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خالصه
در امریکا ،نرخ رشد اقتصادی فصل سوم در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از  2/9به  3/2درصد مورد تجدید نظر
واقع شد .اعتماد مصرفکننده و اشتغال غیرکشاورزی ،درآمد و مخارج شخصی افزایش مناسبی را تجربه نموده و نرخ
بیکاری به  4/6درصد کاهش یافت.
در منطقه یورو ،آقای دراگی بار دیگر از ادامه سیاستهای پولی بانک مرکزی حمایت کرد .همچنین وی اعمال
اصالحات اساسی در کشورهای عضو به منظور اثربخشی سیاستهای بانک مرکزی برای ارتقای رشد اقتصادی منطقه به
سطوح باالتر را خواستار شد.
در انگلستان ،روند رسیدگی به پرونده اختالف نظر موافقان و مخالفان بریکسیت از روز  7دسامبر در دادگاه عالی
انگلیس آغاز خواهد شد .همچنین طبق گزارش ثبات مالی بانک مرکزی انگلیس ،انتخاب آقای ترامپ ،رشد سریع بخش
اعتباری چین ،افزایش کسری تجاری انگلیس و خروج بی برنامه انگلیس از اتحادیه اروپا به عنوان ریسکهای بالقوه برای
بازار مالی انگلیس طی شش ماه آتی مطرح میباشند.
در ایتالیا ،همهپرسی اصالح قانون اساسی روز یکشنبه  4دسامبر برگزار میشود .رای مثبت به این اصالحات ،آینده
سیاسی اتحادیه اروپا را متاثر خواهد کرد.
در ژاپن ،روند افت شاخص بهای مصرفکننده و شاخص خرده فروشی در دوازده ماه منتهی به اکتبر نسبت به دوره
قبل ،کندتر شد .نرخ بیکاری در ماه اکتبر نیز مطابق با پیشبینیها همانند ماه قبل  3درصد باقی ماند.
در بازار ارز ،هفته گذشته تغییری در عوامل بنیادی که به نفع تقویت دالر هستند ایجاد نشد.در نتیجه ،دالر با موج
سودگیری و حرکت اصالحی رو به رو و تضعیف شد .توافق نفتی صادرکنندگان نفت باعث شد تا ارزهای وابسته به کاال نیز
در هفته گذشته تقویت شوند.
در بازار طال ،انتشار آمار مطلوب از اشتغال امریکا منجر به قطعی شدن افزایش نرخهای بهره در ماه دسامبر شده و
فشار نزولی بر قیمت طال ایجاد کرد .طال در ماه نوامبر بیشترین کاهش ماهانه از ژوئن  2103را تجربه کرد.
در بازار نفت ،قیمتها افزایش قابل توجهی داشت .سران اوپک به توافق رسیدند تا  0/2میلیون بشکه از تولید روزانه
نفت خود را از ابتدای ژانویه  2107به مدت  6ماه کاهش دهند .ایران مجاز شد تا تولید خود را معادل دوران قبل از تحریمها
معادل  3،979هزار بشکه در روز ادامه دهد.
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امريکا
رشد اقتصادی
نرخ رشد اقتصادی امریکا در فصل سوم در دومین بازبینی از  2/9درصد به  3/2درصد در مقایسه با فصل مشابه سال
قبل مورد تجدید نظر واقع شد .بر این اساس اقتصاد امریکا سریعترین نرخ رشد را از فصل دوم سال  2102تاکنون تجربه
نموده است .تجدید نظر صعودی در نرخ رشد اقتصادی در فصل سوم به دلیل افزایش در سرمایهگذاری کسب و کار و مسکن،
افزایش در خردهفروشی و تولیدات صنعتی روی داده است .در این فصل مصرف خصوصی  2/8درصد در مقایسه با فصل
مشابه سال قبل رشد نموده که در قرائت قبلی ،رشد  2/0درصد برای آن ثبت شده بود .مصرف در حدود  67درصد تولید
ناخالص داخلی امریکا را تشکیل میدهد .از این رو ،کوچکترین تغییری در آن میتواند تاثیر قابل توجهی در تولید ناخالص
داخلی این کشور داشته باشد .سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز نیز در این مدت  01/0درصد افزایش داشته است .البته با
توجه به تقویت دالر ،صادرات و واردات در این فصل به ترتیب مورد تجدید نظر نزولی و صعودی واقع شد.
اعتماد مصرفکننده
سطح اعتماد مصرفکننده از  011/8واحد در ماه اکتبر به  017/0واحد در ماه نوامبر افزایش یافته و نشان داد بر
خالف انتظار ،انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری امریکا تاثیر منفی بر اعتماد مصرفکنندگان این کشور نداشته است .در ماه
نوامبر اعتماد مصرفکنندگان به خصوص برای شرایط حال و آینده ،هر دو بهبود یافته است .بهبود در نرخ رشد اقتصادی و
کاهش بیکاری تاثیر قابل توجهی در افزایش اعتماد مصرفکنندگان داشته است .این مسئله میتواند در ماههای پایانی سال و
وجود تخفیف های قیمتی اجناس ،به بهبود بیشتر مصرف و در نهایت افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور کمک نماید.
اشتغال
در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر اشتغال غیرکشاورزی  078هزار نفر افزایش یافت .بر این اساس در سه ماهه
منتهی به نوامبر میانگین افزایش در اشتغال غیرکشاورزی به  076هزار نفر رسید .باالترین رشد اشتغال در چند ماه گذشته
مربوط به بخش خدمات بوده و در این مدت اشتغال در بخش صنعتی نیز رشد داشته است .هر چند در ماه نوامبر اشتغال این
بخش کاهشی جزئی را تجربه نموده است .بر این اساس ،نرخ بیکاری از  4/9درصد در ماه اکتبر به  4/6درصد در ماه نوامبر
رسیده که پایینترین نرخ بیکاری این کشور پس از بروز بحران مالی سال  2117-2118محسوب میشود.
در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر ،میانگین نرخ دستمزدها  1/0درصد کاهش یافت و در مقایسه با ماه نوامبر سال
گذشته  2/2درصد رشد داشت که هنوز بر سختی شرایط بازار کار تاکید دارد.
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درآمد و مخارج مصرف شخصی
درآمد شخصی در ماه اکتبر در مقایسه با ماه سپتامبر 1/6 ،درصد افزایش یافته که باالترین نرخ رشد درآمدهای
شخصی از ماه مارس  2103بوده است .نرخ درآمد قابل تصرف تورم زدایی شده در این مدت  1/4درصد افزایش یافته که
نشان از رشد خوب درآمدها به واسطه افزایش مناسب در حقوق و دستمزدها و درآمد حاصل از داراییها داشته است .شایان
ذکر است نرخ رشد درآمدهای شخصی در ماه سپتامبر از  1/3به  1/4درصد در مقایسه با ماه قبل از آن تجدید نظر شد.
مخارج شخصی در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر  1/3درصد افزایش یافت و نرخ رشد مخارج شخصی در ماه
سپتامبر در مقایسه با ماه اوت از  1/3به  1/7درصد مورد تجدید نظر واقع شد.
تحلیل اقتصادی
بهبود در روند آمارهای اقتصادی در ماههای اخیر از بهبود چشمگیر دورنمای اقتصاد امریکا خبر داشته است .در هفته
گذشته نیز این روند ادامه یافت .تجدید نظر صعودی در ارقام رشد اقتصادی فصل سوم ،افزایش اعتماد مصرف کننده ،افزایش
چشمگیر در درآمد و مخارج شخصی و در نهایت رشد قابل توجه اشتغال غیرکشاورزی و کاهش نرخ بیکاری به پایینترین
سطح  9سال اخیر از جمله این ارقام بودند .قرار داشتن اشتغال در سطح اشتغال کامل و روند متوالی افزایش تورم ،به احتمال
فراوان سیاستگذاران فدرالرزرو را به افزایش نرخ بهره کلیدی در نشست  03-04دسامبر ترغیب خواهد نمودOECD .

پیشبینی نموده در صورتی که دولت ترامپ اقدام به کاهش نرخ مالیاتی و افزایش هزینههای دولتی نماید ،نرخ رشد اقتصادی
امریکا در سال  2107با سرعت بیشتری افزایش داشته باشد .در ماه نوامبر با وجود کاهش نرخ بیکاری ،اشتغال بخش صنعتی،
 4هزار نفر کاهش یافته که تنها به علت قوی بودن دالر و کاهش صادرات این بخش بوده است .اما افزایش  2/2درصدی
میانگین درآمدهای شخصی که باالتر از تورم ( 0/6درصدی) بود حاکی از قوت بازار کار مطابق با نظر فدرال رزرو است .هر
چند بهرهوری نیروی کار با وجود کاهش بیکاری افت داشته که به علت افزایش در سن شاغلین میباشد و سبب کاهش
سودآوری بنگاههای تولید شده است.
منطقه يورو
آقای دراگی ،رییس بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه  28نوامبر  2106گزارش ساالنه بانک مرکزی اروپا را به پارلمان اروپا
ارائه کرد .دراگی گفت سیاستهای پولی انبساطی این بانک تا رسیدن به نرخ تورم هدفگذاری شده  2درصدی ادامه خواهد
یافت .وی گفت نرخ بیکاری در منطقه یورو روندی نزولی داشته است .از سال  2103تا کنون حدود  4میلیون فرصت شغلی
ایجاد شده ،تقاضای داخلی تقویت شده و تولید ناخالص داخلی روند فزاینده مطلوبی دارد.
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وی به موضوع بریکسیت و بازار واحد اروپا پس از خروج انگلیس از این اتحادیه اشاره کرد و گفت انگلیس از منافع
اقتصاد قوی و پیوندهای مالی درون بازار واحد بهرهمند شده است .بیش از  41درصد ارزش افزوده خارجی در صادرات انگلیس
از اتحادیه اروپا تامین میشود .در این بازار واحد ،انگلیس به عنوان مرکز فعالیتهای بانکداری عمده 0محسوب میشود.
چنانچه در میان مدت اقتصاد انگلیس بستهتر شده ،مهاجرت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی تحت تاثیر قرار گیرد ،این
موضوع اثرات منفی روی نوآوری ،رقابت ،بهرهوری و تولید خواهد داشت .این تغییرات در وهله نخست اقتصاد انگلیس را متاثر
خواهد کرد و سرریز آن منطقه یورو را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
همچنین آقای دراگی روز  31نوامبر در مراسم یکصدمین سالگرد تاسیس مدرسه اقتصادی دویستو ،در مادرید
سخنرانی با عنوان "چالشهای بهرهوری در اروپا" ایراد نمود .وی گفت اقتصاد منطقه یورو به طور آرام و با نرخی پایدار در
حال بهبود است و بازارهای کار نیز در حال بهبود میباشند .اما رشد بهرهوری بسیار محدود شده است .در سال  0992رشد
بهرهوری در منطقه یورو حدود  2درصد بوده ولی هم اکنون به کمتر از نیم درصد رسیده است .وی عوامل موثر در کندی
رشد بهره وری در منطقه یورو را پایین بودن نسبت سرمایه به نیروی کار و چگونگی ترکیب کارای عوامل تولید(شامل نوآوری
و بهبود سازمانی) عنوان نمود.
دراگی گفت منافع حاصل از اصالحات ساختاری فراتر از حفظ سطح درآمد سرانه میباشد .وی گفت اثرات توزیعی
نرخ بیکاری پایین و سطح مشارکت باالی نیروی کار مثبت بوده و افزایش رشد تولید ،ظرفیت بیشتری برای اجرای
سیاستهای مالی و پولی فراهم میآورد .همچنین اصالحات اساسی منافع کامل بازار واحد را آشکار نموده ،انسجام اقتصادی و
تقویت اتحادیه پولی را تحقق خواهد داد .دراگی گفت اقدامات بانک مرکزی باید با اعمال اصالحات اساسی در کشورهای
عضو همراه شود تا رشد اقتصادی منطقه به سطوح باالتر ارتقا یابد.
آمارهای اقتصادی
شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای در ماه نوامبر بدون تغییر نسبت به ماه اکتبر در سطح  23/7واحد تثبیت شد.
نرخ بیکاری منطقه یورو در ماه اکتبر به  9/8درصد رسید .نرخ بیکاری در ماه سپتامبر  9/9درصد گزارش شده بود.

- wholesale banking activities
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طبق آمار مقدماتی منتشره ،نرخ تورم در منطقه یورو در ماه نوامبر به  1/6درصد افزایش یافت .نرخ تورم در ماه اکتبر
معادل  1/2درصد گزارش شده بود.
آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،شاخص قیمت مصرف کننده در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل  1/0درصد افزایش
یافت .این شاخص در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل معادل  1/2درصد افزایش یافته بود .همچنین نرخ تورم در ماه نوامبر بدون
تغییر نسبت به ماه اکتبر در سطح  1/8درصد تثبیت شد.
خرده فروشی در آلمان در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل ،بسیار باالتر از پیشبینی بازار ،معادل  2/4درصد رشد کرد.
خرده فروشی در ماه سپتامبر نسبت به اوت  0/2درصد افت را تجربه کرده بود .همچنین خرده فروشی در ماه اکتبر نسبت به
ماه مشابه سال قبل 0 ،درصد کاهش یافت .شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای از  24/4در ماه اکتبر به  24/3در ماه
نوامبر رسید.
تحلیل اقتصادی
پنج شنبه هفته آینده نشست سیاستی بانک مرکزی اروپا برای تعیین نرخهای بهره و سیاست پولی برگزار خواهد شد.
با توجه به شواهد موجود و سخنرانیهای اخیر رئیس بانک مرکزی اروپا در دفاع از سیاستهای پولی این بانک ،به نظر
نمیرسد تغییری در نرخهای بهره صورت بگیرد .با اشاره به ادامه روند افزایشی نرختورم در ماههای اخیر و باتوجه به اینکه
هنوز نرخ تورم با نرخ تورم هدفگذاری شده  2درصدی فاصله زیادی دارد ،انتظار میرود برنامه خرید دارایی از  81میلیارد یورو
در ماه افزایش یافته و حتی تا  91میلیارد یورو در ماه برسد.
طبق مصوبه بانک مرکزی اروپا ،برنامه خرید دارایی در ماه مارس  2107به اتمام خواهد رسید .اما آمارهای منتشره از
نرخ تورم در ماههای اخیر نشان از حرکت پایدار این نرخ به سمت نرخ هدفگذاری شده دارد .لذا به نظر میرسد بانک مرکزی
تمایل داشته باشد برای حفظ این دستاورد ،برنامه مذکور را باردیگر تمدید نماید.
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ايتالیا
مردم ایتالیا روز یکشنبه چهارم دسامبر برای شرکت در همهپرسی اصالح قانون اساسی این کشور به پای
صندوقهای رای می روند .نتیجه این همهپرسی مهمترین تغییر پس از پایان جنگ جهانی دوم در ایتالیا بوده و نظام سیاسی
این کشور را به طور کامل تغییر خواهد داد.
نتایج آخرین نظرسنجی حاکی از رای مخالف مردم ایتالیا به اصالحات قانون اساسی این کشور است .آقای ماتئو
رنتزی ،نخست وزیر ،پیش از این سرنوشت سیاسی خود را در گرو این همهپرسی عنوان کرده و گفته بود که درصورت عدم
پیروزی ،قدرت را ترک خواهد کرد .اینک وی در آستانه انتخابات مواضع خود را تغییر داده و اعالم نموده که به نظر مردم
احترام خواهد گذاشت و اگر مردم به حفظ نظام سیاسی کنونی رای دهند ،این همهپرسی بر سرنوشت سیاسی دولت تاثیری
نخواهد داشت.
آمارهای اقتصادی
شاخص بهای مصرف کننده در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل 1/0 ،درصد کاهش یافت .نرخ تورم در ماه نوامبر به 1/0
درصد رسید .این نرخ در ماه اکتبر معادل  -1/2درصد گزارش شده بود.
تولید ناخالص داخلی ایتالیا در فصل سوم  2106نسبت به فصل قبل  1/3درصد رشد داشته است .تولید ناخالص
داخلی در فصل دوم نسبت به فصل اول نیز  1/3درصد افزایش یافته بود .شایان ذکر است تولید ناخالص داخلی ایتالیا در فصل
سوم  2106نسبت به دوره مشابه سال قبل 0 ،درصد افزایش یافت.
انگلستان
گزارش ثبات مالی توسط بانک مرکزی انگلیس در روز چهارشنبه  31نوامبر منتشر شد .در این گزارش عنوان شده
انتخاب آقای ترامپ ،منجر به افزایش تهدیدها برای اقتصاد جهانی از طریق نرخهای بهره باال و محدودیتهای تجاری خواهد
شد .همچنین در این گزارش ،رشد سریع بخش اعتباری چین ،افزایش کسری تجاری انگلیس و خروج بی برنامه انگلیس از
اتحادیه اروپا به عنوان ریسکهای موجود برای نظام مالی انگلیس در شش ماهه آینده اشاره شده است .انتخابات امریکا
آسیبپذیری فعلی اقتصاد جهانی را تشدید کرد .افزایش بازدهی اوراق قرضه در اقتصادهای پیشرفته ،در کنار ریسک کاهش
تجارت جهانی منجر به افزایش آسیبپذیری اقتصاد جهانی خواهد شد.
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آقای کارنی ،رئیس کل بانک مرکزی انگلیس گفت افزایش شدید نرخهای بهره بازار امریکا از زمان پیروزی آقای
ترامپ ،میتواند عاملی برای افزایش بیثباتی در هزینههای استقراض دولت در سطح جهانی گردد .وی گفت پس از پیروزی
غیرمنتظره آقای ترامپ ،بازده اوراق ده ساله دولتی امریکا باالترین افزایش ماهانه خود از دسامبر  2119تا کنون را به ثبت
رساند .کارنی گفت تامین یک توافق نامه انتقال قبل از اینکه برای بخش صنعت مالی انگلیس مفید باشد ،میتواند به نفع اتباع
انگلیس و کسب و کار در اتحادیه اروپا باشد .کارنی تاکید کرد که انگلیس به بانکدار سرمایهگذاری برای اروپا بوده و انتقال
منظم و دسترسی ادامهدار به این خدمات ،به نفع اتحادیه اروپا خواهد بود.
دادگاه عالی انگلیس روز  7دسامبر  2106بررسی پرونده اختالف نظر موافقان و مخالفان بریکسیت بر سر موضوع
دخالت مجلس این کشور را شروع خواهد کرد .مخالفان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ،خواهان کسب نظر مجلس برای
اجرای بریکسیت بودند .بر همین اساس دادگاه ویژه انگلستان با صدور حکمی اعالم کرد از آنجایی که پیوستن به اتحادیه با
اجازه مجلس صورت گرفته بود ،لذا خروج از این اتحادیه نیز نیازمند اجازه مجلس میباشد .پس از آن با اعتراض دولت به این
حکم ،موضوع به دادگاه عالی انگلیس ارجاع شده است .استدالل وکالی دولت این است که اجرای ماده  21معاهده اتحادیه
اروپا یک موضوع کامال بینالمللی بوده و این جدایی ،قانون انگلیس را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نمیدهد .لذا این
موضوع تخطی از حقوق شهروندان انگلیسی نبوده و بنابراین نیازی به رای مجلس نمیباشد.

آمارهای اقتصادی
شاخص قیمت مسکن در ماه نوامبر  2106نسبت به ماه قبل  1/0درصد افزایش یافت .این شاخص در ماه اکتبر
نسبت به ماه سپتامبر بدون تغییر بوده است .همچنین این شاخص در ماه نوامبر 2106نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4/4
درصد افزایش داشته است.
مطابق آمار منتشره ،شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای از  24/2در ماه اکتبر به  23/4در ماه نوامبر رسید .عالوه
بر آن ،شاخص مدیران خرید بخش ساختمانی از  22/6در ماه اکتبر به  22/8در ماه نوامبر رسیده است.
تحلیل اقتصادی
آمارهای مربوط به تولیدات صنعتی و کارخانهای ماه اکتبر ،هفته آینده منتشر خواهند شد .پیش بینی بازار حاکی از
افزایش  1/2درصدی تولیدات صنعتی در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل میباشد .علیرغم رشد  0درصدی تولیدات صنعتی در
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فصل سوم  2106نسبت به فصل سوم سال قبل ،تولیدات صنعتی در ماههای اوت و سپتامبر در سطح پایینتری در دوره ماهانه
قرار گرفتند .شایان ذکر است تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل معادل  1/4درصد کاهش و در ماه اوت نسبت
به ماه ژوئیه نیز معادل  1/4درصد کاهش یافته بود .هرچند ممکن است افت اخیر تولیدات صنعتی را به بریکسیت نسبت دهند،
اما با بررسی دقیق میتوان دریافت که این کاهش به دلیل تعطیلی ادامهدار بخشهایی از میدان نفتی دریای شمال میباشد.
به هر حال رشد مطلوب تولیدات صنعتی در ماههای پایانی سال میتواند از افزایش تولید ناخالص داخلی در فصل چهارم
حمایت نماید.
بر خالف تولیدات صنعتی ،تولیدات کارخانهای که زیربخش تولیدات صنعتی میباشد ،در ماههای اوت و سپتامبر
افزایش داشته و پیشبینی میشود این روند در ماه اکتبر نیز ادامه داشته باشد .تولیدات کارخانهای در ماه سپتامبر نسبت به ماه
قبل ،معادل  1/6درصد رشد و در ماه اوت نسبت به ماه ژوئیه معادل  1/2درصد افزایش یافته بود.
چهارشنبه آینده ،مؤسسه ملی مطالعات اقتصادی و اجتماعی پیشبینی ماهانه از رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس را
منتشر خواهد کرد .چنانچه برآوردهای مطلوب از اقتصاد انگلیس طی ماههای آتی ارائه شود ،میتواند نشان از کاهش اثرات
بریکسیت بر اقتصاد انگلیس باشد .همچنین پیشبینی رشد مطلوب سرمایهگذاری کسب و کار در فصل چهارم ،نوید بخش
بهبود رشد اقتصادی در فصول آتی خواهد بود.

ژاپن
شاخص بهای مصرف کننده در دوازده ماه منتهی به اکتبر نسبت به دوره مشابه قبل  1/4درصدد کداهش یافدت کده
کمتر از میزان پیش بینی بود و کمترین میزان افت آن در شش ماه گذشته بود که خبر خوبی محسوب میشود .افزایش قیمت
مواد غذایی و تعطیالت بیشتر در ماه اکتبر علت اصلی این امر معرفی شده است .شداخص خدردهفروشدی نیدز در دوازده مداه
منتهی به اکتبر نسبت به دوره قبل 1/0 ،درصد کاهش یافت که بسیار کمتر از میزان مورد انتظار بود .به عالوه ،میدزان افدت
این شاخص برای سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرد که نشانه خوبی به شمار میرود .در مقیاس ماهانه نیز این شاخص رشد
 2/2درصدی داشت .از بخش مسکن نیز خبرهای خوبی به گوش رسید .تعداد خانههای شروع به ساخت در دوازه ماه منتهدی
به اکتبر نسبت به دوره مشابه قبل  03/7درصد افزایش یافت که باالترین میزان رشد در شانزده ماه گذشته است.
نرخ بیکاری در ماه اکتبر مطابق با پیشبینیها همانند ماه قبل  3درصد باقی ماند .ایدن ندرخ کمتدرین میدزان ندرخ
بیکاری از سال  0992است .شاخص پیشنگر نسبت موقعیت های شغلی به درخواست های کار در مداه اکتبدر بده  0/4واحدد
افزایش یافت .بیشتر بودن تعداد موقعیتهای شغلی نسبت به تعداد درخواستهای کدار ،انتظدار افدزایش دسدتمزدها را ایجداد
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میکند که بانک مرکزی ژاپن به دنبال آن است .با وجود اینکه طی دو سال اخیر این نسبت همواره بیشدتر از یدک بدوده امدا
همچنان تغییری در دستمزدها ایجاد نشده است.
برای اولین بار از سال  2103تا کنون مخارج سرمایهای در فصل سوم در مقیاس ساالنه  0/3درصد کاهش یافت که
نشان می دهد عدم اطمینان به دورنمای اقتصادی ژاپن منجر به عددم اطمیندان کسدب و کارهدای ایدن کشدور شدده اسدت.
تخمینهای اولیه نشان میدهد شاخص تولیدات صنعتی با وجود افزایش  1/0درصدی در ماه اکتبر نسدبت بده مداه قبدل ،در
مقیاس ساالنه  0/3درصد کاهش داشته است.
چین
بانک مرکزی چین در هفته گذشته تمهیدات تازهای برای مبارزه با خروج سرمایه از این کشور در پیش گرفت .این
بانک در نظر دارد ارائه تسهیالت یوآنی به شرکتهای خارج از مرزهای این کشور را محدود نماید .شرکتهای خارجی با
دریافت تسهیالت یوآنی از داخل چین و تبدیل به ارزهایی نظیر دالر ضمن تامین مالی خود به اسعار جهانروا ،از تضعیف یوآن
در آینده و در زمان تسویه بدهی خود سود خواهند برد .این مسئله دریافت تسهیالت یوآنی را برای شرکتهای خارجی جذاب
نموده و سبب افزایش خروج سرمایه از چین شده است .بانک مرکزی چین اعالم نموده هرگونه تسهیالت یوآنی به خارج از
مرزهای این کشور باید در اداره تبدیالت اسعار خارجی دولت ثبت شود .ضمن اینکه این میزان تسهیالت محدود خواهند بود.
همچنین شرکت تسهیالت دهنده باید از یک سال قبل از ارائه تسهیالت اقدام به ثبت آن در اداره مذکور نماید .از این پس
ارائه تسهیالت توسط اشخاص به گیرندگان تسهیالت خارجی نیز ممنوع شده است .همچنین هر گونه استقراض به منظور
ارائه تسهیالت یوآنی به خارج از مرزهای این کشور ممنوع میباشد.
بر اساس شاخص مدیران خرید ،بخش کارخانهای و غیرکارخانهای چین در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر رشدی
بیش از انتظار داشت .شاخص بخش کارخانهای از  20/2در ماه اکتبر به  20/7در ماه نوامبر افزایش یافت .در بخش
غیرکارخانهای نیز شاخص مدیران خرید از  24/1به  24/7در مدت مشابه رسید .با این وجود پیشبینی میشود در سال 2107
با ادامه روند در کاهش تقاضای جهانی روند اقتصادی این کشور با افت بیشتر سرعت رشد رو به رو شود.
کره جنوبی
در ماه نوامبر صادرات این کشور بر خالف انتظار برای اولین بار از ماه اوت افزایش یافته و این افزایش بدا بداالترین
سرعت در حدود  2سال اخیر بوده است .در ماه نوامبر صادرات کره  2/7درصد در مقایسه با نوامبر سال قبل رشدد داشدت .در
همین مدت واردات نیز  01/2درصد افزایش یافت .تراز مثبت تجاری این کشور در ماه نوامبر به  6/10میلیارد دالر رسیده کده
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در مقایسه با ماه قبل به علت رشد سریع واردات اندکی کاهش یافته است .در صورت ادامده روندد افدزایش بهدای نفدت خدام
پیش بینی شده سرعت افزایش در واردات این کشور شدیدتر شود .بر اساس پیش بینی تولید کنندگان بخش خصوصی ،احتمدال
افزایش صادرات در ماه آینده نیز وجود دارد .هرچند سیاست های آتی امریکا میتواند تاثیر فراوانی بر روی صادرات این کشدور
داشته باشد.

روسیه
والدیمر پوتین رییس جمهور روسیه مشکالت اقتصادی این کشور را ناشی از معضالت داخلی و عدم سرمایهگذاری
مناسب در بخشهای مختلف اقتصاد این کشور دانسته و اعالم نموده باید شرایط ارائه تسهیالت به بخش واقعی اقتصاد را
سادهتر نمایند .بعد از تصمیم اوپک به منظور کاهش سقف تولید و افزایش بهای نفت ،رییس بانک مرکزی روسیه اعالم نمود
که انتظار دارد رشد اقتصادی این کشور با سرعت بیشتری بهبود یابد.

تحوالت بازار ارزهای عمده

روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش ین در برابر دالر  1/22تضعیف و ارزش فرانک سوئیس در برابر
دالر امریکا  1/32درصد تقویت گردید .ارزش دالر امریکا در روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر یورو 1/73
درصد و در برابر پوند  2/1درصد تضعیف شدند .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده
 0/1291-0/1668دالر و هر پوند در محدوده  0/2408-0/2727دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه
 000/94-004/46ین متغیر بود.
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عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
 اقدام به سودگیری از دالر پس از سه هفته متوالی افزایش در برابر سایر ارزها باعث شد تا ارزش دالر هفته
گذشته را با کاهش پشت سر بگذارد .این در حالی بود که از یک سو ارقام اقتصادی در هفته گذشته به نفع
دالر بود و از سوی دیگر بانک مرکزی امریکا به احتمال بسیار زیاد کمتر از دو هفته دیگر نرخ بهره کلیدی
خود را افزایش خواهد داد.
عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 توافق کشورهای صادرکننده نفت برای کاهش تولید به میزان  0/8میلیون بشکه در روز به نفع دالر بود و
باعث تقویت دالر در روز چهارشنبه شد .توافق نفتی بالفاصله  02درصد قیمت نفت پایه امریکا را افزایش
داد .ترس از افزایش سریع تورم باعث شد تا قیمت اوراق قرضه امریکا کاهش و بازده آن افزایش یابد.
افزایش شکاف بازدهی اوراق قرضه در امریکا با سایر نقاط جهان علت تقویت دالر در این روز بود.
شاخص دالر ( میانگین ارزش دالر در برابر شش ارز یورو ،ین ،فرانک ،پوند ،دالر کانادا و کرون سوئد) پس از سه
هفته افزایش متوالی در هفته گذشته  1/7درصد کاهش یافت .بیشترین کاهش دالر در هفته گذشته در مقابل پوند استرلینگ و
بعد از آن دالر کانادا بود .افزایش وام دهی بانکها و تقویت تقاضای داخلی در هفته گذشته باعث شد تا پوند بیش از 2/1
درصد در برابر دالر تقویت شود .هفته ماقبل نیز پوند توانسته بود یک درصد در برابر دالر تقویت شود .فروش یورو در برابر
پوند هم برای پنجمین هفته متوالی ادامه داشت ،به طوری که باعث کاهش ارزش یورو در برابر پوند به میزان  0/2درصد شد.
گفتنی است ارزش یورو در برابر پوند در  2هفته گذشته بیش از  7درصد افت کرده است .عالوه بر افزایش ریسکهای سیاسی
در منطقه یورو ،تقویت جایگاه دولت محافظه کار انگلیس پس از پیروزی ترامپ در انتخابات امریکا و قرار داشتن پوند در


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

پایینترین سطوح تاریخی از جمله مهمترین دالیل تقویت پوند در هفتههای اخیر در برابر سایر ارزها بوده است .یورو هم در
هفتهای که فروش دالر رونق داشت ،توانست در برابر دالر تقویت شود .البته پیروزی فرانسیس فیلون در انتخابات درون حزبی
راست میانه و همچنین انصراف اوالند از نامزدی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه عاملی برای کاهش ریسک
پیرزوی نامزد پوپولیست حزب جبهه ملی خانم مارین لیپن و در نتیجه تقویت یورو در برابر دالر بود .با اینکه شاخص دالر در
هفته گذشته کاهش یافت اما همچنان توانست در برابر ین تقویت شود .بازدهی اوراق قرضه امریکا برای چهارمین هفته
متوالی افزایش یافت .به طور مثال بازدهی اوراق  01ساله خزانهداری با  0/40درصد افزایش نسبت به هفته ماقبل به 2/392
درصد رسید .طی یک ماه گذشته نرخ بازدهی اوراق قرضه  01ساله امریکا بیش از  31درصد افزایش یافته است .شایان ذکر
است زوج دالر – ین بیش از سایر ترکیبهای ارزی در برابر شکاف بازدهی اوراق قرضه حساس است.


درصد تغييرات هر دالر در برابر ساير ارزها







راند

پوند

دالر کانادا

يورو

روبل
ساالنه

روپيه

وون
ماهانه

کرون

يوان

فرانک

دالر استراليا

هفتگی

ين

رئال

لير

-
-

اینکه دالر در هفته گذشته تضعیف شد به دلیل ضعف اقتصاد و یا تغییر سیاستگذاری پولی در این کشور نبود .چه
اینکه ارقام اقتصادی در هفته گذشته مثبت و در حمایت از دالر بود و افزایش نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو در ماه
دسامبر امری قطعی به نظر میرسد .افزایش چشمگیر ارزش دالر در هفتههای اخیر ،ریسک باقی ماندن در وضعیت
خرید دالر در برابر سایر ارزها را افزایش داده است .برای ادامه روند تقویت دالر نیاز است تا وضعیت اقتصادی این کشور
بسیار چشمگیر باشد .به طور مثال انتظار میرفت وضعیت اشتغال ماه نوامبر بسیار بهتر باشد تا فدرال رزرو را مجاب به
ادامه افزایش نرخ بهره در ماه فوریه یا مارس سال آینده نماید .روبل روسیه و دالر کانادا هم به دلیل تقویت قیمت نفت
پیشروی قابل توجهی را در برابر دالر تجربه کردند .ارقام مناسب اقتصادی در استرالیا و چین به خصوص شاخص مدیران
خرید کارخانهای در این دو کشور عامل تقویت دالر استرالیا در برابر دالر امریکا بود.
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به جز لیر ترکیه و رئال برزیل سایر ارزهای نوظهور توانستند در برابر دالر تقویت شوند .لیر ترک بدترین ارز در هفته
گذشته در برابر دالر بود .لیر در  0/2ماه گذشته بیش از  03درصد از ارزش خود را از دست داده است .مشکالت امنیتی،
لغو مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا و تقویت دالر پس از پیروزی ترامپ دالیل اصلی ضعف لیر در برابر سایر ارزها است.
بانک مرکزی ترکیه برای مقابله با خروج سرمایه از این کشور هفته ما قبل ( 24نوامبر) ،نرخ بهره را علیرغم رکود
اقتصادی 21 ،صدم درصد افزایش داد و نرخ بهره کلیدی را به  8/1درصد رساند .با وجود این اقدام ،روند تضعیف لیر در
هفته گذشته ادامه داشت .دالر -لیر در روز جمعه در سطح  3/2091به کار خود پایان داد .رئال برزیل نیز هفته گذشته
 0/22درصد کاهش یافت .بانک مرکزی این کشور در  31نوامبر نرخ بهره بین بانکی مبنا موسوم به  Selicرا  22صدم
درصد کاهش داد و به  03/72درصد در سال رساند .این بانک در ماه اکتبر نیز نرخ بهره مذکور را  22صدم درصد کاهش
داده بود .یوآن هم که از ماه اکتبر با تحوالت بازار جهانی ارز هماهنگی بیشتری نشان میدهد در هفته گذشته از ضعف
عمومی دالر استفاده کرد و در برابر آن تقویت شد.
نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
نامارز/نرخ بهره
(دالر
درصد)

 3ماهه 

 ماهه

 9ماهه

 21ماهه

0/99339

2/19213

-

2/39913

يورو

-0/33316

-0/11993

-

-0/069333

پوند

0/35361

0/19510

-

0/69333

فرانک

-0/69600

-0/36300

-

-0/10310

ين

-0/01319

0/02206

-

0/20653

2/92162

2/36253

-

1/20253

-

-

-

9/31

20/0950

20/6960

20/9560

22/0950

درهم امارات
يوآن مرجع
لیر ترکیه

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 1/72 ،درصد کاهش یافت .نوسانات هفته گذشته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0072/62-0092/64دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.
طی هفته گذشته دالر با ضعف عمومی همراه بود و این مساله فضا را برای پیشروی طال فراهم ساخت .تنها روز
چهارشنبه توافق نفتی صادرکنندگان نفت منجر به تقویت شاخص دالر شد و زمینهساز تضعیف قیمت طال شد .ارزش طال در
ماه نوامبر حدود  7/9درصد کاهش یافته که بزرگترین کاهش ماهانه از ژوئن سال  2103بوده است.
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طال از روز نهم نوامبر ،یک روز پس از انتخابات آمریکا که به قیمت  0337دالر صعود کرده بود ،به دلیل رشد
شاخص دالر و افزایش بازده اوراق خزانه امریکا ،حدود  021دالر کاهش قیمت را تجربه کرده است .این انتظار که سیاست-
های دونالد ترامپ ،رییس جمهور منتخب آمریکا به رونق اقتصادی و فشارهای تورمی کمک خواهد کرد ،باعث قویتر شدن
دالر و آسیب دیدن قیمت طال شده است .به نظر میرسد بازارهای مالی پذیرفتهاند که انتخاب ترامپ برای کسب و کار گزینه
بهتری بوده است .همچنین اظهارات ترامپ درباره افزایش سرمایهگذاری در زیرساخت ،اصالحات مالیاتی و اصالح قانون
واردات برای اولویت بخشیدن به شرکتهای داخلی ،انتظارات برای رشد اقتصادی باالتر را افزایش داده است.
روز جمعه با وجود انتشار آمار مطلوب از اشتغال بخش غیرکشاورزی امریکا  ،قیمت طال تحت تاثیر افت شاخص دالر
و بازده اوراق قرضه ،افزایش یافت .به نظر میرسد بازار طال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را پذیرفته و هم اکنون بی
صبرانه منتظر نشانههایی درباره روند افزایش نرخها در سال آینده میباشد.

تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 02/21 ،درصد افدزایش یافدت .بده
نرخها ی پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکدا در محددوده  42/23-20/68دالر معاملده گردیدد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  48/90دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعده
هفته ماقبل آن 02/28 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنت بده ندرخهدای پایدان وقدت بدازار نیویدورک در دامنده
 46/38-24/46دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن بده  21/71دالر رسدید .بده ندرخهدای پایدان وقدت بدازار
نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  43/84-49/32دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشدکه آن
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در سطح  49/32دالر قرار گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعه هفته ماقبل آن9/96 ،
درصد افزایش یافت.
هفته گذشته قیمت نفت افزایش یافت و بهترین هفته در پنج سال اخیدر را تجربده کدرد .توافدق اعضدای اوپدک در
نشست روز چهارشنبه فراتر از انتظار بازار بود و به همین دلیل بازار شاهد افزایش یکباره قیمت نفدت بدود .کشدورهای عضدو
اوپک در این نشست توافق نمودند  0/2میلیون بشکه از تولید روزانه نفت را کاهش دهند .عربستان ،عدراق و امدارات متحدده
عربی به ترتیب بیشترین سهم را از این کاهش داشتند .کشورهای لیبی و الجزایر به دلیل تحریم و جنگهدای تروریسدتی از
این برنامه معاف شدند .به ایران اجازه داده شد تا تولید خود را معادل دوره پیش از تحریمها یعنی  3،979هزار بشکه در روز از
سر بگیرد .قرار است اجرای این طرح از ابتدای ژانویه سال  2106برای یک دوره شش ماهه آغداز شدود و در تداری  22مده
 2107ادامه آن بار دیگر در نشستی از سوی اعضا بررسی گردد .در این طرح همچنین مقرر شده کشورهای غیدر عضدو 611
هزار بشکه از تولید روزانه خود را کاهش دهند 311 .هزار بشکه از این کاهش مربوط به کشور روسدیه اسدت .قدرار اسدت در
تاری  9دسامبر نشستی با اعضای غیر عضو در این خصوص در دوحه برگزار گردد .دبیرکل اوپدک در کنفدرانس خبدری روز
چهارشنبه ضمن تأکید بر این واقعیت که اوپک نمی تواند امری را بر کشورهای غیرعضو تحمیل نماید ،اطمیندان داد کده بدا
توجه به اظهارات قبلی کشورها ،این میزان کاهش از سوی کشورهای غیرعضو به آسانی قابل دستیابی است .از سوی دیگر
تعداد سکوهای نفتی امریکا برای دوازدهمین بار طی سیزده هفته اخیر افزایش یافت و به  477عدد رسید .بدا افدزایش بهدای
نفت تمایل شرکت های نفتی امریکا برای تولید نفت شیل بیشتر شده است.
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ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 ۲۸ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۲۹ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۳۰ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۰۱ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۰۲ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

101320
13413
11194
10613
10131
12418
135177
119264
118700
4824
4708
19098
18357
6799
10583

100980
13433
11238
10651
10116
12492
135210
118830
118655
4638
4523
19122
18307
6772
10620

101470
13437
11446
10590
10174
12506
135376
117444
117810
5047
4944
19124
18308
6784
10640

101060
13320
11409
10662
10108
12591
135333
117265
116185
5394
5106
19192
18513
6753
10534

100770
13292
11350
10668
10106
12727
135512
117403
117350
5446
5168
19170
18426
6731
10513

101070
13379
11327
10637
10127
12547
135322
118041
117740
5070
4890
19141
18382
6768
10578

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۶/۱۲/۰۲
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

064
172
025
073
035
200

075
120
1528
1220
010
024
160
174

031
070
095
043
008
072
010
154
165
442
319
046
075
072
105
ﴰﺎﺭﻩ ۳۸
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

