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,خالصه

در امریکا ،در ماه ژوئیه ،شاخص بهای مصرفکننده در مقایسه با ماه قبل رشد نکرد و تورم  21ماهه به  0/8درصد
کاهش یافت .در ماه ژوئیه تولیدات صنعتی رشد بسیار خوبی داشت .صورت جلسه فدرال رزرو از اختالف نظر اعضا
سیاستگذار در خصوص افزایش نرخ بهره کلیدی خبر داشت.
در اروپا ،اگرچه تورم مصرفکننده از سطوح منفی فاصله گرفته است اما هنوز نمیتوان با قاطعیت اعالم کرد که
تورم منفی در این منطقه پایان یافته است.
در انگلستان ،تورم  0/6درصدی در  21ماهه منتهی به ژوئیه نسبت به دوره مشابه سال قبل و نرخ بیکاری 4/9
درصدی در سه ماهه منتهی به ژوئن در کنار برخی دیگر از ارقام منتشره از اقتصاد این کشور ،نشان از آن داشت که
شوکهای ناشی از رفراندوم تاثیرات منفی چندانی بر اقتصاد نداشته است.
در ژاپن ،هفته بسیار آرامی سپری شد .ثبت سومین ماه متوالی مازاد تجاری در ژوئیه و افزایش تولیدات صنعتی در
این کشور اهم اخبار هفته گذشته بودند.
هفته گذشته ،در بازار ارز معامله گران اقدام به فروش دالر در برابر ارزهای عمده کردند .کمرنگ شدن احتمال
افزایش نرخ بهره در ماههای باقیمانده از سال  1026علت اصلی تمایل به فروش دالر در برابر سایر ارزهای عمده بوده مه
سبب تضعیف دالر در مقابل اکثر اسعار جهانروا شد.
در بازار طال ،تضعیف دالر در مجموع در مقابل اسعار عمده ،توانست به افزایش هرچند ناچیز بهای فلز زرد رنگ
منجر شود .اگرچه حرکت این هفته بهای طال به طور کامل سینوسی بود و جهت قطعی نداشت.
بهای نفت برنت و امریکا روز جمعه هفته گذشته در مقایسه با روز جمعه هفته ماقبل آن افزایش یافت .شایعاتی در
خصوص تصمیم احتمالی برای تثبیت سطح تولید نفت در نشست غیر رسمی اعضا اوپک و روسیه در ماه آینده ،کاهش پیش
از انتظار ذخایر نفت امریکا از مهمترین عوامل افزایش در بهای نفت بوده است.
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امريکا
تورم
در ماه ژوئیه شاخص بهای مصرف کننده در مقایسه با ماه ژوئن به صفر کاهش یافت ،در حالی که در ماه ژوئن به
 0/1درصد افزایش یافته بود .بر همین اساس تورم  21ماهه منتهی به ژوئیه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به  0/8درصد
رسید که  0/1واحد درصد کمتر از تورم اعالم شده برای ماه ژوئن بود .در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئن بهای سوخت حدود
 5درصد و بهای مواد غذایی  0/1درصد کاهش یافته که از دالیل کاهش تورم بوده است .کاهش بهای مواد غذایی در فصول
گرم سال طبیعی است و انتظار میرود بهای آن در ماههای سرد افزایش یابد .با وجود کاهش تورم ،برخی صاحبنظران معتقد
هستند این ارقام نمیتواند تاثیر قابل توجهی بر تصمیم فدرال رزرو در به تاخیر انداختن زمان افزایش نرخ بهره کلیدی داشته
باشد .چرا که تورم پایه  21ماهه بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی و انرژی ،از  1/3درصد در ماه ژوئن به  1/1درصد در
ماه ژوئیه رسیده است.
تولیدات صنعتی
نرخ رشد تولیدات صنعتی از  0/4درصد در ماه ژوئن به  0/7درصد در ماه ژوئیه افزایش یافته که باالترین نرخ رشد
ماهانه از نوامبر سال  1024تاکنون محسوب میشود .در ماه ژوئیه تولید برق و انرژی  1/2درصد و تولیدات مواد معدنی 0/7
درصد و تولیدات کارخانهای  0/5در مقایسه با ماه قبل افزایش یافته است .این در حالی بود که در طول سال  1025و حتی
اوایل سال  ،1026تولیدات بخش معدنی به علت افت در بهای نفت ،کاهش داشت .اما بعد از اینکه بهای نفت از سطوح
حداقلی آن در اواسط ماه ژانویه گذشته فاصله گرفت ،از سرعت کاهش تولید نفت در امریکا آرام آرام کاسته شده و در ماه
ژوئیه تولید آن افزایش یافت .همچنین تولیدات کارخانهای که حدود  74درصد وزن تولیدات صنعتی را تشکیل میدهد،
باالترین نرخ رشد ماهانه را در  21ماه گذشته تجربه نموده است .در تولید اتومبیل و قطعات یدکی رشد  2/9درصدی به ثبت
رسیده که بسیار قابل توجه میباشد .همچنین میزان ظرفیت مورد استفاده در تولیدات صنعتی از  75/4درصد در ماه ژوئن به
 75/9درصد در ماه ژوئیه افزایش یافته است.
شاخص نظرسنجی در خصوص میزان فعالیتهای کارخانهای در منطقه فیالدلفیا از  -1/9واحد در ماه ژوئیه به 1/0
واحد در ماه اوت افزایش یافته است .بر همین اساس به نظر میرسد روند رشد مثبت تولیدات صنعتی در ماه اوت نیز ادامه
داشته باشد.
صورتجلسه فدرال رزرو
صورتجلسه فدارال رزرو که در  16ژوئیه برگزار شده بود ،نشان داد اعضای سیاستگذار فدرال رزرو در زمینه زمان
افزایش نرخ بهره کلیدی اتفاق نظر ندارند .برخی از اعضا به وضعیت اقتصاد امریکا خوشبین هستند و معتقدند ارقام اقتصادی
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آتی ،افزایش نرخ بهره کلیدی در آینده نزدیک را تضمین خواهد نمود .برخی دیگر از اعضای کمیته سیاستگذاری معتقد
هستند کاهش سرعت به خدمت گرفتن نیروی کار جدید ،مانعی در مقابل افزایش نرخ بهره کلیدی خواهد بود .نکتهای که در
گزارش قبلی از همین مجموعه بارها به آن اشاره شده بود.
اما برخی از اعضای کمیته سیاست بازار باز از جمله آقای دادلی رییس فدرال رزرو نیویورک روند ایجاد اشتغال را
مطلوب دانسته و معتقد است ارقام اقتصادی امریکا ،افزایش نرخ بهره کلید در ماه سپتامبر را تضمین خواهند نمود .همچنین
آقای ویلیامز رییس فدرال رزرو سنت لوییس عنوان داشته در صورتی که فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را به تعویق اندازد،
ممکن است اقتصاد این کشور با هزینه باالیی از این بابت رو به رو شود .در حال حاضر بر اساس نرخ بهره بازار آتی ،احتمال
افزایش نرخ بهره کلیدی تا پایان سال میالدی  53/5درصد تخمین زده میشود .در جریان بحران مالی جهانی در سال 1007
و  1008بسیاری از صاحبنظران افزایش دیر هنگام نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو را یکی از دالیل رشد حباب مسکن در
این کشور و عاملی برای بروز بحران برشمرده بودند .در شرایط فعلی که اقتصاد امریکا با کندی رشد اقتصاد جهانی رو به رو
است ،شرایط متفاوتی در جریان است .اما تزریق حجم زیادی از نقدینگی از سال  1008تا کنون به اقتصاد امریکا میتواند
سبب افزایش تورم در آینده شود.

منطقه يورو
تورم منفی که از ابتدای سال جاری مانعی بر سر راه رشد اقتصاد منطقه یورو محسوب می شد ،پس از آنکه در ماه
ژوئن  0/2درصد ساالنه افزایش یافت ،در ماه ژوئیه به  0/1درصد رسید .این موضوع می تواند خبر خوبی برای اقتصاد منطقه
یورو باشد .اما نباید برخی حقایق را در این رابطه از نظر دور داشت .اول اینکه نرخ تورم هدف بانک مرکزی اروپا  1/0درصد
ساالنه است و این نشان میدهد که تورم  0/1درصدی ژوئیه مطلوب نیست و همچنان با نرخ هدف فاصله زیادی دارد .دوم
اینکه تورم ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل  0/6درصد کاهش یافته و همچنان نرخ رشد آن منفی است .تورم ساالنه بدون در نظر
گرفتن اقالم پر نوسان مواد غذایی و انرژی نیز همچنان منفی است و در ماه ژوئیه  0/8درصد کاهش یافته است .نکته سوم
اینکه  21کشور از  29کشور حوزه پولی یورو هنوز با تورم منفی دست و پنجه نرم میکنند .گفتنی است منطقه یورو در سه
ماهه دوم نسبت به سه ماهه قبل از آن  0/3درصد و در دوره ساالنه  2/6درصد رشد داشت و نرخ تورم ساالنه این منطقه در
ماه ژوئیه  0/1درصد بوده است .نرخ بیکاری  20/2درصد و نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در حدود  92درصد
میباشد.
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همچنین براساس گزارش روز جمعه اداره آمار فدرال آلمان ،تولید ناخالص داخلی تعدیل شده فصلی این کشور پس از
رشد  0/7درصدی در سه ماهه نخست در سه ماهه دوم سال جاری تنها  0/4درصد افزایش یافته است .اداره مذکور علت رشد
اقتصادی آلمان در فصل دوم سال جاری را تراز تجاری مثبت این کشور ناشی از افزایش صادرات و کاهش واردات بر شمرده
است.

ايتالیا
رشد اقتصادی ایتالیا در سه ماهه دوم سال جاری در دوره ساالنه صفر درصد بود .در حالی که انتظار میرفت روند
رشد اقتصادی ایتالیا به صورت مالیم ادامه داشته باشد ،کاهش تولیدات صنعتی و مخارج مصرفی علت اصلی متوقف شدن
رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم بود .رنزی نخست وزیر تصمیم دارد در ماه نوامبر از طریق همهپرسی ،اصالحاتی را
در قانون اساسی این کشور ایجاد نماید که در صورت وارد شدن این کشور به رکود ،ادامه اصالحات توسط دولت رنزی با
مشکل مواجه خواهد شد .در حالی که ضعف تقاضای داخلی و تولیدات صنعتی تأثیر کاهنده در رشد اقتصادی ایتالیا در سه
ماهه دوم داشت ،اما تجارت خارجی و صادرات نقطه قوت اقتصاد این کشور بود .نااطمینانیهای موجود به ویژه نگرانیهایی
که در مورد شکنندگی بخش بانکی در این کشور وجود دارد همچنان مانعی سر راه رشد اقتصادی در سال جاری و حتی سال
 1027خواهد بود .طبق آخرین پیشبینی دولت ایتالیا در ماه آوریل ،رشد اقتصاد این کشور در سال  1026بالغ بر  2/1درصد
خواهد بود .البته پس از مشخص شدن عملکرد ضعیف اقتصاد در سه ماهه دوم کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد اقتصادی
ایتالیا در سال جاری از  0/8درصد فراتر نخواهد رفت .حتی رشد اقتصادی یک درصد در سال  1027نیز برای این کشور یک
چالش محسوب میشود.

انگلستان
تورم-بیکاری
تضعیف اخیر پوند پس از رای مردم این کشور در ماه ژوئن به ترک اتحادیه اروپا ،به سرعت هزینهها در کارخانجات
انگلیسی را باال برده است .ارقام نشان از آن دارد که قیمت نفت ،فلزات و سایر مواد مورد نیاز کارخانجات ،برای اولین بار در 3
سال گذشته افزایش یافته است .اداره آمار ملی بریتانیا اعالم کرد که قیمت مواد اولیه  4/3درصد در ماه ژوئیه نسبت به ماه

4

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

مشابه سال قبل افزایش یافته ،که نخستین افزایش سالیانه از سپتامبر  1023تاکنون بوده است .این در حالی بود که این رقم
در ماه ژوئن  0/5درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته بود.
شاخص قیمت مصرفکننده در یک سال منتهی به ژوئیه 0/6 ،درصد افزایش یافت .در حالی که در یک سال منتهی
به ژوئن  0/5درصد باال رفته بود .اگرچه این افزایش  0/2واحد درصدی سبب شد که تورم باالترین سطح از نوامبر 1024
تاکنون را به ثبت برساند ،ولی کماکان یکی از کمترین ارقام تاریخی برای تورم این کشور به حساب میآید .این افزایش به
طور عمده به قیمت بیشتر سوخت و نوشیدنیهای الکلی منتسب شده است .اگرچه بخشی از این افزایش قیمت توسط افت در
قیمت اجاره بها جبران شد.
نرخ بیکاری در این کشور برای سه ماهه منتهی به ژوئن در سطح  4/9درصد باقی ماند .افت  51000نفری افراد
بیکار در این کشور و رسیدن آن به  2/64میلیون نفر در ماه ژوئیه ،حکایت از آن دارد که نشانی از تاثیر بد رای مردم به خروج
از اتحادیه اروپا وجود ندارد .متوسط دستمزد نیز در مقایسه با یک سال گذشته  1/4درصد افزایش داشت.
خرده فروشی
خرده فروشی بریتانیا به رای غیرمنتظره ماه ژوئن مردم این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا عکسالعمل چندانی
نشان نداد .این شاخص فراتر از پیشبینی در ماه ژوئن افزایش یافت .هوای مساعد سبب افزایش فروش البسه شد و تضعیف
پوند سبب افزایش تقاضای خارجی به کاالهای لوکس گردید .حجم خردهفروشی ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئن  2/4درصد
افزایش داشته که از تمام پیشبینیها فراتر رفته است.

ژاپن
تجارت
صادرات ژاپن با بیشترین سرعت  7سال اخیر نوسان نمود و  24درصد در ماه ژوئیه در دوره سالیانه کاهش یافت و
دهمین ماهی بود که صادرات افت ارزش را تجربه کرد .واردات نیز  14/7درصد در دوره سالیانه کاهش یافت که بزرگترین
افت از سال  1009تاکنون بوده است .در نتیجه ،تراز تجاری به  1/78میلیارد دالر رسید و سومین ماه مازاد تراز را تجربه نمود.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه آوریل تا ژوئن کم رمق شد .ضعف صادرات و تقاضای ضعیف داخلی ،بنگاهها را به
کاهش مخارج ترغیب کرده و فشارهای جدیدی بر نخستوزیر این کشور آقای آبه تحمیل شده تا با سیاستهای جدید ،رشد
پایدار اقتصادی در این کشور ایجاد کند .سومین اقتصاد بزرگ دنیا ،در مقیاس سالیانه  0/1درصد در فصل دوم رشد کرده که از
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پیشبینی  0/7درصدی بازار کمتر بود .این رقم از رشد  1درصدی که در فصل نخست به ثبت رسید نیز بسیار کمتر بود .دولت
در هفتههای گذشته بسته محرک بزرگی معرفی نموده و بازار در انتظار اقدام بانک مرکزی این کشور است.
تولیدات صنعتی
تولیدات صنعتی در دوره ماهیانه برای ماه ژوئن  1/3درصد افزایش یافت .این در حالی بود که در ماه مه ،رشد 2/9
درصدی برای این شاخص ثبت گردید .از سوی دیگر ،در ماه ژوئن و در دوره سالیانه تولیدات صنعتی  2/5درصد افت نمود که
البته از افت ماه قبل کمتر بوده است.
چین
احتمال تقویت دالر بعد از افزایش نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو و تشدید سیاستهای پولی انبساطی توسط
سایر کشور عمده سبب شده تا تمایل شرکتهای چینی برای انتشار بدهی دالری افزایش یابد .صاحبنظران معتقدند روند
افزایش بدهی دالری شرکتهای چینی در ادامه سال  1026ادامه خواهد یافت .کاهش ارزش یوآن و احتمال ادامه این روند در
آینده نزدیک نیز انگیزه فعاالن اقتصادی چینی را برای استقراض دالری افزایش داده است .در صورت افزایش نرخ بهره امریکا
و کاهش قیمت اوراق قرضه دالری این شرکت ها عالوه بر انتفاع از افزایش ارزش دالر در مقابل یوآن ،امکان بازخرید اوراق
قرضه خود را در قیمتهای پایینتر خواهند داشت .البته بانک مرکزی بارها در خصوص افزایش بدهیهای دالری به فعاالن
چینی هشدار داده است .بانک مرکزی چین نگران افزایش ریسک بدهی در این کشور و ایجاد نوسانات ناخواسته در نرخ
برابری یوآن در مقابل دالر است.
معاون بانک مرکزی چین روز دوشنبه اظهار داشت :چین به اعمال اصالحات در بازار اوراق قرضه ادامه خواهد داد.
وی افزود :پیش از برگزاری نشست  4تا  5سپتامبر رهبران گروه  10در شهر هانگزو ،اولین سری از اوراق قرضه حق برداشت
مخصوص در بازار بین بانکی چین منتشر خواهد شد .او خاطر نشان کرد :یوآن در ماه اکتبر سال جاری به طور رسمی به سبد
ذخایر جهانی صندوق بینالمللی پول وارد خواهد شد .بین المللی شدن یوآن فرایندی بازار محور است و گسترش آن فراتر از
انتظارات بسیاری از کارشناسان و سرمایه گذاران بوده است.2

2

برگرفته از اخبار روز اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا مورخ 2395/5/17
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کره جنوبی
رییس بانک مرکزی کره جنوبی هفته گذشته در نشستی به بر شممردن مشمکالت پمیشروی اقتصماد کمره جنموبی
پرداخت .وی مهمترین مشکالت پیشروی اقتصاد کره جنوبی را افت رشد اقتصاد جهمانی ،نااطمینمانی در خصموص وضمعیت
اقتصادی امریکا ،چین و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دانسته است .وی تغییر ساختاری اقتصاد چین را به عنوان عامل تهدید
کنند اقتصاد کره برشمرد .کاهش واردات چین از کره جنوبی تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد این کشور داشمته و یکمی از عواممل
مهم کندی اقتصاد کره برشمرده میشود .رییس بانک مرکزی کاهش سرعت رشد موالید و پیر شدن نیروی کار و بماال رفمتن
بدهی خانوار را از مشکالت ساختار اقتصادی کره دانسته است

تحوالت بازار ارزهای عمده

ارزش دالر امریکا روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر ین ،یورو ،فرانک و پوند به ترتیمب ،2/46 ،2/07
 2/44و  2/12درصد تضعیف گردید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته همر یمورو در محمدوده -2/2354
 2/2285دالر و هر پوند در محدوده  2/1880-2/3267دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیمز در دامنمه 99/88-202/15
ین متغیر بود.
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دالیل تضعیف دالر:
ناامیدی عوامل بازار از احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماههای باقیمانده از سال جاری میالدی
دالیل تقویت دالر:
برخی اظهارات مقامات فدرال رزرو در حمایت از افزایش نرخ بهره در سال جاری میالدی (عامل تقویت دالر در
روز پایانی هفته)
هفته گذشته دالر در برابر بسِیاری از ارزها فروخته شد .دالر تنها در برابر برخی ارزهای نوظهور همچون وون کره و
روپیه هند تقویت شد و در برابر ارزهای عمده تضعیف گردید .بیشترین تضعیف دالر در برابر یورو و فرانک سوئیس رقم خورد.
با اینکه اقتصاد امریکا در شرایط بهتری نسبت به سایر کشورهای عمده قرار داشته و فدرال رزرو تنها بانک مرکزی است که
در صدد افزایش نرخ بهره قرار دارد ،با این حال به نظر می رسد سرمایه گذاران بازار ارز انتظار بیشتری از اقتصاد امریکا دارند.
پس از عملکرد فراتر از انتظار شاخص اشتغال غیر کشاورزی در ماه ژوئیه ،امید به افزایش نرخ بهره حتی در ماه سپتامبر
افزایش یافت این موضوع تقویت دالر را در پی داشت .اما پس از آنکه مشخص شد خرده فروشی در ماه ژوئیه افزایشی
نداشته ،به یک باره بخش زیادی از امیدها به افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو از بین رفت .در حالی که برخی مقامات
فدرال رزرو همچنان با اظهارات خود سعی در مدیریت انتظارات و جلوگیری از یک سویه شدن انتظارات در بازار را دارند .اخبار
اقتصادی امریکا در هفته گذشته مناسب بود و حتی دادلی از فدرال رزرو نیویورک بر لزوم افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر
تاکید کرد و صورتجلسه ماه قبل فدرال رزرو که هفته گذشته منتشر شد به افزایش نرخ بهره متمایل بود.
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درصد تغيير يک دالر امريکا در برابر ارزهای منتخب

2
1
0
-1

فرانک

يورو

روبل

پوند

روسيه انگليس

ين

لير ترکيه کرون

دالر

سوئد

کانادا

يوان

روپيه
هند

راند

ون کره

-2
-3
-4
-5

هفتگی

ماهانه

-6

شاخص دالر متشکل از شش ارز عمده در بازار ارز در هفته گذشته  2/15درصد کاهش یافت .این کاهش سومین افت هفتگی
طی  1/5ماه گذشته بود .از روز دوشنبه و پس از کمرنگ شدن احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ،کاهش ارزش دالر
در برابر ین و همچنین ارزهای اروپایی ادامه یافت .روز سهشنبه ،دالر به پایین ترین سطح هفت هفته ای در برابر ارزهای
مذکور تنزل یافت .برخی اظهار نظرها توسط مقامات فدرال رزرو تضعیف دالر در برابر سایر ارزها را تشدید نمود .البته دادلی در
ادامه همین روز سعی کرد با نشان دادن تمایل خود به افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر انتظارات شکل گرفته در بازار را
مدیریت نماید .این اقدام رئیس فدرال رزرو نیویورک باعث فاصله گرفتن دالر از پایین ترین سطوح هفت هفته ای در برابر
یورو ،فرانک و ین گردید .روز چهارشنبه ،صورتجلسه ماه ژوئیه فدرال رزرو منتشر شد .با اینکه در این صورتجلسه به خوش
بینی برخی از اعضای فدرال رزرو نسبت به بهبود شرایط اقتصادی اشاره شده بود اما از نظر عوامل بازار ارز نتوانست ناامیدی
نسبت به افزایش نرخ بهره تا قبل از پایان سال جاری میالدی را از بین ببرد .به همین دلیل دالر باز هم تضعیف گردید .این
شرایط در روز پنجشنبه نیز ادامه داشت و باعث تضعیف بیشتر دالر گردید .روز جمعه تنها روز هفته بود که دالر در برابر سایر
ارزها تقویت شد .موضع گیری هم سوی ویلیامز از بانک مرکزی سان فرانسیسکو با دادلی که از افزایش نرخ بهره حتی در ماه
سپتامبر حمایت می کرد عامل اصلی تقویت دالر در برابر سایر ارزها در این روز بود.
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نامارز/نرخبهره

 3ماهه

 6ماهه

 9ماهه

 21ماهه

(درصد)
دالر

8/02288

2/12822

-

2/52555

يورو

-8/31819

-8/18119

-

-8/84353

پوند

8/30402

8/52323

-

8/43302

ا فرانک

-8/43068

-8/65558

-

-8/50308

ين

-8/81549

0/88106

-

8/89006

درهم امارات

2/24142

2/56242

-

2/45954

يوآنمرجع

-

-

-

5/35

لیر ترکیه

9/5045

9/4806

9/0551

9/0488

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/61 ،درصد افزایش یافت .نوسانات هفته گذشمته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  2340/49-2352/98دالر برای هر اونس در نرخهای پایانی ثبت شد.

روز دوشنبه ،تضعیف دالر و افزایش احتمال باال رفتن نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری میالدی ،سبب شد که
بهای طال  0/4درصد افزایش یابد .ارقام خردهفروشی روز جمعه ماقبل در امریکا برای ماه ژوئیه ،نشان از آن داشت که مخارج
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مصرفکننده در این کشور در مسیر رشد مالیمی قرار خواهد گرفت .نوسان ناچیز طال در این روز را میتوان به این مورد
نسبت داد که بازار در انتظار صورتجلسه فدرال رزرو در ادامه هفته است.
روز سهشنبه ،کاهش انتظارات در مورد افزایش نرخ بهره در امریکا ،سبب شد که شاخص دالر در ابتدای روز به شدت
کاهش یابد و لذا بهای طال افزایش قابلتوجهی را به دست آورد .اما در ادامه ،انتشار آمار ناهمسان از اقتصاد امریکا ،نتوانست
جهتگیری واضحی در مورد آینده نرخ بهره این کشور به بازار القا کند .بنابراین اندکی از افزایش قیمت طال در ابتدای روز
کاسته شد.
روز چهارشنبه ،انتشار صورتجلسه فدرال رزرو نشان از آن داشت که سیاستگذاران این بانک ،انتظار دارند که نرخ
بهره هرچه زودتر افزایش یابد .اما هنوز هم منتظر ارقام دقیقتری از اقتصاد امریکا هستند .در نتیجه ،بهای طال در سطوح روز
پیشین حفظ شد .صورتجلسه نشان از خوشبینی برخی اعضای فدرال رزرو به اقتصاد و بازار کار امریکا داشت .اگرچه اکثریت
آنها معتقد بودند که هر کاهشی در بازار کار بر روی تصمیمات آنها برای افزایش نرخ بهره موثر خواهد بود .در نتیجه ،بهای
طال که تحت تاثیر نوسانات نرخ بهره در امریکاست ،نتوانست جهتگیری روشنی از این صورتجلسه استخراج و لذا بهای طال
نوسان چندانی را به ثبت نرساند.
روز پنجشنبه ،بهای طال افزایش یافت .تضعیف دالر پس از انتشار صورتجلسه فدرال رزرو در روز گذشته ،سبب
افزایش بهای طال شد .تلقی بازار اینگونه بود که صورتجلسه این ماه لحنی مخالف افزایش زود هنگام نرخ بهره دارد .لذا
سبب تضعیف دالر و افزایش بهای طال شد.
روز جمعه ،بهای طال بیش از  2/5درصد کاهش یافت .خبرهای متناقض از امریکا نشان از آن داشت که هنوز هم در
خصوص زمان افزایش نرخ بهره اجماع وجود ندارد.

تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 8/38 ،درصمد افمزایش یافمت .بمه
نرخها ی پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکما در محمدوده  45/74-48/11دالر معاملمه گردیمد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  47/22دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعمه
هفته ماقبل آن 8/31 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بمازار ممذکور در دامنمه -50/89
 48/35دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  49/84دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهمای
هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  43/91-46/50دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح 45/10
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دالر قرار گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 9/25 ،درصد افمزایش
یافت.
روز دوشنبه ،بهای جهانی نفت خام بیش از  1/8درصد افزایش یافت .موسسه جن اسکیپ پیشبینی نمود که ذخایر
نفت در منطقه کوشینگ در هفته منتهی به  21اوت کاهش یافته است .همچنین سخنان وزیر انرژی روسیه ،احتمال اقدام
مشترک کشورهای تولیدکننده بزرگ نفت جهان را برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای آن تقویت نمود.
روز سهشنبه ،بهای جهانی نفت خام افزایش یافت .تضعیف دالر و ادامه شایعات در خصوص احتمال توافق برای
تثبیت سطح تولید در دیدار تولیدکنندگان بزرگ نفت در ماه سپتامبر به ادامه روند صعودی نفت که از اواخر هفته گذشته آغاز
شده بود کمک کرد.
روز چهارشنبه ،بهای جهانی نفت خام افزایش یافت .سازمان مطالعات انرژی در امریکا گزارش داد که در هفته منتهی
به  21اوت ذخایر نفت امریکا بیش از  1/5میلیون بشکه کاهش یافته که  2/5میلیون بشکه بیشتر از کاهش پیشبینی شده
توسط موسسه  APIو فعاالن بازار بود .روند تضعیف دالر در این روز ادامه داشته و به رشد قیمت نفت کمک کرد.
روز پنجشنبه ،بهای نفت خام باز هم افزایش داشت .کاهش ارزش دالر و احتمال تثبیت سطح تولید برای سال 1027
و احتمال افزایش تقاضای نفت در سال آینده منجر به افزایش بهای نفت شد.
روز جمعه ،روند افزایش بهای نفت امریکا با سرعت اندکی ادامه یافته و بهای نفت برنت ثابت ماند .علیرغم افزایش
تعداد سکوهای جدید استخراج نفت در امریکا برای هشتمین هفته متوالی ،احتمال اتخاذ تصمیمی در خصوص میزان تولید
نفت در نشست غیررسمی اعضای اوپک و روسیه در ماه آینده ،سبب افزایش بهای نفت امریکا شد.
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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
ﻃﻼ  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻠﻒ ﻭ  ۴ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﻬﺎﻡ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۱۲ﺍﻭﺕ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ

95.725
1.2955
101.29
1.1163
0.9747
1.2920
1.39423
1334.36
1352.20
46.97
44.49
18576
16920
6916
10713

95.863
1.3057
101.77
1.1137
0.9779
1.2986
1.39397
1339.75
1346.54
45.49
43.10
18550
16768
6872
10646
* 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(

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۵/۰۵/۲۹

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۵ﺍﻭﺕ

 ۱۶ﺍﻭﺕ

 ۱۷ﺍﻭﺕ

 ۱۸ﺍﻭﺕ

 ۱۹ﺍﻭﺕ

95.610
1.2924
101.25
1.1185
0.9728
1.2880
1.39557
1340.49
1339.40
48.35
45.74
18636
16870
6941
10739

94.426
1.2863
100.31
1.1279
0.9618
1.3046
1.40211
1347.95
1344.00
49.23
46.58
18552
16597
6894
10677

94.753
1.2845
100.28
1.1290
0.9622
1.3042
1.40120
1345.96
1343.35
49.85
46.79
18574
16746
6859
10538

94.170
1.2783
99.88
1.1354
0.9543
1.3167
1.40555
1351.98
1350.05
50.89
48.22
18598
16486
6869
10603

94.508
1.2870
100.21
1.1326
0.9607
1.3076
1.40542
1342.62
1346.40
50.88
48.22
18553
16546
6559
10544

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۶/۰۸/۱۹
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

94.464
1.2857
100.39
1.1287
0.9624
1.3042
1.40197
1345.80
1344.64
49.84
47.11
18583
16649
6824
10620

**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

-1.27
-0.66
-1.07
1.46
-1.44
1.21
0.803
0.62
-0.43
8.32
8.38
-0.13
-2.21
-5.16
-1.58

-1.46
-1.53
-1.36
1.34
-1.59
0.43
0.57
0.45
-0.14
9.57
9.31
0.18
-0.71
-0.69
-0.25
ﴰﺎﺭﻩ ۲۳

ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

