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خالصه

در امریکا ،درآمد و مخارجی شخصی رشد خوبی داشت اما نگرانی در خصوص نتایج انتخابات امریکا افزایش مصرف در سه
ماهه سوم را محدود و روند آینده را نامشخص نمود .شاخص  ISMکارخانهای و غیرکارخانهای و سفارش کارخانهای مطلوب بوده و
نرخ بیکاری به  4/9درصد کاهش یافت .بر اساس ارقام اقتصادی منتشره در هفته گذشته ،در مجموع احتمال رشد نرخ بهره کلیدی
در ماه دسامبر افزایش یافته است.
در منطقه یورو ،مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در فصل سوم نسبت به فصل دوم
معادل  0/3درصد افزایش یافت .همچنین نرخ تورم در ماه اکتبر به  0/5درصد افزایش یافت.
در انگلستان ،آقای کارنی اعالم کرد ،علی رغم فشارهای سیاسی ،یکسال بیشتر یعنی تا پایان ژوئن  9009در سمت خود
باقی خواهد ماند .همچنین بانک مرکزی انگلیس در نشست اخیر خود نرخهای بهره را تثبیت نمود .عالوه بر آن رای دادگاه ویژه
انگلیس در خصوص بریکسیت بر ابهامات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا افزود.
در ایتالیا ،شاخص قیمت مصرف کننده در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل بدون تغییر باقی ماند.
در ژاپن ،بانک مرکزی ژاپن در نشست ماهانه خود اعالم نمود که سیاست های خود را بدون تغییر حفظ خواهد نمود اما
زمان دستیابی به تورم  9درصدی را تا اواخر سال مالی  9002یعنی مارس  9009به تعویق انداخت .شاخص خرده فروشی و تخمین
اولیه شاخص تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن ثابت ماند.
در بازار ارز ،شاخص دالر برای دومین هفته متوالی تضعیف شد .فشرده شدن رقابت میان کاندیدای حزب جمهوریخواه و
کاندیدای حزب دموکرات ،نگرانی از پیروزی ترامپ را افزایش داد .این موضوع مهمترین دلیل تضعیف دالر در برابر سایر ارزها در
هفته گذشته بود.
طال ،در هفته گذشته تحت تاثیر ابهامات بریکسیت و افزایش محبوبیت کاندیدای جمهوریخواهان طبق نظرسنجیها ،روند
صعودی گرفته است .پیشبینی میشود با نزدیک شدن به انتخابات و نیز بعد از انتخابات ،ریسک سیاسی آمریکا افزایش یابد.
قیمت نفت در هفته گذشته کاهش قابل توجهی یافت که مهمترین عامل آن انتشار اخبار غیررسمی از اختالف ایران و
عربستان در نشست فنی کارشناسان اوپک در  2آبان و سکوت دو کشور در هفته گذشته در این زمینه بود.
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امريکا
درآمد و مخارج شخصی
در ماه سپتامبر درآمدهای شخصی کمی کمتر از انتظار و  0/3درصد در مقایسه با ماه اوت افزایش یافت .اما این
میزان رشد 0/0 ،واحد درصد بیشتر از نرخ رشد ماهانه به ثبت رسیده در ماه اوت بوده است .با وجود افزایش نرخ رشد
درآمدهای شخصی در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه اوت ،نرخ رشد دستمزد و حقوق در این مدت رشد چندانی نداشته و آنچه
سبب رشد درآمدهای شخصی شده ،افزایش در میزان پاداشها بوده است.
مخارج شخصی در ماه سپتامبر رشد بسیار خوبی داشته و در مقایسه با ماه اوت  0/5درصد افزایش یافت .در حالی که
در ماه اوت در مقایسه با ماه ما قبل آن  0/0درصد کاهش یافته بود .در واقع رشد مناسب درآمدها پشتیبانی خوبی از مصرف و
افزایش مخارج نمود .هر چند علیرغم رشد بسیار مطلوب مخارج شخصی در ماه سپتامبر در مجموع در سه ماهه سوم 9002
در مقایسه با فصل قبل از آن ،رشد قابل توجهی در هزینههای خصوصی روی نداده است .نااطمینانی مصرفکنندگان در
خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا ،مهمترین دلیل کاهش رشد مصرف خصوصی در سه ماهه سوم  9002بوده
است.
شاخص ISM

شاخص  ISMکارخانهای از  50/5واحد در ماه سپتامبر به  50/9واحد در ماه اکتبر افزایش یافت و نشان از بهبود در
تولیدات کارخانهای داشت .بر اساس این گزارش ،در ماه اکتبر در آمار اشتغال و تولید کارخانهای در مقایسه با ماه قبل از آن
بهبود ایجاد شد .شایان ذکر است ماه اکتبر نخستین ماه در سال  9002است که اشتغال در بخش کارخانهای رشد مثبت داشته
است .میزان سفارشات جدید و صادرات تولیدات کارخانهای نیز رشد خوب و مثبتی داشت و دورنمای مطلوبی را ترسیم نمود.
در مجموع در  3ماهه سوم شاخص  ISMکارخانهای باالتر از سطح  50واحد قرار داشته که به معنی رشد کند بخش کارخانهای
در این دوره بوده است .در این دوره بر خالف  9فصل قبل از آن ،میزان موجودی انبار افزایش داشته و به رشد تولید ناخالص
داخلی این کشور کمک نموده که در گزارش هفته قبل به رشد  9/9درصدی تولید ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه سوم
اشاره شد .به نظر میرسد با توجه به افزایش سطح قیمتها ،آینده بهتری در انتظار بخش کارخانهای امریکا باشد.
بر اساس گزارش جداگانهای ،سفارش کارخانهای در ماه سپتامبر  0/3درصد رشد در مقایسه با ماه اوت به ثبت رسید.
نکته قابل توجه دیگر تجدید نظر در نرخ رشد سفارشات ماه اوت از  0/9به  0/4درصد در مقایسه با ماه قبل از آن بود.
در بخش غیرکارخانهای (خدمات) برخالف بخش کارخانهای نرخ رشد کاهش یافت .شاخص  ISMغیرکارخانهای از
سطح  55/0واحد در ماه سپتامبر به  54/2واحد در ماه اکتبر رسید که با وجود کاهش سرعت رشد هنوز بر ادامه روند رشد این
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بخش تاکید داشت .در مجموع به نظر میرسد گزارش  ISMو سفارشات کارخانهای احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی در ماه
دسامبر را تقویت نموده است.
اشتغال
مطابق با انتظار ،در هفته گذشته کمیته بازار باز فدرال رزرو نرخ بهره کلیدی را افزایش نداد اما در بیانیه پایانی بر
ادامه روند رشد اقتصادی و بهبود اشتغال و افزایش تورم به سمت نرخ مورد هدف تاکید نمود .همچنین در این بیانیه ،به باال
رفتن احتمال افزایش نرخ بهره اشاره شده بود.
آمارهای اخیر اشتغال امریکا در کنار سایر آمارهای منتشره هفته گذشته از قبیل درآمد و مخارج شخصی ،شاخص
 ISMو سفارش کارخانهای ،به باال رفتن احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی در ماه دسامبر کمک کردند .نرخ بیکاری از 5/0
درصد در ماه سپتامبر به  4/9درصد در ماه اکتبر کاهش یافت .البته در بخش غیرکشاورزی اشتغال کمتر از حد مورد انتظار
افزایش یافته اما در حدی بود که سرعت افزایش مناسب در اشتغال این کشور حفظ شود .در ماه اکتبر اشتغال بخش
غیرکشاورزی  020هزار نفر افزایش یافت .خبر خوش گزارش هفته قبل تجدید نظر در افزایش اشتغال این بخش در ماه
سپتامبر از  052هزار به  090هزار نفر بوده است .الزم به توضیح است در  09ماهه قبل از اکتبر ،میانگین افزایش اشتغال
غیرکشاورزی  905هزار نفر در هر ماه بوده اما با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری حدود  5درصد (نرخ بیکاری طبیعی)
قرار دارد ،افزایش  900هزار نفری اشتغال در بخش غیرکشاورزی بعید به نظر میرسد .از این رو افزایش  020هزار نفری در
ماه اکتبر مطلوب ارزیابی میشود .همچنین در ماه اکتبر میانگین دستمزد هر ساعت کار  9/2درصد نسبت به ماه سپتامبر
افزایش یافته که  0/9واحد درصد بیشتر از افزایش صورت گرفته در ماه سپتامبر بود .این نکته به معنی قرار داشتن نرخ بیکاری
در سطح بیکاری طبیعی و سخت شدن شرایط بازار کار است .این شرایط میتواند فدرال رزرو را برای افزایش نرخ بهره کلیدی
در ماه دسامبر آمادهتر نماید.
آقای استنلی فیشر معاون خانم یلن رییس فدرال رزرو و عضو ثابت کمیته سیاست بازار باز این بانک در آخرین اظهار
نظر خود در خصوص اقتصاد امریکا ضمن اشاره به وضعیت اشتغال کامل در اقتصاد این کشور ،اظهار نمود ":اقتصاد امریکا در
شرایطی است که ممکن است حتی از اهداف بانک مرکزی در خصوص اشتغال و تورم فراتر رود ".وی اظهار داشت" :در این
وضعیت احتمال افزایش سرعت رشد تورم وجود خواهد داشت ".فیشر عنوان داشت در صورتی که اقتصاد این کشور در هر ماه
 25هزار تا  005هزار شغل جدید ایجاد نماید ،شرایط اشتغال کامل در این کشور حفظ خواهد شد.
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منطقه يورو
در منطقه یورو ،طبق آمارهای مقدماتی منتشره ،نرخ تورم در اکتبر به  0/5درصد مطابق با پیشبینی بازار افزایش
یافت .این باالترین نرخ تورم از ژوئن  9004تاکنون میباشد .افزایش قیمتها در بخش خوراکیها معادل  0/0درصد و
خدمات معادل  0/4درصد ،دلیل اصلی این افزایش بوده است .شایان ذکر است نرخ تورم در ماه سپتامبر معادل  0/4درصد
گزارش شده بود.
همچنین تورم پایه برای ماه اکتبر ،بدون تغییر نسبت به ماه قبل ،معادل  0/2درصد گزارش شده است .تورم پایه در
منطقه یورو  ،میانگین وزنی شاخص تعدیل شده قیمت مصرف کننده به غیر از بخشهای انرژی و خوراکیها میباشد.
طبق آمارهای مقدماتی منتشره ،تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در فصل سوم سال  9002نسبت به فصل قبل
معادل  0/3درصد افزایش یافت .تولید ناخالص داخلی این منطقه در فصل دوم  9002نسبت به فصل اول نیز همین مقدار
افزایش یافته بود .شایان ذکر است تولید ناخالص داخلی منطقه یورم در فصل سوم  9002نسبت به دوره مشابه سال قبل
معادل  0/2درصد افزایش یافته است.
طبق آمارهای نهایی منتشره ،شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای از  59/2واحد در ماه سپتامبر به  53/5واحد در
ماه اکتبر رسید .همچنین شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  59/9واحد در ماه سپتامبر به  59/2واحد در ماه اکتبر افزایش
یافت .عالوه بر آن ،شاخص مدیران خرید مرکب موسسهی مارکیت از  59/2واحد در ماه سپتامبر به  53/3واحد در ماه اکتبر
رسیده است.
نرخ بیکاری در منطقه یورو در ماه سپتامبر معادل  00درصد گزارش شده است .شایان ذکر است نرخ بیکاری در ماه
اوت نیز معادل  00درصد گزارش شده بود.
آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
طبق آمارهای نهایی منتشره ،شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای از  54/3واحد در ماه سپتامبر به  55واحد در ماه
اکتبر رسید .همچنین شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  50/9واحد در ماه سپتامبر به  54/9واحد در ماه اکتبر افزایش
یافت .عالوه بر آن ،شاخص مدیران خرید مرکب نیز از  59/2واحد در ماه سپتامبر به  55/0واحد در ماه اکتبر افزایش یافت.
خرده فروشی در آلمان در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل 0/4 ،درصد کاهش یافته است .همچنین خرده فروشی در
ماه سپتامبر معادل  0/4درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است .شایان ذکر است خرده فروشی در ماه اوت
نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل  3/2درصد افزایش یافته بود.
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نرخ بیکاری در آلمان از  2/0درصد در ماه سپتامبر به  2درصد در ماه اکتبر کاهش یافت .در عین حال ،تعداد بیکاران
در ماه اکتبر  03هزار نفر کاهش یافته که بسیار باالتر از پیشبینی بازار مبنی بر کاهش یک هزار نفری بیکاران برای این ماه
میباشد.
ايتالیا
طبق آمار مقدماتی ،شاخص قیمت مصرف کننده در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل بدون تغییر باقی ماند .این شاخص
در ماه سپتامبر نسبت به اوت معادل  0/9درصد کاهش یافته بود.
شاخص مدیران بخش کارخانهای در ماه اکتبر پایینتر از پیشبینیهای بازار به  50/9واحد رسید .این شاخص در ماه
سپتامبر معادل  50واحد گزارش شده بود .همچنین شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  50/5واحد در ماه سپتامبر به 50
واحد در ماه اکتبر افزایش یافت.
انگلستان
دوشنبه هفته گذشته ،آقای کارنی ،رئیس بانک مرکزی انگلیس که از جانب طرفداران بریکسیت تحت شدیدترین
انتقادها قرار دارد ،اعالم کرد که یک سال بیشتر ،یعنی تا پایان ژوئن  9009در سمت خود فعالیت خواهد کرد تا به خروج آرام
و بی دردسر انگلیس از اتحادیه اروپا کمک نماید .وی به صورت قانونی میتواند تا سال  9090در سمت خود فعالیت نماید.
نشست بانک مرکزی انگلستان برای تعیین نرخهای بهره در روز پنجشنبه  3نوامبر  9002برگزار شد .همانطور که
انتظار میرفت ،بانک مرکزی انگلیس نرخهای بهره و برنامه خرید دارایی خود را در همان سطح فعلی تمدید کرد .این بانک،
برنامهخرید داراییها را در سطح  435میلیارد پوند هدفگذاری شده و نرخ بهره پایه بانکی را در سطح  0/95درصد تثبیت کرد.
بعد از این نشست ،آقای کارنی ،رئیس بانک مرکزی انگلیس در نشست مطبوعاتی شرکت کرد .وی گفت کاهش
بیشتر ارزش پوند میتواند عواقبی برای مسیر تورم در افق بلندمدت سیاست پولی داشته باشد .وی درجه فعلی سیاست پولی را
به خاطر فشار برای افزایش نرخ تورم به سطح هدفگذاری شده ،مناسب اعالم کرد .کارنی گفت دلیل کلیدی و اساسی که
باعث نوسان در نرخ ارز شده ،برداشت بازارهای مالی از آینده بخش واقعی اقتصاد میباشد .در این راستا ،اقدامات بانک مرکزی
نمیتواند بر روی دیدگاههای بازار تاثیر بگذارد؛ بلکه میتواند بخش واقعی اقتصاد را متاثر نماید.
دادگاه ویژه انگلستان ،با اتفاق آرا ،حکم خود را در خصوص اختالف حقوقی بین دولت و مجلس این کشور در مورد
بریکسیت اعالم کرد .پیش از این ،مخالفان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ،خواهان کسب نظر مجلس برای اجرای بریکسیت
بودند .طبق این حکم ،از آنجایی که پیوستن به اتحادیه با اجازه مجلس صورت گرفته بود ،لذا خروج از این اتحادیه نیز نیازمند
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اجازه مجلس میباشد .این موضوع بر خالف خواسته دولت انگلیس است و توانایی دولت در مذاکره با اتحادیه اروپا را محدود
میکند .خانم می ،نخستوزیر ،به رای دادگاه ویژه اعتراض نموده و از دادگاه عالی انگلیس درخواست بررسی مجدد موضوع را
نموده است .علیرغم اینکه این موضوع از کانال قانونی دنبال خواهد شد ،موجب افزایش نااطمینانی در اقتصاد این کشور و
بالتکلیفی در پروسه خروج میشود .دادگاه عالی انگلیس روز  5دسامبر  9002بررسی موضوع را آغاز خواهد کرد.
آمارهای اقتصادی
در انگلستان ،شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای از  55/5واحد در ماه سپتامبر به  54/3واحد در ماه اکتبر رسید.
این میزان کمتر از پیشبینی بازار ( 54/5واحد) برای این شاخص بوده است .در حالی که رشد سفارشات صادراتی کاسته شده،
کاهش ارزش پوند منجر به افزایش هزینه عوامل تولید شده است .همچنین شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  59/2واحد
در ماه سپتامبر ،باالتر از پیشبینی بازار ،به  54/5واحد در ماه اکتبر افزایش یافت .عالوه بر آن ،شاخص مدیران خرید بخش
ساختمانی از  59/3واحد در ماه سپتامبر به  59/2واحد در ماه اکتبر رسیده است.
شاخص قیمت مسکن در انگلستان در ماه اکتبر  9002نسبت به ماه سپتامبر بدون تغییر باقی ماند .این شاخص در
ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت  0/3درصد افزایش داشته است .همچنین این شاخص در ماه اکتبر  9002نسبت به ماه مشابه
سال قبل معادل  4/2درصد افزایش نشان داده که پایینتر از پیشبینی بازار ( 5درصد) میباشد.
تحلیل اقتصادی
گزارش مؤسسه ملی مطالعات اقتصادی و اجتماعی در خصوص پیشبینی تولید ناخالص داخلی هفته آینده منتشر
خواهد شد .هر گونه افت تولیدات در ماه اکتبر به معنی کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم خواهد بود .قبل از
این ،نهادهای بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول اعالم کردهاند که تبعات منفی بریکسیت در سال  9005مشخص
خواهد شد و روند رشد اقتصادی انگلیس را با افت مواجه خواهد کرد .براساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول ،رشد
اقتصادی انگلیس تا پایان سال  9002به رقم  0/2درصد و در سال  9005حدود  0/0درصد خواهد بود.
علی رغم کاهش رشد اقتصاد جهانی در شش ماهه نخست سال ،اقتصاد انگلیس رشد  0/5درصدی در فصل سوم
نسبت به فصل دوم که به میزان اندکی از رشد فصل دوم کمتر بود ،را تجربه کرد .در حالی که انگیزههای سرمایهگذاری از ماه
اوت کاهش یافته ،به نظر می رسد مخارج خانوار همچنان قوی باقی مانده و شرایط بازار مسکن بهبود یافته است .کاهش
ارزش پوند ،خالص تراز تجاری را حمایت نموده و به کاهش کسری حساب جاری کمک خواهد نمود .کاهش تورم نتیجه افت
قیمت نفت در گذشته بوده که اگر قیمت نفت تقویت شود ،نرخهای تورم را در جهت افزایش حمایت میکند .عالوه بر آن،
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افزایش قیمت واردات بهواسطه کاهش معنیدار ارزش پوند ،منجر به افزایش فشار تورمی خواهد شد .پیشبینی میشود نرخ
تورم تا پایان سال  9005به نرخ هدفگذاری شده  9درصد برسد.

ژاپن
کاهش صادرات ژاپن و ین قوی سبب کاهش درآمد تولیدکنندگان این کشور و در نتیجه عدم تمایل آنها به تولید
بیشتر شد .تخمین اولیه شاخص تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن ،علی رغم آنکه انتظار میرفت افزایش
یابد ،بدون تغییر ماند .رشد تولیدات صنعتی در دوازده ماه منتهی به سپتامبر نسبت به دوره مشابه سال قبل 0/9 ،درصد اعالم
شد و نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافت .از سوی دیگر تولیدکنندگان صنعتی این کشور پیشبینی نمودهاند که
تولیدات صنعتی در دو ماه اکتبر و نوامبر به ترتیب به میزان  0/0و  9/0درصد افزایش پیدا کند .اما تحلیلگران معتقدند این
پیشبینی بسیار خوش بینانه است و تنها میتوان نتیجه گرفت که تولیدکنندگان حداقل قصد کاهش تولیدات خود را ندارند.
شاخص پیشنگر مدیران خرید در ماه اکتبر  50/4واحد اعالم شد که هر چند اندکی کمتر از میزان پیش بینی شده بود اما
برای دومین ماه متوالی باالتر از پنجاه باقی ماند و میتواند نشان دهنده احتمال افزایش تولیدات صنعتی در دوره های آتی
باشد.
شاخص خرده فروشی در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن ثابت ماند .این شاخص در مقیاس ساالنه نیز  0/9درصد
کاهش یافت تا برای دهمین ماه متوالی روند نزولی آن ادامه یابد .عدم افزایش دستمزدها و انتظار کاهش تورم بازهم مانع از
افزایش تقاضای مصرفی خانوارها شد.
در ماه سپتامبر وضعیت در بخش مسکن بهتر بود .رشد سفارشات ساختمانی در دوازده ماه منتهی به سپتامبر نسبت
به دوره مشابه قبل افزایش یافت و به  02/3درصد رسید .رشد شروع به ساخت مسکن نیز در دوازده ماه منتهی به سپتامبر
بیش از میزان پیش بینی افزایش یافت و به  00درصد رسید .بانک مرکزی ژاپن به تازگی اعالم نموده که از نزدیک وام دهی
بانک ها به بخش مسکن را زیرنظر خواهد داشت تا از تزریق بیش از حد اعتبار به این بخش جلوگیری نماید .هرچند بانک
مرکزی ژاپن اعالم نموده بود که در حال حاضر نشانه های حباب قیمتی در این بخش وجود ندارد اما چون نسبت سرمایه
گذاری در بخش مسکن به تولید ناخالص داخلی اسمی بسیار باالست ،باید ریسک این بخش به دقت زیرنظر قرار گیرد.
در هفته گذشته بانک مرکزی ژاپن در نشست ماهانه اعالم نمود که سیاست های خود را بدون تغییر حفظ خواهد
نمود .اما زمان دستیابی به تورم  9درصدی را به تعویق انداخت .پیش از این بانک مرکزی ژاپن اعالم نموده بود که تا سال
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مالی  9005تورم  9درصدی محقق خواهد شد .اما در بازبینی جدید این زمان به اواخر سال مالی  9002یعنی مارس 9009
تغییر یافت.

چین
بانک مرکزی چین اعالم نموده در ماه اکتبر در قالب وامهای  2و  09ماهه  524میلیارد ین ( 003میلیارد دالر)
تسهیالت در اختیار موسسات مالی این کشور قرار داده است .این میزان تسهیالت 952 ،میلیارد یوآن بیش از مبلغ ارائه شده
در ماه سپتامبر بوده است .افزایش در میزان تسهیالت بانک مرکزی به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بازار انجام شده و نشان
دهنده کمبود نقدینگی و افزایش ریسک اعتباری در سطح اقتصاد این کشور است.
نظرسنجی رویترز نشان میدهد در صورتی که فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره کلیدی را افزایش دهد ،ارزش
یوآن در  09ماه آینده به پایینترین سطح از زمان بحران مالی جهانی  9005 – 9002کاهش خواهد یافت .از ابتدای سال
 9002تاکنون یوآن  4درصد از ارزشش را از دست داده است .بر اساس این نظرسنجی تا پایان ژانویه  9005هر دالر به 2/20
یوآن خواهد رسید .پیشبینی شده تا  09ماهه آینده این نرخ به  2/90برسد.
بر اساس شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای ،رشد این بخش در ماه اکتبر به باالترین سطح رشد ماهانه در 9
سال اخیر رسیده و سبب کاهش نگرانیها درخصوص افت شدید رشد اقتصادی این کشور در سهماهه چهارم  9002شده است.
بر اساس اظهارات وزیر خزانهداری چین ،دولت این کشور قصد کاهش سطح بدهیهایش را ندارد و در مقابل در صدد
است به برنامه تعویض اوراق بدهی قدیمی با اوراق بدهی جدید ادامه دهد .شایان ذکر است این برنامه در سال  9005نیز ادامه
خواهد یافت .دولت چین برنامهریزی نموده تا پایان سال  ،9002حدود  5تریلیون ین از اوراق قرضه قدیمی را با اوراق قرضه
جدید تعویض نماید که  25درصد از این هدف تا کنون تحقق پذیرفته است .با توجه به روند کاهش نرخ بهره در سالهای
اخیر ،این برنامه تنها در سال  9005سبب کاهش  200میلیارد یوآنی بهره پرداختی دولت بابت بدهیهای قبلی شده است.
کره جنوبی
هر چند در ماه اکتبر تراز تجاری کره جنوبی در مقایسه با سپتامبر  0/3میلیارد دالر افزایش یافته و به  5/9میلیارد
دالر رسید ،اما این در حالی روی داد که صادرات و واردات هر دو کاهش یافتند .اما به علت اینکه کاهش در واردات شدیدتر از
کاهش روی داده در صادرات این کشور بوده ،در تراز تجاری کره بهبود به ثبت رسیده است .افزایش در صادرات نیمه هادیها
و کشتی سبب شد تا از سرعت افت صادرات کره جنوبی کاسته شود.
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همچنین در ماه سپتامبر در مقایسه با مااه اکتبار تولیادات صانعتی  0/3درصاد افازایش یافات .ایان در حاالی باود کاه
صاحبنظران افت  0/5درصد تولیدات صنعتی را پیشبینی نموده بودند .افزایش در تولید نیمههادیها و اتومبیل از جمله دالیل
رشد تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر بود .در ماه سپتامبر با توجه به رفع اعتصابات کارگری ،تولید اتومبیل در مقایساه باا مااه
قبل از آن  5/5درصد رشد نموده است .علیرغم این مطلب ،کاهش در میزان مصرف داخلای ،سابب شاده افازایش تولیادات
صنعتی تاثیری در بهبود رشد اقتصادی نداشته باشد .خرده فروشی در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه اوت  4/5درصد افت نموده
است .وزیر دارایی کره جنوبی افت صادرات و خردهفروشی را به عوامل زودگذر مربوط دانسته و در خصوص ادامه روند بهباود
رشد اقتصادی ابراز امیدواری نموده است.

روسیه
بر اساس گزارش بانک  HSBCدر روسیه شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای از  50/0واحد در ماه سپتامبر به
 59/4واحد در ماه اکتبر افزایش یافته است .بر این اساس نرخ رشد بخش کارخانهای از سپتامبر تا کنون بهبود یافته است .البته
در بخش غیرکارخانهای که به طور عمده شامل بخش خدمات میشود ،شاخص مدیران خرید از  53/0واحد در ماه سپتامبر به
 59/5واحد در ماه اکتبر رسیده که با وجود افت شاخص هنور بر ادامه رشد مثبت در این بخش تاکید دارد .در مجموع رشد
مثبت در دو بخش مورد بررسی در خالل ماههای اخیر میتواند از سرعت افت نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال  9002بکاهد.

تحوالت بازار ارزهای عمده

ارزش دالر امریکا روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر ین و فراناک ساوئیس باه ترتیاب  0/55و 0/92
درصد تضعیف گردید .ارزش یورو و پوند استرلینگ در روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبال آن در برابار دالر امریکاا باه
ترتیب  0/40و  9/53درصد تقویت گردید .به نرخهای پایان وقات باازار نیویاورد ،در هفتاه گذشاته هار یاورو در محادوده
 0/0920-0/0040دالر و هاار پونااد در محاادوده  0/9994-0/9509دالر در نوسااان بااود .همچنااین هاار دالر نیااز در دامنااه
 004/29-009/99ین متغیر بود.
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عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
 اشتباه سیاسی هیالری کلینتون در استفاده از ایمیل شخصی در انجام مکاتبات محرمانه و پیگیری مجدد
آن در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا ،خطر پیروزی دونالد ترامپ را بیش از پیش افزایش
داده است .تا پیش از این ،قیمتگذاری در بازارهای مالی از جمله در بازار ارز بر مبنای پیروزی قاطع
کلینتون بر رقیب جمهوریخواه شکل گرفته بود .افزایش ترس از پیروزی احتمالی ترامپ در انتخابات روز
سه شنبه علت اصلی ضعف دالر در هفته گذشته بود.
 باقی ماندن مارد کارنی در رأس بانک مرکزی این کشور تا پایان ژوئن  9009تقویت پوند در برابر دالر را
به دنبال داشت .دادگاه ویژه انگلیس درباره اینکه نخست وزیر یا پارلمان حق تعیین زمان خروج این کشور
از اتحادیه اروپا را دارند ،رأی به نفع پارلمان داد.
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 تا دو هفته قبل از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در امریکا ،به دلیل افزایش احتمالی نرخ بهره
توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر موقعیت فزونی دالر در بین معاملهگران در حال افزایش بود .به نظر
میرسد با نزدیک شدن به زمان انتخابات و افزایش نااطمینانیها بسیاری از معاملهگران ترجیح میدهند
وضعیت باز خود روی دالر را کاهش دهند .این موضوع در هفته گذشته بر کاهش ارزش دالر تثثیرگذار بود.
عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 با اینکه فدرال رزرو در جلسه ماه نوامبر که روز جهارشنبه برگزار شد نرخ بهره کلیدی را تغییر نداد اما این
استنباط به وجود آمد که اگر اقتصاد رشد خود را حفظ کند و تورم هم در حال افزایش باشد ،نرخ بهره
کلیدی را در ماه دسامبر افزایش خواهد داد .این موضوع اگرچه نتوانست دالر را تقویت نماید اما از میزان
کاهش آن در روز چهارشنبه کاست.
 گزارش اشتغال امریکا بهتر از انتظار بود .این موضوع هم اگرچه نتوانست نگرانیهای مربوط به انتخابات
ریاست جمهوری را کاهش دهد ،اما توانست مانعی برای کاهش بیشتر دالر در برابر سایر ارزها در روز جمعه
باشد.
شاخص دالر در هفته گذشته  0/95درصد کاهش یافت .این دومین هفته متوالی کاهش شاخص دالر در چند هفته
گذشته بود .افت ارزش دالر تنها محدود به شش ارز درون شاخص نبود بلکه در برابر بیشتر ارزهای نوظهور هم تضعیف شد.
البته لیر ترکیه متثثر از مشکالت امنیتی و روبل روسیه به دلیل کاهش قیمت نفت از جمله ارزهای نوظهوری بودند که بیش از
دالر در موضع ضعف قرار داشتند.
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طی چند ماه گذشته در معادالت پیچیده قیمتگذاری در بازارهای مالی ،آنچه به عنوان پیشفرض در نظر
گرفته میشد پیروزی هیالری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود .اتفاقی که در صورت رخ دادن  ،از دید
تحلیلگران بازار ،کمترین مانع سر راه مسیر تحوالت فعلی ایجاد میکند .اما طی دو هفته گذشته نا اطمینانی نسبت به
نتیجه انتخابات در امریکا افزایش یافته است .دوباره مطرح شدن بررسی رایانامههای کلینتون از پست الکترونیکی
شخصی باعث شد تا فاصله او با دونالد ترامپ در نظرسنجیهای معتبر کاهش یابد .با توجه به موضعگیری ترامپ نامزد
حزب جمهوریخواه در خصوص تجارت خارجی ،قوانین مهاجرت و حتی اقتصاد داخلی ،نه تنها بازارها را نسبت به
تضعیف جایگاه اقتصادی امریکا در جهان نگران کرده بلکه این احتمال که فدرال رزرو نیز در صورت پیروزی ترامپ
افزایش نرخ بهره را به تعویق بیاندازد ،افزایش داده است .موضوع دیگری که به تضعیف دالر در دو هفته گذشته سرعت
بخشید کاهش موقعیتهای فزونی دالر توسط معاملهگرانی است که در هفتههای گذشته به دلیل باال رفتن احتمال
افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر ،اقدام به خرید دالر کرده بودند.
هفته گذشته بانک مرکزی ژاپن سیاست پولی خود در ماه نوامبر را تغییر نداد اما در بیانیه پس از جلسه ،زمان
در نظر گرفته شده برای رسیدن به نرخ تورم هدفگذاری شده  9درصدی را از سال  9005به اوایل  9009تمدید کرد.
این موضوع به طور ضمنی حاوی این نکته است که بانک مرکزی عجلهای برای رسیدن به هدف تورمی خود ندارد .این
موضوع در کنار افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی باعث تضعیف دالر به میزان  0/5درصد در برابر ین شد .شرایط
ریسک گریزی به فرانک سوئیس هم کمک کرد .هر دالر در هفته گذشته در برابر فرانک سوئیس در حدود  9درصد
تضعیف شد .اما موفقترین ارز هفته گذشته در میان ارزهای عمده ،پوند استرلینگ بود .هر پوند به میزان  9/5درصد در
برابر دالر تقویت شد .عالوه بر ضعف دالر ،رأی دادگاه ویژه در مناقشه پارلمان و نخست وزیر انگلیس به نفع پارلمان،
فقدان اظهارات ضد تورمی توسط مقامات بانک مرکزی به ویژه تمدید ریاست مارد کارنی بر بانک مرکزی این کشور
تا ژوئن  9009مهمترین دالیل تقویت پوند در هفته گذشته بودند .گفتنی است با اینکه رأی به نفع پارلمان صادر شده
اما خانم می ،نخست وزیر ،این فرصت را دارد تا درخواست خود مبنی بر حق نخست وزیر در تعیین زمان خروج از
اتحادیه اروپا را از طریق دادگاه عالی دنبال نماید .البته به نظر نمیرسد دادگاه عالی با توجه به عواقب احتمالی برای
اقتصاد و سیاست خارجی ،رأی دادگاه ویژه را ابطال نماید .قرار است دادگاه عالی در تاریخ  5دسامبر موضوع را بررسی
نماید .یورو در هفته گذشته در برابر دالر  0/4درصد تقویت شد .عالوه بر افزایش شاخص مدیران خرید صنعتی در ماه
اکتبر ،گزارش بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا نشان داد که اقتصاد منطقه یورو در حال رشد است .ضمن اینکه
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بسیاری از موقعیتهای کسری یورو در برابر دالر که در هفتههای ماقبل ایجاد شده بود با کاهش فاصله رقابت میان
کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا بسته شد.
ارزهای وابسته به کاال در هفته گذشته رفتار متناسبی نداشتند .دالر استرالیا و نیوزیلند از ضعف دالر استفاده
کرده و تقویت شدند .اما دالر کانادا نتوانست چندان تقویت شود علت این موضوع نیز کاهش قیمت نفت در هفته گذشته
بود .در بین ارزهای نوظهور پزوی مکزیک بیش از سایر ارزها نسبت به نتیجه انتخابات امریکا حساس بود .در دو هفته
گذشته با افزایش شانس ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ،دالر امریکا بیش از  9/5درصد در برابر پزو
تقویت شد .در هفته گذشته نیز با وجود ضعف عمومی دالر ،این ارز توانست  0/99درصد در برابر پزو پیشروی نماید.
پیروزی ترامپ میتواند مشکالت زیادی از نظر قوانین مهاجرت و تجارت برای مکزیک ایجاد کند.
نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
نامارز/نرخ بهره

 3ماهه 

 ماهه

 9ماهه

 21ماهه

(دالر
درصد)

0/88162

2/14444

-

2/44900

يورو

-0/31186

-0/12312

-

-0/01912

پوند

0/40644

0/46663

-

0/82223

فرانک

-0/11910

-0/6440

-

-0/49160

ين

-0/04041

0/00141

-

0/20941

2/31041

2/48841

-

2/91200

-

-

-

4/34

9/1400

9/6040

9/8140

9/9400

درهم امارات
يوآن مرجع
لیر ترکیه

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/22 ،درصد افزایش یافت .نوسانات هفته گذشته
قیمت طال در بازار نیویورد در محدوده  0952/34-0309/99دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.
در هفته گذشته ،تحت تاثیر ابهامات پیرامون خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،
جذابیت طال به عنوان دارایی امن تقویت شد.
نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه بدون تغییر نرخهای بهره پایان یافت .اما مقامات فدرال
رزرو از آمادگی برای افزایش نرخها در آینده نزدیک خبر دادند .قیمت طال پس از این نشست دچار نوسان گردید .اما افزایش
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غیرمنتظره محبوبیت ترامپ ،نامزد جمهوریخواهان در انتخابات آمریکا موجب افزایش قیمت طال شد .همچنین تحقیقات
پلیس فدرال در خصوص ایمیلهای هیالری کلینتون ،ابهامات زیادی را ایجاد کرده و زمینه را برای حضور قدرتمند ترامپ در
انتخابات فراهم کرده است .طبق آخرین نظرسنجیها ،فاصله محبوبیت این دو نامزد به حداقل خود رسیده است .تحوالت
مذکور باعث شده سرمایهها از داراییهای پرریسک خارج و تقاضا برای داراییهای امن مانند طال بیشتر شود .در پی این
ابهامات قیمت طال از مرز روانی  0300دالر برای هر انس عبور کرد .عالوه بر آن شاخص دالر تحت تاثیر نگرانیهای
انتخاباتی کاهش یافت .شاخص دالر آمریکا برای کل هفته معادل  0/4درصد کاهش یافت که به نوبه خود از افزایش قیمت
طال حمایت کرد.
همچنین تصمیم دادگاه ویژه انگلیس در روز پنج شنبه توجه فعاالن بازار را جلب کرد .این دادگاه با اتفاق آرا ،اعالم
کرد از آنجایی که پیوستن به اتحادیه با اجازه مجلس صورت گرفته بود ،لذا خروج از این اتحادیه نیز نیازمند اجازه مجلس بوده
و دولت نمی تواند بدون مصوبه پارلمان ،روند خروج از عضویت اتحادیه اروپا را آغاز کند .حکم مذکور منجر به صعود پوند شد
و دالر آمریکا را تحت فشار قرار داد .در پی این حکم ،خانم می ،نخست وزیر انگلیس مراتب اعتراض خود به رای دادگاه ویژه
اعالم و از دادگاه عالی انگلیس درخواست بررسی مجدد موضوع را نموده که به نوبه خود منجر به افزایش ابهامات بریکسیت
شده است.
روز جمعه ،قیمت طال پس از انتشار گزارش اشتغال آمریکا که نزدیک به پیش بینی اقتصاددانان بود ،اندکی کاهش
پیدا کرد .اما تحت تاثیر افزایش تقاضا برای داراییهای امن ،این فلز گرانبها ،توانست قیمت خود را باالی مرز روانی 0300دالر
حفظ نماید .این گزارش موضع طرفداران تحکیم سیاست پولی آمریکا را که خواهان افزایش سریعتر نرخهای بهره هستند،
تقویت کرد .مقامات فدرال رزرو پس از نشست روز چهارشنبه اعالم کردند زمان افزایش نرخهای بهره نزدیک شده و آنها
نیازی به شواهد بیشتر برای این اقدام ندارند .فعاالن بازار احتمال افزایش نرخهای بهره در ماه دسامبر را  52درصد برآورد
میکنند .به هر حال ،تقویت احتمال افزایش نرخهای بهره در ماه دسامبر نتوانست بر نگرانیهای ناشی از ابهامات انتخابات
آمریکا و بریکسیت غلبه و مانع افزایش قیمت طال شود.
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تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبال آن 9/50 ،درصاد کااهش یافات .باه
نرخها ی پایان وقت بازار نیویورد ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکاا در محادوده  44/05-42/22دالر معاملاه گردیاد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  45/52دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعاه
هفته ماقبل آن 2/30 ،درصد کاهش یافت .هر بشاکه نفات خاام برنات باه نارخهاای پایاان وقات باازار ماذکور در دامناه
 45/52-42/30دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن باه  42/92دالر رساید .باه نارخهاای پایاان وقات باازار
نیویورد ،بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  49/25-45/23دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشاکه آن
در سطح  44/03دالر قرار گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسابت باه جمعاه هفتاه ماقبال آن،
9/33درصد کاهش یافت.
در هفته گذشته قیمت نفت کاهش قابل توجهی یافت .مهمترین عامل پیش برنده روند نزولی قیمت نفت ،بدبینی
بازار به عدم دستیابی توافق میان کشورهای تولیدکننده نفت برای کاهش تولید بود .انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر اختالف
ایران و عربستان در نشست فنی کارشناسان اوپک در  2آبان و سکوت دو کشور در هفته گذشته در این زمینه علت اصلی عدم
اطمینان بازار بود .سایر کشورهای تولیدکننده غیر عضو نیز در هفته گذشته صحبتی در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در
برنامه اوپک ننمودند .افزایش ذخایر نفت امریکا و نزدیک شدن به زمان انتخابات امریکا نیز از عوامل دیگر کاهنده قیمت نفت
در هفته گذشته بود .از سوی دیگر نااطمینانی از نتایج انتخابات امریکا باعث شد فعاالن در بازار قراردادهای آتی نفت وجوه
خود را به سمت بازارهای مطمئن تر طال و ین هدایت کنند و همین امر به تنزل بیشتر قیمت نفت کمک نمود .تنها عامل
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تقویت کننده قیمت نفت افزایش تنش ها در نیجریه و حمله یک گروه نظامی به تثسیسات نفتی این کشور بود اما نتوانست
تغییر پایداری در روند نزولی قیمت ها ایجاد کند.
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ﮔﺬﺷﺘﻪ

98242
13397
10473
10987
09877
12186
137171
127838
127300
4971
4870
18161
17446
6996
10696

98610
13361
10458
10913
09925
12204
137307
126935
126961
5048
4962
18185
17355
6989
10728
* 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
 ۳۱ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۱ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۲ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۳ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۴ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

98373
13410
10482
10981
09892
12242
137385
127634
127200
4830
4686
18142
17425
6954
10665

97640
13392
10416
11057
09754
12244
137770
129092
128845
4772
4667
18037
17442
6917
10526

97403
13392
10331
11100
09733
12302
138316
130136
130375
4686
4534
17960
17135
6845
10371

97163
13397
10299
11107
09740
12463
138341
130217
130100
4635
4466
17931

6791
10326


13403
10311
11141
09683
12519
138525
130222
130280
4558
4407
17888
16905
6693
10259

97402
13399
10368
11077
09760
12354
138067
129460
129360
4696
4552
17992
17227
6840
10429

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۶/۱۱/۰۴
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ


004
155
140
196
273
0987
186
234
831
951
150
310
433
409

122
028
087
150
166
123
055
199
189
697
826
106
074
213
279
ﴰﺎﺭﻩ ۳۴
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

