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خالصه

در امریکا ،رشد سفارش کارخانهای در ماه اکتبر به باالترین سطح  21ماهه رسید .افزایش شاخص مدیران خرید ISM
در ماه نوامبر بر روند بهبود شرایط اقتصادی تاکید داشته که این مسئله در سخنان رییس فدرال رزرو نیویورک نیز مشهود
بود.
در منطقه یورو ،شورای حکام بانک مرکزی اروپا در نشست روز  8دسامبر  1122تصمیم گرفتند نرخهای بهره
ریفاینانس ،تسهیالت و سپرده ،بدون تغییر به ترتیب در سطح صفر  1/12 ،و  -1/4درصد باقی بمانند .همچنین گروه یورو
در نشست روز  2دسامبر الیحه بودجه سال  1122اعضای خود را بررسی کرد.
در انگلستان ،پارلمان با طرح و برنامه زمانی دولت برای خروج از اتحادیه اروپا موافقت کرد .همچنین روز  2دسامبر
دادگاه عالی انگلیس رسیدگی به درخواست استیناف دولت را شروع کرد .بار دیگر رئیس بانک مرکزی انگلیس به دفاع از
سیاست نرخ بهره پایین پرداخت.
در ایتالیا ،رای منفی مردم ایتالیا به همهپرسی  4دسامبر ،نگرانیها در خصوص گسترش فعالیت گروههای ضد اتحادیه
اروپا و رقم خوردن بریکسیتی دیگر افزایش داده است.
در ژاپن ،رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم در مقیاس فصلی و ساالنه ،بر خالف پیشبینیها ،مورد تجدید
نظر نزولی قرار گرفت .علت عمده آن کاهش در هزینههای سرمایهگذاری و موجودی انبار بخش خصوصی اعالم شده است.
در بازار ارز ،شاخص دالر با تقویت مواجه شد .تصمیم بانک مرکزی اروپا به تمدید برنامه خرید داراییها تا پایان
سال  1122و افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه امریکا مهمترین دالیل تقویت دالر در بازار ارز بود .ارزهای عمده مثل یورو،
ین و پوند در برابر دالر تضعیف شدند .اما رفتار ارزهای وابسته به کاال و نوظهور متفاوت و متأثر از تحوالت داخلی بود.
در بازار طال ،تحلیلگران در انتظار نتیجه نشست سیاست پولی فدرال رزرو در  24دسامبر هستند .هر چند بازار طال
افزایش نرخ بهره را پذیرفته ،اما نتایج این نشست ،چشم انداز افزایشهای آتی را مشخص خواهد کرد.
در بازار نفت ،بدگمانی بازار به همکاری کشورهای تولیدکننده نفت غیراوپک مانع از افزایش بیشتر قیمت نفت گردید و
سبب شد قیمتها در سطح قیمتهای هفته قبل باقی بماند.
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امريکا
سفارش کارخانهای
در ماه اکتبر در مقایسه با ماه سپتامبر سفارش کارخانهای  1/2درصد افزایش یافت که باالترین میزان رشد در  21ماه
اخیر بوده است .همچنین رشد سفارش کارخانهای در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن از  1/3به  1/2درصد تجدید نظر شد.
شایان ذکر است با توجه به رشد مثبت سفارش کارخانهای در چهار ماهه منتهی به اکتبر ،طوالنیترین روند رشد متوالی ماهانه
از سال  1112تاکنون نیز به ثبت رسیده است .این مسئله فاصله گرفتن بخش کارخانهای از رکود سال  1122و ابتدای سال
 1122را تایید مینماید .افزایش در سفارش و حمل کاالهای سرمایهای در ماه اکتبر نیز نوید بخش ادامه روند رشد در ماههای
آینده بوده است.
شاخص ISM

در هفته ماقبل شاخص  ISMکارخانهای منتشر شده بود .این شاخص از  22/2در ماه اکتبر به  23/1در ماه نوامبر
افزایش یافته بود .در واقع در ماه نوامبر سریعترین رشد یک و نیم سال گذشته در بخش کارخانهای توسط مدیران فروش
گزارش شده است .هر چند اکثر شاخصها از جمله میزان سفارشات و حتی میزان تولیدات صنعتی نشان از بهبود در بخش
کارخانهای دارند اما هنوز این بخش با کاهش تعداد نیروی کار رو به رو است .با توجه به روند کاهشی تعداد افراد بیکار شده در
این بخش ،احتمال تغییر وضعیت وجود خواهد داشت.
در بخش غیرکارخانهای وضعیت بهتری دیده شد .شاخص  ISMغیرکارخانهای از  24/8در ماه اکتبر به  22/1در ماه
نوامبر افزایش یافته که باالترین سطح این شاخص در  21ماه گذشته بوده است .در این بخش باالترین افزایش ثبت شده از
منظر مدیران ،میزان افزایش در شاغلین بوده است .میزان فعالیت مربوط به کسب و کار نیز رشد بسیار خوبی داشته است.
سفارشات جدید این بخش نیز همچنان با سرعت خوبی در حال افزایش است.
تحلیل اقتصادی
افزایش رشد سفارش کارخانهای در چهار ماهه منتهی به اکتبر نشانههایی از تثبیت وضعیت بخش کارخانهای در بر
داشته است .به عالوه ،افزایش حمل کاالهای ساخته شده سرمایهای تاثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی امریکا در فصل
چهارم نیز خواهد داشت .رشد در تولیدات کارخانهای ،علیرغم عدم افزایش قابل توجه در بهای کاالها و حتی کاهش در بهای
برخی از کاالها به دلیل رشد اندک اقتصاد جهانی و قوی بودن دالر ایجاد شده است .اما به نظر میرسد شرایط در حال تسهیل
است .افزایش در بهای کاالها در سطح جهان روند پرشتابتری گرفته است .به خصوص در بخش انرژی این شتاب
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محسوستر است .همچنین  OECDاقدام به تجدید نظر صعودی در خصوص پیشبینی نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 1122
و  1128نموده است.
آقای دادلی رییس فدرال رزرو نیویورک نیز در هفته گذشته به روند رو به بهبود اقتصاد امریکا در سایه افزایش
مصرف اشاره نموده که در کنار افزایش در اشتغال ،از بهبود در سطح دستمزدها بهرهمند شده است .بهبود در وضعیت اعتباری
خانوار به افزایش در مصرف کمک کرده است .رشد در بهای انرژی ،سبب افزایش تورم به سمت نرخ هدف مورد نظر فدرال
رزرو شده است .در مجموع شرایط اقتصاد به نحوی است که شرایط مورد نظر فدرال رزرو یعنی ثبات سطح عمومی قیمتها و
اشتغال کامل به طور نسبی محقق شده است .همچنین پیشبینی میشود روند بهبود اقتصاد در سال  1122ادامه داشته باشد.
در مجموع از منظر چرخههای اقتصادی ،امریکا در شرایط مساعدی قرار دارد .در صورتی که در چرخه بعدی اقتصاد که شرایط
رکودی شکل خواهد گرفت ،در صورتی که سیاستهای مالی دولت در جهت حمایت از اقتصاد رشد نماید ،نیاز به اقدامات
خارج از عرف از سوی سیاستگذاران پولی نخواهد بود .رییس فدرال رزرو نیویورک به عنوان عضو دائمی و تاثیرگذار کمیته
بازار باز عنوان داشته در صورتی که نرخ رشد اقتصادی کمی باالتر از نرخ رشد بلندمدت باشد ،وضعیت بازار اشتغال در سطح
اشتغال کامل باقی مانده و افزایش در دستمزدها ،تورم را به سمت نرخ هدف فدرال رزرو سوق خواهد داد .در این شرایط
سیاستگذار پولی باید نرخ بهره کوتاه مدت را افزایش دهد .واکنش بازار سهام امریکا به سخنان آقای دادلی مثبت بود .وی در
سخنان خود به حمایت از افزایش تدریجی نرخ بهره در صورت ادامه روند رشد اقتصادی اشاره نمود.
منطقه يورو
شورای حکام بانک مرکزی اروپا در نشست روز  8دسامبر  1122تصمیم گرفتند نرخهای بهره ریفاینانس ،تسهیالت و
سپرده ،بدون تغییر به ترتیب در سطح صفر 1/12 ،و  -1/4درصد باقی بمانند.
متوسط نرخ بهره در منطقه یورو از سال  2228تا  1122معادل  1/1درصد بوده که بیشترین مربوط به اکتبر 1111
معادل  4/22درصد و کمترین مربوط به مارس  1122معادل صفر درصد می باشد.
شورای حکام اعالم کرد در صورت لزوم ،آمادگی تسهیل بیشتر در سیاست پولی را دارند .برنامه خرید دارایی بانک
مرکزی اروپا نزدیک به دو سال در حال اجرا بوده و به تازگی به  81میلیارد یورو در ماه افزایش یافته است .برنامه تسهیل
مقداری منجر به گسترش ترازنامه بانک مرکزی شده است .در این نشست ،شورای حکام اعالم کردند که برنامه خرید دارایی
از ماه آوریل  1122به  21میلیارد یورو در ماه کاهش خواهد یافت .این تصمیم تحلیلگران اقتصادی را بسیار شوکه کرد.
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شورای حکام اعالم کرد در ماه دسامبر برنامه خرید دارایی را گسترش خواهد داد .همچنین گسترش برنامه در آینده
منوط به مسیر حرکت نرخ تورم به سمت تورم هدفگذاری شده است .این موضوع بالفاصله منجر به کاهش ارزش یورو شد.
آقای دراگی ،رئیس بانک مرکزی اروپا در مصاحبه خبری بعد از نشست حکام اعالم کرد که گسترش برنامه خرید
دارایی به منظور حفظ تاثیر سیاست پولی در تامین رشد پایدار نرخ تورم در مسیر رسیدن به نرخ تورم هدفگذاری شده
برنامهریزی شده است .وی گفت ارزیابی کارکنان بانک مرکزی از متغیرهای اقتصاد کالن نشان دهنده رشد  2/2درصد تولید
ناخالص داخلی منطقه یورو در سال  1122و  1122میباشد .پیشبینی ها حاکی از افزایش تورم تعدیل شده از  1/2درصد در
ماه سپتامبر به  1/2درصد در ماه نوامبر است که نشان از تاثیر سیاستهای تسهیلی بانک مرکزی دارد.
گروه یورو روز دوشنبه  2دسامبر  1122تشکیل جلسه داد .در این جلسه در مورد نظرات کمیسیون اروپا در مورد
الیحه بودجه سال  1122اعضای منطقه یورو بحث و تبادل نظر شد .طبق نظر کمیسیون اروپا ،طرح بودجه هشت کشور
شامل بلژیک ،قبرس ،فنالند ،ایتالیا ،لیتوانی ،پرتغال ،اسلونی و اسپانیا دارای ریسک عدم تطبیق با قواعد بودجهای مندرج در
قانون رشد و ثبات مالی  (SGP)2هستند .نظر گروه یورو با نظر کمیسیون اروپا همراستا بود .از ایتالیا خواسته شد تا اقدامات
الزم برای رفع نگرانی سایر اعضا در خصوص تطبیق با مقررات را انجام دهد .همچنین از اسپانیا و لیتوانی درخواست شد برای
به روز رسانی الیحه بودجه اقدام نمایند.
دستور کار دوم این نشست ،مساله یونان بود .گروه یورو در جریان بخش دوم از اقدامات دولت یونان در راستای
برنامه تعدیل اقتصادی قرار گرفتند .گروه یورو اقدامات انجام شده تا کنون را خوب ارزیابی کرده و از مقامات یونان و نماینده
گروه یورو درخواست کردند به سرعت مذاکرات را جمعبندی نموده و در مورد بسته اصالحات سیاستی به توافق برسند.
همچنین در نشست وزرای اقتصادی گروه یورو نیز موقعیت و چشمانداز بودجهای منطقه یورو بحث و تبادل نظر شد.
آنها بر اهمیت تعادل میان پایداری بودجهای و حمایت از سرمایهگذاری به منظور تقویت بهبود اقتصادی تاکید کردند.
آمارهای اقتصادی
شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  24/2واحد در ماه اکتبر به  23/8واحد در ماه نوامبر کاهش یافت .همچنین
شاخص مدیران خرید مرکب موسسهی مارکیت از  24/2واحد در ماه اکتبر به  23/2واحد در ماه نوامبر کاهش یافت.
خرده فروشی در ماه اکتبر  1122نسبت به ماه قبل باالتر از پیشبینی بازار ،معادل  2/2درصد افزایش یافت .خرده فروشی در

- Stability and Growth Pact
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ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت معادل  1/4درصد کاهش یافته بود .همچنین خرده فروشی در ماه اکتبر  1122نسبت به ماه
مشابه سال قبل باالتر از پیشبینی بازار ،معادل  1/4درصد افزایش یافت.
تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه سوم نسبت به فصل دوم  1/3درصد افزایش یافت .همچنین رشد تولید
ناخالص داخلی در سه ماهه سوم  1122نسبت به دوره مشابه سال قبل  2/2درصد گزارش شده است.
آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  22/1واحد در ماه اکتبر به  22/2واحددر ماه نوامبر افزایش یافت .همچنین
شاخص مدیران خرید مرکب از  24/2واحد در ماه اکتبر به  22/1واحد در ماه نوامبر رسید.
سفارشات صنعتی آلمان در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل بسیار باالتر از پیشبینی بازار ،معادل  4/2درصد افزایش یافت.
سفارشات صنعتی در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت 1/3 ،درصد کاهش یافته بود.
تولیدات صنعتی آلمان در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل  1/3درصد افزایش یافت .تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر
نسبت به اوت  2/2درصد کاهش یافته بود.
ايتالیا
مردم ایتالیا روز یکشنبه چهارم دسامبر برای مشخص کردن نتیجه همه پرسی اصالح قانون اساسی این کشور به
پای صندوق های رای رفته و به اصالحات مد نظر نخست وزیر این کشور رای منفی دادند .متعاقب رای منفی مردم ایتالیا به
اصالح قانون اساسی،نخست وزیر ایتالیا از سمت خود استعفا داد .بسیاری از تحلیلگران سیاسی برگزاری همهپرسی  4دسامبر
و گره زدن آینده دولت به نتیجه انتخابات را ریسک بسیار بزرگی برای ایتالیا عنوان کردند.
تحلیلگران اقتصادی نگران وضعیت نابسامان سیاسی و اقتصادی در پی استعفای نخست وزیر هستند .زیرا سیستم
مالی و بانکی شکننده ایتالیا بزرگترین قربانی آشفتگیهای سیاسی خواهد بود که در بلندمدت سیستم مالی اروپا را متاثر خواهد
کرد .همچنین هرج و مرج سیاسی در ایتالیا ،فضا را برای گسترش فعالیتهای گروههای ضد اتحادیه اروپا مساعد کرده و
احتمال رقم خوردن بریکسیتی دیگر و حتی فروپاشی اتحادیه اروپا بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
انگلستان
روز چهارشنبه نمایندگان پارلمان بریتانیا با طرح و جدول زمانی دولت این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا موافقت
کردند .بدین ترتیب بریتانیا ،اتحادیه اروپا را بهطور رسمی و برای همیشه در سال  1122میالدی ترک خواهد کرد .در طول دو
سال باقیمانده ،دولت بریتانیا با اتحادیه اروپا در خصوص جزئیات ،امتیازات و هزینه خروج از اتحادیه وارد مذاکره خواهد شد.
دیوید دیویس ،وزیر متولی امور خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاکید کرد که دولت باید بهترین و کم هزینهترین راه خروج را
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انتخاب کند تا مردم بریتانیا بیشترین نفع را از این خروج ببرند .برای این کار ،دولت در طول مذاکره با اتحادیه باید از انعطاف
بیشتری برخوردار باشد .همچنین روز  2دسامبر دادگاه عالی انگلیس بررسی درخواست استیناف دولت را شروع کرد .قبل از
این ،دادگاه ویژه آغاز بررسی ماده  21معاهده لیسبون را که اولین قدم برای خروج از اتحادیه اروپاست ،منوط به موافقت
پارلمان بریتانیا کرده بود.
آقای کارنی ،رئیس بانک مرکزی انگلیس در سخنرانی روز  2دسامبر در دانشگاه جان موریز لیورپول در خصوص
الزامات توزیع ثروت گفت :تا زمانی که منافع از دست رفته در فرآیند جهانیسازی و بحران مالی جبران نشود ،مردم بازارهای
باز و آزاد را پس خواهند زد .وی گفت جهانیسازی با دستمزدهای پایین ،ناامنی شغلی ،عدم همکاری کشورها و نابرابری
فزاینده روبروست .سطح باالیی از نابرابری ثروت در اقتصادهای پیشرفته وجود دارد .سیاستمداران و بانکهای مرکزی باید
تالش کنند تا اعتماد مردم در خصوص کارایی سیستم فعلی از بین نرود .بازگشت ما به شرایط قبل از نظام بازار آزاد می تواند
یک تراژدی باشد اما این ریسک بزرگ محتمل میباشد .تنها راه مقابله با آن جلوگیری از بروز دالیل افزایش این خطر است.
کارنی در بخشی از سخنرانی خود از سیاستهای بانک مرکزی در مقابل انتقادهای وارده ،به ویژه نارضایتی نخست
وزیر انگلیس ،از سیاست پولی بانک مرکزی دفاع کرد و گفت این گفته درست است که پساندازکنندگان و ثروتمندان صاحب
دارایی از نرخهای بهره پایین متضرر شده اند .اما بخش اعظمی از سپرده گذاران از سایر داراییهای خود بهویژه بهبود وضعیت
مسکن سود برده اند .تنها  1درصد خانوارها باالی پنج هزار پوند پسانداز دارند که فاقد ملک مسکونی هستند.
آمارهای اقتصادی
تولیدات صنعتی در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل 2/3 ،درصد افت داشته است .این کاهش برخالف انتظارات بازار برای
افزایش  1/1درصدی تولیدات صنعتی برای این ماه بود .همچنین تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر  1122نسبت به اوت نیز با
 1/4درصد افت مواجه شده بود .شایان ذکر است تولیدات صنعتی در ماه اکتبر  1122نسبت به ماه مشابه سال قبل  2/2درصد
کاهش داشت.
تولیدات کارخانهای در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل برخالف انتظارات بازار  1/2درصد کاهش یافت .تحلیلگران بازار
افزایش  1/1درصدی تولیدات صنعتی برای ماه اکتبر را پیشبینی کرده بودند .شایان ذکر است تولیدات کارخانهای در ماه
سپتامبر نسبت به ماه اوت  1/2درصد رشد داشت .همچنین تولیدات کارخانهای در ماه اکتبر نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/4
درصد کاهش یافت.
شاخص مدیران خرید بخش خدمات در ماه نوامبر به  22/1واحد رسید  .این شاخص در ماه اکتبر  24/2واحد گزارش
شده بود.
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کسری تجاری کاال در ماه اکتبر با کاهش 4/2میلیارد پوندی نسبت به ماه قبل به  2/2میلیارد پوند رسید .این کاهش
بهواسطه افزایش  1/2میلیارد پوندی در صادرات و کاهش  1میلیارد پوندی واردات ایجاد شده است .کسری تجاری کاال در سه
ماهه منتهی به اکتبر نسبت به سه ماهه منتهی به ژوئیه با افزایش  2/1میلیارد پوندی مواجه شده است.
تحلیل اقتصادی
تولیدات صنعتی انگلیس در ماه اکتبر برای سومین ماه پیاپی بعد از بریکسیت کاهش یافت .کاهش تولیدات صنعتی
به میزان  2/3درصد در ماه اکتبر بیشترین افت از سپتامبر  1121تاکنون میباشد .تولیدات کارخانه حدود  21درصد ،معدن
معادل  21درصد و نفت و گاز معادل  21درصد تولیدات صنعتی را شامل می شود .بخش معدن با کاهش شدید  8/2درصدی،
بخش نفت و گاز با کاهش  21/4درصدی و تولیدات کارخانه ای با کاهش  1/2درصدی عمدهترین دالیل افت شدید تولیدات
صنعتی انگلیس در ماه اکتبر بوده است .همچنین کاهش  3/2درصدی تولیدات بخش دارویی نسبت به ماه قبل و کاهش 2/4
درصدی این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل عمدهترین دلیل افت تولیدات کارخانهای انگلیس در ماه اکتبر می باشد.
با ثبت این کاهش در تولیدات صنعتی و کارخانهای ،به نظر میرسد روزهای سختی در انتظار اقتصااد انگلایس مایباشاد .از
طرفی مؤسسه ملی مطالعات اقتصادی و اجتماعی پیشبینی ماهانه از رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس را منتشر کارد .طباق
برآوردهای موسسه مذکور ،رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه منتهی به نوامبر  1122معادل  1/4درصد و در ساه
ماهه منتهی به اکتبر نیز معادل  1/4درصد پیشبینی شده است .به نظر میرسد انتشار آمارهای آتی از تاورم ،خاردهفروشای و
سرمایهگذاری بتواند وضعیت اقتصادی انگلیس در سه ماهه چهارم را روشنتر و پیشبینیها از ایجااد رکاود خفیاف در ساال
 1122را تحکیم نماید.
ژاپن
شاخص اعتماد مصرفکننده که وضعیت کلی خانوادههای ژاپنی را اندازهگیری میکند و ارتبااط نزدیکای باا میازان
مصرف خانوار دارد ،برخالف انتظار ،در ماه نوامبر به  41/2واحد کاهش یافت ،که کمترین میزان آن طی شش ماه اخیر بود .در
میان اجزاء تشکیل دهنده این شاخص ،عامل اشتغال کاهش قابل توجهی داشت .این کاهش با توجه به آمارهای مطلوب نرخ
بیکاری و همینطور نسبت فرصتهای شغلی به درخواستهای کار قابل تأمل است .تفسیر برخی کارشناساان اقتصاادی آن
است که این امر نشان میدهد با وجود نرخ بیکاری کم ،بهبود شرایط کاری به نحوی که بتواند در مصرف تأثیر بگذارد ،بسیار
کند است.
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شاخص پیشنگر 2نیز در ماه نوامبر برخالف افزایش پیشبینی شده ،کاهش یافت و به  212واحد رسید .این شاخص
که ترکیبی است از دوازده شاخص اقتصادی پیش نگر ،جهت گیری کلی اقتصاد در آینده را پیشبینی میکناد .ماازاد حسااب
جاری ژاپن در ماه اکتبر به  2/211تریلیون ین افزایش یافت .روند افزایشی مستمر مازاد درآمدهای حاصل از سرمایه گاذاری
در خارج و قیمت پایین انرژی عمدهترین منشاء افزایش مازاد حساب جاری معرفی شده است.
رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم  1122نسبت به فصل قبل و همین طور نسبت به فصل سوم سال قبال،
نتوانست به ارقام پیش بینی شده دست یابد .قبل از این پیشبینی شده بود تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه ساوم
نسبت به فصل قبل  1/2درصد رشد نماید .در حالی که در تجدیدنظر اخیر تنها  1/3رشد نشان داد .در مقایسه با فصل مشابه
سال قبل نیز تولید ناخالص داخلی این کشور  2/3درصد رشد نمود .در حالی که انتظار رشد  1/4درصدی وجود داشات .علات
اصلی این تجدیدنظر نزولی ،کاهش در هزینههای سرمایهگذاری و موجودی انبار بخش خصوصی اعالم شده است .باا وجاود
اینکه انتظار میرفت هزینههای سرمایهگذاری در فصل سوم نسبت به فصل قبل  1/1درصد رشد نماید 1/4 ،درصاد کااهش
یافت و سبب شد تولید ناخالص داخلی به میزان مورد انتظار افزایش نیابد .از سوی دیگر با تغییر روش محاسبه ،تولیادناخالص
داخلی این کشور از  211/2تریلیون ین در سال  1122به  231/1تریلیون ین تغییر پیدا کرد .در روش جدیاد کاه مطاابق باا
آخرین استانداردهای جهانی است ،هزینههای تحقیق و توسعه در محاسبه تولیدناخالص داخلی درنظر گرفته می شوند .دولات
همچنین در روش جدید سال پایه را از  1112به  1122تغییر داد.
چین
بر خالف انتظار ،ارقام تجاری چین در ماه نوامبر بسیار بهتر از انتظار بوده و عالئمی از بهبود بخش صنعت این کشور
ارائه داد .صادرات این کشور در ماه نوامبر در مقایسه با ماه مشابه سال قبل  2/2درصد افزایش یافته که باالترین نرخ رشد از
ماه آوریل  1122است .در همین مدت واردات نیز  23/1درصد افزایش داشته که باالترین نرخ رشد در  1سال اخیر محسوب
میشود .آمارها نشان میدهند واردات مواد اولیه ،کاالهای واسطهای و خوراکی از قبیل شمش آهن ،نفت ،زغال سنگ ،مس و
دانه سویا در ماه نوامبر علیرغم کاهش ارزش یوآن ،به شدت افزایش داشته است .این مسئله از احتمال بهبود در تولیدات
صنعتی این کشور در آینده نزدیک خبر دارد.
البته نکته قابل تامل افزایش شدید قیمتها بخصوص در بخش تولیدکننده است که میتواند سبب افزایش تورم در
بخش مصرف و کاهش تقاضا داخلی در این کشور شود .در  21ماهه منتهی به ماه نوامبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
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تورم تولیدکننده به  3/3درصد رسید که باالترین نرخ رشد در  2سال اخیر میباشد .شاخص تورم مصرف کننده نیز در همین
مدت به  1/3درصد افزایش یافته که  1/1واحد درصد بیشتر از تورم ماه اکتبر است.
کره جنوبی
پارلمان کره جنوبی روز جمعه هفته گذشته با تصویب طرح استیضاح خانم پارک گونهه به عدم کفایت سیاسی
رییس جمهوری این کشور رای داد .در طرح استیضاح تهیه شده از سوی مخالفان دولت ،او به تخلف از قانون اساسی ،فساد
مالی و سوء استفاده از قدرت متهم شده بود .دولت این کشور نخست وزیر ،آقای هوانگ کیو آن را به جای خانم پارک مسئول
دولت اعالم و قدرت را به وی منتقل نموده است .وزیر خزانهداری کره در خصوص تاثیر منفی خروج خانم پارک از قدرت بر
اقتصاد این کشور و کاهش مصرف و تولید اظهار نگرانی نموده است .وی افزایش سطح بدهی خانوار ،وجود شرکتهایی از
قبیل راه آهن این کشور که نیاز به کمک مالی فراوان دارند ،کاهش صادرات و مشکالت شرکتهایی نظیر سامسونگ را از
معضالت پیشروی اقتصاد کره میداند .وی همچنین به انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری امریکا و تاثیر منفی احتمالی آن بر
صادرات این کشور اشاره نموده است .وزیر خزانهداری پیشبینی کرده اقتصاد کره در سال آینده  1/4درصد رشد داشته باشد
که کمتر از پیشبینی  1/2درصدی دولت برای رشد سال  1122است .وزیر دارایی کره عنوان داشته خلع خانم پارک از قدرت
میتواند سبب کاهش رشد اقتصادی سال  1122تا حتی  1درصد نیز شود.
بانک مرکزی کره اعالم نموده تحقیقات این بانک نشان میدهد  21درصد کاهش در صادرات چین به امریکا سبب
خواهد شد 1/32 ،درصد از تقاضای خارجی کاالهای ساخت کره جنوبی کاهش یابد .بانک مرکزی عنوان داشته صنایع
الکترونیک ،نیمه هادیها و پتروشیمی این کشور بیشترین ضرر را از کاهش صادرات چین به امریکا خواهند نمود .در پی
کاهش صادرات کره در ماه نوامبر ،تولیدات صنعتی این کشور در این ماه در مقایسه با ماه قبل از آن برای چهارمین ماه متوالی
کاهش یافت.

روسیه
معاون بانک مرکزی روسیه پیشبینی نموده در فصل نخست  1122رشد اقتصادی این کشور مثبت شده و تا پایان
سال  ،1122تورم به نرخ  4درصدی مورد هدف بانک مرکزی کاهش یابد .در حال حاضر تورم در سطح  2/8درصد قرار دارد و
در فصل سوم اقتصاد این کشور در مقایسه با فصل سوم سال گذشته حدود  1/2درصد کوچکتر شده است .بانک مرکزی
روسیه برای بهای نفت دو سناریو در نظر گرفته که در یکی از آنها میانگین بهای نفت در سال  1122معادل 41دالر در هر
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بشکه و در سناریو دوم میانگین بهای نفت  22دالر در هر بشکه در نظر گرفته شده که به اعتقاد معاون بانک مرکزی روسیه
سناریو دوم در شرایط کنونی محتملتر است.

ترکیه
رییس جمهور ترکیه در اظهاراتی جدید که به نظر مخاطب آن مقامات پولی این کشور بودند ،گفت "نرخهای بهره را
کاهش دهید" .وی همچنین خود را دشمن نرخهای بهره خوانده و عنوان داشت دولت اقداماتی برای کاهش نرخ های بهره و
کاهش هزینه استقراض انجام خواهد داد .اظهارات اردوغان سبب تضعیف لیر ترکیه در اوایل هفته گذشته شده اما در مجموع
کل هفته لیر تقویت شد .در ماه گذشته بانک مرکزی برای جلوگیری از فرار سرمایه و تضعیف شدید واحد پول این کشور اقدام
به افزاش نرخهای بهره نموده بود .صاحبنظران اقتصادی و فعاالن بازارهای مالی در ترکیه اعتقاد دارند ،بانک مرکزی برای
مقابله با فرار سرمایه و تضعیف لیر ترکیه ،باید نرخهای بهره را باز هم افزایش دهد .اردوغان در هفته ماقبل نیز از مردم این
کشور خواسته بود تا ارزهای خارجی خود را برای مقابله با افرادی که به فکر سرنگونی او هستند به واحد پول ملی این کشور
تبدیل نمایند .وی همچنین اعالم نموده که خواهان انجام معامالت تجاری با ایران ،روسیه و چین بر مبنای ارزهای محلی
است.
موسسه رتبهسنجی فیچ نیز دورنمای اعتباری بانکهای ترکیهای را از حالت با ثبات به منفی تغییر داده است که
نشان از وخامت اوضاع در سیستم مالی این کشور دارد .موسسه فیچ عواملی سیاستی را موجب افزایش ریسک سیستم بانکی
این کشور میداند.

تحوالت بازار ارزهای عمده

روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش ین در برابر دالر  2/24درصد و فرانک سوئیس در برابر دالر
امریکا  1/24درصد تضعیف گردیدند .ارزش دالر امریکا در روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر یورو 1/28
درصد و در برابر پوند  2/12درصد تقویت شدند .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده
 2/1223-2/1222دالر و هر پوند در محدوده  2/1122-2/1222دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه
 222/32-223/22ین متغیر بود.
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عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 پس از جلسه سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا و تمدید برنامه خرید داراییها از مارس به دسامبر 1122
یورو در برابر دالر تضعیف شد.
 موج جدیدی از افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه دولت امریکا به ویژه پس از تصمیم بانک مرکزی اروپا
برای ادامه خرید داراییها تا پایان  ، 1122باعث تقویت دالر در برابر سایر ازرها شد.
عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
 ابتدای هفته یورو در برابر دالر تقویت شد .کاهش ریسک سیاسی ایتالیا پس از رأی منفی مردم به همه
پرسی برای کاهش قدرت سنا ،دلیل اصلی تقویت یورو در ابتدای هفته در برابر دالر عالوه بر دالیل فنی
بود.
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شاخص دالر ( میانگین ارزش دالر در برابر شش ارز یورو ،ین ،فرانک ،پوند ،دالر کانادا و کرون سوئد) در هفته
گذشته  1/22درصد افزایش یافت و کاهش هفته ماقبل را جبران نمود .البته دالر در برابر ارزهای وابسته به کاال مثل دالر
کانادا و ارزهای نوظهوری مثل روبل روسیه ،رئال برزیل ،روپیه هند و لیر ترکیه توفیقی نداشت و در برابر آنها تضعیف شد.
همانطور که پیشبینی میشد ،نوسانات بازار ارز بیش از آنکه تابع اقتصاد داخلی امریکا باشد متاثر از تحوالت سایر
کشورها بود .بانک مرکزی اروپا در هفته گذشته جلسه سیاست گذاری پولی داشت .در ابتدای هفته یورو موفق شد تا بعد از
مدتها از نازلترین سطوح فاصله گرفته و تقویت شود .رأی منفی مردم ایتالیا به اصالحات مورد نظر نخست وزیر رنزی در
قانون اساسی این کشور ،ضمن اینکه رنزی را مجبور ساخت بر وعده خود مبنی بر استعفا در صورت رأی منفی مردم به
رفراندوم عمل نماید ،ریسک سیاسی که یورو را در کوتاه مدت تهدید میکرد به میزان زیادی کاهش داد .به همین دلیل یورو
در ابتدای هفته رشد خوبی داشت اما تصمیمگیری بانک مرکزی اروپا در روز چهارشنبه ضربهای به ارزش یورو بوده و آن را
تضعیف نمود .انتظار میرفت با توجه به بهبود نسبی در وضعیت اقتصادی منطقه یورو ،بانک مرکزی اروپا برنامه خرید 81
میلیارد یوروی داراییها که هر ماه صورت میپذیرد را کاهش دهد .دراگی نشان داد که اعتقادی به کاهش این برنامه ندارد.2
ضمن اینکه پیشبینی بانک مرکزی اروپا از رشد اقتصادی و تورم منطقه یورو امیدوارکننده نبود .نگرانی دراگی از تبعات
کاهش برنامه خرید اثر آن بر بهبود رشد اقتصادی و صعود اخیر روند تورم بود که به لطف چرخه جدید تضعیف یورو که از
سپتامبر 1122آغاز شده ،اقتصاد یورو اندکی تقویت شده است .بنابراین طبیعی است که مقامات  ECBاز تضعیف بیشتر یورو
استقبال نمایند .در مجموع هفته گذشته ارزش یورو  1/28درصد در برابر دالر کاهش یافت و در سطح هر یورو معادل 2/1223
دالر به کار خود پایان داد.


درصد تغييرات يک دالر در برابر ساير ارزها
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البته به ظاهر حجم خرید در این برنامه کاهش یافته است اما با توجه به تمدید آن تا دسامبر  ،1122در عمل برنامه خرید افزایش یافته است.



-
-

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

افزایش قابل توجه ارزش دالر پس از پیروزی ترامپ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ،این ارز را در معرض اصالح
قیمت سریع و در نتیجه افزایش ریسک سرمایهگذاری روی آن قرار داده است .اما تصمیم بانک مرکزی اروپا برای ادامه خرید
داراییها تا دسامبر  1122بالفاصله در روز چهارشنبه با واکنش سریع بازار اوراق قرضه امریکا و افزایش بازدهی این اوراق رو
به رو شد .بازدهی اوراق قرضه  21ساله خزانهداری برای اولین بار طی  22ماه گذشته به باالی  1درصد صعود کرد .در واکنش
به این موضوع دالر در برابر بسیاری از ارزها تقویت شد .در پایان هفته دالر در برابر ین به باالترین سطح  21ماه گذشته
رسید .پوند استرلینگ هم هفته گذشته را با ضعف در برابر دالر پشت سرگذاشت .پوند در برابر یورو هم تضعیف شد اما در برابر
ین تقویت شد .هفته آینده بانک مرکزی انگلیس جلسه سیاستگذاری پولی خواهد داشت .این جلسه به دقت مورد توجه
معاملهگران بازار قرار دارد .هفته گذشته مارک کارنی رئیس بانک مرکزی انگلیس تأکید کرد که این بانک تحمل محدودی در
مقابل افزایش سریع تورم خواهد داشت .کارشناسان به دنبال نمود این نظرات در جلسه سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس
هستند که در صورت وقوع میتواند افزایش سریع پوند را در برابر سایر ارزها به دنبال داشته باشد.
در میان ارزهای وابسته به کاال ،دالر کانادا و نیوزیلند در برابر دالر تقویت شدند اما دالر استرالیا کاهش را تجربه
کرد .دالر کانادا به لطف افزایش اخیر قیمتهای نفت و نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی این کشور تقویت شد .با اینکه بانک
مرکزی استرالیا در جلسه سیاست پولی هفته گذشته ،نرخ بهره را بدون تغییر باقی گذاشت و چشمانداز نه چندان بدی را از
اقتصاد این کشور ترسیم نمود .اما آمارهای اقتصادی این کشور در هفته قبل بسیار نامطلوب بود .نرخ رشد اقتصادی در سه
ماهه سوم 1/2درصد کاهش یافت و کسری تجارت خارجی این کشور افزایش یافت .از آنجا که این آمارها بسیار غیر منتظره و
بر خالف انتظار بود ،دالر استرالیا هفته گذشته را با  1/22درصد کاهش در برابر دالر به پایان رساند.
نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
نامارز/نرخ بهره
دالر (درصد)

 3ماهه 

 9ماهه

 ماهه

 21ماهه

0/9565
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-

-

-

4/35
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22/0299
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درهم امارات
يوآن مرجع
لیر ترکیه
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در بین ارزهای نوظهور یوآن و وون در هفته گذشته در برابر دالر تضعیف شدند .هفته گذشته بانک مرکزی چین
اعالم کرد ذخایر ارزی این بانک به پایینترین سطح  2سال گذشته رسیده است .در پی این خبر یوآن تضعیف شد .نوسانات
اخیر یوآن هماهنگ با تحوالت داخلی و خارجی از یک سو و کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی از سوی دیگر ،میتواند نشانه
کاهش کنترل دولت بر بازار ارز و حرکت تدریجی برای آزاد سازی کامل یوآن تفسیر شود .در کره جنوبی افزایش ریسکهای
سیاسی پس از عزل رئیس جمهور این کشور و برخی ارقام ضعیف اقتصادی باعث تضعیف وون در هفته گذشته در برابر دالر
شد .روبل به دلیل تقویت قیمت نفت برای دومین هفته متوالی تقویت شد .لیر ترکیه هم در هفته گذشته تقویت شد .افزایش
نرخهای بهره و تحریک مردم توسط اردوغان برای فروش دالر باعث تقویت موقت لیر در هفته گذشته شد.

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 2/24 ،درصد کاهش یافت .نوسانات هفته گذشته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  2221/21-2223/31دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.
طال در نوامبر بزرگترین کاهش ماهانه طی سه سال گذشته را تجربه نمود .این روند به دلیل انتظارات نسبت به
افزایش نرخهای بهره آمریکا به همراه ریسک پذیری باالتر سرمایهگذاران و تقویت ارزش دالر منجر به ادامه روند کاهشی
قیمت طال در دسامبر شده است.
بانک مرکزی اروپا در نشست سیاست پولی مصوب نمود که از آوریل  1122برنامه ماهانه خرید اوراق قرضه را از 81
میلیارد یورو به  21میلیارد یورو کاهش خواهد داد .ابتدا بازار طال این خبر را به منزله سیاست پولی انقباضی تلقی و در نتیجه
شاخص یورو افزایش و شاخص دالر آمریکا تضعیف شد .اما پس از برگزاری کنفرانس خبری آقای دراگی ،رئیس بانک مرکزی
اروپا ،تحلیلگران بازار اظهارات وی را موافق سیاست انبساطی ارزیابی کردند که موجب تضعیف یورو و تقویت دالر شد و در
نتیجه اثر منفی روی قیمت طال بر جای گذاشت .همچنین افزایش تقاضای فیزیکی چین برای طال در آستانه جشن سال نو
چینی نیز نتوانست تاثیر چندانی روی قیمت بگذارد.
از سوی دیگر ذخایر طالی صندوقهای سرمایه گذاری تحت حمایت طال ،روز پنج شنبه برای بیستمین روز متوالی
کاهش پیدا کردند که این کاهش طوالنیترین روند کاهشی از ماه مه سال  1123است .مجموعه این عوامل منجر به کاهش
قیمت طال برای پنجمین هفته متوالی شد.
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اکنون نگاه سرمایه گذاران به نشست هفته آینده کمیته بازار باز فدرال رزرو دوخته شده است .افزایش نرخهای بهره
در ماه دسامبر از طرف اکثر تحلیلگران قطعی شده است .بازار منتظر نتیجه این نشست و اعالم برنامه فدرال رزرو برای
افزایشهای آتی در سال  1122میباشد.

تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبال آن 1/32 ،درصاد کااهش یافات .باه
نرخها ی پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکاا در محادوده  42/22-22/22دالر معاملاه گردیاد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  50/97دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعاه
هفته ماقبل آن 1/14 ،درصد کاهش یافت .هر بشکه نفت خاام برنات باه نارخهاای پایاان وقات باازار نیویاورک در دامناه
 23/11-24/24دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن باه  24/11دالر رساید .باه نارخهاای پایاان وقات باازار
نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  21/14-22/12دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشاکه آن
در سطح  21/21دالر قرار گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعه هفته ماقبل آن1/22 ،
درصد کاهش یافت.
قیمت نفت پس از اندکی افزایش در روز دوشنبه که متأثر از توافق هفته قبل اعضای اوپک بود ،روند نزولی در پیش
گرفت .افزایش پیاپی تعداد سکوهای نفتی امریکا در هفتههای گذشته ،نشان از بازگشت دوباره نفت شیل به بازار و در نتیجاه
افزایش عرضه در آینده داشت .این امر سبب شد میزان کاهش تولید مورد توافق اعضای اوپک برای مقابله باا ماازاد عرضاه
نفت در بازار ناکافی جلوه کند .از سوی دیگر افزایش تولید نفت اوپک در ماه نوامبر به  34/22میلیون بشکه در روز همزمان با
مذاکره برای کاهش تولید نفت سبب شد تا در پایبندی اعضای اوپک به اجرا نمودن تصمیمات اخیر این سازمان به دید تردید
نگریسته شود .پس از انتشار این اخبار زمزمهه ایی مبنی بر احتمال عدم همکاری اعضای غیر عضو و به تعویق افتادن جلساه
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روز جمعه میان اعضای اوپک و کشورهای غیر عضو به گوش رسید .یک منبع خبری دولتی در روسیه اعالم نماود کاه ایان
کشور قرار است روز جمعه با برخی از کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در خصوص برخی مسائل حلنشده گفتگو نماید .این
منبع خبری اعالم نمود که سؤاالت و تردیدهایی وجود دارد که پیش از جلسه اعضای اوپک با کشورهای غیرعضو میبایست
حل و فصل شود و چنانچه این تردیدها برطرف نشود موفقیت اوپک با مخاطره مواجه خواهد شد .تاکنون روسیه ،آذربایجاان،
قزاقستان و مکزیک برای همکاری با اوپک در برنامه کاهش تولید نفت اعالم آمادگی نمودهاند .قارار اسات ایان جلساه روز
یکشنبه در وین برگزار گردد .افزایش ذخایر نفت امریکا در بندر کوشینگ و اعالم تمایل نیجریه به افزایش تولید نفت خود به
میزان  111هزار بشکه در روز در ماه ژانویه از دیگر عواملی بود که سبب کاهش قیمت نفت در هفته گذشته شد .در روزهاای
پایانی هفته خبرهای مثبتی در خصوص همکاری اعضای غیر عضو و حضور آنها در جلسه روز یکشنبه به گوش رسید .وزیار
انرژی عربستان ضمن اظهار خوشبینی به همکاری اعضای غیرعضو ،اعالم نمود که حدود یازده کشور غیر عضو قرار است به
این نشست بپیوندند .از طرف دیگر ،برخی منابع خبری اعالم نمودند که کشورهای عربستان ،عراق و کویت تصمیم به کاهش
تولید خود در ماه ژانویه را به مشتریان خود اعالم نمودند .این امر سبب شد تا اندازهای خوشبینی به بازار بازگشته و قیمتهاا
افرایش یابد .اما افزایش  12عددی تعداد سکوهای نفتی امریکا در هفته قبل و تقویت دالر مانع از افزایش بیشتر قیمت نفات
گردید.



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



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



ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ )ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ(  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪﻱ
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۵/۰۹/۱۹

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

ﺟﻤﻌﻪ
 ۰۲ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ

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
* 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
 ۰۵ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۰۶ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۰۷ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۰۸ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۰۹ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

100090
13274
11385
10765
10065
12731
135781
117111
116220
5494
5179
19216
18275
6747
10685

100500
13279
11401
10718
10102
12678
135977
116808
117250
5393
5093
19252
18361
6780
10775

100230
13234
11376
10755
10073
12627
135719
117332
117765
5300
4977
19550
18497
6902
10987

101100
13192
11404
10617
10165
12585
136103
117040
117105
5389
5084
19615
18765
6932
11179

101680
13181
11536
10563
10171
12573
134997

116360
5433
5150
19757
18996
6954
11204

100878
13232
11420
10684
10115
12639
135715
117073
116940
5402
5097
19478
18579
6863
10966

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۶/۱۲/۰۹
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

090
084
164
098
064
121

!#VALUE
084
024
035
306
310
332
657

019
110
082
044
012
073
029
082
068
655
423
176
107
141
367
ﴰﺎﺭﻩ ۳۹
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

