهی در این کشور به شدت افزایش یافته و احتمال بروز ریسک سیستمی در صورت
ایجاد بحران بدهی در این کشور محتمل است .این در حالی است که بر اساس اعالم وزارت بازرگانی چین ،شاخص سالمت
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مالی  6221شرکت مورد بررسی به پایینترین سطح در  01سال اخیر رسیده است .بر این اساس  817شرکت مورد بررسی با
ریسک مالی رو به رو هستند که در مقایسه با سال قبل  68/2درصد رشد نشان میدهد.

روسیه
تورم در  06ماهه منتهی به ژوئن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به  7/2درصد رسیده که  1/6واحد درصد بیشتر
از رقم مشابه در ماه مه میباشد .بر این اساس پیشبینی میشود بانک مرکزی روسیه در نشست آتی خود نرخ بهره کلیدی را
کاهش ندهد .در نشست ماه قبل بانک مرکزی روسیه نرخ بهره کلیدی را  1/2درصد کاهش داده بود .بانک مرکزی در نظر
دارد تا پایان سال  6107تورم را به  4درصد کاهش دهد.
بانک مرکزی روسیه اعالم نموده از اواخر سال قبل میالدی اقدام به خرید داراییهای یوآنی برای ایجاد تنوع در سبد
داراییهای خود نموده است .بر این اساس روسیه به جمع اندک کشورهای پیوسته که اقدام مشابهی را صورت دادهاند .شایان
ذکر است اکثر این کشورها آسیایی هستند .بر اساس آمارهای رسمی ،یوآن  1/0درصد ذخایر ارزی بانکهای مرکزی جهان تا
پایان سال  6102را شامل بوده است .در همین مدت دالر  ،47/2یورو  57/1و پوند انگلیس  9/9درصد از ذخایر ارزی
بانکهای مرکزی جهان را پوشش دادهاند .گفتنی است سهم دالر در این ذخایر از سال  6104به  6102تغییری نکرده اما
سهم یورو کاهش و سهم پوند افزایش داشته است.

تحوالت بازار ارزهای عمده

ارزش دالر امریکا روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر پوند ،یورو و فرانک به ترتیب  1/79 ،6/42و 0/12
درصد تقویت و در مقابل ین  0/96درصد تضعیف گردید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هار یاورو در
محدوده  0/0126-0/0022دالر و هر پوند در محدوده  0/6918-0/5689دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامناه
 011/22-016/22ین متغیر بود.
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نامارز/نرخبهره

 3ماهه

 6ماهه

 9ماهه

 21ماهه

(درصد)
6/93496

-

2/14666

-

-6/66919
6/84494

دالر

6/66466

يورو

-6/36302

-6/29202

پوند

6/62806

6/62663

-

فرانک

-6/08616

-6/06666

-

-6/69266

ين

-6/61866

-6/61636

-

6/66166

درهم امارات

2/21966

2/34602

-

2/64460

يوآنمرجع

-

-

-

4/36

لیر ترکیه

9/6866

9/8696

9/8682

9/9201
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تحلیل هفتگی بازار ارز
فضای حاکم بر معامالت بازار فارکس در هفته گذشته توام با ریسک گریزی بود .نرخ بازدهی اوراق قرضه  01ساله
آلمان و امریکا به پایینترین سطوح تاریخی نزدیک شد .قیمت کاالها با افت همراه بود .به همین دلیل ارزهای وابسته به کاال
تضعیف شدند .شاخصهای سهام در امریکا در هفته گذشته چندان بد نبود اما در اروپا ،ژاپن و بازارهای نوظهور زیانده بود.
ارزهایی که در شرایط سخت ریسک گریزی به عنوان پناهگاه امن سرمایهگذاری مورد توجه قرار میگیرند در هفته گذشته به
دالر امریکا و ین ژاپن محدود شده بود و عالقهای به سرمایهگذاری روی فرانک سوییس وجود نداشت .این وضعیت از ابتدای
هفته تا روز جمعه ادامه داشت .روز جمعه پس از انتشار گزارش اشتغال امریکا معامالت تا حدودی از نااطمینانی و بدبینی
فاصله گرفت البته نتوانست روند ریسک گریزی را تغییر دهد .اگرچه آمار اشتغال ماه ژوئن فراتر از انتظار بود اما رشد دستمزدها
کاهش داشت و نرخ بیکاری نیز افزایش یافت .ضمن اینکه برخی مقامات فدرال رزرو اظهاراتی داشتند که از آن اینگونه
استنباط میشد که افزایش نرخ بهره در سال جاری میالدی منتفی خواهد بود .صورتجلسه ماه ژوئن کمیته عملیات بازار باز نیز
که هفته گذشته منتشر شد نشان میداد که بانک مرکزی امریکا سیاست انتظار را بیش از هر سیاست دیگری در شرایط فعلی
ترجیح میدهد .کارنی رئیس بانک مرکزی انگلیس برای سومین بار در دو هفته گذشته از لزوم افزایش سیاستهای انبساط
پولی سخن گفت .با توجه به اینکه هفته آتی زمان برگزاری جلسه سیاستگذاری پولی بانک مرکزی انگلیس خواهد بود این
اظهارات باعث تضعیف بیشتر پوند در برابر سایر اسعار گردید .روز چهارشنبه هفته گذشته ،پوند به پایینترین سطح خود در
برابر دالر طی  50سال گذشته رسید .یورو هم در مقابل دالر تضعیف شد به ویژه در روز جمعه پس از انتشار گزارش فراتر از
انتظار اشتغال در امریکا هر یورو به کمتر از  0/01دالر تنزل یافت که البته به سرعت به باالتر از این سطح بازگشت .به نظر
میرسد دامنه  0/01-0/06دالر به ازای هر یورو دامنه مناسبی برای جفت ارزی یورو -دالر در شرایط فعلی باشد .در مجموع
در بین ارزهای عمده ،بیشترین کاهش هفته کاری گذشته به یورو و ارزهای وابسته به کاال 0در مقابل ین اختصاص داشت .هر
یک از این ارزها در حدود  6/8درصد از ارزش خود را در برابر ین از دست دادند .فرانک سوییس هم در هفته گذشته تضعیف
شد .شاخص دالر که از سبدی از شش ارز عمده تشکیل شده در طول هفته نوساناتی داشت اما در مجموع تغییر محسوسی
نسبت به هفته ماقبل نداشت و تنها  1/16درصد تضعیف شد.
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تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/29 ،درصد افزایش یافت .نوسانات هفته گذشاته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0525/52-0522/20دالر برای هر اونس در نرخهای پایانی ثبت شد.

روز دوشنبه ،بهای طال  1/7درصد افزایش یافت .نااطمینانیهای سیاسی پس از رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه
اروپا ،اصلیترین دلیل حمایت از قیمتهای طال برای ابقا در بیشترین سطوح روزهای قبل بود .در مجموع نااطمینانیهای به
وجود آمده سبب ایجاد نوسانات قیمتی در بازارهای مالی و اقبال به داراییهای امنی همچون طال و اوراق قرضه شده است.
گفتنی است که بزرگترین هولدینگ نگهدارنده طال ،اسپایدر ،جمعه ماقبل  5/9تن به داراییهای طالی خود افزوده که
بیشترین سطح از ژوئیه  6105تاکنون بوده است .گفتنی است که بازارهای امریکا به علت روز استقالل تعطیل بودند.
روز سهشنبه ،بهای طال برای پنجمین روز متوالی افزایش یافت .ارقام ضعیف از اقتصاد چین و نیز ادامه نااطمینانیها
در مورد رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا ،موج جدیدی از تمایالت برای خرید داراییهای امن همچون طال ایجاد و سبب
افزایش  1/4درصدی قیمت شد.
پس از آنکه در روزهای گذشته بهای طال به بیشترین سطوح  6سال اخیر رسیده بود،در ابتدای روز چهارشنبه اندکی
از ارزش خود را از دست داد .بهبود در بازار سهام و نیز افزایش بازده اوراق خزانه پس از آنکه تقاضای طال در پی باال رفتن
تقاضای ریسک گریزی معاملهگران تشدید شده بود ،سبب فاصله گرفتن بهای فلز زرد رنگ از بیشترین سطوح روزهای قبلش
شد ،اما در نهایت طال  1/2درصد تقویت شد.
روز پنجشنبه ،ارقام مطلوب از بخش اشتغال بخش خصوصی امریکا در ماه ژوئن ،سبب تقویت دالر و به تبع آن افت
بهای طال شد و به  2روز متوالی افزایش قیمت ،که در پی نااطمینانی از رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا شکل
گرفته بود پایان داد و در مجموع  1/6درصد افت کرد.
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روز جمعه ،بهای طال در ابتدا به شدت افت نمود .ارقام فراتر از انتظار اشتغال بخش غیرکشاورزی امریکا در ماه ژوئن،
با تقویت دالر ،سبب کاهش بهای طال شد .اگرچه در ادامه روز بار دیگر نگرانیها در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،سبب
اصالح نسبی روند ابتدای روز شد .در مجموع ،این هفته بهای طال ششمین هفته متوالی افزایش قیمت را به ثبت رساند.

تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 7/50 ،درصد کاهش یافت .به نرخهاای
پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکاا در محادوده  42/04-47/45دالر معاملاه گردیاد و متوساط
هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  42/02دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت باه جمعاه هفتاه
ماقبل آن 7/05 ،درصد کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار ماذکور در دامناه 42/41-48/81
دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  47/48دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه
نفت خام اوپک در محدوده  44/08-42/18دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  44/74دالر قرار
گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 6/75 ،درصد کاهش یافت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام کاهش یافت .با کاهش تقاضای نفت به سبب پایان یافتن تعطیالت سه روزه در
روز دوشنبه ،بهای نفت شروع به کاهش نمود .بانک مورگان استنلی امریکا نیز با توجه به افزایش تولید نفت کانادا و نیجریه
پیشبینی ادامه روند نزولی نفت را منتشر نمود .احتمال افزایش تولید نفت لیبی و بازگشت کارگران نروژیی به سکوهای نفتی
بعد از توافق برای افزایش دستمزدها ،از دیگر خبرهایی بود که به کاهش بهای نفت کمک کرد.
روز سهشنبه ،بهای جهانی نفت خام با سرعت نسبتا باالیی کاهش یافت .پیشبینی کاهش تقاضای نفت توسط
کشورهای شرق آسیا از جمله چین و هند در ادامه سال  6102به سبب کاهش نرخ رشد اقتصادی در این کشورها و نگرانی در
مورد اقتصاد جهانی بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به روند نزولی نفت دامن زد.
روز چهارشنبه ،بهای جهانی نفت خام افزایش یافت .افزایش سرعت رشد بخش خدمات در امریکا تا حدودی سبب
بهبود دیدگاهها نسبت به تقاضای آتی نفت شد .همچنین موسسه  APIپیشبینی نمود ذخایر نفت امریکا  2/75میلیون بشکه
در هفته منتهی به  0ژوئیه کاهش یافته که این دو عامل سبب شدند تا بهای نفت خام افزایش یابد.
روز پنجشنبه ،بهای نفت بیش از  4/8درصد کاهش یافت .این بیشترین کاهش روزانه از ماه فوریه گذشته تا کنون
بود .موسسه مطالعات انرژی امریکا اعالم نمود ذخایر نفتی امریکا  6/66میلیون بشکه کاهش یافته که بسیار کمتر از میزان
پیشبینی شده توسط APIبود .حتی ذخایر سوخت امریکا تنها  066هزار بشکه کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظار بود .در
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واقع این اخبار بهانهای بود تا فعاالن بازار دست به کاهش موقعیتهای فزونی ( )Long Positionزده که در یک تا دو ماه
قبل انباشت شده بودند.
روز جمعه ،بهای نفت اندکی افزایش یافت .بهبود شاخص اشتغال امریکا سبب شد تا بهای نفت بعد از افتی شدید در
روز پنجشنبه تا حدودی افزایش یابد.
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ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ )ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ(  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪﻱ
ﻃﻼ  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻠﻒ ﻭ  ۴ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﻬﺎﻡ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۱ﮊﻭﺋﻴﻪ

95.700
1.2913
102.52
1.1140
0.9731
1.3277
1.39596
1337.60
1340.00
50.35
48.99
17949
15682
6578
9776

ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

 96.0153ﺷﺎﺧﺺ ﺩﻻﺭ
 1.2975ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

102.66
1.1093
0.9778
1.3317
1.39554
1324.25
1323.30
49.28
48.28
17625
15492
6313
9557

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ
ﻳﻮﺭﻭ *
ﻓﺮﺍﻧﮏ ﺳﻮﺋﻴﺲ
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

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۵/۰۴/۱۸

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

 ۴ﮊﻭﺋﻴﻪ

 ۵ﮊﻭﺋﻴﻪ

 ۶ﮊﻭﺋﻴﻪ

 ۷ﮊﻭﺋﻴﻪ

 ۸ﮊﻭﺋﻴﻪ

-1.2847
102.55
1.1156
0.9709
1.3289
--1350.75
---15776
6522
9709

-1.2982
101.74
1.1076
0.9768
1.3023
1.39684
1355.51
1350.75
47.96
46.60
17841
15669
6545
9533

-1.2962
101.32
1.1101
0.9750
1.2931
1.39286
1363.36
1366.25
48.80
47.43
17919
15379
6464
9373

-1.3001
100.75
1.1063
0.9786
1.2908
1.39316
1360.26
1356.70
46.40
45.14
17896
15276
-9419

-1.3040
100.55
1.1052
0.9834
1.2952
1.39257
1358.87
1354.25
46.76
45.41
18147
15107
-9630

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۶/۰۷/۰۸
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

-1.2966
101.38
1.1090
0.9769
1.3021
1.39386
1359.50
1355.74
47.48
46.15
17950
15441
6510
9533

**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ***ﻫﻔﺘﮕﻲ

-0.98
-1.92
-0.79
1.06
-2.45
-0.243
1.59
1.06
-7.13
-7.31
1.10
-3.67
0.00
-1.50

--0.06
-1.24
-0.03
-0.09
-2.23
-0.12
2.66
2.45
-3.66
-4.41
1.85
-0.32
3.13
-0.25
ﴰﺎﺭﻩ ۱۷

ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

