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خالصه

در امریکا ،شاخص پیشنگر اقتصادی در ماه ژوئن رشد داشته اگرچه بر ادامه روند رشد کم سرعت اقتصاد این
کشور تا پایان سال  6102تاکید داشت .شاخصهای بخش مسکن نیز نشان دهنده رشد مناسب و ادامه روند مثبت تا پایان
سال بودند.
بانک مرکزی اروپا ضمن عدم تغییر در سیاستهای پولی انبساطی ،هر گونه تغییر را منوط به گزارش وضعیت
اقتصادی در ماه سپتامبر نموده و درها را برای اجرای سیاستهای انبساطی جدید باز دانست .بانک مرکزی آلمان پیشبینی
نموده رشد اقتصادی این کشور در فصل دوم اندک بوده ولی در فصل سوم بهبود یابد.
در انگلستان ،تورم فراتر از انتظار ماه ژوئن و همچنین افت بیکاری در ماه مذکور نشان از آن داشت که تا قبل از
رای مردم به خروج از اتحادیه اروپا اوضاع به خوبی پیش میرفت .اما ثبت بیشترین افت خردهفروشی  2ماه گذشته در ژوئن
و نیز ارقام ناامیدکننده مدیران خرید در ماه ژوئیه نشان از وخامت اقتصاد بریتانیا پس از رای تاریخی  62ژوئن داشت.
در ژاپن ،بسته محرک اقتصادی دولت این کشور به احتمال زیاد با سیاستهای پولی انبساطی بیشتر بانک مرکزی
در ماه ژوئیه همراه خواهد بود .به عالوه در هفته گذشته شاهد افت فعالیتهای کارخانهای برای ماه ژوئیه نیز بودیم.
در بازار ارز ،شاخص دالر برای پنجمین هفته متوالی تقویت شد .لیر ترکیه و روبل روسیه در میان اقتصادهای
نوظهور و ین ژاپن و دالر استرالیا در بین ارزهای عمده بیشترین کاهش را در برابر دالر در هفته گذشته تجربه کردند.
در بازار طال ،تقویت دالر در مقابل اکثر اسعار عمده در کنار تقویت بازار سهام ،اصلیترین دالیل نزول بهای طال
بودند.
بهای نفت برنت و امریکا روز جمعه هفته گذشته در مقایسه با روز جمعه هفته ماقبل آن کاهش یافت .پیشبینی
بانک مورگان استنلی از تعادل بازار نفت تا نیمه سال  ،6102تقویت دالر ،افزایش ذخایر سوخت در امریکا ،پیشبینی ادامه
این روند در هفته آتی ،افزایش تولید نفت عراق و افزایش در تعداد سکوهای نفتی امریکا از مهمترین دالیل کاهش بهای
نفت در هفته گذشته بودند.
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امريکا
شاخص پیشنگر اقتصادی
شاخص پیشنگر اقتصاد امریکا  LEIیکی از مهمترین شاخصها در ارزیابی شرایط آینده اقتصاد این کشور است .از
ابتدای سال جاری تا ماه ژوئن ،در دو ماه رشد شاخص  LEIمنفی و در  4ماه مثبت بوده است .در ماه ژوئن رشد این شاخص به
رقم  1/2درصد رسید .بر اساس یافتههای "کنفرانس بورد" منتشر کننده شاخص مذکور ،روند این شاخص و ارقام اخیر بر رشد
کم سرعت اقتصاد امریکا در آینده نزدیک تاکید دارد .بر همین اساس برخی از صاحبنظران معتقد هستند با توجه به میزان
رشد شاخص  LEIاحتمال سقوط اقتصاد امریکا به ورطه رکود ،کمتر از  01درصد است.
شایان ذکر است بر اساس یافتههای کنفرانس بورد ،رشد شاخص  LEIدر ماه ژوئن به واسطه کاهش در تعداد
متقاضیان بیمه بیکاری ،افزایش پروانه ساختمانی و بهبود در برخی از بازارهای مالی از جمله سهام بوده است .هر چند جمع
آوری اطالعات این شاخص به زمانی قبل رفراندوم  Brexitباز میگردد اما به توجه به نظر صاحبان فن ،تاثیر خروج انگلیس از
اتحادیه اروپا بر روند آتی شاخص  LEIو نرخ رشد اقتصادی امریکا محدود خواهد بود.
مسکن
شاخص نظرسنجی از سازندگان مسکن در امریکا  NAHBاز  21واحد در ماه ژوئن به  95واحد در ماه ژوئیه رسیده
که علیرغم کاهش  0واحدی ،بر ادامه روند رشد و فروش در این بخش از منظر سازندگان تاکید داشت .کاهش  0واحدی این
شاخص نیز به علت عدم رشد فروش همگام با افزایش در سرعت ساخت و ساز عنوان شده است .همچنین با توجه به
نااطمینانی به وجود آمده در خصوص تاثیر خروج انگلیس و نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا ،پیشبینی برای رشد در
فروش آتی مسکن دچار افت شده است.
آمارها نشان میدهد میزان خانههای شروع به ساخت در امریکا در  06ماهه منتهی ژوئن در مقایسه با  06ماهه
منتهی به ماه مه 4/8 ،درصد افزایش یافته است .در همین مدت میزان پروانههای ساختمانی جدید صادره  0/28درصد رشد
داشته است .فروشخانههای نوساز در  06ماهه منتهی ژوئن در مقایسه با  06ماهه منتهی به ماه مه ،با  0/0درصد افزایش به
 9/92میلیون واحد رسیده است .در مجموع شاخصهای بخش مسکن امریکا در وضعیت بسیار مناسبی هستند و از رونق کافی
در این بخش خبر دارند .بسیاری از صاحبنظران معتقد هستند این روند تا پایان سال ادامه خواهد یافت و سال  6102به
عنوان سالی پررونق برای بخش مسکن به ثبت خواهد رسید.
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منطقه يورو
بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر سیاست گذاران پولی تصمیم گرفت نرخ بهره کلیدی را در سطح صفر درصد بدون
تغییر باقی گذارد .اما با توجه به باال بودن میزان نااطمینانی و ریسک در مورد آینده اقتصادی حوزه یورو ،درها برای تشدید
سیاستهای پولی انبساطی باز خواهد بود .در نشست خبری ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا ،خروج انگلیس از اتحادیه
اروپا و افت رشد کشورهای نوظهور اقتصادی را موجب ایجاد نااطمینانی در خصوص روند اقتصادی حوزه یورو دانست .وی
ریسک افول رشد اقتصاد را نسبت به افزایش آن باالتر عنوان نموده و بیان داشت بانک مرکزی اروپا آماده نشان دادن واکنش
الزم میباشد .البته وی اتخاذ هر تصمیمی در خصوص سیاستهای آتی بانک مرکزی اروپا را منوط به گزارش ماه سپتامبر این
بانک در خصوص وضعیت اقتصادی نمود.
اظهارات دراگی سبب شده تا تمایل فعاالن بازار به خرید اوراق قرضه با سررسید باالتر افزایش یابد .در حال حاضر تنها
اوراق قرضه واجد شرایط خرید برای بانک مرکزی اروپا ،اوراقی با سررسید طوالنی مدت هستند .فعاالن بازار تصور مینمایند با
کاهش اوراق قرضه واجد شرایط برای خرید توسط بانک مرکزی اروپا ،بانک مرکزی اروپا توجه خود را به خرید اوراق قرضه با
قیمتهای پایینتر و بازده باالتر مطعوف خواهد نمود .در حال حاضر بانک مرکزی اروپا میزان خرید اوراق قرضه کشورهای
مختلف را بر اساس میزان سرمایه آنها در بانک مرکزی تعیین نموده و با توجه به کاهش اوراق قرضه کشورهایی نظیر آلمان
که سهم باالیی در بانک مرکزی اروپا دارند ،بانک مرکزی در صدد تغییر این قانون و افزایش خرید اوراق قرضه کشورهایی
است که دارای ریسک باالتر و در نتیجه بازده بیشتری هستند.
رشد اقتصادی آلمان
بانک مرکزی آلمان پیشبینی نموده است پس از رشد ضعیف اقتصاد این کشور در فصل دوم ،در فصل سوم با توجه به
گرمتر بودن هوا ،اقتصاد این کشور رشد بهتر و باالتری را تجربه نماید .هر چند نرخ رشد اقتصادی این کشور در فصل دوم به
طور رسمی در ماه اوت منتشر خواهد شد ،اما بیانیه بانک مرکزی آلمان از پایین بودن نرخ رشد اقتصادی آلمان در فصل دوم
با توجه به افت رشد بخش صنعت ،کاهش سفارشات و صادرات در بخشهای مختلف حکایت دارد .بانک مرکزی آلمان
پیشبینی نموده با توجه به مطلوب بودن نرخ بیکاری در این کشور ،افزایش درآمدهای حقیقی و همچنین سیاست مالی
انبساطی دولتی ،اقتصاد این کشور در فصل سوم عملکرد بهتری داشته باشد.
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ارقام اقتصادی
 شاخص مرکب مدیران خرید از  92/0واحد در ماه ژوئن به  96/5واحد در ژوئیه رسید.
 شاخص مدیران خرید در بخش خدمات از  96/8واحد در ماه ژوئن به  96/2واحد در ژوئیه رسید.
 شاخص مدیران خرید در بخش کارخانهای از  96/8واحد ماه ژوئن به  90/5واحد رسید.
اقتصاد حوزه یورو به طور غافلگیرکنندهای در مقابل رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و نیز حمالت
تروریستی در فرانسه انعطاف نشان داده و فراتر از انتظار ظاهر شده است .پیشبینیها از نرخ رشد اقتصادی نیز
چندان تغییر نداشته و در حدود  0/9درصد ارزیابی شده است.


خردهفروشی در ایتالیا برای ماه مه با سرعت بیشتری نسبت به ماه قبل و نیز برای دومین ماه متوالی افزایش یافت.
افزایش در فروش مواد خوراکی و غیرخوراکی ،سبب شد که خردهفروشی در مقایسه با اوریل  1/2درصد افزایش یابد.

انگلستان
تورم-بیکاری
تورم در بریتانیا فراتر از انتظار در ماه ژوئن افزایش یافت .باال رفتن تعرفههای هوایی در پی سفر طرفداران فوتبال به
فرانسه برای مسابقات یورو  ،6102اصلیترین دلیل رشد قیمت بود .قیمت مصرفکننده در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 1/9
درصد افزایش داشت ،در حالی که پیشبینیها از رشد  1/4درصدی خبر داشت .تورم پایه نیز که ارقام پرنوسان انرژی و مواد
غذایی از آن حذف میشود در دوره مذکور  0/4درصد افزایش داشته است .اکثر ارقام پیش از رفراندوم  62ژوئن گردآوری شده
است .پس از مشخص شدن نتایج رفراندوم ،همزمان با تضعیف پوند ،واردات در این کشور گران شده و تورم افزایش بیشتری
مییافت.
پیشبینی تحلیلگران از تورم  9درصدی برای سال آتی میالدی خبر دارد .در حالی که پیشبینی رویترز رشد
قیمتها را برای سال آتی  2درصد پیشبینی میکند.
در ادامه ارقام منتشره از سوی اداره آمار ملی ،مشخص گردید که بیکاری این کشور فراتر از پیشبینی تحلیلگران
کاهش یافته است و از  9درصد در سه ماهه منتهی به آوریل به  4/5درصد در سه ماهه منتهی به مه رسیده است .افزایش
میانگین درآمد هفتگی نیز همانند انتظار  6/2درصد افزایش داشت.
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خردهفروشی
خردهفروشی بریتانیا بیشترین افت  2ماه گذشته را در ماه ژوئن و در دوره ماهیانه به ثبت رساند .اگرچه فروشندگان
بدی آب و هوا را عامل این افت دانستند و نه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا .حجم خردهفروشی در  9هفته منتهی به ژوئیه،
 1/5درصد کاهش یافت ،که بزرگترین افت سال جاری بوده است .فروشندگان پوشاک نیز بزرگترین افت فروش در  69سال
گذشته را به ثبت رساندند.
مديران خريد
"اقتصاد بریتانیا پس از رای مردم به خروج از اتحادیه اروپا در شرایط وخیمی به قرار گرفته است .این مطلبی است
که از سوی ارقام پیشنگر اقتصادی به سادگی قابل دریافت است .شاخص مدیران خرید که از سوی موسسه مارکیت منتشر
میشود ،نشان میدهد که بخش خدمات که همواره نقطه قوت اقتصاد این کشور بوده و  81درصد اقتصاد را شامل میشود ،در
ماه ژوئیه کمترین سطح  2سال اخیر را نشان میدهد و در سطح  42/4واحد قرار دارد .در حالی که در ماه ژوئن  96/2واحد را
به ثبت رسانده است .ارقام کمتر از  91نشان از کوچک شدن بخش مورد بررسی دارد .بخش کارخانهای نیز وضعیت چندان
قابل قبولی ندارد .شاخص مدیران خرید این بخش از  96/0واحد در ماه ژوئن به  45/0واحد در ژوئیه رسیده که کمترین سطح
 40ماه اخیر بوده است .مدیران خرید مرکب نیز از  96/4به  42/2واحد در ژوئیه کاهش یافته و نشان از آن دارد که اقتصاد
بریتانیا در حال دستو پنجه نرم کردن با یک بحران مالی است.
ژاپن
انبساط مالی بیشتر در راه
دولت ژاپن در نظر دارد بسته محرک اقتصادی به ارزش  61تریلیون ین(تقریباً  051میلیارد دالر) برای کمک به
اقتصاد و نجات آن از تورم منفی و نیز مقابله با تاثیرات منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،گردآوری کند .منابع نزدیک به
دولت معتقدند که ممکن است حجم بسته از این هم فراتر رود .گفتنی است که پیشتر نیز حجم بسته تنها  01تریلیون ین
عنوان شده بود .شنیده شده که این بسته بر روی پروژههای دولتی و پرداختیها به خانوار تمرکز خواهد داشت.
انتظار افزايش سیاستهای انبساطی پولی
احتمال افزایش سیاست های انبساط پولی ژاپن در ماه ژوئیه بسیار زیاد است و این تالش دیگری از سوی مقامات
ژاپنی برای افزایش تورم در این کشور خواهد بود .با آماده شدن بسته محرکهای مالی از سوی دولت ،حال نوبت بانک
5
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مرکزی ژاپن است تا به یاری دولت بشتابد .همانطور که میدانیم تورم مورد هدف بانک مرکزی  6درصد است که برای
حصول آن سیاستهای پولی انبساطی بیشتری مورد نیاز است.
مديران خريد کارخانهای
فعالیتهای کارخانهای ژاپن در ماه ژوئیه با سرعتی کمتر از ماه قبل ،کاهش یافت .اگرچه سفارشات جدید صادرات با
بیشترین سرعت  2/9سال گذشته کاهش یافت و به سطح  44واحد رسید که نشان میدهد تضعیف اخیر ین ضربه خود را به
صادرات این کشور وارد کرده است .شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای در ژاپن از  48/0واحد در ماه ژوئن به  45واحد در
ژوئیه رسید که نشاندهنده کاهش سرعت افت است.
چین
در گزارش شماره  09از همین مجموعه به اظهارات اعضای سیاستگذاری بانک مرکزی چین در خصوص تمایل
بانک مرکزی به تضعیف یوآن در مقابل دالر برای کمک به رشد اقتصادی این کشور اشاره شد .در روز دوشنبه هفته گذشته در
برخی ساعت  2/2121یوآن در مقابل هر دالر معامله شده که پایینترین سطح از سپتامبر  6101تا کنون محسوب میشود.
صاحبنظران بازار ارز معتقد هستند بانک مرکزی اجازه خواهد داد تا روند تضعیف تدریجی یوآن در ماههای آینده نیز ادامه
داشته باشد .هر چند در سه ماهه دوم  6102نرخ رشد اقتصادی چین ( 2/2درصد) بهتر از میزان مورد انتظار منتشر شد ،اما
شاخصهای دیگر اقتصادی چین از جمله شاخصهای مدیران خرید که نظرسنجی از بخش خصوصی اقتصادی این کشور
است ،بر چنین رشد اقتصادی باالیی صحه نمیگذارند .بخصوص در بخش صنعتی شاخص مدیران خرید بر انقباض تاکید
داشته اما ارقام دولتی بیش از  2درصد رشد گزارش مینمایند .به نظر میرسد ارقام دولتی با واقعیتهای اقتصاد این کشور
فاصله داشته باشند.
روسیه
دولت روسیه برای تامین کسری بودجه بیش از سه ساله خود ،اقدام به فروش ذخایر خارجی ارز به یک صندوق رفاه
دولتی و تأمین روبل الزم نمود و اعالم کرد آمادگی دارد برای سایر صندوقها نیز بدین ترتیب عمل نماید .در نتیجه این امر،
چاپ پول توسط بانک مرکزی روسیه ،حجم زیادی روبل در سیستم مالی این کشور وارد شده است .اشباع نقدینگی ،نرخ های
بهره بازار پول روسیه را به کمتر از نرخ مرجع بانک مرکزی این کشور ،کاهش داده است .در اواخر ژوئن نرخ بهره شبانه روسیه
موسوم به رونیا ،به پایینتر از  01درصد که پایینترین سطح از سال  6104است ،کاهش یافت .برای مدیریت این مازاد
نقدینگی بانک مرکزی روسیه در حال اتخاذ تدابیری شامل انجام مزایده سپرده و فروش اوراق قرضه کوتاه مدت میباشد.
بانک مرکزی روسیه برای به تعویق انداختن تاثیر مازاد نقدینگی بر بازارهای مالی ،تاکنون بیش از دو سوم از  612میلیارد
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روبل اوراق قرضه دولتی را که در ابتدای سال جاری در اختیار داشت؛ به فروش رسانده است .در صورتی که بانک مرکزی
نتواند تاثیر افزایش نقدینگی در بازار روسیه را کاهش دهد ،با توجه به کاهش نرخ بهره ،افزایش تورم و تضعیف روبل دور از
انتظار نخواهد بود .

تحوالت بازار ارزهای عمده

ارزش دالر امریکا روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر ین ،یورو ،فرانک و پوند به ترتیبب ،1/96 ،0/09
 1/44و  1/26درصد تقویت گردید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشبته هبر یبورو در محبدوده -0/0122
 0/1581دالر و هر پوند در محدوده  0/2012-0/2699دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه 019/86-012/85
ین متغیر بود.

1

برگرفته از اخبار اقتصادی روز بانک مرکزی ج.ا.ا مورخ  65تیر ماه 0259

7

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

گزارش ارز

هفته گذشته شاخص دالر متشکل از شش ارز عمده برای پنجمین هفته متوالی تقویت شد .این شاخص در هفته
گذشته  1/55درصد و طی پنج هفته گذشته  2/2درصد تقویت شده است .بیشترین تقویت دالر در هفته گذشته به ترتیب در
برابر روبل روسیه ،لیر ترکیه ،ین ژاپن و دالر استرالیا رقم خورد .بازارهای جهانی سهام هفته موفقی را پشت سر گذاشتند.
تقریبا تمام شاخصهای عمده سهام در اروپا ،امریکا و ژاپن هفته گذشته رشد داشتند .تا آنجا که به بازار ارز مربوط میشود
رشد شاخصهای بینالمللی سهام باعث تضعیف ین در برابر اکثر ارزهای عمده و حتی نوظهور گردید .البته برخی احتماالت
مبنی بر تزریق قابل توجه نقدینگی به اقتصاد ژاپن توسط بانک مرکزی که قرار است هفته آینده تشکیل جلسه دهد در
تضعیف ین در هفته گذشته بیتاثیر نبود .کار تا جایی باال گرفت که کورودا رئیس بانک مرکزی در مصاحبه با بیبیسی اعالم
کرد در شرایط فعلی ضرورتی برای تزریق بالگردی پول 0به اقتصاد وجود ندارد .تنها روبل روسیه ،لیر ترکیه و دالر استرالیا در
هفته گذشته بیش از ین در برابر دالر امریکا تضعیف شدند.
درصد تغییر يک دالر امريکا در مقابل ارزهای منتخب
monthly

weekly

4.32%

0.02%
روپیه هند

1.38%
0.44%

1.29%
0.54%

فرانک سويیس

يورو

0.61%
پوند انگلیس

4.80%

3.81%
1.21%0.94%

دالر کانادا

-1.08%

1.23%

1.54%

1.66%

2.14%

0.00%
ين

دالر استرالیا

لیر ترکیه

روبل

-0.62%

شرایط بد اقتصادی در روسیه و بحران سیاسی در ترکیه باعث شد تا این دو ارز بیشترین کاهش ارزش هفتگی را در
برابر دالر امریکا به ثبت برسانند .دالر استرالیا در حالی هفته گذشته را با افت  0/22درصدی در برابر دالر امریکا به پایان
رساند که طی یک ماه گذشته نیز در حدود پنج درصد در مقابل آن کاهش یافته است .این کاهش ،بیشترین میزان در بین
ارزهای عمده و حتی نوظهور در یک ماه گذشته محسوب می شود .به دلیل اقبال معامله گران به ریسک ،ارزهای نوظهور در
برابر ین و یورو تقویت شدند اما توفیقی در برابر دالر امریکا نداشتند .مجموعهای از اخبار اقتصادی مثبت امریکا در چند هفته
گذشته در مقابل اخبار اقتصادی ناامیدکننده از سایر نقاط جهان (واگرایی تحوالت اقتصادی امریکا با سایر مناطق مهم

Helicopter Money
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اقتصادی) گمانهها در مورد افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داده است .پیش از این احتمال افزایش نرخ بهره
توسط فدرال رزرو تا پایان سال جاری میالدی پس از تصمیم تاریخی انگلیس برای جدایی از اتحادیه اروپا تقریبا به صفر
رسیده بود .در صورت پر رنگ تر شدن گمانهها در این رابطه ،انتظار واکنشهای تند بازار ارز نسبت به آن وجود دارد .با توجه
به محتاط بودن مقامات فدرال رزرو به خصوص نفر اول آن یعنی خانم یلن و در نظر گرفتن سایر جوانب ،باور کردن این
موضوع اندکی سخت به نظر میرسد.

نامارز/نرخبهره

 3ماهه

 6ماهه

 9ماهه

 21ماهه

(درصد)
2/73297

-

2/31897

-

-7/76224
7/83869

دالر

7/02417

يورو

-7/37310

-7/29110

پوند

7/11677

7/61777

-

فرانک

-7/01887

-7/60677

-

-7/14617

ين

-7/73810

-7/73386

-

7/76464

درهم امارات

2/22623

2/31643

-

2/66002

يوآنمرجع

-

-

-

4/31

لیر ترکیه

27/7877

27/2877

27/2877

27/2996

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 1/22 ،درصد کاهش یافت .نوسانات هفتبه گذشبته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0202/81-0220/01دالر برای هر اونس در نرخهای پایانی ثبت شد.
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روز دوشنبه ،بهای طال  1/2درصد کاهش یافت .تقویت بازار سهام والاستریت به بیشترین سطح تاریخیاش ،در کنار
آرام شدن شرایط در ترکیه پس از کودتای نافرجام روز جمعه و همچنین آرام شدن نسبی موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا ،دالیل کاهش بهای طال در این روز بودند.
روز سهشنبه ،ارقام خانه های شروع به ساخت در امریکا برای ماه ژوئن توانست با تقویت دالر ،بهای طال را اندکی
کاهش دهد .اگرچه ضعف بازار سهام توانست در ادامه به افزایش  1/6درصدی بهای طال بیانجامد .احتمال اینکه با خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا سایر اقتصادهای عمده آسیب ببینند ،سبب افت بازار سهام و تقویت بهای طال بود.
روز چهارشنبه ،بهای طال به کمترین سطح  2هفته اخیر رسید و  0/4درصد افت نمود .افزایش ارزش در بازار سهام و
همینطور تقویت دالر به بیشترین سطح  4ماه اخیر پس از انتشار ارقام قوی اقتصادی ،این احتمال که فدرال رزرو تا پیش از
پایان سال میالدی نرخ بهره را افزایش دهد را باال برد.
روز پنجشنبه ،بهای طال با افزایش یک درصدی ،فراتر از کمترین سطح  2هفتهای رو گذشته قرار گرفت .افت ارزش
دالر و نیز کاهش در ارزش بازار سهام ،پس از آنکه بانک مرکزی اروپا نرخ بهره سیاستی را تغییر نداد ،از دالیل اصلی افزایش
بهای طال بودند.
روز جمعه ،بهای طال  1/2درصد کاهش یافت .ارقام قوی کارخانهای و اشتغال در امریکا با تقویت دالر و باال بردن
احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال ،توانست به افت بهای طال بیانجامد .در این روز موسسه بیانپی پاریبا پیشبینی خود
از بهای طال در سال  6102و  6102را افزایش داد.
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تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 2/82 ،درصد کاهش یافت .به نرخهبای
پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکبا در محبدوده  44/05-49/29دالر معاملبه گردیبد و متوسبط
هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  49/19دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت ببه جمعبه هفتبه
ماقبل آن 4/12 ،درصد کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار مبذکور در دامنبه 49/25-42/02
دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  42/94دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه
نفت خام اوپک در محدوده  46/22-42/22دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  46/56دالر قرار
گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 1/26 ،درصد کاهش یافت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام کاهش یافت .موسسه جناسکیپ در واپسین روزهای هفته ماقبل پیش بینی
افزایش ذخایر امریکا را منتشر نمود .پیشبینی بانک مورگان استنلی از تعادل بازار نفت تا نیمه سال  6102نیز به روند بازار
نفت کمک کرد.
روز سهشنبه ،بهای جهانی نفت خام باز هم کاهش یافت .تقویت دالر در مقابل اسعار جهانروا سبب شد تا روند
نزولی نفت در این روز ،البته با سرعت کمتری در مقایسه با روز قبل ادامه داشته باشد .همچنین افزایش ذخایر سوخت در
امریکا موجب ایجاد صف تخلیه سوخت در بنادر این کشور شده که از کافی بودن ذخایر سوخت این کشور و عدم وجود
تقاضای فوری برای نفت خام از سوی پاالیشگاهها خبر داشت.
روز چهارشنبه ،بهای جهانی نفت خام افزایش یافت EIA .گزارش داد در هفته منتهی به  09ژوئیه برای نهمین هفته
متوالی ذخایر نفت در امریکا کاهش یافته است .این میزان کاهش کمی بیشتر از مقدار پیشبینی شده توسط برخی
صاحبنظران بازار نفت بود.
روز پنجشنبه ،بهای نفت تا حدودی کاهش یافت .پیشبینی افزایش ذخایر سوخت در امریکا در پی افزایش ذخایر
سوخت در هفته ماقبل ،سبب شد بهای سوخت عالوه بر این کشور در اروپا نیز کاهش داشته باشد که در مجموع موجب
کاهش بهای نفت خام شد.
روز جمعه ،بهای نفت کاهش یافت .آمارها از افزایش تولید نفت عراق در ماه ژوئیه خبر داشتند .تعداد سکوهای نفتی
امریکا در هفته منتهی  09ژوئیه افزایش یافته بود .تقویت دالر نیز به روند کاهش بهای نفت کمک کرد.
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ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۵/۰۵/۰۱

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

ﺟﻤﻌﻪ
 ۱۵ﮊﻭﺋﻴﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ


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

962887
13000
10445
11074
09842
13185
139173
133816
133857
4719
4559
18394
16184
6669
9973
* ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

ﻋﻨﻮﺍﻥ
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

۱۸ﮊﻭﺋﻴﻪ

 ۱۹ﮊﻭﺋﻴﻪ

 ۲۰ﮊﻭﺋﻴﻪ

 ۲۱ﮊﻭﺋﻴﻪ

 ۲۲ﮊﻭﺋﻴﻪ

96560
12945
10615
11076
09825
13255
138883
132896
133470
4696
4524
18533
10063

97148
13022
10612
11022
09855
13111
138799
133110
133090
4666
4465
18559
16723
9981

97073
13058
10689
11016
09874
13208
138551
131780
131590
4717
4575
18595
16682
10142

13089
10582
11028
09858
13232
138614
132990
132115
4620
4475
18517
16810
10156

97487
13129
10612
10980
09871
13106
138545
132316
132075
4569
4419
18571
16627
6730
10147

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۶/۰۷/۲۲
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

972360
13049
10622
11024
09857
13182
138678
132618
132468
4654
4492
18555
16711
6730
10098

**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

-121
115
052
044
062
0608
036
047
403
383
029
078
092
080

098
037
170
045
015
002
036
089
104
139
147
088
325
092
125
ﴰﺎﺭﻩ ۱۹

ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

