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خالصه

در امریکا ،فدرال رزرو بعد از  21ماه نرخ بهره کلیدی را  0/12واحد درصد افزایش داد و از افزایش بیشتر نرخ بهره
در سال  1022سخن به میان آورد .افزایش تورم در ماه نوامبر این ظن را تقویت نمود .همچنین خرده فروشی و تولیدات
صنعتی در ماه نوامبر رشد مناسبی نداشتند.
در منطقه یورو ،نرخ تورم در ماه نوامبر در سطح  0/6درصد متوقف شد .همچنین تولیدات صنعتی در ماه اکتبر نسبت
به ماه قبل 0/2 ،درصد کاهش یافت.
در انگلستان ،بانک مرکزی انگلیس در نشست  22دسامبر 1026به تثبیت نرخ بهره و ادامه برنامه خرید دارایی توسط
این بانک ،در سطح فعلی رأی مثبت داد.
در ایتالیا ،مازاد تجاری این کشور در ماه اکتبر  4/3میلیارد یورو افزایش یافت.
در ژاپن ،روند نزولی شاخص قیمت تولیدکننده کندتر شد .آمارهای گزارش تانکان نشان داد که روند وخیمتر شدن
شرایط کسبوکارهای ژاپنی متوقف شده و اوضاع به آهستگی در حال تغییر به سمت بهبودی است .اما کسبوکارهای این
کشور هنوز به بهبود شرایط اطمینان کامل ندارند.
در بازار ارز ،همه عوامل متأثر از جلسه کمیته عملیات بازار باز بانک مرکزی امریکا بود .سخنان خانم یلن برای
کارشناسان و سرمایهگذاران بازار ارز غافلگیر کننده بود .در پی این غافلگیری ،دالر امریکا در برابر تمام ارزهای مورد
بررسی تقویت شد .تنها روبل روسیه موفق شد در هفته گذشته اندکی در برابر دالر تقویت شود.
در باز ار طال ،افزایش نرخ بهره امریکا و اظهارات مقامات فدرال رزرو در خصوص سه دور افزایش نرخ بهره در سال
 ،1022منجر به کاهش قیمت طال برای ششمین هفته پیاپی شد.
در بازار نفت ،سودگیری معاملهگران و افزایش ارزش دالر مانع از صعود قابل توجه قیمت نفت شد و قیمتها نسبت به
هفته قبل به طور تقریبی ثابت ماند.
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امريکا
افزاش نرخ بهره کلیدی
روز چهارشنبه هفته گذشته فدرال رزرو پس از  21ماه برای دومین بار بعد از بحران مالی سال  ،1002-1002نرخ
بهره هدف موسوم به نرخ بهره کلیدی را از  0/2درصد به  0/22درصد افزایش داد و اعالم نمود در سال  1022افزایش نرخ
بهره روند پرسرعتتری خواهد داشت .فدرال رزرو در شرایطی اقدام به افزایش نرخ بهره نمود که ترامپ رییس جمهور آینده،
قول سیاست مالی انبساطی ،کاهش مالیاتها و تسهیل قوانین کسب و کار را داده است .البته خانم یلن رییس فدرال رزرو بعد
از تصمیم این بانک ،اعالم نموده انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری امریکا ،اعضای فدرال رزرو را دچار نااطمینانی نموده و
سبب شده برخی از سیاستگذاران دیدگاه نامطمئنی برای آینده سیاستهای مالی داشته باشند .البته در این جلسه اکثر
سیاستگذاران بر ادامه روند افزایش نرخ بهره در سال  1022تأکید نمودهاند.
خرده فروشی
رشد خرده فروشی در اولین ماه از فصل ارائه تخفیفهای قیمتی ،کاهش یافت .نرخ رشد خرده فروشی در ماه نوامبر
در مقایسه با ماه قبل از آن ،تنها به  0/2درصد رسید .این در حالی بود که در ماه اکتبر نرخ رشد ماهانه  0/6درصد بود .رشد
خرده فروشی در ماه نوامبر مدیون افزایش در فروش لوازم منزل ،مواد غذایی و نوشیدنیها بوده است .البته در ماه نوامبر در
مقایسه با نوامبر سال گذشته ،خردهفروشی  3/2درصد افزایش یافته که با توجه به این فصل از سال مناسب ارزیابی شده است.
تورم
تورم در  21ماهه منتهی به ماه نوامبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به  2/2درصد افزایش یافته که  0/2واحد
درصد در مقایسه با تورم ماه اکتبر بیشتر است .در ماه نوامبر افزایش در نرخ اجاره مسکن و افزایش بهای انرژی از مهمترین
عوامل در افزایش تورم بوده است .هر چند تورم در ماه نوامبر افزایش یافته اما تورم پایه بدون در نظر گرفتن مواد غذایی و
انرژی بدون تغییر در مقایسه با ارقام ماه اکتبر در سطح  1/2درصد باقی مانده است.
تولیدات صنعتی
تولیدات صنعتی در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر  0/4درصد کاهش یافت .کاهش در تولیدات صنعتی در این ماه
به علت گرم بودن غیرمعمول هوا بوده که سبب کاهش تقاضا و تولید الکتریسته در امریکا شده است .در ماه نوامبر تولید برق
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و آب  4/4درصد کاهش یافته که در ادامه افت  1/2درصدی در ماه اکتبر ،در مقیاس ماهانه بوده است .تولیدات کارخانهای نیز
افت  0/2درصدی در ماه نوامبر در مقایسه با ماه قبل از آن داشت .اما تولیدات معدنی با توجه به افزایش تولید نفت رشد 2/2
درصدی را در همین مدت تجربه نمود.
تحلیل اقتصادی
افزایش نرخ بهره کلیدی ،افزایش فروش اوراق قرضه کوتاه مدت دولتی و سهام را در امریکا در پی خواهد داشت.
البته این روند در سایر کشورهای جهان نیز تجربه می شود و قیمت سهام و اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ و نوظهور
کاهش خواهد یافت .تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره در ساعاتی پس از اعالم سبب افزایش بازده اوراق قرضه کوتاه
مدت خزانهداری امریکا به باالترین سطح در  2سال گذشته ،بهای طال به پایینترین سطح طی  20ماه گذشته ،بهبود بازار
سهام و افت بهای نفت خام شد .با توجه به انتخاب ترامپ و انتقادات وی از پایین نگه داشته شدن نرخ بهره برای حمایت از
دولت اوباما ،فعاالن بازارهای مالی انتظار سه نوبت افزایش نرخ بهره کلیدی در سال  1022را دارند .این در حالی بود که در ماه
سپتامبر گذشته ،تنها  1نوبت افزایش نرخ بهره پیشبینی شده بود .روند افزایش تورم نیز سبب شده تا فعاالن بازار بیشتر به
پیشبینی اخیر خود تکیه نمایند که این مسئله نیز سبب تقویت دالر شده است.
در بخش واقعی اقتصاد هر چند اکثر بخشهای امریکا در حال رشد و بهبود هستند اما بخش صنعتی با توجه به قوی
بودن دالر و کمبود تقاضای کافی افت داشته و سایه رکودی مجدد ،این بخش را تهدید مینماید.
منطقه يورو
مطابق آمار مقدماتی منتشره ،شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای از  23/2واحد در ماه نوامبر به  24/9واحد در
ماه دسامبر رسید .همچنین شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  23/2واحد در ماه نوامبر به  23/2واحد در ماه دسامبر
کاهش یافت .عالوه بر آن ،شاخص مدیران خرید مرکب موسسهی مارکیت در ماه دسامبر بدون تغییر نسبت به ماه قبل در
سطح  23/9واحد باقی ماند.
تولیدات صنعتی منطقه یورو در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل 0/2 ،درصد کاهش یافت .تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر
نسبت به ماه اوت  0/9درصد کاهش یافته بود .در ماه اکتبر ،کاالهای مصرفی و کاالهای واسطهای به ترتیب  2/2و 0/2
درصد کاهش بیشترین سهم را در کاهش تولیدات صنعتی داشتند .همچنین تولیدات صنعتی در ماه اکتبر نسبت به ماه مشابه
سال قبل  0/6درصد افزایش یافت.
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نرخ تورم منطقه یورو در ماه نوامبر بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح  0/6درصد متوقف شد .نرخ تورم پس از
افزایش طی هفت ماه گذشته ،نتوانست به روند افزایشی خود ادامه دهد .همچنین شاخص بهای مصرف کننده در ماه نوامبر
نسبت به ماه قبل  0/2درصد کاهش یافت .این شاخص در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر  0/1درصد افزایش یافته بود.
مازاد تجاری منطقه یورو پایین تر از پیشبینی بازار( 19میلیارد یورو)  10/2 ،میلیارد یورو در ماه اکتبر افزایش یافت.
کاهش  2درصدی صادرات و کاهش  3درصدی واردات در این ماه نسبت به ماه قبل دلیل پایینتر بودن مازاد تجاری از
پیشبینی بازار بوده است .همچنین مازاد تجاری منطقه یورو در ده ماهه سال  1026با  22درصد افزایش نسبت به دوره مشابه
سال قبل به  113/2میلیارد یورو رسید.
شاخص حساسیت اقتصادی به عنوان یک شاخص پیشرو سالمت اقتصادی ،چشم انداز اقتصادی شش ماهه منطقه
یورو را نشان میدهد .این شاخص در  23دسامبر  1026منتشر شد .طبق این گزارش ،شاخص مذکور به  22/2واحد رسیده
که حدود  2/6واحد بیشتر از پیشبینیها بوده است .این شاخص در ماه نوامبر  22/2واحد گزارش شده بود .این پنجمین ماه
پیاپی است که شاخص مذکور افزایش یافته است.
آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
مطابق آمار مقدماتی منتشره ،شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای از  24/3واحد در ماه نوامبر به  22/2واحد در
ماه دسامبر افزایش یافت .همچنین شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  22/2واحد در ماه نوامبر به  23/2در ماه دسامبر
کاهش یافت .عالوه برآن ،شاخص مدیران خرید مرکب از  22/0واحد در ماه نوامبر به  24/2واحد در ماه دسامبر کاهش یافت.
نرخ تورم آلمان در ماه نوامبر بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح  0/2درصد تثبیت شد .همچنین شاخص بهای
مصرف کننده در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل  0/2درصد افزایش یافت.
ايتالیا
تولیدات صنعتی ایتالیا در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل تغییری نکرد .تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر نسبت به اوت،
 0/2درصد کاهش یافته بود .همچنین تولیدات صنعتی در ماه اکتبر نسبت به ماه مشابه سال قبل  2/3درصد رشد داشته است.
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مازاد تجاری ایتالیا در ماه اکتبر  4/3میلیارد یورو افزایش یافت .مازاد تجاری ایتالیا در ماه سپتامبر  3/2میلیارد یورو
افزایش یافته بود .صادرات در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل  1/1درصد کاهش یافت.

انگلستان
تصمیمات بانک مرکزی انگلستان در نشست روز پنجشنبه22 ،دسامبر  1026در خصوص نرخ بهره منتشر شد .بر این
اساس ،نرخ بهره پایه بدون تغییر در سطح زیر  0/12درصد باقی ماند .همچنین کمیته سیاست پولی با اتفاق آرا و در راستای
دستیابی به نرخ تورم هدفگذاری شده  1درصدی ،ادامه برنامه خرید دارایی در سطح فعلی ( 432میلیارد پوند) را تصویب کرد.

آمارهای اقتصادی
نرخ تورم انگلستان در ماه نوامبر باالتر از پیشبینی بازار به  2/1درصد رسید .تحلیلگران اقتصادی برای این ماه ،نرخ
تورم  2/2درصد را پیش بینی کرده بودند .همچنین شاخص بهای مصرف کننده در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل 0/1 ،درصد
افزایش یافت .بانک مرکزی انگلستان پیش بینی کرده تا در شش ماهه نخست سال  1022نرخ تورم به سطح هدف گذاری
شده ( 1درصد) برسد.
خرده فروشی در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل ،مطابق با پیشبینی بازار 0/1 ،درصد افزایش یافت .خرده فروشی در ماه
اکتبر نسبت به سپتامبر  2/2درصد افزایش یافته بود .افزایش خرده فروشی به منزله افزایش مخارج مصرفکننده و به تبع آن
اثرات مثبت روی تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
متقاضیان بیمه بیکاری در ماه نوامبر نسبت به ماه گذشته ،دو هزار و چهارصد نفر افزایش یافته که از میزان
پیش بینی (افزایش پنج هزار و پانصد نفری) برای این ماه پایینتر می باشد .همچنین نرخ بیکاری در ماه اکتبر رقم  4/2درصد
گزارش شده است.
تحلیل اقتصادی
خرده فروشی در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل  0/1درصد افزایش یافت .این در حالی است که خرده فروشی در ماه
اکتبر نسبت به سپتامبر  2/2درصد افزایش یافته بود .افت شدید رشد خرده فروشی در این ماه نگرانی ها نسبت به تضعیف
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تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم را افزایش داده است .رشد  0/1درصدی در ماه نوامبر بیشتر به واسطه حراجی "جمعه
سیاه" تامین شده است .در صورت نبود این حراجی ،به یقین خرده فروشی در نوامبر با افت باالیی روبهرو میشد .به نظر می-
رسد افزایش نرخ تورم در کاهش خرده فروشی موثر بوده است .بخش غیرخوراکی با  0/3درصد افزایش به واسطه فروش باال
در حراجی "جمعه سیاه" بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص خرده فروشی داشته است.
همچنین مطابق گزارشهای منتشر شده ،تولیدات صنعتی انگلیس در ماه اکتبر برای سومین ماه پیاپی بعد از
بریکسیت کاهش یافته است .تولیدات صنعتی با کاهش  2/3درصد در ماه اکتبر بیشترین کاهش از سپتامبر  1021را تجربه
کرد .بنابراین ،افت شدید خرده فروشی ،کاهش تولیدات صنعتی ،افزایش کسری تراز تجاری و افزایش نرخ تورم ،در کنار
سیاستهای انبساطی بانک مرکزی و نیز افزایش نااطمینانیها از روند اجرایی بریکسیت ،همگی ضربه جبرانناپذیری به
اقتصاد انگلیس در سال  1022وارد خواهد کرد .عالوه بر آن ،هفته گذشته مؤسسه ملی مطالعات اقتصادی و اجتماعی
پیشبینی خود از رشد اقتصادی سه ماهه چهارم  1026را با  0/2واحد درصد کاهش نسبت به پیشبینیهای قبلی ،معادل 0/4
درصد اعالم کرد .علیرغم موارد فوق که حاکی از نشانههای بروز رکود خفیف در اقتصاد بریتانیا میباشد ،باید تا هفته آینده
منتظر انتشار گزارش تفصیلی سرمایهگذاری کسب و کار در فصل سوم بود تا بتوان تصویر روشنتری از آینده اقتصاد انگلیس
در سال  1022ترسیم نمود.

ژاپن
شاخص سفارش ماشینآالت پایه در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل  4/2درصد افزایش یافت اما در مقیاس ساالنه
کاهش یافته است .شاخص قیمت تولیدکننده اندکی کمتر از میزان پیش بینی شده کاهش یافت .این شاخص که در دوازده ماه
منتهی به اکتبر  1/2درصد کاهش یافته بود ،در دوره منتهی به ماه نوامبر  1/1درصد کاهش یافت و برای پنجمین ماه متوالی
سرعت افت آن کم شد که خبر خوبی برای اقتصاد ژاپن محسوب می شود .کاهش افت قیمت مواد خام اولیه عمدهترین علت
کاهش افت این شاخص بوده است .در مقیاس ماهانه نیز این شاخص در ماه نوامبر  0/4درصد رشد داشت که بیشترین میزان
رشد آن از آوریل  1024بود ..شاخص مدیران خرید در ماه دسامبر  22/9واحد تخمین زده شد که باالتر از میزان پیشبینی
شده بود .علیرغم پیش بینی رشد  0/2درصدی شاخص تولیدات صنعتی در ماه نوامبر ،تخمین اولیه این شاخص نشان از ثابت
ماندن آن نسبت به ماه قبل است .اما دورنمای این شاخص که توسط وزارت اقتصاد ،تجارت و صنعت ژاپن اعالم میشود،
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حاکی از رشد  2/2درصدی شاخص تولیدات صنعتی در ماه آتی است .به نظر میرسد روند افزایش تولیدات صنعتی که از ماه
جوالی  1026آغاز شده ادامه یابد.
در هفته گذشته همچنین گزارش تانکان برای فصل چهارم  1026منتشر شد که به طور کلی نشان میدهد وخیمتر شدن
شرایط کسبوکارهای این کشور که به آهستگی اما به طور مداوم از نیمه سال  1022آغاز شده ،حداقل در فصل چهارم
متوقف شده است .شاخص صنایع تولیدی بزرگ برای اولین بار طی شش فصل گذشته بهبود یافت و از  6واحد در فصل قبل
به  20واحد ارتقاء یافت که بیشترین مقدار از ابتدای سال  1026است .همچنین شرایط کسب و کار از دیدگاه صنایع تولیدی
کوچک نسبت به فصل قبل اندکی بهبود یافته است .تضعیف ین و بهبود وضعیت بازار سهام ژاپن که پس از پیروزی ترامپ
اتفاق افتاد ،سبب امیدواری صنایع تولیدی این کشور به بهبود شرایط شده است .در بخش خدمات ،شرایط بدون تغییر بود که
کارشناسان علت عمده آن را ضعف مصرف بخش خصوصی به دلیل بدی آب و هوا عنوان نمودند .از سوی دیگر این گزارش
نشان داد شرکتها قصد دارند سرمایهگذاری خود تا پایان سال مالی ( 1026مارس  )1022را  2/2درصد افزایش دهند .این
رقم کمتر از میزان پیشبینی شده است و نشان میدهد شرکتهای ژاپنی هنوز در ادامه روند بهبود اقتصاد تردید دارند.
چین
اداره اطالعات مرکزی 2چین وابسته به کمیته ملی توسعه و اصالحات ساختاری 1این کشور در آخرین پیشبینی
برای نرخ رشد اقتصادی سال  1022رقم  6/2درصد را اعالم نموده که کمتر از رقم پیشبینی شده رشد اقتصادی برای سال
 1026میباشد .شایان ذکر است هدفگذاری دولت برای رشد اقتصادی سال  1026بین  6/2تا  2درصد بوده است.
خرده فروشی درماه نوامبر در مقایسه با ماه نوامبر سال گذشته  20/2درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد
ساالنه در ماه قبل  0/2واحد درصد بیشتر بوده است .همچنین در همین مدت نرخ رشد تولیدات صنعتی به  6/1درصد رسید
که  0/2واحد درصد بیشتر از رشد ساالنه در ماه اکتبر بوده است .افزایش در تولیدات صنعتی در ماه نوامبر به واسطه افزایش در
تولید فلزات غیرگرانبها بود .البته در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر میزان سرمایهگذاری خصوصی اندکی کاهش یافته است.
از این منظر رشد اقتصادی چین بیشتر از قبل به افزایش هزینههای دولتی و بدهی خانوارها متکی شده است.

1 State Information Center

2 National Development and Reform Commission
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با توجه به رشد  6/2درصدی اقتصاد چین در سه فصل گذشته در مقابل ارقام مشابه سال قبل ،به نظر میرسد اهداف
دولت در خصوص نرخ رشد اقتصادی در سال  1026به واسطه افزایش در هزینههای دولتی و رشد بخش مسکن ،قابل
دستیابی باشد .هر چند در ماه نوامبر نرخ رشد بخش مسکن افت نموده است.

کره جنوبی
بانک مرکزی کره جنوبی روز پنجشنبه هفته گذشته علیرغم اینکه فدرال رزرو نرخ بهره کلیدی را افزایش داد ،نرخ
بهره کلیدی کره جنوبی را تغییر نداده و در سطح  2/12درصد حفظ نمود .بانک مرکزی کره جنوبی در گذشته هر گونه تغییر
نرخ بهره کلیدی را به تغییر نرخ بهره کلیدی امریکا منوط نموده بود .اما شرایط فعلی اقتصاد کره و ناآرامی سیاسی در این
کشور سبب شده بانک مرکزی حفظ نرخ بهره کلیدی در سطح کنونی را ترجیح دهد .در این شرایط کاهش بیشتر نرخ بهره در
کره با وجود تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی ،سبب خروج سرمایه از این کشور و افت بازارهای مالی از جمله بازار سهام را سرعت
خواهد بخشید .افزایش نرخ بهره نیز به طور حتم افت رشد اقتصادی را در شرایط کنونی در برخواهد داشت .به علت ناآرامی
سیاسی ،برخی از شرکتهای کرهای نسبت به تصمیمگیری و اعالم سرمایه گذاری جدید برای سال  1022اقدام قطعی صورت
ندادهاند .روندی که در سالهای گذشته مرسوم بوده است.
روسیه
شاخص مدیران خرید روسیه در بخش خدمات نشان از بهبود اوضاع دارد .این شاخص از  21/2واحد در ماه اکتبر به
 24/2واحد در ماه نوامبر افزایش یافته است .افزایش در بهای نفت نیز این امید را بهوجود آورده که روسیه در سال  1022از
رکود خارج شود .روند افزایش سطح عمومی قیمتهای مصرفکننده در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر تغییر نکرده است .در
ماه نوامبر در مقایسه ماه اکتبر سطح عمومی قیمتها  0/4درصد افزایش داشته که برابر با افزایش آن در ماه اکتبر بوده است.
تحوالت بازار ارزهای عمده

روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش ین در برابر هر دالر  1/11درصد و فرانک سوئیس در برابر هر
دالر امریکا  0/91درصد تضعیف گردیدند .ارزش دالر امریکا روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر یورو 2/06
درصد و در برابر پوند  0/2درصد تقویت شدند .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده
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 2/0422-2/0636دالر و هر پوند در محدوده  2/1410-2/1622دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه
 222/03-222/22ین متغیر بود.

عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 هفته گذشته فدرال رزرو در جلسه ماه دسامبر کمیته عملیات بازار باز نرخ بهره کلیدی موسوم به نرخ وجوه
فدرال را افزایش داد و احتمال افزایش آن در سال آتی را از دو به سه مرحله افزایش داد .البته همه
کارشناسان و سرمایهگذاران انتظار افزایش  0/12درصدی نرخ بهره وجوه فدرال در جلسه ماه دسامبر را
داشتند .اما آنچه غافلگیرکننده بود و واکنش شدید بازار را به صورت افزایش ارزش دالر در برابر سایر ارزها
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به دنبال داشت ،افزایش تعداد دفعات باالبردن نرخ بهره در سال  1022بود که در جلسه ماه سپتامبر این
افزایش  1بار اعالم شده بود.
 پس ا ز جلسه روز چهارشنبه فدرال رزرو و سخنان خانم یلن در کنفرانس خبری پس از جلسه ،این انتظار در
بازارهای مالی شکل گرفت که ممکن است بانک مرکزی امریکا در صورت لزوم باز هم سرعت افزایش
نرخ بهره را در سال آینده میالدی افزایش دهد .با توجه به برنامههای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب
که به دنبال افزایش مخارج دولتی از طریق افزایش  2تریلیون دالری کسری بودجه و در نتیجه افزایش
فشارهای تورمی است اتخاذ چنین موضعی از سوی فدرال رزرو کامال منطقی و محتمل به نظر میرسد.
تحوالت فوق باعث اوج گیری دالر در روزهای پایانی هفته در برابر سایر ارزها شد .به طور مثال دالر در
برابر یورو به باالترین سطح  24سال اخیر خود دست یافت و راه را برای ایجاد برابری هر یورو در برابر هر
دالر فراهم ساخت.
عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
 تا قبل از برگزاری جلسه کمیته عملیات بازار باز فدرال رزرو این نگرانی وجود داشت که ممکن است خانم
یلن و همکاران او در جلسه مذکور ،سیاست دوگانهای را در پیش بگیرند .به این معنی که نرخ بهره را 0/12
درصد افزایش دهند اما در مقابل در خصوص آسیبپذیری رشد اقتصادی و افزایش شدید ارزش دالر در
ماههای اخیر ابراز نگرانی نمایند .این موضوع میتوانست در صورت تحقق باعث سقوط شدید دالر پس از
برگزاری جلسه گردد .به همین دلیل سرمایهگذاران تا قبل از برگزاری جلسه ترجیح دادند تا موقعیت فزونی
دالر در برابر سایر ارزها را کاهش دهند .این موضوع زمینه ساز ضعف دالر تا قبل از برگزاری جلسه کمیته
بازار باز فدرال در روز چهارشنبه بود.


پس از پیشروی سریع دالر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به دلیل مواضع فدرال رزرو ،سودگیری و
اصالح قیمت در روز جمعه موضوعی بود که هم انتظار میرفت و هم اتفاق افتاد .البته تصحیح قیمت دالر
اندک بود و نشان داد همچنان دلیل زیادی برای خرید و حفظ دالر توسط سرمایهگذاران وجود دارد .با وجود
افت روز جمعه ،شاخص دالر توانست سریعترین افزایش هفتگی در یک ماه گذشته را ثبت نماید.

فدرال رزرو باز هم منشا تغییرات بزرگ در بازار ارز شد .پس از ماهها صحبت و گمانهزنی در مورد افزایش نرخ بهره وجوه
فدرال در ماه دسامبر ،کار به جایی رسید که در روزهای نزدیک به برگزاری جلسه ،شانس افزایش نرخ بهره در بازار آتی بهره
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وجوه فدرال به صد درصد رسیده بود .از آنجا که بازارهای مالی به طور کامل افزایش  0/12واحد درصدی نرخ بهره وجوه
فدرال را در معادالت خود لحاظ کرده بودند ،انتظار میرفت که پس از افزایش نرخ بهره مذکور توسط فدرال رزرو ،تغییر خاصی
در قیمتهای ارز رخ ندهد .اما دیدگاه مقامات فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره وجوه فدرال در سال 1022
غافلگیر کننده بود .در الگوی نقطهای 2منتشره توسط فدرال رزرو که حاکی از رای هر یک از اعضای کمیته عملیات بازار باز
در مورد تعداد افزایش نرخ بهره در سال آینده میالدی است ،اکثر اعضای کمیته بازار باز بر این باور بودند که فدرال رزرو در
سال  1022سه بار و هر مرتبه  0/12واحد درصد نرخ بهره را افزایش خواهد داد .گفتنی است در جلسه ماه سپتامبر این اعضا
به دو بار افزایش نرخ بهره در سال آتی میالدی رای داده بودند .ضمن اینکه خانم یلن در سخنرانی پس از جلسه ،افزایش
 0/22واحد درصدی نرخ بهره در سال  1022را "تعدیل مالیم" نامید .استفاده از عبارت تعدیل مالیم به این معنی است که در
صورت لزوم ممکن است فدرال رزرو بیش از این مقدار نیز نرخ بهره را افزایش دهد.


درصد تغييرات هر دالر در برابر ساير ارزها
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سخنان خانم یلن جرات بیشتری به سرمایهگذاران برای ایجاد موقعیت فزونی دالر در برابر سایر ارزها ایجاد کرد.
شایان ذکر است افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و چشمانداز افزایشی آن در سال آتی در شرایطی است که
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عمده قرار میدهد .متاثر از ایجاد چنین فضایی ،هفته گذشته موج بلندی از خرید دالر در بازار ارز ایجاد شد که حتی
ارزی مثل پوند انگلیس که در شرایط مناسبی برای پیشروی قرار داشت را هم پس زد.
یورو در برابر دالر در هفته گذشته بیش از یک درصد تضعیف شد .موضعگیری هفته ماقبل بانک مرکزی اروپا برای
تمدید سیاست تسهیل مقداری تا پایان سال  ،1022نرخهای پایین بهره و بازدهی اوراق قرضه و شکنندگی اقتصاد
منطقه یورو ،واحد پولی مشترک را حتی بدون در نظر گرفتن تقویت دالر در موضع ضعف قرار داده بود .هفته گذشته
تقویت دالر و همچنین کاهش شاخص مدیران خرید غیرکارخانهای در آلمان تضعیف یورو در برابر دالر را تشدید نمود.
ضعف یورو به حدی است که صحبتهایی مبنی بر برابری یورو در برابر دالر در آینده نه چندان دور شنیده میشود .تنها
 4درصد تضعیف بیشتر یورو میتواند این برابری را محقق نماید .برخی پیشبینیهای معتبر از برابر شدن نرخ یورو -
دالر تا اواسط سال  1022خبر میدهند.
هفته گذشته آمارهای اقتصادی در انگلیس در بخش مصرف بسیار خوب بود .خرده فروشی افزایش یافت .تورم پایه
تقویت شد و دستمزد شاهد افزایش بود .این آمارهای مهم در شرایط عادی میتوانست باعث تقویت پوند حتی در برابر
دالر در روزهای خوب آن باشد .اما جلسه بانک مرکزی انگلیس و بیانیه پس از آن بهانهای شد تا معاملهگران اقدام به
فروش پوند نمایند .کارنی رئیس این بانک در هفته ماقبل گفته بود افزایش تورم بیش از سطح هدفگذاری شده را
تحمل نخواهد کرد .اما بیانیه پس از جلسه کمیته سیاست پولی بانک مرکزی نشان داد که به اعتقاد کارنی و همکاران او
تقویت اخیر پوند توانسته از سرعت افزایش تورم بکاهد و به این ترتیب از ریسک تشدید تورم کاسته شده است .این
موضوع شانس افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس در میان مدت را کاهش داد .ضمن اینکه بانک مرکزی
پیشبینی خود از رشد اقتصادی در سال  1022را نیز کاهش داد .این موارد بهانه خوبی بود تا در روزی که دالر یکه تاز
بازار ارز بود ،معاملهگران اقدام به فروش پوند در برابر آن نمایند.
شرایط اقتصادی ژاپن به ویژه تورم پایین ،بانک مرکزی این کشور را برای افزایش سیاستهای آسان پولی تحت
فشار قرار داده است .اما به نظر میرسد اقدام فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره و چشمانداز صعودی آن تا حدودی فشار را
از دوش بانک مرکزی ژاپن کاسته است .اقدام هفته گذشته فدرال رزرو ضمن اینکه دالر را تا  222/66ین تقویت نمود،
زمینه را برای تقویت دالر تا  210ین در آینده نزدیک را فراهم ساخت .تضعیف ین عالوه بر کمک به رشد اقتصاد
صادرات محور ژاپن ،زمینه تحریک و افزایش قیمتها را از ناحیه واردات فراهم خواهد ساخت .ناگفته نماند که پیروزی
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ترامپ و افزایش سریع نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا که افزایش شکاف آن با اوراق مشابه ژاپنی را به دنبال داشت در
تضعیف ین در برابر دالر در  2/2ماه گذشته موثر بوده است.
ارزهای وابسته به کاال در هفته گذشته حرفی برای گفتن نداشتند و همگی در برابر دالر تضعیف شدند .تقویت شدید
ارزش دالر برای اقتصاد های نوظهور هم مشکالتی ایجاد کرده و ریسک اعتباری این کشورها را افزایش داده است.
افزایش ارزش دالر هزینه تأمین مالی دالری این کشورها را که دارای بدهیهای دالری باالیی هم هستند افزایش داده
است .در میان ارزهای نوظهور در هفته گذشته تنها روبل رسیه بود که توانست در برابر دالر تقویت شود.
نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
نامارز/نرخ بهره

 3ماهه 

 9ماهه

 ماهه

 21ماهه

دالر (درصد)

0/9993

2/3299

-

2/4936

يورو

-0/3193

-0/1144

-

-0/0219

پوند

0/3930

0/1632

-

0/9924

فرانک

-0/9322

-0/4490

-

-0/1031

ين

-0/0304

0/0244

-

0/2220

درهم امارات

2/3334

2/9014

-

1/2903

يوآن مرجع

-

-

-

6/31

20/2620

20/2612

22/0196

22/1142

لیر ترکیه

بازارهای نوظهور
يوآن چین CNY

در هفته گذشته یوآن در بازار نقدی در برابر دالر  0/26درصد تضعیف شد و در محدوده هر دالر 6/2922 -6/9614
یوآن معامله گردید.
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روبل روسیه RUB

در هفته گذشته روبل روسیه در مقابلل دالر امریکلا  0/64درصلد تقویلت شلد .نوسلانات ایلن ارز در محلدوده هلر دالر
 60/4266- 61/4999روبل بوده است.

روپیه هند INR

در هفته گذشته روپیه هند در مقابل دالر امریکا  0/29درصد تضعیف شد .در هفته ملذکور هلر دالر امریکلا در محلدوده
 62/360 - 62/920روپیه نوسان نمود.
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لیر ترکیه TRY

در هفته گذشته لیر ترکیه در برابر دالر امریکا  0/22درصد تضعیف شد و هر دالر امریکا در محلدوده 3/4200–3/2492
لیر نوسان نمود.

وون کره جنوبی KRW

در هفته گذشته وون کره در برابر دالر امریکا  2/12درصد تضعیف شلد .در هفتله ملذکور هلر دالر امریکلا در محلدوده
 2262/32- 2229/32وون نوسان نمود.
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پیشبینی
هفته آینده در امریکا اخبار اقتصادی که بتواند بازار ارز را متأثر سازد وجود ندارد .به طور معمول در روزهای پایانی سال با کم
شدن نقدینگی در بازار ارز و بسته شدن حسابها ،زمینه برای تضعیف دالر فراهم میشود .اما به نظر میرسد که
سرمایهگذاران به اندازه کافی دلیل برای تحمل ریسک سودگیری از دالر و فشارهای نزولی بر آن در روزهای پایانی سال را
تحمل نمایند .به همین دلیل انتظار کاهش قابل توجه قیمت دالر در روزهای پایانی سال وجود ندارد .البته در میان مدت اگر
ترامپ نتواند انتظارات بازار مبنی بر افزایش یک تریلیون دالری کسری بودجه و کمک به رشد اقتصادی امریکا را فراهم نماید
بازار سهام ،بازدهی اوراق قرضه و همچین دالر با ریسک کاهش ارزش شدید رو به رو هستند .پیشبینی میشود هفته آینده
یورو همچنان در موضع ضعف در برابر دالر باقی بماند .با توجه به اینکه در انگلیس هم خبر خاصی وجود نخواهد داشت پوند-
دالر در دامنه فعلی نوسان خواهد کرد .چشم انداز هر دالر  210ین نیز پیش روی دالر-ین قرار دارد .ارزهای وابسته به کاال
در هفته آینده نقش آفرینی خواهند کرد .با توجه به تضعیف شدید این ارزها در هفتههای اخیر ،در صورت مثبت بودن اخباری
مثل صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا و یا خرده فروشی در کانادا ،احتمال تقویت این ارزها در برابر دالر و سودگیری از دالر
در مقابل آنها وجود دارد.
جدول پیشبینی ارزها (ماهانه)
میانگین

دامنه باال

دامنه پايین

دالر /ين

224

210

221

يورو /دالر

2/01

2/02

2/01

دالر /فرانک

2/01

2/01

0/99

پوند /دالر

2/19

2/31

2/11
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تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 1/29 ،درصد کاهش یافت .نوسانات هفته گذشته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  2230/21-2222/19دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.
روز چهارشنبه گذشته فدرال رزرو نه تنها نرخ بهره را  0/12واحد درصد افزایش داد ،بلکه طبق اظهارات مقامات
فدرال رزرو ،این بانک قصد دارد طی سال  ،1022بیش از سه مرحله برای افزایش نرخ بهره اقدام نماید .در پی این اقدام،
قیمت طال برای ششمین هفته پیاپی با کاهش همراه شد.
البته چنانچه سیاستهای مالی ترامپ بر اقتصاد آمریکا تأثیر مثبت بگذارد ،افزایش نرخ بهره در سال  1022محتمل
خواهد بود .در صورتی که سیاستهای مالی ترامپ نتوانند منجر به رشد سریع اقتصادی و تورم شود ،تمام انتظارات
سرمایهگذاران نقش بر آب خواهد شد و درنتیجه به اقتصاد آمریکا شوک منفی وارد خواهد شد .در پی این اقدام فدرال رزرو ،
هم به دلیل اثر مستقیم افزایش نرخ بهره و هم به دلیل افزایش شاخص دالر ،بازار طال سقوط کرد .شاخص دالر پس از انتشار
خبر افزایش نرخ بهره 0/23 ،درصد افزایش یافته و به باالترین سطح در  24سال اخیر رسید.
هر چند بازار طال خود را برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر آماده کرده بود .لذا این افزایش ،رویداد غافلگیر
کنندهای برای بازار نبود .اما چشم انداز افزایش نرخ بهره در سه مرحله برای سال  1022برای بازار شوکآور بود .البته نباید
فراموش کرد که سال پیش هم فدرال رزرو  ،چهار دور افزایش نرخ بهره در سال  1026را پیشبینی کرده بود .تحلیلگران
بازار معتقدند رونق اقتصادی تحت سیاستهای ترامپ ،فدرال رزرو را ناچار خواهد کرد این بار به پیشبینیهای خود عمل
کرده و نرخ بهره را سریعتر افزایش دهد.
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پیش بینی
بازار طال از ماهها قبل خود را برای افزایش نرخ بهره آماده کرده بود اما افزایش چند مرحلهای نرخها برای سال
 1022رویدادی شوکآور برای بازار طال بود .خروج سرمایهها از صندوقهای سرمایه گذاری تحت حمایت طال و تقاضای
فیزیکی ضعیف منجر به ادامه روند کاهشی طال طی هفتههای آتی خواهد شد.
به هر حال به نظر میرسد با افزایش نرخ بهره امریکا ،ناکامیهای بازار طال در سال  1026تکمیل و پرونده
رویدادهای موثر بر بازار در سال  1026بسته شده است .اکنون بازار طال منتظر حضور آقای ترامپ در کاخ سفید و نحوه اجرای
برنامههای اقتصادی ایشان و زمان افزایش بعدی نرخ بهره امریکا میباشد.

پیشبینی طی دوره

دامنه نوسان

هفته آتی

نزولی

یک ماهه

2000-2300

سه ماهه منتهی به فوریه 1022

2000-2300

تحوالت بازار نفت

بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/22 ،درصلد افلزایش یافلت .بله
نرخها ی پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکلا در محلدوده  20/90-21/92دالر معاملله گردیلد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  22/93دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه
هفته ماقبل آن 2/61 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنلت بله نلرخهلای پایلان وقلت بلازار نیویلورک در دامنله
 23/90-22/21دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن بله  24/92دالر رسلید .بله نلرخهلای پایلان وقلت بلازار
نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  20/96-23/14دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشلکه آن
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در سطح  21/22دالر قرار گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعه هفته ماقبل آن0/01 ،
درصد افزایش یافت.
قیمت نفت در روزهای ابتدایی هفته گذشته صعودی بود .بله دنبلال توافلق برخلی از کشلورهای تولیدکننلده نفلت
غیر اوپک با اعضای اوپک برای کاهش تولید ،قیمت نفت روز دوشنبه  6/2درصد افزایش یافت .کشورهای مذکور برای اولین
بار در طول تاریخ توافق نمودند روزانه  222هزار بشکه از تولیدات خود را بکاهند .روز سه شنبه امارات متحده عربلی ،قطلر و
کویت به برخی از مشتریان خود اعالم نمودند که تولیدات نفت خود را کاهش خواهند داد .این عامل در کنار افزایش تقاضا در
چین و هند سبب شد روند قیمت ها صعودی باشد اما سودگیری معاملهگران بازار مانع از رشد قابل توجه قیمتها شد .آژانلس
بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود که اواخر روز سهشنبه منتشر شد ،اعالم نملود اعضلای اوپلک در ملاه نلوامبر 34/1
میلیون بشکه نفت تولید کردهاند که  200هزار بشکه باالتر از آمار اعالمی اوپک بود .این آمار سبب شد پایبندی اعضای اوپک
به کاهش تولید نفت ،تا اندازهای مورد تردید واقع شود .این مؤسسه همچنین اعالم نمود با توجه به افزایش تقاضلای جهلانی
(به ویژه از سوی چین و روسیه در سال آینده) چنانچه کشورهای تولیدکننده نفت به تعهد خود پایبند باشند ،بازار نفت در نیمه
اول سال  1022دچار کسری شده و تقاضا از عرضه پیشی خوهد گرفت .کارشناسان پیش بینی کردهاند که در صورت اجلرای
کامل توافق ،قیمت نفت در هر بشکه  6دالر دیگر هم افزایش یابد .روز چهارشنبه افزایش ارزش دالر به دنبال افلزایش نلرخ
بهره امریکا ،و همچنین افزایش ذخایر نفت این کشور سبب شد قیمت نفت کاهش یابد .اظهارات رئیس جمهور جدید امریکلا
در خصوص لزوم حمایت از تولید نفت داخلی و صادرات گاز و همینطور صحبتهای مطلرح شلده از سلوی وزیلر اقتصلاد و
رئیس بانک مرکزی روسیه در خصوص تأثیر کاهش تولید نفت بر اقتصاد این کشور روند نزولی قیمتها را تشدید نملود .روز
جمعه گروه مالی  Goldman Sachsپیشبینی خود از قیمت نفت در سال آینده را افزایش داد و این امر در کنار خوشبینی
بازار به پایبندی کشورهای تولیدکننده نفت به اجرای برنامه اوپک ،منجر به ایجاد فضای مثبتی بر بازار شد که سبب افلزایش
قیمتها به سطح قیمتهای هفته پیش گردید .اما تقویت دالر و همچنین افزایش تعداد سکوهای نفتی امریکا مانع از تقویت
بیشتر قیمت شد.



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.

پیشبینی
هرچند کشورهای تولیدکننده نفت عضو اوپک و برخی از کشورهای غیرعضو توانستند بر سر کاهش تولید توافق نمایند،
اما همچنان در بازار تردیدهایی در خصوص پایبندی آنها به این توافق وجود دارد و قیمت نفت متأثر از تلقی بازار از این تعهد
خواهد بود .با توجه به اینکه تا آغاز ماه ژانویه و زمان اجرای توافق زمان چندانی باقی نمانده ،پیشبینی می شود معاملهگران
منتظر اقدامات عملی کشورهای تولیدکننده نفت بمانند و در نتیجه قیمت نفت تغییر قابل توجهی در هفته آتی نداشته باشد.
جدول پیشبینی قیمت نفت در هفته پیشرو (بهای نفت به دالر)
هفته آتی (متوسط)

يک ماه آينده

نفت برنت

61-19

61-41

61 -40

نفت امريکا

63-11

32-40

60-12



سه ماه آينده

ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ )ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ(  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪﻱ
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1395/09/26

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

ﺟﻤﻌﻪ
 09ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ

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
* 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
 12ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 13ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 14ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 15ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﺟﻤﻌﻪ
 16ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

100980
13132
11503
10636
10134
12677
135081
115829
115610
5569
5283
19796
19155
6890
11190

101070
13131
11518
10628
10121
12658
135184
115565
115855
5572
5298
19911
19251
6969
11285

102350
13285
11704
10537
10204
12563
135392
115462
116225
5390
5104
19793
19254
6949
11245

103560
13336
11818
10415
10300
12420
133978
113072
112695
5402
5090
19852
19274
6999
11366

102900
13338
11792
10451
10265
12485
134052
113516
113160
5521
5190
19843
19401
7012
11404

102470
13244
11667
10533
10205
12561
134737
114689
114709
5491
5193
19839
19267
6964
11298

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

2016/12/16
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

120
119
222
106
092
070
0700
-275
162
078
044
213
083
179

158
009
216
141
089
062
072
204
191
165
189
185
370
147
303
ﴰﺎﺭﻩ 40
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

