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خالصه

در امریکا ،اعضای فدرال رزرو بر افزایش تدریجی و محتاطانه نرخ بهره کلیدی تاکید کردند .تورم و تولیدات صنعتی در
ماه ژوئن رشد مناسبی را به ثبت رساندند و تا حدودی سبب کاهش نگرانیها در مورد اقتصاد این کشور شدند.
در حوزه یورو ،افزایش قیمتها در ماه ژوئن پس از  4ماه ،افت بیش از انتظار تولیدات صنعتی ماه مه و نیز کاهش
چشمانداز رشد اقتصادی منطقه از سوی موسسات بینالمللی برای سال جاری و آتی اهم اخبار اقتصادی اروپا بودند.
به قدرت رسیدن خانم ترزا می ،رهبر جدید حزب محافظهکار انگلستان و انتصاب آقای جانسون به سمت وزارت خارجه
مهمترین تحوالت سیاسی هفته بودند .بانک مرکزی این کشور نیز به رغم تصور تحلیلگران نرخ بهره سیاستی را کم نکرد
و اقدامات انبساطی بیشتر را به جلسه ماه آینده موکول نمود.
در ژاپن ،احتمال افزایش محرکهای مالی از سوی دولت این کشور و به تبع آن محرکهای پولی از سوی بانک
مرکزی وجود دارد .این احتمال زمانی قوت گرفت که حزب آقای نخستوزیر در انتخابات سنا پیروزی فراتر از انتظاری
کسب کرد.
در هفته گذشته ،با توجه به کاهش روحیه ریسکگریزی و پیروزی حزب دولت ژاپن در مجلس اعالء و احتمال باالی
اعمال سیاستهای پولی انبساطی جدید در این کشور ،ین در مقابل رقبای خود از جمله دالر تضعیف شد .انتصاب نخست
وزیر جدید انگلیس و به تعویق افتادن اعمال سیاستهای پولی انبساطی جدید در این کشور ،سبب تقویت پوند به همراه
فرانک سوییس در مقابل دالر شد .اما بهبود ارقام اقتصادی امریکا دالر را در مقابل یورو تقویت نمود.
در بازار طال ،بهبود شاخص مهم اشتغال امریکا در هفته ماقبل و برخی دیگر از ارقام مناسب اقتصادی با تقویت دالر و
نیز حاکم شدن جو ریسکپذیری ،به بهبود شاخصهای سهام و افت بهای طال انجامید.
بهای نفت برنت و امریکا روز جمعه هفته گذشته در مقایسه با روز جمعه هفته ماقبل آن افزایش یافت .کاهش احتمال
اعمال سیاستهای انبساطی توسط فدرال رزرو در سال  6102با توجه به سخنان سیاستگذاران این بانک ،کاهش ارزش
دالر و بهبود ارقام اقتصادی چین و امریکا از مهمترین دالیل افزایش بهای نفت در هفته گذشته بودند.
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امريکا
سخنان مقامات فدرال رزرو
در هفته گذشته چند تن از اعضای کمیته سیاست بازار باز فدرال رزرو در مورد تحوالت اخیر اقتصاد امریکا سخن
گفتند .آقای بوالرد رییس فدرال رزرو سنتلوییس تاثیر رای مردم انگلیس بر اقتصاد امریکا را ماندگار ندانسته و حتی تاثیر
نهایی این رای را بر اقتصاد این کشور ،نزدیک به صفر ارزیابی نمود .در خصوص افزایش نرخ بهره ،آقای بوالرد اظهار داشت
که تصور مینماید اقتصاد امریکا در یک تا دو سال آینده تنها به یک نوبت افزایش نرخ بهره نیاز داشته باشد .وی معتقد است
که اقتصاد امریکا وارد دروهای ماندگار از رشد اندک اقتصادی و اشتغال شده است.
خانم مزتر رییس فدرال رزرو کلیولند و یکی از دیگر اعضای کمیته سیاست بازار باز نیز اظهارتی مشابه نظر آقای
بوالرد داشت .وی عنوان داشت با توجه به ساختار اقتصادی امریکا ،تصور نمیکند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بتواند
تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد امریکا داشته باشد.
آقای دنیس الکها رت رییس فدرال رزرو آتالنتا نیز بر لزوم حفظ احتیاط در مورد افزایش نرخ بهره با توجه به تاثیر
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر اقتصاد امریکا تاکید نموده است .اما بر خالف نظر سایر اعضای کمیته سیاست بازار باز ،وی
افزایش نرخ بهره تا پایان سال میالدی  6102را محتملتر میداند.
گزارش موسوم به کتاب بژ در خصوص تحوالت اقتصاد امریکا از اواسط ماه مه تا پایان ماه ژوئن بر این مهم حکایت
دارد که در  06منطقه فدرال رزرو امریکا ،رشد اقتصادی در مدت یاد شده به کندی در جریان بوده و بر همین اساس بازار کار
تحول قابل توجهی نداشته است .فشار قیمتها نیز بسیار اندک گزارش شده که توان افزایش تورم به نرخ  6درصدی مورد
هدف فدرال رزرو را ندارد .هر چند میزان مخارج مصرف کننده رشد داشته اما عالئمی از کند شدن سرعت افزایش در مخارج
مصرفی مشهود بوده است .در مورد بخش صنعت ،هر چند گزارشها از بخشهای مختلف امریکا اطالعات متناقضی را ارائه
نمودهاند ،اما در مجموع روند بهبود در بخش صنعتی امریکا دیده میشود .بخش ساخت و ساز نیز در حال بهبود است .تقاضا
برای دریافت تسهیالت افزایش داشته و در تولید انرژی و نفت هنوز لختی مشاهده میشود.
تورم
در ماه ژوئن برای چهارمین ماه متوالی سطح عمومی قیمتها افزایش یافت .این شاخص در ماه ژوئن در مقایسه با
ماه مه  1/6درصد افزایش یافت که برابر با نرخ رشد ماه مه نیز بوده است .همچنین تورم در  06ماهه منتهی به ژوئن در
مقایسه با مدت مشابه در سال قبل به  0/1درصد رسید که آن هم مطابق با تورم دوازده ماهه منتهی به ماه مه بود .اما تورم
پایه (بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی و انرژی) در  06ماهه منتهی به ژوئن در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل به
 6/3درصد رسید که در ماه مه در سطح  6/6درصد قرار داشت .بهای سوخت در خالل ماه ژوئن  0/3درصد افزایش داشت که
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یکی از عوامل مهم رشد تورم در ماه ژوئن بود .در صورت ادامه افزایش در دستمزدها ،استفاده از منابع جدید برای تولید و
افزیش بهای انرژی ،میتوان به روند افزایش تورم در ماههای آینده نیز امیدوار بود.
خرده فروشی
خرده فروشی در ماه ژوئن در مقایسه با ماه مه  1/2درصد افزایش یافت .البته نرخ رشد خرده فروشی ماه مه از 1/5
به  1/6درصد مورد تجدید نظر قرار گرفت .اما با توجه به عدم افزایش سریع تورم ،این میزان رشد بسیار مطلوب ارزیابی
میشود .افزایش فروش ملزومات خانه و ساختمان و سوخت از دالیل افزایش خرده فروشی در ماه ژوئن بوده است .از سوی
دیگر ،کاهش در فروش البسه و عدم استقبال مصرفکنندگان برای خرید خودروهای جدید در این ماه از جمله عوامل کاهنده
سرعت رشد خرده فروشی بوده است.
تولیدات صنعتی
تولیدات صنعتی در ماه ژوئن در مقایسه با ماه مه رشد  1/2درصدی داشت و این در حالی بود که در ماه مه تولیدات
صنعتی  1/3درصد کاسته شده بود .تولیدات صنعتی در ماه ژوئن باالترین نرخ رشد در  06ماهه اخیر را دارا بوده است .رشد
مطلوب تولیدات صنعتی در ماه ژوئن با تجدید نظر در نرخ رشد آن در ماه مه از  -1/4به  -1/3درصد همراه بود .در ماه ژوئن
به دلیل باال بودن درجه هوا در مقایسه با میانگین سالهای گذشته ،مصرف و تولید برق افزایش داشته است .همچنین تولیدات
معدنی به غیر از تولید نفت و گاز در مجموع در ماه ژوئن  1/6درصد افزایش یافت .تولیدات وسایل نقلیه موتوری نیز 5/9
درصد افزایش یافته است.

منطقه يورو
تورم
پس از  4ماه متوالی ثبات و افت قیمتها ،سرانجام حوزه یورو در ماه ژوئن با رشد قیمتها تجربه نمود .تورم حوزه
یورو به  1/0درصد در ماه ژوئن رسید که از  -1/0درصد ماه قبل فراتر بود .تورم سالیانه اتحادیه نیز در سطح صفر قرار گرفت
که باز هم از  -1/0درصد ماه مه فراتر بود .کمترین نرخها مربوط به قبرس ،بلغارستان و کرواسی بود ،در حالی که بیشترین
نرخ مربوط به بلژیک ،سوئد و مالت بود .تورم پایه نیز که ارقام پرنوسانی همچون مواد غذایی و انرژی را در برنمیگیرد ،در
سطح  1/9درصد همانند ماه قبل باقی ماند.
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تولیدات صنعتی
تولیدات صنعتی حوزه یورو در ماه مه افتی بیش از حد انتظار داشت .ارقام موسسه یورو استات نشان میدهد که
تولیدات صنعتی در  09کشور حوزه یورو بر مبنای ماهیانه 0/6 ،درصد کاهش یافت اما در دوره سالیانه نیز  1/5درصد افزایش
یافت.
کاهش چشمانداز رشد
موسسات بینالمللی ،چشمانداز خود از رشد اقتصادی حوزه یورو را مورد تجدیدنظر نزولی قرار دادند .این اتفاق در پی
شوک حاصل از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رخ داد .اگرچه اکثر این موسسات معتقدند که تاثیر واقعی خروج همزمان با
چگونگی پیش رفتن مباحثات اتحادیه اروپا با انگلستان دیده خواهد شد .پیشبینیها نشان از رشد  1/4درصدی در فصل سوم
و  1/3درصدی در فصل چهارم  6102دارد.
ايتالیا
 تولیدات صنعتی ایتالیا در ماه مه بیش از انتظار افت کرد .تولیدات این بخش در ماه مه  1/2درصد کاهش یافت .در
حالی که در ماه آوریل  1/4درصد رشد نموده بود .گفتنی است که این تولیدات ارتباط مستقیمی با تولید ناخالص
داخلی دارد و میتواند رشد اقتصادی فصل دوم در این کشور را با چالش مواجه کند.
 شاخص قیمت مصرفکننده در ایتالیا برای ماه ژوئن  1/0درصد در دوره ماهیانه افزایش یافت .اگرچه در دوره سالیانه
به  -1/4درصد رسیده است .تورم پایه با حذف مواد غذایی و انرژی نیز  1/5درصد در ماه رشد کرد در حالی که در
ماه مه رشد  1/2درصدی به ثبت رسیده بود.
 صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایتالیا را در سال  6102کمتر از یک درصد و در سال  6102در حدود یک
درصد پیشبینی کرد که دلیل آن نیز رای انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا دانسته شده است .گفتنی است در ماه
مه ،پیشبینیها برای سال  6102و  6102به ترتیب  0/0و  0/65درصد بود.
انگلستان
نخستوزير جديد
پس از رای تاریخی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و پس از آن استعفای آقای کامرون ،خانم ترزا می 0از روز
چهارشنبه سکان نخستوزیری این کشور را در دست گرفت .با کنارهگیری آقای گوو برای در دست گرفتن ریاست حزب
محافظهکار ،عمالً آقای بوریس جانسون نیز از گردونه رقابت با خانم می کنار رفت تا پس از مارگارت تاچر ،دومین نخست
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وزیر زن محافظه کار به قدرت برسد .وی که پیشتر به مدت  2سال سکان وزارت کشور انگلستان را به عهده داشت ،از منظر
بسیاری از انگلیسی ها گزینه مناسبی برای گذراندن بریتانیا از این گذرگاه تاریخی حساس و خروج از اتحادیه اروپا دانسته
میشود .خانم می پیش از همهپرسی اخیر از حامیان باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا بود ،اما پس از رأی گیری گفت که
همه باید به نتیجه آن احترام بگذارند و قول داد که به عنوان نخست وزیر ،خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را عملی کند .او قول
داده که در مذاکره با رهبران اتحادیه اروپا ،برای به دست آوردن بهترین توافق برای حفظ منافع انگلیس پس از خروج از
اتحادیه تالش کند .بسیاری وی را بسیار سختگیرتر از نخستوزیر پیشین در زمینه مهاجرت میدانند .وی در نخستین گام،
آقای بوریس جانسون شهردار سابق لندن و اصلیترین حامی کمپین خروج از اتحادیه اروپا را به سمت مهم وزارت خارجه
منصوب نمود.
بانک مرکزی
بانک مرکزی انگلستان در جلسه ماه ژوئیه که هفته گذشته برگزار شد ،نرخ بهره را در سطح  1/5درصد حفظ نمود.
به رغم آنکه اکثر تحلیلگران از کاهش آن به  1/65درصد سخن میگفتند ،ولی تنها یکی از  9عضو این بانک به کاهش نرخ
بهره رای داد .البته مقامات بانک مرکزی از احتمال افزایش محرکهای اقتصادی در جلسته آتی این بانک پرده برداری کردند.
بانک مرکزی در انتظار شواهد بیشتر از اقتصاد بریتانیا پس از رای به خروج از اتحادیه اروپاست .گفتنی است که پس از رای
تاریخی مردم به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،بانک مرکزی این کشور بالفاصله اقدام به اختصاص 651میلیارد پوند به
بانکها و پس از آن کاهش ذخیره قانونی در جهت تامین نقدینگی مورد نیاز آنها نمود.

ژاپن
نخست وزیر ژاپن آقای آبه دور جدیدی از محرکهای مالی و پولی را پس از آنکه در انتخابات پایان هفته ماقبل بار
دیگر به پیروزی رسید ،به منظور تحریک تقاضای داخلی پیشنهاد نمود .وی از حجم بسته محرک جدید سخن نگفت .اما
همین پیشنهاد سبب رشد  4درصدی بازار سهام این کشور شد .کاهش غیرمنتظره در سفارشات کارخانهای نشان از آن دارد که
اقتصاد این کشور به محرکی برای غلبه بر سرمایهگذاری ضعیف شرکتهای بزرگ نیاز دارد .بسیاری از تحلیلگران معتقدند
که توجه بیش از حد آقای آبه به هزینههای عمومی وی را از مسائل ساختاری مانند کاهش جمعیت و نیروی کار دور کرده
است .این اقدامات عمومی فشار بر بانک مرکزی ژاپن برای پایین نگهداشتن نرخ بهره و تضعیف ین را ایجاد کرده تا مطمئن
شود که این محرکهای هزینهای ،موثر واقع خواهند شد .منابع نزدیک به حزب حاکم از آمادگی دولت برای صرف بیش از 01
تریلیون ین برای تحریک اقتصاد خبر میدهند .گفتنی است که روز شنبه ،ائتالف حاکم بر ژاپن پیروزی فراتر از انتظاری در
انتخابات سنا داشتند که نشان از اعتماد به سیاستهای آقای آبه دارد.
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تولیدات صنعتی
تولیدات صنعتی ژاپن در ماه مه در مقایسه با ماه پیش از آن  6/2درصد کاهش یافت .این کاهش در دوره سالیانه
 1/4درصد بود .این ارقام زنگ خطری برای رشد اقتصادی فصل دوم سال به شمار میروند.
چین
نرخ رشد خرده فروشی در ماه ژوئن در مقایسه با ماه ژوئن سال قبل به  01/2درصد افزایش یافت که در مقایسه با
رشد 01/1درصدی به ثبت رسیده در ماه مه جهش مطلوبی ارزیابی میشود .همچنین نرخ رشد تولیدات صنعتی نیز در ماه
ژوئن در مقایسه با ماه ژوئن سال قبل به  2/6درصد افزایش یافت که بهتر از رشد  2/1درصدی ماه مه میباشد.
بر این اساس ،نرخ رشد اقتصادی چین در فصل دوم مطابق با فصل نخست به  2/2درصد در سال رسید که اندکی
بهتر از میزان پیشبینی شده بوده است .در فصل دوم در مقایسه با فصل اول اقتصاد چین  0/8درصد رشد یافت .رشد
اقتصادی مطلوب چین در فصل دوم در حالی به ثبت رسید که هزینههای سرمایهگذاری با باالترین نرخ تاریخی خود کاهش
یافته که میتواند نرخ رشد اقتصادی فصلهای بعد را دچار افت نماید .بر اساس اعالم اداره آمار چین ،در نیمه نخست سال
 ،6102مصرف نهایی  23/4درصد از تولید ناخالص داخلی چین را شامل شده و رشد مناسب در مصرف ،عامل رشد اقتصادی
بوده است .این در حالی است که سرمایهگذاری  32درصد و خالص صادرات  -01/4درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد نموده
است.
میزان تسهیالت نکول شده 0در مقایسه با کل تسهیالت ارائه شده توسط سیستم مالی در چین به  0/80درصد رسیده
که باالترین سطح بعد از سال  6119تاکنون میباشد .رییس کمیسیون نظارت بانکی و مالی چین در این خصوص به
بانکهای این کشور هشدار داد و از آنها خواست که در جهت خارج نمودن این قبیل تسهیالت از ترازنامه خود تالش نمایند.
در نشست وزرای بازرگانی گروه  61در چین ،کاهش  01تا  05درصدی سرمایهگذاری درسطح جهان در سال 6102
به دلیل رکود تجارت جهانی پیشبینی شده است .در این نشست اعضا بر عدم مداخله برای تضعیف واحد پولهای ملی و عدم
حمایت از صنایع و تولیدات داخلی تاکید شد .به دلیل تضعیف مخارج تجاری در اقتصادهای پیشرفته نظیر آمریکا و چالش
صادرکنندگان کاالهای اساسی در بازارهای نوظهور ،بانک جهانی اوایل ماه گذشته پیشبینی رشد اقتصادی جهان در سال
جاری را از  6/9به  6/4درصد کاهش داد.

Non-performing Loans
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کره
در هفته گذشته بانک مرکزی کره نرخ بهره کلیدی را کاهش نداد و در سطح  0/65درصد حفظ نمود .همچنیین ایین
بانک پیشبینی خود از نرخ رشد اقتصادی سال  6102را از  6/8درصد به  6/2درصد با توجه به تاثیر خروج انگلیس از اتحادیه
اروپا کاهش داد .با توجه به پایینتر بودن تورم این کشور از تورم هدف بانک مرکزی ،احتمال کیاهش نیرخ بهیره کلییدی در
ماههای آینده وجود دارد.
روسیه
صندوق بین المللی پول در آخرین پیشبینی نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال  6102را از  -0/5به  -0/6درصد
مورد تجدید نظر قرار داد .افزایش بهای نفت مهمترین عامل این تغییر بوده است .این صندوق نرخ رشد اقتصادی روسیه در
سال  6102را  0/1درصد پیشبینی نموده و وضعیت سیستم بانکی این کشور را ضعیف ارزیابی کرده و اعالم نمود بانکهای
این کشور به افزایش سرمایه نیاز دارند.

تحوالت بازار ارزهای عمده

ارزش دالر امریکا روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر یورو و ین به ترتیب  1/04و  4/34درصد تقویت و
در مقابل فرانک و پوند به ترتیب  1/12و  0/86درصد تضعیف گردید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته
هر یورو در محدوده  0/0132-0/0060دالر و هر پوند در محدوده  0/6999-0/3344دالر در نوسان بود .همچنین هیر دالر
نیز در دامنه  016/80-015/35ین متغیر بود.
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نامارز/نرخبهره

 3ماهه

 6ماهه

 9ماهه

 21ماهه

(درصد)
6/93339

-

2/19366

-

-6/61619
6/32366

دالر

6/61926

يورو

-6/36136

-6/29121

پوند

6/19396

6/93133

-

فرانک

-6/16116

-6/69666

-

-6/96366

ين

-6/63193

-6/63313

-

6/69966

درهم امارات

2/22623

2/39613

-

2/66112

يوآنمرجع

-

-

-

1/39

لیر ترکیه

9/6261

9/1313

9/1991

9/3693

تحلیل تحوالت بازار ارز
بعد از گذشته چند هفته از تصمیم مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا ،در هفته گذشته روحیه ریسکگریزی در
بازارهای مالی فروکش نمود .این مسئله در تقویت بازارهای سهام به طور کامل مشخص بود .این امر سبب شده ارزهایی که
به عنوان ارزهای ریسکگریز محسوب میشوند از جمله دالر و بخصوص ین در مقابل رقبای خود تضعیف شوند .البته
موفقیت حزب آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در کسب اکثریت کرسیهای مجلس اعالی این کشور که به معنی رای
مثبت به سیاستهای اقتصادی او بود ،یکی از مهمترین دالیل کاهش ارزش ین در مقابل اسعار جهانروا از جمله دالر بود.
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آقای آبه قول داده در صورت پیروزی در انتخاب اخیر اقدام به تشدید سیاستهای مالی و پولی انبساطی نماید .حتی در هفته
گذشته در دیدار بن برنانکی رییس اسبق فدرال رزرو با مقامات ارشد دولت ژاپن و بانک مرکزی ژاپن ایده انتشار اوراق قرضه
دائمی توسط بانک مرکزی ژاپن مطرح شده که در تضعیف ین موثر بود .هر چند این ایده و ایده پرداخت مستقیم پول به
شهروندان ژاپنی توسط بانک مرکزی 0توسط مشاورین ارشد دولت ژاپن رد شد .در هفته گذشته رشد اقتصادی مطلوب چین
در فصل دوم و ارقام مطلوب تورم و رشد صنعتی در امریکا به روند تضعیف ین در مقابل دالر کمک کرد.
در هفته گذشته افت انگیزههای ریسک گریزانه سبب شد تا دالر در مقابل رقبای اروپایی خود تضعیف شود.
کنارهگیری آقای دیوید کامرون از قدرت در روز چهارشنبه و انتصاب خانم ترزا می به سمت نخستوزیری و عدم تشدید
سیاستهای پولی بانک مرکزی انگلیس در تقویت پوند در مقابل دالر نقش اساسی داشت .بانک مرکزی انگلیس
تصمیمگیری در مورد تشدید سیاستهای پولی انبساطی را بر خالف انتظار به ماه آینده موکول نمود .در این هفته همزمان با
کاهش ارزش دالر در مقابل پوند این ارز در مقابل فرانک سوییس هم تضعیف شد .اما در روز جمعه با توجه به انتشار
شاخصهای اقتصادی مطلوب در امریکا ،در نهایت دالر تا حدی در مقابل یورو تقویت شد.
در هفته گذشته شاخص دالر  1/69درصد افزایش یافت و از  92/316واحد در جمعه هفته ماقبل به  92/581واحد در
روز جمعه گذشته رسید که این تقویت بیشتر به علت تقویت دالر در مقابل ین روی داده است.
در هفته گذشته همزمان با تقویت بازارهای سهام و افزایش بهای کاالها ،ارزهای وابسته به کاال از جمله دالر
استرالیا در مقابل دالر امریکا تقویت شدند .اما احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند در آینده بسیار نزدیک
سبب شد تا دالر این کشور در مقابل دالر امریکا تضعیف شود.

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 6/68 ،درصد کاهش یافت .نوسانات هفتیه گذشیته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0362/90-0355/51دالر برای هر اونس در نرخهای پایانی ثبت شد.

Helicopter Money policy
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روز دوشنبه ،بهای طال  1/8درصد کاهش یافت .ارقام قوی اشتغال امریکا در جمعه ماقبل و همچنین احتمال انبساط
پولی بیشتر از سوی بانکهای مرکزی عمده ،سبب افزایش ارزش در بازار سهام ،تقویت دالر در مقابل سبدی از اسعار و به تبع
آن افت بهای طال شد .عالوه بر این ،سخنان رییس فدرال رزرو کانزاس مبنی بر پایین بودن نرخ بهره و اعالم آمادگی وی
برای افزایش نرخ بهره در جلسات آتی این بانک ،به افت بهای طال کمک کرد.
روز سهشنبه ،بهای طال بیشترین افت روزانه ( 0/9درصد)در سه هفته اخیر را به ثبت رساند .صعود بازارهای سهام در
پی کم شدن نااطمینانیهای سیاسی در بریتانیا و امید برای محرکهای اقتصادی بیشتر ،تقاضا برای داراییهای امن را به
شدت کاهش داده است .تنشها در بریتانیا همزمان با انتخاب نخستوزیر جدید در این کشور رو به کاهش است .تحلیلگران
روز چهارشنبه را زمان جایگزینی خانم ترزا می با دیوید کامرونی میدانند که پس از رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا
استعفا کرده بود.
روز چهارشنبه ،بهای طال  1/8درصد افزایش یافت و از کمترین سطح ثبت شده در روز گذشته فاصله گرفت.
چشمانداز محرکهای اقتصادی آتی و همچنین نگرانیهایی که در مورد اقتصاد بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا وجود
دارد ،به افزایش بهای طال کمک کرده است.
روز پنجشنبه ،بهای طال به کمترین سطح دو هفته گذشته رسید و  0/2درصد افت کرد .بهبود در بازار سهام ،پس از
آنکه بانک مرکزی انگلستان در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره کلیدی خود را تغییر نداد ،اصلیترین دلیل افت بهای طال بود.
البته این بانک اعالم نمود که به احتمال قوی تا سه هفته آتی محرکهای جدیدی را معرفی خواهند نمود .عالوه بر این
انتخاب نخستوزیر جدید در بریتانیا تاحدودی نگرانیها در این کشور را کمرنگ نمود که سبب افت قیمت طال شد.
روز جمعه ،باز هم بهای طال افت  1/5درصدی نمود و نخستین افت هفتگی خود از ماه مه تاکنون را تجربه کرد.
افزایش فضای ریسکپذیرانه در سطح بینالمللی و همچنین تقویت دالر پس از ارقام فراتر از انتظار اقتصادی در این کشور ،از
دالیل افت بهای طال بودند .افت در بازارهای سهام اروپا ،پس از کشته شدن  84نفر در حمله تروریستی شهر نیس فرانسه و
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همینطور افزایش بازده اوراق خزانه داری در امریکا پس از ارقام قوی اقتصادی در این کشور ،احتمال افزایش نرخ بهره از
سوی فدرال رزرو را افزایش داد.

تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/09 ،درصد افزایش یافت .به نرخهیای
پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکیا در محیدوده  44/25-42/81دالر معاملیه گردیید و متوسیط
هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  45/59دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت بیه جمعیه هفتیه
ماقبل آن 0/86 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار میذکور در دامنیه 42/65-48/42
دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  42/09دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه
نفت خام اوپک در محدوده  46/60-43/66دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  46/88دالر قرار
گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 1/28 ،درصد افزایش یافت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام کاهش یافت .در ادامه روند آغاز شده از هفته ما قبیل و شکسیته شیدن سیطوح
مقاومت قیمتی ،بهای نفت در روز ابتدای هفته گذشته کاهش یافت .افزایش در تعداد سکوهای استخراج نفت امریکا به ادامه
روند نزولی نفت در این روز کمک کرد.
روز سهشنبه ،بهای جهانی نفت خام با سرعت نسبتا باالیی افزایش یافت .کاهش در موقعیتهای کسری نفت سیبب
افزایش شدید در بهای نفت شد .البته سخنان آقای بوالرد رییس فدرال رزرو سنت لوییس مبنی بر نیاز اقتصاد امریکا تنها بیه
یک نوبت افزایش نرخ بهره در یک تا دو سال آینده و رشد شاخصهای سهام جهانی بهانهای برای کاهش در موقعییت هیای
کسری نفت بود.
روز چهارشنبه ،بهای جهانی نفت خام کاهش یافت .میزان ذخایر نفت امریکا کمتر از میزان پیش بینیی شیده توسیط
نظرسنجی رویترز کاهش یافت .این مسئله سبب شد تا بخش اعظم رشد بهای نفت که در روز قبل اتفاق افتیاده بیود خنثیی
شود EIA .گزارش داد در هفته منتهی به  8ژوئیه ذخایر سوخت در امریکا افزایش یافته اسیت کیه نگرانیی در میورد کمبیود
سوخت در فصل سفرهای تابستانی در این کشور را کمرنگ نمود.
روز پنجشنبه ،بهای نفت تا حدودی افزایش یافت .کاهش ارزش دالر در مقابل یورو ،پوند و فرانک سوییس سبب شد
تا ارزش نفت در مقابل دالر افزایش یابد .البته کاهش شدید بهای نفت در روز قبل ،فضا را برای سودگیری محیا نمود و بیه
افزایش بهای نفت در روز پنجشنبه کمک کرد.

11

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

روز جمعه بهای نفت افزایش یافت .در هفته گذشته رشد اقتصادی مطلوب چین در فصل دوم و ارقام مطلوب تورم و
رشد صنعتی در امریکا سبب بهبود دورنمای تقاضای نفت جهانی شد که به افزایش بهای آن کمک کرد.

12

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  -اداره مطالعات و سازمانهای بينالمللی
بهرهبرداری از اين گزارش در صورت ذکر منبع بالمانع است.
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ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ )ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ(  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪﻱ
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1395/04/25

ﻃﻼ  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻠﻒ ﻭ  4ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﻬﺎﻡ

ﺟﻤﻌﻪ
 8ﮊﻭﺋﻴﻪ


13040
10055
11052
09834
12952
139257
135887
135425
4676
4541
18147
15107

9630

ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ


12966
10138
11090
09769
13021
139386
135950
135574
4748
4615
17950
15441
6510
9533
* ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

ﺷﺎﺧﺺ ﺩﻻﺭ
ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
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(

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

 11ﮊﻭﺋﻴﻪ

 12ﮊﻭﺋﻴﻪ

 13ﮊﻭﺋﻴﻪ

 14ﮊﻭﺋﻴﻪ

 15ﮊﻭﺋﻴﻪ

96542
13117
10281
11059
09829
12999
138962
135550
135710
4625
4476
18227
15709

9833

-13044
10469
11061
09890
13247
139194
133286
134240
4847
4680
18348
16096

9964

96250
12978
10448
11091
09854
13146
139193
134241
134275
4626
4475
18372
16231

9931

96074
12891
10535
11121
09809
13344
139122
133210
132360
4737
4568
18506
16386

10068


12972
10491
11037
09828
13188
139392
132791
132700
4761
4595
18517
16498
6669
10067

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

2016/07/15
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

962887
13000
10445
11074
09842
13185
139173
133816
133857
4719
4559
18394
16184
6669
9973

**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ


052
434
014
006
182
0097
228
201
182
119
204
921

454


026
302
014
074
126
015
157
127
061
121
247
481
244
462
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ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

