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بهرهبرداری از اين گزارش در صورت ذکر منبع بالمانع است.

خالصه
در امریکا ،درآمد و مخارج شخصی و شاخص  ISMکارخانهای رشد خوبی داشته اما در بخش غیر کارخانهای سرعت رشد
به میزان اندکی کاهش یافت .فدرال رزرو ضمن تثبیت نرخ بهره عالئمی در خصوص زمان افزایش بعدی نرخ بهره ارائه
نکرد .اشتغال بخش غیرکشاورزی افزایش یافت اما نرخ بیکاری نیز اندکی رشد نمود.
در منطقه یورو ،مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،نرخ تورم ماه ژانویه باالتر از انتظارات بازار به  1/8درصد رسید.
همچنین تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم  6112نسبت به سه ماهه سوم ،باالتر از پیشبینی بازار 1/5 ،درصد رشد
کرد.
در انگلستان ،کمیته سیاست پولی ،نرخ بهره پایه را در سطح زیر  1/65درصد تثبیت کرد .همچنین در گزارش تورم بانک
مرکزی ،نرخ تورم در سال  6112معادل  6درصد و نرخ رشد اقتصادی سال  6112معادل  6درصد پیشبینی شده است.
در ایتالیا ،نرخ تورم در ماه دسامبر فراتر از پیشبینی بازار به  1/9درصد رسید.
در ژاپن ،آمار نشان داد که مصرف خانوار همچنان بسیار ضعیف است .خرده فروشی در ماه دسامبر نسبت به سال قبل،
تنها  1/2درصد افزایش یافت که بسیار کمتر از  1/3درصد افزایش پیشبینی شده بود.
در هفته گذشته دالر در مقابل یورو ،ین ،فرانک سوییس و اکثر اسعار جهانروا تضعیف اما در مقابل پوند تقویت شد.
دستور جدید ترامپ مبنی بر تعلیق ورود اتباع  2کشور مسلمان به امریکا ،اظهارات وی و یکی از مشاورانش در خصوص
تضعیف تعمدی برخی اسعار جهانروا ،عدم ارائه برنامه مشخص از سوی دولت ترامپ در خصوص سیاستهای انبساطی
مالی و کاهش مالیاتها ،عدم ارائه عالئم مشخص از زمان دقیق افزایش نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو ،عدم افزایش
مناسب در میانگین نرخ دستمزدها در امریکا و افزایش سطح بیکاری از مهمترین دالیل تضعیف دالر بود.
بهای طال در هفته گذشته افزایش یافت .نااطمینانی ایجاد شده در خصوص سیاستهای ترامپ ،عدم ارائه زمانبندی
افزایش نرخ بهره امریکا و تضعیف دالر مهمترین عوامل افزایش بهای طال بوده است.
قیمت نفت هفته گذشته اندکی افزایش یافت .افزایش تنشهای سیاسی میان ایران و امریکا و اعمال تحریمهای جدید از
سوی خزانهداری امریکا علیه ایران و خوشبینی به اجرای برنامه کاهش تولید نفت اوپک در بازار مهمترین عوامل این
افزایش بود.
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امريکا
درآمد و مخارج شخصی
درآمدهای شخصی در ماه دسامبر در مقایسه با ماه نوامبر  1/3درصد افزایش یافته در حالی که در ماه نوامبر رشد
 1/1درصدی را تجربه نموده بود .بر این اساس در کل سال  6112در مقایسه با سال قبل درآمدهای شخصی  3/5درصد
افزایش یافته که  1/9واحد درصد کمتر از رشد درآمد در سال  6115بوده است .این مطلب نشانگر سخت شدن شرایط در بازار
کار و رسیدن نرخ بیکاری به سطح طبیعی است که نرخ رشد درآمدها را کاهش داده است .در ماه دسامبر در مقایسه با ماه
نوامبر بیشترین رشد در بخشهای مختلف درآمدی به ترتیب مربوط به درآمد حاصل از اجاره ،حقوق و دستمزد و پاداش بوده
است.
مخارج شخصی در ماه دسامبر با رشد بهتری رو به رو شد .در این ماه در مقایسه با ماه نوامبر مخارج شخصی 1/5
درصد افزایش یافت .در ماه نوامبر رشد مخارج  1/6درصد نسبت به ماه قبل بوده است .همچنین کل مخارج شخصی در سال
 6112نسبت به سال قبل  6/2درصد افزایش یافته که  1/2واحد درصد کمتر از رشد ساالنه مخارج در سال  6115بوده است.
در ماه دسامبر میزان مصرف کاالها به خصوص کاالهای بادام رشد بسیار مطلوبی داشته و از باال بودن سطح اعتماد مصرف
کنندگان خبر داشت .در ماه دسامبر سطح اعتماد مصرف کننده باالتر از  113واحد بوده است .هر چند در ماه ژانویه این
شاخص به سطح  111/8واحد رسیده اما هنوز در سطح مناسبی است و انتظار میرود در ماه ژانویه رشد مخارج شخصی
مطلوب باشد.
شاخص ISM

شاخص  ISMکارخانهای در ماه ژانویه به سطح  52/1واحد افزایش یافته که باالترین سطح از نوامبر سال 6112
است که بهای نفت کاهش یافته بود .شاخص مربوط به تولیدات کارخانهای در ماه ژانویه به  21/2واحد رسید که باالترین
سطح در  6سال اخیر است .شاخص مربوط به سفارشات جدید نیز به  21/2واحد رسیده است .بر اساس آمارهای به دست آمده
از تولید و سفارشات جدید روند بخش صنعت در آینده نزدیک مطلوب ارزیابی میشود .همچنین نظرسنجیها نشان از افزایش
فشار هزینه در بخش کارخانهای در دو ماه گذشته دارد .در صورت ادامه روند افزایش بهای مواد اولیه و انرژی در ماههای آینده
و احتمال افزایش فشارهای تورمی از سوی هزینههای اشتغال ،روند افزایش هزینههای تولید در بخش کارخانهای ادامه خواهد
یافت و فدرال رزرو را زودتر به افزایش نرخ بهره کلیدی متقاعد خواهد نمود .نکته قابل توجه در گزارش مذکور افزایش 3/3
واحدی شاخص مربوط به اشتغال در بخش کارخانهای و رسیدن آن به  52/1واحد در ماه ژانویه بوده که باالترین سطح از
ابتدای سال  6113است.
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در بخش غیرکارخانهای نیز شاخص  ISMاز سطح  52/6واحد در ماه دسامبر به  52/5واحد در ماه ژانویه کاهش
یافته که  1/5واحد درصد کمتر از میزان پیشبینی شده بود .هر چند ارقام اخیر نشانهای از رشد بخش غیرکارخانهای است اما
افت ایجاد شده به علت کاهش تولید و سفارشات جدید در این بخش بوده است.
نشست کمیته سیاست بازار باز
کمیته سیاست بازار باز فدرال رزرو روز چهارشنبه هفته گذشته در اولین نشست بعد از آغاز دوره ریاست جمهوری
ترامپ ،نرخ بهره کلیدی را در سطح  1/5تا  1/25درصد مطابق با انتظار ثابت نگاه داشت .اما خانم یلن با ارائه تصویری
مطلوب از اقتصاد امریکا فضا را برای چند نوبت افزایش نرخ بهره کلیدی در سال  6112آماده نمود .رییس فدرال رزرو با
مطلوب خواندن نرخ بیکاری ،حرکت تورم را به سمت نرخ هدف  6درصدی فدرال رزرو ارزیابی کرد .وی اعتماد اقتصادی را رو
به افزایش دانست اما از به کار بردن جمالتی که نشانهای از زمان دقیق افزایش بعدی نرخ بهره کلیدی داشته باشد ،خودداری
کرد .با توجه به نرخ بهره در بازارهای آتی ،ماه ژوئن باالترین احتمال را برای افزایش نرخ بهره از منظر فعاالن بازار دارد.
اشتغال
اشتغال بخش غیرکشاورزی در ماه ژانویه  662هزار نفر افزایش یافته که در مقایسه با رشد ماه قبل  22/5درصد رشد
نشان میدهد که باالترین رشد در  2ماهه اخیر بوده است .در ماه ژانویه به واسطه افزایش تولید و سفارشات ،اشتغال بخش
صنعتی  5هزار نفر افزایش یافت .اما بیشترین رشد ،مربوط به بخش ساخت و ساز با  32هزار نفر بوده است .در بخش خدمات
نیر رشد مناسبی به واسطه رشد مطلوب مصرف روی داده است.
در ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر میانگین نرخ دستمزدها تنها  1/1درصد افزایش یافته که  51درصد کمتر از
میزان پیشبینی شده بود .این مسئله نشان داد که در ماه ژانویه رشد اشتغال در بخشی که هزینههای کمتری داشته روی داده
است.
با وجود رشد مطلوب اشتغال غیرکشاورزی ،نرخ بیکاری در ماه ژانویه با  1/1واحد درصد رشد نسبت به ماه دسامبر به
 2/8درصد رسید .بخشی از افزایش در نرخ بیکاری به علت کاهش در مشارکت نیروی کار از  26/9به  26/2درصد بوده است.
بخش دیگر نیز به واسطه افزایش بیکاری در مشاغل نیمه وقت روی داده است .آمارهای اخیر ممکن است زمان بعدی افزایش
در نرخ بهره کلیدی را کمی به تعویق اندازد.
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منطقه يورو
آقای دراگی ،رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنرانی خود در دوم فوریه به اهمیت بازار مشترک و اهداف تشکیل
اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت راه پیشروی اتحادیه اروپا روشن است .او گفت" :باز بودن اقتصاد اتحادیه ،ما را به سمت پول
مشترک سوق داد .ما در منطقه یورو باید یک ساختار نهادی بنا کنیم تا مشوقهای صحیح برای آن دسته از سیاستها که ما
را در مقابل شوکها محفوظ میکنند ،اعمال کنیم .خروج از اتحادیه اروپا به نفع هیچ یک از کشورهای عضو پول واحد نیست.
بدبینی به منطقه یورو 1زمینه فعالیت پیدا کرده و چشم انداز سیاسی آن عوام فریبانهتر شده است .اتحادیه پولی با سختترین
آزمون برای مقابله با تالش جنبش  5ستاره برای جداکردن ایتالیا از اتحادیه روبهرو شده است .طرفداران خروج انگلیس از
اتحادیه اروپا استدالل میکردند که نرخ ارز انعطاف پذیر منجر به افزایش رقابت شده و راه فرار از چرخه به ظاهر بی پایان
ریاضت و ارز قوی را مهیا خواهد نمود .برای کشوری که نرخ بهرهوری پایین و مشکالت ساختاری ریشهای دارد ،نرخ ارز راه
نجات نیست .در حالی که پول واحد با تکیه به بهبود رشد اقتصادی ،تقویت شده است".
آمارهای اقتصادی
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،نرخ تورم منطقه یورو در ماه ژانویه باالتر از انتظارات بازار به  1/8درصد رسید .این
باالترین نرخ تورم از فوریه  6113میباشد .انتظارات بازار حاکی از افزایش  1/2درصدی تورم در ماه ژانویه بود .شایان ذکر
است نرخ تورم در ماه دسامبر  1/1درصد گزارش شده بود .در مقیاس ساالنه ،در ماه ژانویه بخشهای انرژی ،خوراکیها و
آشامیدنیها و خدمات به ترتیب با  8/1درصد 1/2 ،درصد و  1/6درصد رشد ،بیشترین سهم از افزایش تورم در این ماه را به
خود اختصاص دادند.
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم  6112نسبت به سه ماهه سوم ،باالتر از
پیشبینی بازار  1/5درصد رشد کرد .رشد اقتصادی سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم  6112نیز  1/2درصد بود .همچنین
در مقیاس ساالنه ،رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماهه چهارم  1/8درصد گزارش شده است.
نرخ بیکاری در ماه دسامبر پایینتر از انتظارات بازار به  9/2درصد رسید .پیشبینی بازار از افزایش نرخ بیکاری به 9/8
درصد حکایت داشت.

Euroskepticism
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خرده فروشی در ماه دسامبر  6112نسبت به نوامبر ،برخالف انتظارات بازار  1/3درصد کاهش یافت .انتظارات بازار از
افزایش  1/3درصدی خرده فروشی در دسامبر حکایت داشت .شایان ذکر است خردهفروشی در ماه نوامبر نسبت به اکتبر 1/2
درصد کاهش یافته بود .در مقیاس ساالنه ،خرده فروشی در ماه دسامبر  1/1درصد افزایش یافت.
مطابق آمارهای نهایی منتشره ،شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  53/2واحد در ماه دسامبر 6112به  53/2واحد
در ماه ژانویه  6112افزایش یافت .همچنین شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای از  55/1واحد در ماه دسامبر به 55/6واحد
در ماه ژانویه افزایش یافت .عالوه بر آن ،شاخص مدیران خرید مرکب موسسهی مارکیت از  52/3واحد در ماه دسامبر به
 52/2واحد در ماه ژانویه افزایش یافت .افزایش شاخصهای مدیران به معنی افزایش تولید ،کسب و کار جدید و رشد باالتر
اشتغال میباشد .اشتغال بخش خدمات برای  62امین ماه پیاپی افزایش یافت .این درحالی است که تورم ناشی از هزینههای
نهادهها در این بخش به باالترین سطح از مارس  6116رسید.
آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،نرخ تورم آلمان در ماه ژانویه ،پایینتر از انتظارات بازار به  1/9درصد رسید .نرخ
تورم در دسامبر  6112معادل  1/2درصد گزارش شده بود.
خردهفروشی در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل ،برخالف انتظارات بازار  1/9درصد کاهش یافت .پیشبینی بازار از
افزایش  1/2درصدی خرده فروشی در ماه دسامبر حکایت داشت .در مقیاس ساالنه نیز خرده فروشی در ماه دسامبر  1/1درصد
کاهش یافت.
نرخ بیکاری از  2درصد در ماه دسامبر  6112به  5/9درصد در ژانویه  6112رسید.
تحلیل اقتصادی
افزایش غیرمنتظره تورم در منطقه یورو بار دیگر همگان را شوکه کرد .افزایش آهنگ رشد تورم از ماه دسامبر شروع
شده است .تورم از  1/2درصد در ماه نوامبر به  1/1درصد در ماه دسامبر رسید و اکنون در ماه ژانویه ،تورم با افزایش  1/2واحد
درصدی نسبت به ماه قبل ،باالتر از پیشبینی بازار به  1/8درصد رسیده که باالترین نرخ از فوریه  6113است .هر چند این
نرخ همچنان پایینتر از نرخ هدفگذاری شده  6درصدی توسط بانک مرکزی اروپا میباشد ،اما باید توجه داشت که آهنگ
رشد تورم طی دوازده ماهه منتهی به فوریه  6112بسیار باال بوده و از  -1/6درصد در فوریه  6112به  1/8درصد در پایان
ژانویه  6112رسیده است .در حالی که کوچکترین تغییر در نرخ تورم میتواند بازارهای مالی را تحت شعاع قرار دهد ،این
افزایش غیرمنتظره تورم به طور قطع بازارهای مالی را در کوتاه مدت متاثر خواهد کرد.
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همچنین افزایش بیش از یک درصدی تورم طی دو ماه میتواند مشکالتی برای اقتصاد منطقه یورو به وجود آورد.
چالش جدی بانک مرکزی منفیتر شدن نرخ بهره حقیقی و افزایش اعتراضات اقتصادهای قوی این منطقه از جمله آلمان به
تثبیت نرخ بهره خواهد بود .افزایش نرخ تورم در کنار نرخ بهره حدود صفر درصد سپردهها ،به معنی نرخ بهره حقیقی منفی و
کاهش ارزش پول پسانداز کنندگان میباشد .هر چند خروج از نرخ بهره صفر درصد دشوار و زمانبر است ،اما بانک مرکزی
درآینده نزدیک مجبور خواهد شد سیاست افزایش نرخهای بهره را آغاز نماید.

ايتالیا
شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای از  53/6واحد در ماه دسامبر به  53واحد در ماه ژانویه کاهش یافت .همچنین
شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  56/3واحد در ماه دسامبر به  56/2واحد در ماه ژانویه افزایش یافت.
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،شاخص بهای مصرف کننده در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر  1/6افزایش یافته و
از  111/3واحد به  111/5واحد رسید .همچنین نرخ تورم در ماه ژانویه به  1/9درصد رسید .شایان ذکر است نرخ تورم در ماه
دسامبر  1/5درصد گزارش شده بود.

انگلستان
تصمیمات بانک مرکزی انگلستان در نشست روز پنجشنبه ،دوم فوریه  ،6112در خصوص نرخ بهره منتشر شد .طبق
آن ،نرخ بهره پایه بدون تغییر در سطح زیر  1/65درصد باقی ماند .همچنین کمیته سیاست پولی به اتفاق آرا و در راستای
دستیابی به نرخ تورم هدفگذاری شده  6درصدی ،ادامه برنامه خرید دارایی در سطح فعلی ( 235میلیارد پوند) را تصویب کرد.
گزارش تورم بانک مرکزی انگلیس دوم فوریه منتشر شد .در این گزارش با اشاره به تصمیمات نشست روز پنجشنبه
بر اجرای سیاستهای بانک مرکزی برای دستیابی به نرخ تورم هدفگذاری شده تاکید شده است .کمیته سیاست پولی،
پیشبینی رشد اقتصادی در سال  6112را به  6درصد افزایش داد .در این گزارش تاکید شده ارزش پوند از باالترین سطح خود
در نوامبر  6115حدود  18درصد کاهش پیدا کرده است .برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ،نرخ ارز حقیقی پایینتر برای
اقتصاد انگلیس ضروری است .طی سالهای آتی ،نتیجه تضعیف پوند ،باال رفتن هزینههای واردات و در نتیجه افزایش قیمت-
های مصرف کننده و باالزدن تورم از نرخ هدفگذاری شده  6درصدی خواهد بود .این گزارش افزایش نرخ تورم به 6/8

Overshoot
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درصد در نیمه نخست  6118را پیشبینی کرده است .همچنین طی سه سال بعد از آن ،نرخ تورم اندک اندک از سطح 6/8
درصد به  6/2درصد کاهش خواهد یافت.

پیش بینی  GDPبر اساس انتظارات بازار از نرخ بهره

پیش بینی تورم بر اساس انتظارات بازار از نرخ بهره

آقای کارنی در کنفرانس خبری بعد از جلسه کمیته سیاست پولی گفت که بانک مرکزی پیشبینی رشد اقتصادی
سال  6112را بهبود داده است .کارنی گفت نرخ رشد اقتصادی بعد از همهپرسی تثبیت شده است .بانک مرکزی انتظار دارد تا
رشد اقتصادی باالتر از پیشبینی نوامبر  6112قرار گرفته و در سال  6112به  6درصد برسد .البته این پیشبینی به معنی بی-
تاثیر بودن بریکسیت نبوده و نااطمینانی طی ترتیبات آتی روی سرمایهگذاری کسب و کار اثر خواهد گذاشت .سرمایه گذاری
کسب و کار از پایان  6115ثابت مانده است .کارنی همچنین در خصوص چشماندار مخارج مصرفی بعد از اجرای بریکسیت
ابراز نگرانی کرد.
آمارهای اقتصادی
شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای از  52/1واحد در دسامبر  6112به  55/9واحد در ژانویه  6112کاهش یافت.
کسب و کارهای جدید ،سفارشات صادراتی و اشتغال این بخش در حالی کندتر شده که تولید به باالترین رشد از ماه می 6112
افزایش یافته است.
شاخص مدیران خرید بخش خدمات با افتی محسوس از باالترین سطح  12سال گذشته عقبنشینی کرد .این
شاخص از  52/6واحد در دسامبر  6112به  52/5واحد در ژانویه  6112کاهش یافت .کسب و کار و اشتغال بخش با نرخ
کمتری افزایش یافت .هزینه نهادهها به باالترین سطح از مارس  6111رسید.
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همچنین شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز با افت  6واحدی نسبت به دسامبر  6112از رقم  52/6واحد به
 56/6واحد در ماه ژانویه رسید .فعالیت های کسب و کار و اشتغال با نرخ کمتری افزایش یافت درحالی که تورم هزینه نهادهها
به باالترین سطح از اوت  6118تاکنون رسید.
شاخص قیمت مسکن در انگلستان در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل ،بسیار پایینتر از انتظارات بازار ،معادل  1/6درصد
افزایش یافت .پیشبینی بازار از افزایش  1/3درصدی این شاخص برای ژانویه حکایت داشت .شایان ذکر است این شاخص در
ماه دسامبر 6112نسبت به ماه نوامبر  1/8درصد رشد کرده بود .همچنین در مقیاس ساالنه این شاخص در ماه ژانویه 2/3
درصد رشد کرد.
تحلیل اقتصادی
کمیته سیاست پولی انگلیس هفته گذشته نرخ بهره پایه را بدون تغییر در سطح زیر  1/65درصد تثبیت کرد .هدف از
این تصمیم کاهش میزان سپردهگذاری و افزایش مخارج مصرفی میباشد .در کنار این سیاست ،بانک مرکزی با اتکا به
تحریک مخارج مصرفی ،پیشبینی خود از رشد اقتصادی سال  6112را ارتقا داده است .به نظر میرسد این موضوع سناریویی
خوشبینانه برای بانک مرکزی باشد .چرا که از یک طرف سرمایهگذاری کسب و کار از سال  6115تثبیت شده و افزایش
چندانی نداشته و از طرفی افزایش وامهای مصرفی توسط مقامات بانک مرکزی به عنوان هشداری برای بروز بحران مالی
برای انگلیس نامبرده شده است .در کنار موارد باال ،شروع مرحله اجرایی بریکسیت از مارس  6112منجر به افزایش
نااطمینانیها در اقتصاد انگلیس خواهد شد .در مجموع دستیابی به نرخ رشد اقتصادی  6درصدی با اتکا به مخارج مصرفی در
سال  6112ریسک باالیی دارد.
افزایش تورم منجر به عمیقتر شدن نرخ بهره حقیقی منفی و خروج سپردهها از بانکها برای مخارج مصرفی شده
است .اما افزایش ناگهانی نرخ تورم به  1/2درصد در دسامبر  6112که باالتر از پیشبینی تحلیلگران اقتصادی بود ،در کنار
پیشبینی افزایش تورم به سطح تورم هدفگذاری شده  6درصدی در نیمه نخست سال  6112فشار روی مخارج مصرفی را
افزایش داده و منجر به کاهش مصرف در بلندمدت خواهد شد .به هر حال افزایش تولید ناخالص داخلی در بلند مدت با تکیه
بر مخارج مصرفی دارای ریسک باالیی برای اقتصاد انگلیس میباشد .البته به نظر میرسد سیاست نرخ بهره حقیقی منفی
برای مدت کوتاهی تا زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت تا اقتصاد انگلیس در کوتاهمدت و میان مدت با
تکیه بر مولفههای درونی بتواند روند رشد بلندمدت خود را حفظ نماید.
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بدیهی است بانک مرکزی انگلیس همه موارد را در تابع زیان اجتماعی خود لحاظ نموده و با توجه به موارد باال اقدام
به حداقل سازی این تابع کرده است .به نظر میرسد بانک مرکزی کاهش شکاف تولید را بر هدفگذاری تورم ترجیح داده و
تمام تالش خود را معطوف به جلوگیری از افت رشد اقتصادی در سال  6112نموده است.

ژاپن
هفته گذشته آمارهای مطلوبی از بخش تولید منتشر شد .شاخص مدیران خرید صنایع تولیدی در ماه ژانویه 56/2
واحد اعالم شد که اندکی کمتر از میزان تخمین اولیه آن بود اما همچنان باالترین میزان از نوامبر  6115است .تولیدات
صنعتی در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل با  1/5واحد درصد افزایش به  111/2رسید .افزایش در تولید ماشینآالت ،قطعات و
تجهیزات الکترونیکی عامل اصلی این رشد بود .همچنین بر اساس پیشبینیها ،تولیدکنندگان صنعتی قصد دارند در ماه فوریه
تولیدات خود را نسبت به ماه قبل  1/5درصد افزایش دهند.
عرضه و تقاضا در بازار کار ژاپن بسیار نزدیک به هم است .نرخ بیکاری در ماه دسامبر  3/1درصد اعالم شد و نسبت
به ماه قبل بدون تغییر باقی ماند .نرخ بیکاری در سال  6112به طور میانگین  1/3درصد بود که کمترین میزان در  66سال
گذشته است .نسبت فرصتهای شغلی به تقاضای کار در ماه دسامبر به  1/23واحد رسید که باالترین میزان از جوالی 1991
است .با این وجود تغییری در دستمزدها ایجاد نشده و همین امر سبب شده مصرف کنندگان ژاپنی در مصرف بسیار محتاطانه
عمل کنند .آمار مربوط به مصرف خانوار نشان می دهد که مصرف در ژاپن همچنان بسیار ضعیف است .خرده فروشی در ماه
دسامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل ،تنها  1/2درصد افزایش یافت که بسیار کمتر از  1/3درصد افزایش پیشبینی شده بود.
شاخص خرده فروشی در دسامبر نسبت به ماه قبل  1/2درصد کاهش یافت که اولین کاهش آن طی چهار ماه اخیر بود .به
عالوه مصرف خانوار در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل 1/2 ،کاهش یافت .در حالی که پیشبینی شده بود  1/2درصد افزایش
یابد.
بانک مرکزی ژاپن در نشست روز دوشنبه سیاستهای پولی خود را بدون تغییر حفظ نمود و نرخ بهره را در سطح
منفی  1/1درصد نگاه داشت.
چین
مدیران خرید بخش کارخانهای از  51/2واحد در دسامبر  6112به  51/3واحد در ژانویه  6112کاهش یافت.
همچنین شاخص مدیران خرید غیرکارخانهای از  52/5واحد در ماه دسامبر  6112به  52/2واحد در ماه ژانویه افزایش یافت.
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عالوه بر آن ،شاخص مدیران خرید کارخانهای محاسبه شده توسط  HSBC1از  51/9واحد در ماه دسامبر به 51/1
واحد در ماه ژانویه کاهش یافته است.
بررسی شاخصها نشان می دهند که تولیدات و سفارشات جدید با نرخ کمتری افزایش یافتند که منجر به کاهش
اشتغال بخش کارخانهای در آینده خواهد شد .در حالی که سفارشات جدید صادراتی به باالترین سطح از سال  6112رسید.
فشارهای تورمی در بخش هزینههای نهادهها و تولیدات با باالترین نرخ طی پنج سال اخیر افزایش یافت .اقتصاد چین در ماه
ژانویه با نرخ باثباتی رشد کرد .اما بررسی شاخص زیر بخشها نشان میدهند که تثبیت رشد فعلی خیلی مشکل خواهد بود.

کره
خرده فروشی در ماه دسامبر در مقایسه با ماه نوامبر  1/6درصد کاهش یافت .در حالی که در ماه نوامبر نسبت به
اکتبر تنها کاهش  1/6درصدی به ثبت رسیده بود .بانک مرکزی کره جنوبی و وزارت دارایی نیز از کاهش مصرف و تاثیر منفی
آن بر رشد اقتصادی این کشور اظهار نگرانی نموده بودند .آنها معتقد هستند در سال  6112این وضعیت ادامه خواهد یافت و
حتی ممکن است تشدید شود.
همچنین رشد تولیدات صنعتی در ماه دسامبر در مقایسه با ماه دسامبر سال قبل به  2/3درصد رسید .در ماه نوامبر
رشد تولیدات صنعتی در مقایسه با ماه نوامبر سال گذشته  5/3درصد اعالم شده بود .بر اساس آخرین ارقام ،اقتصاد کره در
فصل سوم در مقایسه با فصل مشابه سال قبل  6/3درصد رشد داشته که در مقایسه با فصول قبل از آن دچار کاهش قابل
توجه شده است.

روسیه
برخی از منابع خبری از احتمال دخالت بانک مرکزی روسیه در هفته پیشرو برای تضعیف روبل و خرید دالر امریکاا
خبر دادهاند .این منابع خبری از عزم بانک مرکزی روسیه برای افزایش دوباره ذخایر ارزی که در جریان کاهش بهای نفت خام
کاهش یافته بود ،خبر دادند .این بانک سیاست خرید دالر را دخالت در بازار ارز نخوانده و عنوان داشته باا توجاه باه افازایش
بهای نفت ،اقدام به خرید دالر برای وزارت دارایی این کشور خواهد نمود .سیاست تضعیف روبل به نفع دولت اسات چارا کاه
دارای درآمدهای دالری حاصل از فروش نفت میباشد .به این ترتیب در مقابل فروش دالر ،روبل بیشتر عاید دولت خواهد شد
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و کسری بودجهاش را تا حدودی جبران خواهد نمود .البته مقرر شده بانک مرکزی دالر مازاد بر نیاز بودجه دولت را خریاداری
نموده و بدین وسیله ذخایر را افزایش دهد ،از این رو ،این سیاست ممکن است سبب افزایش تورم در ماههای آتی چه از ناحیه
تزریق نقدینگی و چه از ناحیه تورم وارداتی شود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه دستورالعمل جدیادی صاادر کارد کاه برخای
مبادالت معین با سرویس امنیت فدرال روسیه را مجاز میکند .هر چند امریکا رفع کامل تحریمها روسیه را مناوط باه الحااق
دوباره کریمه به اوکراین نموده است.
ترکیه
هفته گذشته بانک مرکزی ترکیه پیش بینی تورم سال  6112را از  2/5درصد به  8درصد افزایش داد .رئایس باناک
مرکزی این کشور همچنین اعالم نمود که تضعیف ارزش لیر باعث شده تورم هدف تا ساال  6119قابال دسترسای نباشاد و
احتمال پدیدار شدن تورم دو رقمی برای سال  6112ریسک مهمی برای کشور تلقی شود .وی همچنین اعمال سیاستهاای
انقباضی بیشتر برای مقابله با افزایش تورم را از گزینههای روی میز این بانک دانست.
شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل  6/22درصد افزایش یافت که بسیار باالتر از پیشبینی و
بیشترین میزان از نوامبر  6111بود .همچنین نرخ تورم در ماه ژانویه به  9/66درصاد رساید .عاالوه بار آن ،شااخص قیمات
تولیدکننده در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل  3/98درصد افزایش یافت که بیشترین میزان از می  6118بود .در مقیاس سااالنه
نیز این شاخص  13/29درصد افزایش داشت.
تحوالت بازار ارزهای عمده

روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش ین و فرانک سوئیس در برابر هر دالر امریکا باه ترتیاب  6/61و
 1/22درصد تقویت گردید .ارزش دالر امریکا روز جمعه گذشته نسبت به جمعاه ماقبال آن در برابار هار یاورو  1/81درصاد
تضعیف و در برابر هر پوند  1/5درصد تقویت شد .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محادوده
 1/1292-1/1298دالر و هر پوند در محدوده 1/6282-1/6258دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه -113/28
 116/59ین متغیر بود.
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عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
 دستور جدید ترامپ مبنی بر تعلیق ورود اتباع  2کشور مسلمان به امریکا.
 اظهارات دونالد ترامپ و یکی از مشاوران وی در خصوص تضعیف عمدی برخی اسعار جهانروا.


عدم ارائه برنامه مشخص از سوی دولت ترامپ در خصوص سیاستهای انبساطی مالی و کاهش مالیاتها.

 عدم ارائه عالئم مشخص از زمان دقیق افزایش نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو.
 عدم افزایش مناسب در میانگین نرخ دستمزدها در امریکا و افزایش سطح بیکاری.
 تهدید ایران به واسطه آزمایشات موشکی از سوی دولت ترامپ و اعمال تحریمهای جدید
عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
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 عدم افزایش نرخ بهره کلیدی و مطلوب نبودن شاخصهای مدیران خرید در انگلیس.
هفته گذشته شاخص دالر  1/26درصد کاهش یافت .طی یک ماه گذشته شاخص دالر حدود  6/29درصد افت داشته
است .در هفته گذشته دالر تحت تأثیر برخی مسائل سیاسی و اقتصادی در برابر اکثر اسعار جهانروا از جمله یورو ،فرانک
سوییس و ین کاهش ارزش داشت .بیشترین کاهش ارزش دالر در مقابل ارزهای مورد بررسی مربوط به لیر ترکیه با 2/32
درصد افزایش ارزش لیر به ثبت رسید .اما دالر در مقابل پوند  1/5درصد تقویت شد که باالترین درصد تقویت دالر در مقابل
ارزهای مورد بررسی نیز بوده است .در شروع هفته دستور جدید ترامپ مبنی بر تعلیق ورود اتباع  2کشور مسلمان به امریکا،
موجی از نگرانی در خصوص تضعیف مناسبات بینالمللی به وجود آورد .در روز سهشنبه نیز دونالد ترامپ در جمع مدیران
شرکتهای داروسازی ،تضعیف تعمدی برخی اسعار جهانروا را سبب مهاجرت بخشی از تولیدات کارخانهای داروسازی از
امریکا به خارج دانسته و از این شرکتها خواست تا تولید خود را به داخل مرزهای امریکا منتقل نمایند .این اظهارات ترامپ
ظن ایجاد جنگ ارزی در بین کشورهای صنعتی را ایجاد نمود و سبب تضعیف بیشتر دالر شد .قبل از آن هم یکی از مشاوران
ارشد ترامپ ،ژاپن و چین را به تضعیف تعمدی ارز ملی متهم نموده و گفته بود ضعف یورو موجب تقویت ناعادالنه اقتصاد
آلمان در مقابل امریکا و حتی سایر کشورهای اروپایی شده است .عدم ارائه برنامه مشخص از سوی دولت ترامپ در خصوص
سیاستهای انبساطی مالی و کاهش مالیاتها و در مقابل تصمیمات سیاسی اخیر ترامپ ،نگرانیها در خصوص عدم تحقق
برخی از شعارهای انتخاباتی ترامپ را به وجود آورد .فدرال رزرو نیز پس از تثبیت نرخ بهره کلیدی عالئم مشخصی از زمان
دقیق افزایش نرخ بهره ارائه نکرده و تنها به تمجید از بهبود شرایط اقتصادی ،مطلوب بودن نرخ بیکاری و روند افزایش تورم
بسنده نمود .تهدید ایران به واسطه آزمایشات موشکی از سوی دولت ترامپ و اعمال تحریمهای جدید علیه برخی از اشخاص
و شرکت های ایرانی نیز سبب شد تا در هفته گذشته دالر در مقابل اسعار کم ریسک تضعیف شود .اما تیر خالص را آمارهای
نه چندان مطلوب اشتغال به پیکره دالر نواختند .علیرغم افزایش بیش از انتظار اشتغال غیرکشاورزی ،میزان افزایش
دستمزدها کمتر از میزان پیشبینی شده بوده و نرخ بیکاری نیز  1/1واحد درصد افزایش یافت.
در هفته گذشته برخی آمارهای اقتصادی مناسب از جمله رشد قابل توجه تورم و نرخ رشد اقتصادی و کاهش بیکاری
در منطقه یورو سبب شد تا یورو در هفته گذشته در مقابل دالر تقویت شود .اما در این مدت پوند در مقابل دالر تضعیف شد.
عدم افزایش نرخ بهره کلیدی توسط بانک مرکزی انگلیس و مطلوب نبودن شاخصهای مدیران خرید این کشور مهمترین
عوامل تضعیف پوند بودند.
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نکته :عدم مشاهده نوسانات برخی از اسعار در جدول فوق به علت ناچیز بودن میزان این تغییرات است.

در اواخر هفته گذشته روبل در مقابل دالر تقویت شد .دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا روز
پنجشنبه دستورالعمل جدیدی صادر کرد که برخی مبادالت معین با سرویس امنیت فدرال روسیه را مجاز میکند .هر چند
امریکا رفع کامل تحریمها روسیه را منوط به الحاق دوباره کریمه به اوکراین نموده اما کاهش محدود تحریمهای مالی تقویت
روبل را به همراه داشت .این وضعیت در خصوص اکثر ارزهای اقتصادهای نوظهور نیز به وقوع پیوست .در پی تضعیف دالر
این ارزها که در هفتههای ماقبل در مقابل دالر تضعیف شده بودند فرصتی برای تقویت یافته و بخشی از افت قبلی خود را
جبران نمودند.
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تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 6/12 ،درصد افزایش یافت .نوسانات هفته گذشته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  1192/61-1612/11دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.

هفته گذشته ،بهای طال افزایش یافت .مطابق روند هفتههای اخیر نوسانات طال به طور کامل تحت تاثیر تضعیف
دالر قرار داشت .اظهارات و دستورات جدید ترامپ 1و عدم ارائه برنامهای در خصوص سیاستهای مالی دولت ،روحیه ریسک
گریزی در بازارهای مالی را افزایش داد .همچنین فدرال رزرو ضمن تثبیت نرخ بهره عالئم مشخص از زمان بعدی افزایش
نرخ بهره کلیدی ارائه نکرد .همزمان با تضعیف دالر ،بازده اوراق قرضه امریکا به عنوان یکی از رقبای فلز زرد کاهش یافت که
به تقویت ارزش طال کمک کرد .در اواخر هفته نیز اظهارات کاخ سفید در خصوص آزمایش موشکی ایران و وضع تحریمهای
جدید در این خصوص سبب شد تا طال به عنوان محل امن سرمایهگذاری مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 1/62 ،درصاد افازایش یافات .باه
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایاه آمریکاا در محادوده  56/23-53/88دالر معاملاه گردیاد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  53/34دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت باه جمعاه
هفته ماقبل آن 6/36 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خاام برنات باه نارخهاای پایاان وقات باازار نیویاورک در دامناه
 55/63-52/81دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  52/61دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  56/19-53/96دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشاکه آن در ساطح
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برای اطالعات بیشتر به بخش "تحوالت بازار ارزهای عمده" همین شماره از گزارش مراجعه شود.
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 56/91دالر قرار گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعه هفته ماقبال آن 1/92 ،درصاد
افزایش یافت.
هفته گذشته قیمت نفت به طور عمده روند صعودی داشت .در این هفتاه ،ایاران موشاک بالساتیک جدیاد خاود را
آزمایش نمود که سبب افزایش تنشهای میان ایران و امریکا گشته و خزانهداری امریکا تحریمهاای جدیادی را علیاه ایاران
اعمال نمود .از سوی دیگر خوشبینی به اجرای برنامه کاهش تولید نفت اوپک در بازار افزایش یافت .ایان دو عامال در کناار
اعالم کاهش تولید نفت روسیه به میزان  111هزار بشکه در روز ،اصلیترین عوامل افزایش قیمت نفت بود .در ساوی مقابال
افزایش  12عددی تعداد سکوهای نفتی و افزایش  2/5میلیون بشکهای ذخایر نفت امریکا که بیشتر از پیشبینیها بود ،صعود
قیمتها را محدود نمود.
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قیمت های نفت در هفته منتهی به  3فوريه
نفت اوپک

جمعه  3فوريه

پنجشنبه  2فوريه

نفت برنت

چهارشنبه  1فوريه



نفت پايه آمريکا
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11378
10694
09951
12486
135439
119620
119280
5523
5263
19971
19369
7118
11682

99430
13033
11281
10798
09895
12578
135883
121115
121280
5558
5281
19864
19041
7099
11535

99669
13050
11325
10769
09931
12658
136299
120958
120365
5680
5388
19891
19148
7108
11660

99807
13027
11281
10760
09928
12528
136483
121610
122195
5656
5354
19885
18915
7141
11628

99776
13024
11259
10786
09926
12486
135904
121575
121520
5681
5383
20071
18918
7188
11651

99671
13051
11305
10761
09926
12547
136002
120976
120928
5620
5334
19937
19078
7131
11631

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۷/۰۲/۰۳
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

072
098
221
081
066
050
0117
216
256
2323
124
011
1018
005
138

064
070
074
033
066
016
012
083
079
125
040
029
023
044
077
ﴰﺎﺭﻩ ۴۷
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

