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خالصه

در امریکا ،شاخص  ISMکارخانهای از افزایش فعالیتهای کارخانهای در ماه پایانی سال  6102خبر داشت اما
تغییری در سطح فعالیت غیرکارخانهای ثبت نشد .در ماه دسامبر ،رشد اشتغال غیرکشاورزی در مقایسه با میانگین 06
ماهه کاهش یافته و با توجه به رشد مناسب میانگین دستمزدها ،از سختتر شدن شرایط بازار کار حکایت داشت .بیانیه
فدرال رزرو نیز پیشبینی دقیقتری از زمان و دفعات افزایش نرخ بهره کلیدی در سال  6102ارائه نداد.
در منطقه یورو ،مطابق آمار مقدماتی منتشره ،نرخ تورم باالتر از انتظارات بازار به  0/0درصد در ماه دسامبر6102
رسید .نرخ تورم در ماه نوامبر  1/2درصد گزارش شده بود.
در انگلستان ،آمار شاخصهای مدیران خرید در ماه دسامبر از بهبود وضعیت اقتصادی انگلیس در سه ماهه چهارم
حکایت دارد.
در ایتالیا ،نرخ تورم فراتر از پیشبینی بازار به  1/5درصد در ماه دسامبر رسید .نرخ تورم در ماه نوامبر  1/0درصد
گزارش شده بود.
در ژاپن ،شاخص مدیران خرید در ماه دسامبر مورد تجدید نظر مثبت قرار گرفت و از  50/3واحد در ماه نوامبر به
به  56/4واحد در ماه دسامبر رسید که باالترین میزان از دسامبر  6105بود.
بازار ارز اولین هفته کاری در سال جدید میالدی را با نوسان پشت سر گذاشت .شاخص دالر با وجود نوسان طی
هفته در پایان  1/10درصد کاهش یافت .در بین ارزهای مورد بررسی ،لیر ترکیه ضعیفترین ارز در برابر دالر بود .روپیه
هند ،پوند و ین نیز در برابر دالر تضعیف شدند .سایر ارزها یا در برابر دالر تقویت شدند و یا تغییری در برابر آن نداشتند.
بازار طال ،در پی انتشار آمار کمتر از حد انتظار برای اشتغال بخش غیرکشاورزی امریکا و افزایش تقاضای فیزیکی
چین با نزدیک شدن به سال نو چینی ،قیمت در هفته گذشته باالترین رشد هفتگی طی دو ماه اخیر را رقم زد.
در بازار نفت ،قیمت ها به طور تقریبی ثابت ماند .معاملهگران در انتظار اقدامات عملی کشورهای تولیدکننده نفت
جهت کاهش تولید هستند.
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امريکا
شاخص ISM
شاخص  ISMکارخانهای نشان داد این بخش ،سال  6102را با قوت بیشتری به پایان برده است .این شاخص از
 53/6در ماه نوامبر به  54/2در ماه دسامبر افزایش یافته و از افزایش فعالیتهای کارخانهای در ماه پایانی سال  6102خبر
داشت .شاخص مربوط به تولیدات کارخانهای و سفارشات جدید در ماه دسامبر به باالتر از  21افزایش یافت .نکته جالب
افزایش تعداد شاغلین این بخش بوده است که برای سومین ماه متوالی تجربه شده است .بر این اساس شاخص مربوط به
اشتغال به  53/0در ماه دسامبر افزایش داشته که باالترین سطح در  00ماه گذشته است.
در بخش غیر کارخانهای شاخص  ISMدر سطح  52/6در ماه دسامبر بدون تغییر در مقایسه با ماه نوامبر قرار گرفت.
در بخش کسب و کار شاخص مربوطه کمی افت نموده اما شاخص مربوط به سفارشات جدید رشد داشته و به باالترین سطح
 02ماه اخیر رسید.
اشتغال
اشتغال غیرکشاورزی در ماه دسامبر  052هزار نفر افزایش یافت .این در حالی بود که میانگین رشد سه ماه گذشته
 052هزار نفر و میانگین رشد آن در  06ماهه گذشته  001هزار نفر بوده است .افت رشد شاغلین این بخش که عمده اشتغال
امریکا را شامل میشود ،در شرایطی که نرخ افزایش دستمزدها در سطح باالیی است و نرخ بیکای در سطح اشتغال کامل قرار
دارد ،از سختتر شدن شرایط در بازار کار خبر دارد .از این رو برای افزایش رشد اقتصادی در شراطی فعلی باید تنها به افزایش
بهرهوری و افزایش مشارکت نیروی کار امید داشت .چرا که افزایش بیشتر اشتغال بسیار پرهزینه خواهد بود .در ماه دسامبر
مشارکت نیروی کار 0با  1/0واحد درصد افزایش نسبت به ماه نوامبر به سطح  26/2درصد رسید.
میانگین نرخ دستمزدها در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل از آن  1/4درصد افزایش داشته که بر این اساس در سال
 6102در مجموع  6/9درصد افزایش در سطح دستمزدها به ثبت رسیده است .به طور معمول این میزان افزایش دستمزدها در
شرایط که اقتصاد در باالترین سطح چرخههای اقتصادی قرار داشته ،به ثبت رسیده است.
آمارهای اشتغال غیرکشاورزی نشان میدهد در بخش صنعتی در ماه دسامبر اشتغال  02هزار نفر و میزان ساعات
کاری در هفته  1/0ساعت افزایش یافته که از بهبود وضعیت و تثبیت شرایط در بخش صنعتی خبر دارد .این ارقام در تعارض
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منظور درصدی از نیروی کار است که یا مشغول به کار هستند و یا به دنبال کار میگردند.
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با خبر افت  6/4درصدی سفارش کارخانهای در ماه نوامبر در مقایسه با ماه قبل از آن بود .به نظر میرسد افت سفارش
کارخانهای در ماه نوامبر مقطعی بوده و ادامه نداشته باشد.
با توجه به کاهش رشد اشتغال غیرکشاورزی ،نرخ بیکاری از  4/2درصد در ماه نوامبر به  4/2درصد در ماه دسامبر
افزایش یافت .علی رغم رشد اندک در نرخ بیکاری ،از آنجایی که نرخ بیکاری در سطح اشتغال بلندمدت مورد نظر فدرال رزرو
قرار دارد ،نمیتوان از افزایش نرخ بهره در سال  6102نا امید شد.
بیانیه فدرال رزرو
هفته گذشته بیانیه جلسه فدرال رزرو در تاریخ  03-04دسامبر منتشر شده و از وجود نااطمینانی در خصوص شرایط
اقتصادی آینده در بین اعضا کمیته بازار باز فدرال رزرو حکایت داشت .این اعضا با توجه به انتخاب ترامپ به عنوان رییس
جمهور جدید امریکا ،در حوزه سیاستهای مالی دولت آینده بهخصوص در مورد میزان و نحوه افزایش در سیاستهای مالی و
کاهش مالیاتها و تاثیر احتمالی آن بر نرخ رشد اقتصادی ،اظهار نااطمینانی نمودند .با توجه به نااطمینانیهای موجود ،برخی از
اعضا تصمیمگیری در خصوص میزان و دفعات افزایش نرخ بهره کلیدی در سال  6102را منوط به تاثیر سیاستهای مالی بر
اقتصاد نموده بودند.
همچنین برخی از اعضا با توجه به شرایط کنونی بازار کار و وجود شرایط اشتغال کامل و افزایش سطح دستمزدها،
اجرای سیاستهای مالی از سوی ترامپ را موجب افزایش سریعتر تورم در سال آینده دانسته و خواستار تشدید سیاست پولی
انقباضی و افزایش سرعت رشد نرخ بهره کلیدی شده بودند.
تحلیل اقتصادی
افت رشد اشتغال غیرکشاورزی در ماه دسامبر که از سختتر شدن شرایط بازار کار خبر داشت ،نشان دهنده افزایش
فشار بر سطح دستمزدها بوده که میتواند در نهایت به افزایش فشارهای تورمی ختم شود .این در شرایطی است که افزایش
کسری بودجه و مخارج دولت و همچنین تعرفههای وارداتی از سوی دولت ترامپ ،میتواند افزایش در فشارهای تورمی را
تشدید نماید .این شرایط همزمان با افزایش رشد اقتصادی ،محرکی برای فدرال رزرو به منظور مهار تورم و افزایش نرخ بهره
کلیدی خواهد بود .از این رو سناریو سه مرتبه افزایش نرخ بهره کلیدی در سال  6102از سوی فدرال رزرو دور از ذهن به نظر
نمیرسد .اما افزایش ارزش دالر در مقابل سایر ارزهای جهانروا به عنوان سدی در مقابل بهبود ترازتجاری امریکا و بهبود
رشد به خصوص در بخشهای صنعتی و خدماتی مطرح است.
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منطقه يورو
آمارهای اقتصادی
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،نرخ تورم منطقه یورو در ماه دسامبر  6102باالتر از انتظارات بازار به  0/0درصد
رسید .نرخ تورم در ماه نوامبر  1/2درصد گزارش شده بود .این باالترین نرخ تورم از سپتامبر  6103میباشد .با بررسی اجزای
تشکیل دهنده شاخص قیمت مصرف کننده در منطقه یورو  ،بخش انرژی باالترین رشد ساالنه را در ماه دسامبر معادل 6/5
درصد داشته است .پس از آن ،بخش خدمات با  0/6درصد و مواد غذایی ،آشامیدنیها و تنباکو با  0/6درصد افزایش باالترین
سهم را از افزایش نرخ تورم در ماه دسامبر داشتند.
شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  53/0واحد در ماه نوامبر به  53/2واحد در ماه دسامبر افزایش یافت .همچنین
شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای در ماه دسامبر بدون تغییر نسبت به ماه نوامبر 54/9 ،واحد گزارش شده است .عالوه بر
آن ،شاخص مدیران خرید مرکب موسسهی مارکیت از  53/9واحد در ماه نوامبر به  54/4واحد در ماه دسامبر افزایش یافت.
خرده فروشی در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل  1/4درصد کاهش یافت .خرده فروشی در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر
 0/4درصد افزایش داشت .همچنین خرده فروشی در ماه نوامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل  6/3درصد افزایش یافته است.
شاخص اعتماد بخش خدمات از  06واحد در ماه نوامبر به  03واحد در دسامبر افزایش یافت .همچنین شاخص اعتماد
بخش صنعت از  -0/0در ماه نوامبر به صفر واحد در دسامبر رسید.
شاخص اعتماد مصرف کننده از  -2واحد در ماه نوامبر به  -5واحد در ماه دسامبر افزایش یافت.
آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  53/0واحد در ماه نوامبر به  54/3واحد در ماه دسامبر افزایش یافت .همچنین
شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای از  55/5واحد در ماه نوامبر به  55/2واحد در ماه دسامبر رسید .عالوه بر آن ،شاخص
مدیران خرید مرکب موسسهی مارکیت از  54/0واحد در ماه نوامبر به  55/6واحد در ماه دسامبر افزایش یافت.
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،شاخص قیمت مصرفکننده آلمان در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل ،باالتر از
پیشبینی بازار ،معادل  1/2درصد افزایش یافت .این شاخص در ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر  1/0درصد رشد داشته است.
همچنین نرخ تورم آلمان در ماه دسامبر فراتر از پیشبینی بازار به  0/2درصد رسید .نرخ تورم در ماه نوامبر  1/0درصد گزارش
شده بود.
خرده فروشی در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل  0/0درصد کاهش یافت .خرده فروشی در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر
 6/5درصد افزایش داشت .همچنین خرده فروشی در ماه نوامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل  3/6درصد افزایش یافته است.
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تحلیل اقتصادی
تورم منطقه یورو در ماه دسامبر باالترین نرخ رشد طی سه سال گذشته را تجربه کرده و اولین باری است نرخ تورم از
سپتامبر  6103که سطحی باالتر از  0درصد را ثبت مینماید .تورم در ماه دسامبر باالتر از پیش بینی بازار  1/5واحد درصد
نسبت به ماه نوامبر افزایش و به  0/0درصد رسید .این رشد همچنان پایینتر از نرخ هدفگذاری شده  6درصدی توسط بانک
مرکزی اروپا میباشد .نرخ تورم به واسطه سیاستهای بانک مرکزی اروپا از  -1/6درصد در فوریه  6102در طول ده ماه به
 0/0درصد در دسامبر  6102رسید .در حالی که کوچکترین تغییر در نرخ تورم میتواند بازارهای مالی را تحت شعاع قرار دهد،
افزایش غیرمنتظره تورم ممکن است تسهیل پولی بانک مرکزی را محدود نماید .این موضوع اقدام ماه گذشته کمیته سیاست
پولی بانک مرکزی اروپا مبنی کاهش برنامه خرید دارایی آن بانک را توجیه مینماید .اجرای برنامه خرید دارایی بانک مرکزی
اروپا طی سال گذشته ،نرخ بازدهی اوراق قرضه را در پایینترین سطح نگه داشته و بازارهای سهام منطقه یورو را رونق داده
است .افزایش دور از انتظار تورم منجر به افزایش انتظارات بازار شده و منجر به افزایش بازدهی اوراق قرضه خواهد شد.
افزایش نرخ تورم منجر به افزایش بازدهی اوراق قرضه  01ساله آلمان از منفی  1/009درصد در سال گذشته به  1/600درصد
در روز چهارشنبه گذشته شده است.
افزایش نرخ تورم در کنار نرخ بهره حدود صفر درصد سپردهها ،به معنی نرخ بهره واقعی منفی و کاهش ارزش پول
پسانداز کنندگان میباشد .هر چند خروج از نرخ بهره صفر درصد دشوار و زمانبر است ،اما به طور منطقی بانک مرکزی
بایستی سیاست افزایش نرخهای بهره را آغاز نماید.
با توجه به انتشار سایر آمارها از وضعیت اقتصادی منطقه یورو در ماه دسامبر ،به نظر میرسد این منطقه سال 6102
را با بهبود وضعیت شاخصهای اقتصادی به پایان رسانده و با شرایط بهتری سال  6102را شروع خواهد کرد .به هر حال طی
هفتههای آتی آمار منتشره از بخش صنعت ،سرمایهگذاری و تولید ناخالص داخلی منطقه یورو ،وضعیت کلی منطقه یورو در
سال  6102را مشخص خواهد کرد.

ايتالیا
شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  53/3واحد در ماه نوامبر به  56/3واحد در ماه دسامبر کاهش یافت .همچنین
شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای از  56/6واحد در ماه نوامبر به  53/6واحد در ماه دسامبر افزایش یافت.



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

شاخص بهای مصرف کننده در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل  1/4درصد افزایش یافت .این شاخص در ماه نوامبر
نسبت به ماه اکتبر  1/0درصد کاهش داشت .همچنین نرخ تورم در ماه دسامبر به  1/5درصد افزایش یافت .نرخ تورم در ماه
نوامبر  1/0درصد گزارش شده بود.
انگلستان
شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  55/6واحد در ماه نوامبر به  52/6واحد در ماه دسامبر افزایش یافت .همچنین
شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای در ماه دسامبر از  53/2واحد به  52/0واحد افزایش داشت .عالوه بر آن ،شاخص
مدیران خرید بخش ساخت و ساز از  56/0واحد در ماه نوامبر به  54/6واحد در ماه دسامبر افزایش یافت.
تحلیل اقتصادی
شاخص مدیران خرید بخش خدمات با رشد  0واحدی در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل به  52/6واحد رسید که
باالترین میزان طی  02ماه اخیر بوده است .طی ماههای گذشته ،اشتغال این بخش افزایش و انتظارات کسب و کار بهبود یافته
است .همچنین شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز با افزایش  0/4واحدی به رقم  54/6واحد رسیده که باالترین میزان
از مارس  6102بوده و نشان دهنده رشد شتابان و قوی در کسب و کار و اشتغال این بخش میباشد .این آمارها نشان از
مقاومت باالی اقتصاد انگلیس در مقابل تبعات منفی بریکست دارد.
هفته آینده ،مؤسسه ملی مطالعات اقتصادی و اجتماعی پیشبینی رشد اقتصادی فصل چهارم  6102را منتشر خواهد
کرد .همچنین هفته آتی آمارهای مربوط به بخش تولیدات صنعتی و کارخانهای انگلیس در ماه نوامبر منتشر خواهد شد.
تولیدات صنعتی و کارخانهای در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر به ترتیب  0/3درصد و  1/9درصد افت کردند .هم اکنون،
تحلیلگران بازار رشد  1/2و  1/5درصدی را برای تولیدات صنعتی و کارخانهای در ماه نوامبر نسبت به اکتبر پیشبینی
کردهاند .با وجود این ،حتی در صورت تحقق پیشبینیها ،هنوز تولیدات صنعتی و کارخانهای پایینتر از سطوح خود در ماه
سپتامبر خواهند ایستاد .در صورتی که تولیدات صنعتی و کارخانهای نتوانند افت شدید ماه اکتبر را در ماه پایانی سال 6102
جبران نمایند ،به احتمال زیاد رشد تولید ناخالص داخلی در فصل چهارم در سطحی پایینتر از رشد اقتصادی فصل سوم خواهد
بود .مگر اینکه رشد سرمایهگذاری کسب و کار در فصل چهارم به رقمی فراتر از عملکرد فصل سوم دست یابد.
ژاپن
سال  6102با نشانه خوبی از اقتصاد ژاپن آغاز شد .شاخص مدیران خرید در ماه دسامبر مورد تجدید نظر مثبت قررار
گرفت .این شاخص که پیشبینی میشد از  50/3واحد در ماه نوامبر به  50/9واحد افزایش یابد ،فراتر از انتظار افزایش یافته و
به  56/4واحد در ماه دسامبر رسید که باالترین میزان از دسامبر  6105بود.
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چین
آخرین اخبار از تاثیر محدودیتهای بانک مرکزی چین برای خروج سرمایه ،حاکی از آن است که بانکهای چینی تبدیل یوآن
به ارزهای خارجی برای خرید داراییها ،اوراق بهادار و بیمههای عمر خارجی را متوقف نمودهاند .همچنین بانکها و موسسات
مالی چینی باید تمام نقل و انتقالت مالی بیش از  51هزار یوآن را به بانک مرکزی گزارش نمایند .قبل از این نقل و انتقال
مبالغ باالی  611هزار یوآن باید به بانک مرکزی گزارش میشد .اعمال محدودیتها سبب شده تا خروج منابع یوآن از بازار
داخلی به سمت بازارهای مالی  Off-shoreکاهش یابد .این مسئله سبب شده تا از اواسط هفته گذشته نرخ بهره یکشبه
یوآن در بازار مالی هنگکنگ به عنوان مهمترین بازار  Off-shoreیوآن به شدت افزایش یابد که از کاهش نقدینگی یوآن در
این بازار خبر داشت .همچنین اختالف نرخ برابری یوآن در مقابل دالر در بین دو بازار داخلی و  Off-shoreبه باالترین سطح
از سال  6101رسید.

ترکیه
ادامه ناآرامیها در ترکیه و افزایش ریسک سیاسی این کشور تأثیر خود را بر شاخصهای اقتصادی گذاشت و سربب
تضعیف لیر ترکیه در هفته اخیر شد .شاخص مدیران خرید این کشور در ماه دسامبر برای سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرد و
از  40/0واحد در ماه نوامبر به  42/2واحد در ماه دسامبر تنزل یافت .شاخص قیمت مصرف کننده در ماه دسامبر نسبت به ماه
قبل  0/24درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش ماهانه طی ده ماه گذشته بوده است .در مقیاس ساالنه نیز ایرن شراخص
 0/53درصد افزایش یافت .علت عمده آن ،افزایش بهای غذا ،آشامیدنیها و تنباکو اعالم شده است .به عرالوه تضرعیف لیرر
منجر به افزایش قیمت سوخت و در نتیجه افزایش بهای حمل و نقل شده است .از سوی دیگر ،شاخص قیمت تولیدکننرده در
ماه دسامبر نسبت به ماه قبل  6/90درصد افزایش یافت که بیشترین رشد از اوایل سال  6104به شرمار مریرود .در مقیراس
ساالنه نیز این شاخص  9/94درصد افزایش یافته که نشان دهنده رشد بیشتر شاخص قیمت مصرف کننده در مراههرای آتری
خواهد بود .همچنین تورم پایه نیز که تغییرات قیمت غذا و انرژی را درنظر نمیگیرد ،در ماه دسامبر بره  2/5درصرد افرزایش
یافت و نسبت به تورم  2درصدی ماه نوامبر افزایش قابل توجهی داشته است .به این ترتیب بانک مرکزی ترکیه از دستیابی به
تورم هدف  5درصدی خود بازماند .افزایش تورم و تضعیف لیر ،فشارها را بر بانک مرکزی این کشور برای اعمال سیاست پولی
افزایش داده و احتمال اتخاذ تصمیماتی نظیر افزایش نرخ بهره توسط این بانک در جلسه روز  64ژانویه را تقویت میکند.
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هند
دولت هند در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی ،اقدام به جمع آوری اسکناسهای درشت پانصرد و
هزار روپیهای نموده است .این مسئله سبب بروز برخی از مشکالت اجتماعی از قبیل کمبرود پرول نقرد و ایجراد صرفهرای
طوالنی جهت تحویل اسکناسهای درشت و ثبت حساب اعتباری جایگزین شده است .کمبود پول نقد ،سبب شده تا برخی از
بخشهای اقتصادی از جمله تجارت ،کشاورزی و بخش حمل و نقل با مشکالتی رو به رو شوند .مشرکالت ناشری از کمبرود
پول درشت در بانکها و دستگاههای خودپرداز نیز مشهود بود .برخی از اقتصاددانان هندی این سیاست را موجب کنرد شردن
رشد اقتصادی به خصوص در بخش خدمات ،در این مقطع زمانی میدانند .با توجه به روند رو به رشد بانکداری الکترونیکی در
هند به نظر میرسد مشکالت اخیر مقطعی بوده و به زودی حل شوند.

تحوالت بازار ارزهای عمده

روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش ین و فرانک سوئیس در برابر هر دالر امریکا به ترتیب 1/10
درصد و  1/10درصد تقویت گردید .ارزش دالر امریکا روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر هر یورو و هر پوند
به ترتیب  1/06درصد تضعیف و  1/49درصد تقویت شد .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در
محدوده  0/1412-0/1212دالر و هر پوند در محدوده  0/6632-0/6409دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه
 005/35-002/25ین متغیر بود.
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عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
مداخله بانک مرکزی چین هفته گذشته در بازار ارز ضمن اینکه باعث تقویت یوان در برابر دالر شد بسیاری از سرمایهگذاران را
به فروش دالر ترغیب نمود به طوری که موجی از فروش دالر تا روز جمعه در بازار جهانی به هم پیوسته ارز ایجاد شد .البته
انتشار گزارش اشتغال امریکا در روز جمعه این موج فروش دالر را مهار نمود .گفتنی است صعود دالر به باالترین سطوح
تاریخی خود در برابر سایر ارزها ،ریسک سرمایهگذاری روی این ارز را افزایش داده است .این موضوع ،سرمایهگذاران را برای
خروج سریع از وضعیت فزونی دالر در وضعیت آماده باش قرار داده البته به نظر میرسد هنوز موعد فروش فرا نرسیده است.
عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 آمارهای اقتصادی مثبت اقتصاد امریکا در ابتدای هفته باعث تقویت دالر در برابر سایر ارزها شد .شاخص دالر در روز
سه شنبه به باالترین سطح تاریخی در  04سال گذشته رسید.
 رشد  3درصدی میانگین دستمزد ساعتی در امریکا منتشره در گزارش اشتغال ماه دسامبر توانست دالر را که در میانه
هفته تضعیف شده بود در روز جمعه تقویت نموده و به مسیر صعودی بازگرداند .شایان ذکر است باال رفتن فشار هزینه
دستمزد میتواند افزایش تورم را به دنبال داشته و فدرال رزرو را وادار سازد تا افزایش نرخ بهره کلیدی را تسریع نماید.
شاخص دالر  1/10درصد از ارزش خود را در هفته گذشته از دست داد .همانطور که در گزارشهای قبلی نیز گفته شد؛ از 0
نوامبر یعنی زمان پیروزی ترامپ ،دالر رشد قابل توجهی داشته و همین موضوع باقی ماندن در وضعیت فزونی دالر را برای
سرمایهگذاران با ریسک زیادی همراه ساخته است .در مقابل ،همچنان انگیزه برای افزایش و یا حفظ وضعیت فزونی دالر
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وجود دارد .زیرا چشم انداز اقتصادی امریکا روشنتر و نرخ بازدهی داراییها در این کشور باالتر از سایر نقاط جهان است .به
همین دلیل بسیاری بر این باورند که هنوز زمان فروش دالر فرا نرسیده است.
روز سه شنبه ،مجموعه گزارشها و آمارهای اقتصاد امریکا منتشر شد که در عین سازگاری با یکدیگر ،چشمانداز روشنی را
پیش روی اقتصاد این کشور قرار داد .فعالیتهای کارخانهای و مطالبات بیکاری در وضعیت مناسبی در ماه دسامبر قرار داشت.
همین موضوع دلیل خوبی برای دالر بود تا در برابر سایر ارزها تقویت شود .شاخص دالر در روز سه شنبه توانست رکورد
چهارده ساله جدیدی را به ثبت برساند .در ادامه در میانه هفته اخبار مثبت تازهای از اقتصاد امریکا منتشر نشد .در مقابل
افزایش تورم در اروپا در ماه دسامبر بهانه خوبی برای پیشروی یورو در برابر دالر شد .شایان ذکر است تورم اروپا نزدیک به
یک سال در محدوده بسیار نازل نزدیک به صفر قرار داشت و از این نظر خبر افزایش تورم میتواند در آینده ارزش یورو بسیار
موثر باشد و حتی باعث تغییر نگرش سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اروپا گردد .موضوع دارای اهمیت دیگر که در هفته
گذشته منجر به تضعیف دالر شد دخالت دولت چین در بازار ارز با هدف جلوگیری از تضعیف یوان بود که موجی از فروش دالر
در برابر سایر ارزها ایجاد نمود .مداخله دولت چین در واقع به صورت کاتالیزوری در بازار ارز بود و بهانهای شد تا سرمایهگذاران
اقدام به فروش دالر نمایند .البته گزارش اشتغال امریکا در روز جمعه از تضعیف زیاد دالر در کل هفته جلوگیری کرد .با اینکه
تعداد اشتغال ایجاد شده در ماه دسامبر کمتر از انتظار بود و حتی نرخ بیکاری افزایش اندکی داشت اما نکات بسیار مهم و
مثبتی برای اقتصاد امریکا در این گزارش مشاهده میشد .اول اینکه میانگین دستمزد ساعتی در مقیاس ساالنه نزدیک به 3
درصد افزایش یافته بود .شایان ذکر است افزایش دستمزد مهمترین عامل بنیادی در افزایش تورم پایه البته از طرف عرضه
محسوب میشود .افزایش تورم فدرال رزرو را یک گام به اجرای تصمیم افزایش نرخ بهره کلیدی نزدیکتر خواهد کرد .دوم
اینکه افزایش نرخ بیکاری به دلیل افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بود که رویداد مثبتی محسوب میشود.
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اخبار اقتصادی منطقه یورو هم در هفته گذشته مثبت بود و توانست پول واحد اروپایی را برای سومین هفته
متوالی در برابر دالر تقویت نماید .البته تقویت یورو در برابر دالر در این مدت چندان زیاد نبوده به طوری که در مجموع
سه هفته گذشته تنها  1/23درصد تقویت شده است .مهمترین رویداد اقتصادی و تاثیر گذار در بازار ارز از ناحیه اروپا
گزارش تورم منطقه یورو در ماه دسامبر بود که از  1/2درصد ماه نوامبر به  0/0درصد در ماه دسامبر افزایش یافت .در
صورت ادامه افزایش تورم ،میتوان انتظار تغییر لحن مقامات بانک مرکزی اروپا و حتی خروج از سیاست نرخ بهره منفی
توسط این بانک در آینده نه چندان دور را داشت.
نگرانی در خصوص نحوه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دوباره مورد توجه دالالن بازار ارز قرار گرفته است .این
موضوع باعث شد تا بازار به اخبار اقتصادی مثبت منتشره از اقتصاد انگلیس در هفته گذشته توجهی نکرده و به همین
دلیل پوند در برابر دالر تضعیف شود .پوند هفته گذشته را با  1/43درصد کاهش در برابر دالر به پایان رساند .ضعف پوند
در برابر یورو مشهود تر بود به طوری که در برابر ارز واحد اروپایی  1/52درصد تضعیف شد.
پس از دو هفته تضعیف دالر در برابر ین در هفته گذشته دالر توانست  1/06درصد در برابر ین تقویت شود.
حرکت زوج دالر – ین در روزهای اخیر با استفاده از عوامل تکنیکال قابل توضیح است .آنچه در رابطه با دالر -ین
دارای اهمیت است پیشبینی هر دالر  061ین به عنوان ایستگاه بعدی این زوج ارزی در آینده نزدیک است .در روز
جمعه که دالر به دلیل گزارش اشتغال دوباره قوای حرکتی خود را بازیافت و توانست در برخی لحظات تا  000/02ین نیز
تقویت شود .یعنی افزایش  0/5درصدی اما در سطح  002/96ین در برابر هر دالر به کار خود در روز جمعه پایان داد.
یوان که ماهها است به دلیل تقویت دالر و همچنین وجود نااطمینانی اقتصاد داخلی و خروج سرمایه از چین در
سیر نزولی البته با سرعتی مالیم قرار گرفته ،در هفته گذشته به دلیل دخالت بانک مرکزی این کشور با هدف تقویت آن
خبرساز شد .اوایل فوریه تعطیالت سال نو چینی آغاز خواهد شد و تقویت یوان میتواند به افزایش مصرف و رشد
اقتصادی کمک نماید ضمن اینکه به دلیل یک سویه شدن معامالت در بازارهای ارزی ،بانک مرکزی این کشور تصمیم
به مداخله گرفت که نحوه مداخله در بخش اقتصاد چین در همین گزارش آمده است .مداخله بانک مرکزی ،ضمن
افزایش یک درصدی ارزش یوان در برابر دالر در مجموع روزهای چهارشنبه و پنجشنبه موجی از فروش دالر را در بازار
ارز برانگیخت که البته این موج فروش در روز جمعه با انتشار گزارش مثبت اشتغال امریکا مهار شد .با اینکه یوان در
هفته گذشته به دلیل دخالت بانک مرکزی این کشور توانست تا حدودی تقویت شود اما عوامل بنیادی نشان میدهد که
ادامه تضعیف یوان سناریوی محتمل در هفتهها و ماههای آتی خواهد بود.
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تقویت یوان میتواند برای دالر استرالیا بسیار مثبت باشد .شریک اول اقتصاد استرالیا چین است که در صورت
افزایش قدرت خرید یوان میتواند خبر خوبی برای افزایش صادرات استرالیا به این کشور باشد .در هفته گذشته اخبار
اقتصادی استرالیا خوب بود .شاخص مدیران خرید کارخانهای و خدمات در ماه دسامبر افزایش یافت و کسری تجاری این
کشور در ماه نوامبر در حالی که انتظار تشدید آن میرفت به مازاد تجاری تبدیل شد .دالر در هفته گذشته  0/03درصد
در برابر دالر استرالیا تضعیف شد .دالر کانادا هم در هفته گذشته در برابر دالر امریکا تقویت شد .موج فروش دالر ،ادامه
روند تقویت قیمت نفت و همچنین اخبار مثبت اقتصادی از این کشور مهمترین دالیل تقویت دالر کانادا در برابر دالر
بود .دالر امریکا در هفته گذشته  0/43درصد در برابر دالر کانادا تضعیف گردید.
اما بدترین عملکرد در میان ارزهای مورد بررسی در هفته گذشته به لیر ترکیه اختصاص داشت .عالوه بر
نگرانی از حمالت تروریستی و بی ثباتی سیاسی ،آمارهای اقتصادی این کشور در هفته گذشته از جمله شاخص مدیران
خرید در ماه دسامبر و افزایش تورم چشمانداز اقتصادی این کشور را نا مناسبتر از گذشته نمود .دالر در هفته گذشته در
برابر لیر  3/69درصد تقویت شد .الزم به ذکر است این افزایش در یک ماه گذشته در حدود  2درصد و در یک سال
گذشته بیش از  61درصد بوده است.
نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
نامارز/نرخ بهره

 3ماهه 

 ماهه

 9ماهه

 21ماهه

دالر (درصد)

 2/1212

2/3143

-

 2/6846

يورو

 -1/3424

-1/1369

-

-1/1922

پوند

1/3699

 1/9334

 -

1/7826

فرانک

-1/7191

-1/6621

 -

-1/9118

ين

 -1/1371

1/1296

-

 1/2173

درهم امارات

 2/3819

2/6926

-

1/1786

يوآن مرجع

 -

 -

-

 4/39

 21/8394

22/1279

لیر ترکیه

21/2931

22/1127

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 1/24 ،درصد افزایش یافت .نوسانات هفته گذشته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0059/12-0001/94دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.
طال در هفته گذشته باالترین رشد هفتگی طی دو ماه اخیر را رقم زد .معاملهگران و سرمایهگذاران از فرصت خرید در
قیمت ارزانتر استفاده کردند .روز چهارشنبه گزارش نشست ماه دسامبر کمیته بازار باز فدرال رزرو منتشر شد .بعضی از اعضای
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کمیته ،افزایش سریعتر نرخ بهره در صورت تداوم بهبود اقتصادی را پیشبینی کردهاند .همچنین این گزارش نشان داد اعضای
کمیته به اندازهای که بازار انتظار داشت ،موافق افزایش نرخهای بهره نیستند .این امر ناامیدی بازار را بهدنبال داشت و منجر
به عقب نشینی شاخص دالر شد .ضعف دالر کمک کرد طال به باالی  0021دالر در هر انس پیشروی کند.
طال روز پنج شنبه تحت تاثیر عقب نشینی بیشتر دالر ،به باالترین قیمت در چهار هفته اخیر رسید .همچنین افزایش
خرید چین و هند به عنوان بزرگترین مصرفکنندگان طال از رشد قیمت طال پشتیبانی کرد .با نزدیک شدن به سال نو چینی
تقاضای فیزیکی از سوی چین در حال حاضر بسیار قوی است .سال نوی چینی از نظر فصلی ،دوره قوی برای تقاضای خرید
مصنوعات طال در چین میباشد.
همچنین انتشار آمار کمتر از حد انتظار از بازار کار بخش غیرکشاورزی امریکا و افزایش نرخ بیکاری امریکا از 4/2
درصد به  4/2درصد از افزایش قیمت طال حمایت کرد.

تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفتره ماقبرل آن 1/5 ،درصرد افرزایش یافرت .بره
نرخها ی پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکرا در محردوده  56/33-53/99دالر معاملره گردیرد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  53/34دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه
هفته ماقبل آن 1/493 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنت بره نررخهرای پایران وقرت برازار نیویرورک در دامنره
 55/42-52/01دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  52/40دالر رسید .قیمت سربد نفتری اوپرک در هفتره
گذشته تنها در روزهای سهشنبه و چهارشنبه اعالم شد.
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هفته گذشته قیمت نفت به طور تقریبی ثابت بود .در هفته نخست سال  6102و پرس از تعطریالت سرال نرو حجرم
معامالت پایین بود .به دنبال اعالم عربستان سعودی و امارات متحده عربی در خصوص کاهش تولیردات خرود ،قیمرت نفرت
تقویت شد .اما هنوز در بازار تردیدهایی در خصوص اجرای توافق اوپک به صرورت کامرل وجرود دارد کره باعرث مری شرود
معامله گران پس از اندکی افزایش قیمت نفت اقدام به سودگیری نمایند که همین امر مانع از افزایش قیمت نفت میشرود .در
هفته گذشته همچنین تقویت دالر و افزایش تعداد سکوهای نفتی امریکا نیز مانع افزایش قیمت نفت گردید .تعداد سرکوهای
نفتی امریکا برای دهمین هفته متوالی افزایش یافت و به  569عدد رسید .از ماه می  6102که قیمت نفت به براالی  51دالر
در هر بشکه رسید ،تعداد سکوهای نفتی طی  36هفته  603عدد افزایش یافته است .تعداد سرکوهای نفتری در اکتبرر ،6104
زمانی که قیمت نفت به باالی صد دالر رسیده بود  0،219عدد بود .بنابراین ادامه روند افزایشی سکوهای نفتی با قیمتهرای
فعلی دور از انتظار نبوده و چنانچه قیمت نفت افزایش بیشتری یابد این روند سرعت بیشتری خواهد گرفت.
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