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خالصه

در امریکا ،نااطمینانی مسئوالن فدرالرزرو در خصوص سیاستهای اقتصادی-تجاری دولت ترامپ و تمرکز فدرال رزرو بر
افزایش اشتغال و رسیدن سطح تورم به  2درصد از مهمترین سخنان اعضای ارشد فدرال رزرو بود .کاهش در میزان
اعتبارات مصرفکنندگان در ماه دسامبر در مقایسه با ماه نوامبر سبب بروز نگرانی در خصوص احتمال کاهش مصرف شد.
در منطقه یورو ،طبق پیشبینی تحلیلگران اقتصادی ،رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم  2102در مقیاس
فصلی  1/5درصد و در مقیاس ساالنه  0/8درصد خواهد بود.
در انگلستان ،تولیدات صنعتی در ماه دسامبر نسبت به نوامبر فراتر از پیشبینی بازار  0/0درصد افزایش یافت .همچنین
مطابق پیشبینی مؤسسه ملی مطالعات اجتماعی و اقتصادی ،رشد اقتصادی انگلیس در سال  2107معادل  0/7درصد خواهد
بود .عالوه بر آن ،تحلیلگران بازار پیشبینی کردهاند نرخ تورم در ماه ژانویه به  0/9درصد خواهد رسید.
در ایتالیا ،تولیدات صنعتی در ماه دسامبر نسبت به نوامبر باالتر از پیشبینی بازار  0/4درصد افزایش یافت.
در ژاپن ،برای اولین بار از مارس  ،2105شاخص قیمت تولیدکننده در ماه ژانویه  1/5درصد افزایش یافت در حالی که
پیشبینی میشد تغییر نکند .افزایش قیمت انرژی عامل عمده این رشد بود.
شاخص دالر پس از شش هفته تضعیف متوالی در هفته گذشته حدود یک درصد تقویت شد .علت اصلی تقویت دالر
وعده مجدد ترامپ مبنی بر ارائه یک برنامه اساسی در کاهش مالیاتها بود .افزایش ریسک سیاسی در منطقه یورو عامل
دیگری برای تقویت دالر در برابر یورو بود.
بهای طال در هفته گذشته در مقایسه با هفته ما قبل افزایش یافت .نااطمینانی از سیاستهای دولت ترامپ و انتخابات
پیشرو در سه کشور اروپایی از مهمترین دالیل افزایش بهای طال بوده است.
قیمت نفت هفته گذشته تغییر چندانی نداشت .افزایش ذخایر نفت امریکا و بیم افزایش عرضه نفت شیل سبب تضعیف
قیمتها و انتشار گزارش ماهانه اوپک مبنی بر پیروی  92درصدی کشورهای مشارکتکننده از برنامه کاهش تولید نفت
اوپک منجر به تقویت قیمت نفت شد.
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امريکا
نرخ بهره کلیدی
آقای پاتریک هارکر رییس فدرال رزرو فیالدلفیا هفته گذشته اعالم نمود در صورتی که شرایط بازار کار و سطح
دستمزدها رو به بهبود باشد در نشست ماه مارس به افزایش نرخ بهره کلیدی رای خواهد داد .این عضو کمیته سیاست بازار باز
فدرال رزرو عنوان داشته در صورت تحقق شرایط مذکور از سه نوبت افزایش نرخ بهره کلیدی دفاع خواهد نمود .برخی اعضای
این کمیته با رییس فدرال رزرو فیالدلفیا هم عقیده هستند و سه نوبت افزایش نرخ بهره را منطقی میدانند .اما وضعیت بازار
قراردادهای آتی بهره در والاستریت نشان میدهد که فعاالن بازار دو نوبت افزایش نرخ بهره را محتملترین سناریوی پیشرو
در نظر گرفته اند .با توجه به اینکه اشتغال در سطح اشتغال کامل قرار دارد ،به طور حتم افزایش سطح دستمزدها که به
افزایش تورم منجر خواهد شد مهمترین عامل مد نظر اعضای کمیته مذکور بوده و افزایش نرخ اشتغال چندان با اهمیت به
نظر نمیرسد .آقای هارکر با اشاره به عدم ارائه جزییات سیاستی از سوی دولت جدید امریکا ،در خصوص تاثیر سیاستهای
دولت بر وضعیت اقتصادی امریکا اظهار نااطمینانی نمود.
برخی از کارشناسان اقتصادی سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ و همچنین فشار بر صنایع برای انتقال تولید خود
به داخل مرزهای امریکا را مانعی برای افزایش رشد اقتصادی میدانند .اما آقای هارکر در خصوص صحت این نظرات هیچ
اظهار نظری نکرد.
استنلی فیشر معاون رییس فدرال رزرو امریکا نیز با اظهار نااطمینانی در خصوص سیاستهای مالی و تجاری دولت
ترامپ اعالم نمود این بانک بر افزایش اشتغال و تثبیت نرخ تورم در سطح  2درصد مورد هدف ،تمرکز خواهد نمود .عضو دائم
کمیته سیاست بازار باز فدرال رزرو از سخنان ترامپ مبنی بر "فاجعهبار" نامیدن قوانین مالی موسوم به داد-فرانک 0و لزوم
تغییر آن ،انتقاد نموده و عنوان داشت امیدوار است این قوانین که بعد از بحران مالی جهانی اخیر وضع شده ،تسهیل نگردند.
وی عنوان داشت کاهش الزامات سرمایهای موسسات مالی و بانکی سبب افزایش ریسک سیستم مالی خواهد شد .آقای دنیل
توالردو یکی از اعضا هیئت رییسه فدرال رزرو عنوان داشته در صورت تغییر قوانین بانکی مذکور به نشانه اعتراض ،از سمت
خود استعفا خواهد داد.
با توجه به نااطمینانی موجود در خصوص سیاستهای اقتصادی – تجاری دولت ترامپ در بین اعضای کمیته
سیاست بازار باز فدرال رزرو ،به نظر میرسد هرگونه تغییر در سیاستهای پولی با احتیاط بیشتر و با در نظر گرفتن تاثیر
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سیاستهای مالی بر اقتصاد امریکا ،معین خواهند شد .ترامپ هفته گذشته اعالم نمود برنامه جامع کاهش مالیاتها توسط
دولت در چند هفته آینده منتشر خواهد شد .سخنگوی کاخ سفید نیز از تالش برای کاهش مالیات اقشار با درآمد متوسط و
تغییرات نظام مالیاتی سخن گفته بود.
اعتبارات مصرف کنندگان
در ماه دسامبر میزان اعتباردهی سیستم مالی امریکا به مصرف کنندگان این کشور به  04/02میلیارد دالر رسیده که
کمتر از  25/2میلیارد دالر اعتبار اعطایی در ماه نوامبر بوده است .به نظر میرسد کاهش در میزان اعتبارات بتواند بر میزان
مصرف در ماههای نخست سال  2107تاثیر منفی داشته باشد .الزم به ذکر است اعتماد مصرف کننده در ماه دسامبر و حتی
ژانویه در سطح قابل قبولی قرار داشته و ممکن است این کاهش در میزان اعتبارات به علت نزدیکی به پایان سال  2102و
همچنین افزایش نرخ بهره کلیدی در اواسط ماه دسامبر توسط فدرال رزرو بوده باشد .البته روند تغییرات در میزان اعتبارات در
ماه ژانویه زوایای بهتری از رفتار مصرفی در اوایل سال  2107ارائه خواهد نمود .در صورت ادامه روند کاهشی اعتبارات چه از
سوی متقاضیان و چه از سوی سیستم مالی امریکا ،به طور حتم تاثیر قابل توجهی بر مصرف خواهد داشت.
منطقه يورو
آقای دراگی ،در سخنرانی روز دوشنبه  2فوریه  2107در کمیته امور اقتصادی پارلمان اروپا گفت که بانک مرکزی
اروپا و آلمان نرخهای ارز را دستکاری نمیکنند .دراگی گفت" :سیاست پولی بانک مرکزی نشان دهنده بهبود وضعیت
اقتصادی بوده و تمایلی به تضعیف یورو ندارد .بازار مشترک با تضعیف مستمر نرخهای رقابتی نمیتواند به حیات خود ادامه
دهد".
به نظر می رسد این سخنان پاسخی به اظهارنظر هفته گذشته مشاور ارشد آقای ترامپ در امور تجاری بود که آلمان
را به دستکاری در نرخ برابری ارزها متهم کرده بود.
همچنین دراگی گفت ":بهبود اقتصادی منطقه یورو با سرعت در حال انجام است ،اما در حال حاضر نیازمند محرک
میباشد که بانک مرکزی آمادگی پشتیبانی بیشتر را ندارد .تورم در حال افزایش بوده و تا حد زیادی به دلیل افزایش قیمت
نفت میباشد که به نظر میرسد موقتی خواهد بود .چنانچه تورم با روند پایداری به سمت نرخ هدفگذاری شده حرکت کند،
سیاست پولی بانک مرکزی همچنان از آن حمایت خواهد کرد .راهبرد سیاست پولی بانک مرکزی این است که به تغییرات
کوتاه مدت و نامانای نرخ تورم عکسالعمل نشان ندهیم .بنابراین توجه ما به تغییرات نرخ تورم پایه میباشد" .
عالوه بر آن دراگی در خصوص قوانین خرید اوراق قرضه در کشورهای عضو گفت ":ما قوانین یکسانی برای همه
خریداران اوراق قرضه داریم".
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آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
تولیدات صنعتی آلمان در ماه دسامبر  2102نسبت به ماه قبل ،به طور غیر منتظرهای  3درصد کاهش یافت.
پیشبینی بازار افزایش  1/3درصدی تولیدات صنعتی در ماه دسامبر بود .دلیل عمده این کاهش ،افت  3/4درصدی تولیدات
کارخانهای در ماه دسامبر نسبت به نوامبر بود .افت ماه دسامبر ،بیشترین کاهش در تولیدات صنعتی آلمان از ژانویه 2119
تاکنون میباشد.
صادرات آلمان در ماه دسامبر نسبت به نوامبر باالتر از پیشبینی بازار 3/3 ،درصد کاهش یافت .پیشبینی بازار از
کاهش  0/0درصدی صادرات در ماه دسامبر حکایت داشت .همچنین واردات در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل هیچ تغییری
نداشت.
مازاد تراز تجاری کاال در ماه دسامبر  08/4میلیارد یورو افزایش یافت .پیشبینی بازار از افزایش  20/4میلیارد یورویی
تراز تجاری در ماه دسامبر حکایت داشت.
در مجموع مازاد تراز تجاری کاال در سال  2102به  252/9میلیارد یورو رسید .مازاد تجاری در سال  2105معادل
 244/3میلیارد یورو بود.
تحلیل اقتصادی
آمار نهایی مربوط به تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در فصل چهارم  2102هفته آتی منتشر خواهد شد .طبق
پیشبینی تحلیلگران اقتصادی ،رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم  1/5درصد و در مقیاس
ساالنه  0/8درصد خواهد بود .رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در فصل سوم  2102در مقیاس فصلی  1/7درصد و در
مقیاس ساالنه  0/7درصد بود .عملکرد خیرهکننده تولیدات صنعتی در ماه نوامبر که بسیار باالتر از پیشبینیها ،معادل 0/5
درصد افزایش یافت ،امیدها برای افزایش باالتر از پیشبینی برای تولید ناخالص داخلی در فصل چهارم را پررنگتر کرده است.
اما طبق پیشبینی تحلیلگران اقتصادی ،تولیدات صنعتی در ماه دسامبر با کاهش  0/5درصدی نسبت به نوامبر مواجه شده
است .چنانچه این پیش بینی محقق گردد ،رشد تولید ناخالص داخلی در فصل چهارم نسبت به فصل سوم ممکن است از سطح
پیشبینی شده هم پایینتر باشد .در صورتی که رشد تولیدات صنعتی در ماه دسامبر به اندازه نصف رشد ماه نوامبر باشد ،به
احتمال زیاد رشد تولید ناخالص داخلی در فصل چهارم نسبت به فصل سوم به باالتر از  0درصد صعود میکند .البته عملکرد
مولفههای دیگر همچون مصرف و سرمایهگذاری تاثیر به سزایی در تولید ناخالص داخلی دارد .باید منتظر بود تا آمار اقتصادی
در هفته آینده منتشر و پرونده اقتصادی منطقه یورو در سال  2102بسته شود.
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ايتالیا
تولیدات صنعتی ایتالیا در ماه دسامبر نسبت به نوامبر باالتر از پیشبینی بازار  0/4درصد افزایش یافت .تحلیلگران
بازار افزایش  1/0درصدی تولیدات صنعتی در ماه دسامبر را پیشبینی کرده بودند .شایان ذکر است تولیدات صنعتی در ماه
نوامبر نسبت به اکتبر  1/8درصد افزایش یافته بود .افزایش  2درصدی کاالهای واسطهای ،افزایش  0/5درصدی کاالهای
مصرفی و افزایش  0/2درصدی کاالهای سرمایهای از مولفههای اصلی افزایش تولیدات صنعتی بود.
در مقیاس ساالنه تولیدات صنعتی در ماه دسامبر بسیار باالتر از پیشبینی بازار  2/2درصد افزایش یافت .پیشبینی ها
حاکی از افزایش  3/3درصدی تولیدات صنعتی در ماه دسامبر بود.
شایان ذکر است تولیدات صنعتی ایتالیا باالترین همبستگی با تولید ناخالص داخلی این کشور دارد.
انگلستان
آقای کارنی ،رییس بانک مرکزی در سخنرانی روز پنجشنبه  9فوریه  2107در خصوص مفهوم تنوع و فراگیر بودن و
اهمیت آن برای بانک مرکزی و چرایی فراگیر بودن و تنوع محیط کار صحبت کرد .بانک مرکزی تشخیص داده که برای
پیگیری اهداف خود نیازمند استفاده از تنوع افکار و ایدهها است .او در خصوص دو نوع تنوع نژادی و مذهب و تنوع افکار
صحبت کرد .وی گفت" :دلیل اهمیت تنوع این است که همه در مباحث مشارکت کنیم و نظرات همه شنیده شود .با شنیدن
ایدههای بیشتر ،تصمیمگیریها بهتر انجام خواهد شد .هر قدر تنوع در جامعه بیشتر باشد ،تصمیمات ما قابل اعتمادتر خواهد
شد و صحبتهای ما را همه درک خواهند کرد .کارنی استخدام طیف وسیعی از افراد و افزایش مشارکت در شغل پاره وقت و
فرصت به کارمندان برای یادگیری مهارتها را از راههای متنوع سازی برشمرد.
مؤسسه ملی مطالعات اقتصادی و اجتماعی پیشبینی ماهانه از رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس را منتشر کرد .در
حالی که بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته رشد اقتصادی  2درصدی برای سال  2107را پیشبینی کرده بود ،موسسه مذکور
رشد اقتصادی سال  2107را  0/7درصد پیشبینی کرده است .همچنین در این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در
سه ماهه منتهی به ژانویه  2102معادل  1/7درصد پیشبینی شده است .شایان ذکر است این موسسه برای سه ماهه منتهی به
دسامبر  ،2102رشد اقتصادی  1/2درصدی را پیشبینی کرده بود .در این گزارش رشد بخش خدمات به عنوان مهمترین عامل
پیشبینی افزایش تولید ناخالص داخلی در ماه ژانویه ذکر شده است.
آمارهای اقتصادی
تولیدات صنعتی در ماه دسامبر نسبت به نوامبر فراتر از پیشبینی بازار  0/0درصد افزایش یافت .پیشبینی بازار از
افزایش  1/2درصدی تولیدات صنعتی در ماه دسامبر حکایت داشت .همچنین در مقیاس ساالنه ،تولیدات صنعتی در ماه
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دسامبر باالتر از پیشبینی بازار  4/3درصد افزایش یافت .این باالترین رشد تولیدات صنعتی در مقیاس ساالنه از ژانویه 2100
میباشد.
تولیدات کارخانهای در ماه دسامبر نسبت به نوامبر بسیار باالتر از پیشبینی بازار 2/0درصد افزایش یافت .تحلیلگران
بازار افزایش  1/5درصدی تولیدات کارخانهای در ماه دسامبر را پیشبینی کرده بودند .همچنین در مقیاس ساالنه نیز تولیدات
کارخانهای باالتر از پیشبینی بازار  4درصد رشد کرد .پیشبینی بازار ،افزایش  0/8درصدی تولیدات کارخانهای در ماه دسامبر
بود .این باالترین افزایش از آوریل  2105تاکنون میباشد.
کسری تراز تجاری انگلیس در ماه دسامبر با کاهش  1/3میلیارد پوندی نسبت به ماه قبل به  3/3میلیارد پوند رسید.
در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل ،صادرات با رشد  2/4درصدی و واردات با رشد  0/7درصدی به ترتیب به  48/8میلیارد پوند و
 52/0میلیارد پوند رسید .کسری تجاری انگلیس از  04/0میلیارد پوند در فصل سوم  2102به  8/2میلیارد پوند در فصل
چهارم  2102کاهش یافت .در فصل چهارم نسبت به فصل سوم ،صادرات و واردات به ترتیب  01/4و  1/3درصد افزایش
یافت .در مجموع کسری تجاری انگلیس در سال  2102به  39/4میلیارد پوند رسید .شایان ذکر است کسری تجاری انگلیس
در سال  2105معادل  29/8میلیارد پوند گزارش شده بود.
تحلیل اقتصادی
تولیدات صنعتی در مقیاس ماهانه ،پس از سه ماه کاهش پیاپی طی شش ماهه دوم سال  ،2102در ماههای نوامبر و
دسامبر به ترتیب  2و  0/0درصد افزایش یافت .اما در مقیاس ساالنه ،تولیدات صنعتی در شش ماهه دوم  2102به غیر از
اکتبر ،در بقیه ماهها افزایش نشان میدهد .تولیدات صنعتی در ماه دسامبر  2102نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/3درصد
افزایش یافت .مهمترین مولفه موثر در این افزایش ،رشد  4درصدی تولیدات کارخانهای در ماه دسامبر  2102نسبت به ماه
مشابه سال قبل بود .همچنین بخش معدن با افزایش  0/9درصدی و بخش نفت و گاز با افزایش  5درصدی بیشترین سهم از
افزایش تولیدات صنعتی در ماه دسامبر را داشتند .شایان ذکر است افزایش  8/3درصدی تولیدات دارویی در ماه دسامبر نسبت
به ماه مشابه سال قبل مهمترین دلیل افزایش تولیدات کارخانهای در ماه دسامبر بود.
تولیدات صنعتی در سال  2102با رشدی معادل سال  2105توانست سهم خود از تولید ناخالص داخلی انگلیس را
حفظ نماید .در مجموع در سال  2102تولیدات صنعتی همانند سال  2105معادل 0/2درصد افزایش یافت .همچنین تولیدات
کارخانهای در سال  2102با افزایش  1/7درصدی نسبت به سال قبل مواجه شد .تولیدات کارخانهای در سال  2105معادل 1/2
درصد رشد کرده بود.
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انتشار گزارش ها در خصوص کاهش کسری تجاری و افزایش تولیدات صنعتی در ماه دسامبر منجر به افزایش ارزش
پوند در مقابل دالر در روز جمعه گذشته شد .انتظار میرود بهبود کسری تراز تجاری مانع کاهش ارزش پوند شود .با توجه به
نزدیک شدن به آغاز روند اجرایی بریکسیت و افزایش نااطمینانی از یک طرف و پیشبینی از دست دادن بازار مشترک برای
صادرات ،بسیاری از شرکتهای فعال در بخش صادرات ،سرمایهگذاری روی کاالهای مصرف داخل را به سرمایهگذاری روی
کاالهای صادراتی ترجیح دادهاند .لذا به نظر میرسد روند رو به رشد افزایش صادرات انگلیس در آینده نزدیک با مشکل مواجه
خواهد شد .هرچند رشد مطلوب تولیدات صنعتی در سه ماهه چهارم کمک شایانی به رشد اقتصادی این فصل نموده ،اما باید
اشاره شود که بخش خدمات و سرمایهگذاری کسب و کار سهم باالیی در تولید ناخالص داخلی دارند .به هر حال باید منتظر
انتشار آمار دقیق تولید ناخالص داخلی و سرمایهگذاری کسب و کار در روز  22فوریه بود تا تحلیل دقیقتری از آنچه در سال
 2102بر اقتصاد انگلیس گذشته را ارائه و با تحلیل مولفههای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی ،چشمانداز اقتصادی سال
 2107را ترسیم کرد.
همچنین آمار مربوط به نرخ تورم در ماه ژانویه  2107هفته آتی منتشر خواهد شد .مطابق پیش بینی بازار ،نرخ تورم
در ماه ژانویه  0/9درصد برآورد شده است .افزایش نرخ تورم برای سومین ماه پیاپی شگفتی جدید برای اقتصاد انگلیس خواهد
بود .نرخ تورم از آوریل  2102تا کنون(به غیر از اکتبر) همواره روند صعودی داشته است .اما آنچه باعث نگرانی است افزایش
آهنگ رشد تورم در سه ماه اخیر است .افزایش نرخ تورم از  1/9درصد در اکتبر به  0/9درصد در ژانویه ،در کنار سیاست تثبیت
نرخ بهره منجر به منفیتر شدن نرخ بهره حقیقی خواهد شد .بانک مرکزی انگلیس به خاطر این موضوع نه تنها از طرف
کارگزاران اقتصادی تحت فشار است ،بلکه از طرف سیاستمداران انگلیس نیز تحت شدیدترین فشارهای سیاسی قرار دارد .به
طوری که چندی قبل دعوای لفظی بین آقای کارنی ،رئیس بانک مرکزی و خانم می ،نخست وزیر بر سر تثبیت نرخ بهره باال
گرفت .به نظر میرسد افزایش شدید نرخ تورم در ماههای اخیر و پافشاری بانک مرکزی روی تثبیت نرخ بهره ،بار دیگر منجر
به افزایش تنشهای سیاسی خواهد شد.
ژاپن
شاخص پایه سفارش ماشین آالت در ماه دسامبر سال گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن  2/7درصد افزایش
یافت که بسیار فراتر از رشد  4/2درصدی مورد انتظار بود .تغییرات شاخص پایه سفارش ماشینآالت که شااخص پیشانگری
برای سرمایهگذاری خصوصی است ،از روند خاصی پیروی نمیکند و نمی توان گفت روند صعودی یاا نزولای دارد .باا وجاود
افزایش سود شرکتها در فصل سوم سال  ،2102هنوز شرکتها با احتیاط بسیار زیادی اقدام به سارمایهگاذاری مایکنناد و
سرمایهگذاری خصوصی بسیار ضعیف است.
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شاخص قیمت تولیدکننده در ماه ژانویه نسبت به ماه مشابه سال قبل  1/5درصد افزایش یافت در حالی که پیشبینی
میشد تغییر نکند .این اولین بار از مارس  2105است که شاخص مذکور افزایش مییابد .افزایش قیمت انارژی عامال عماده
این رشد بود .شاخص قیمت کاالهای وارداتی با  4/5درصد افزایش ساالنه ،از  91/9واحد در ماه دساامبر باه  92/3واحاد در
ژانویه افزایش یافت .بنابراین باید منتظر افزایش قیمت مصرفکننده در ماههای آتی بود.
جمعه گذشته نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهور امریکا در کاخ سفید با یکدیگر مالقات کردند و در خصوص معاهده
مشترک کشورهای حاشیه اقیانوس آرام با یکدیگر گفتگو کردند .رئیس جمهور امریکا در مبارزات انتخاباتی خاود و همچناین
پس از شروع به کار ،بارها از لزوم خروج امریکا از معاهده مذکور سخن گفته است .در کنفرانس خباری مشاترک نیاز پاسا
روشنی به باقی ماندن امریکا در این پیمان نداد .اما هر دو کشور موافقت نمودند که تعامالتی در سطح باال در حوزه اقتصادی
و تجاری داشته باشند.
چین
صادرات چین در ژانویه  2107نسبت به ماه مشابه سال قبل ،بسیار فراتر از پیشبینی بازار با افزایش  7/9درصدی به
 082/8میلیارد دالر رسید .بازارهای مالی افزایش  3/3درصدی صادرات را پیشبینی کرده بود .شایان ذکر است صادرات چین
در ماه دسامبر  2102نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/2 ،درصد کاهش یافته بود.
واردات چین در ژانویه  2107نسبت به ماه مشابه سال قبل ،فراتر از پیشبینی بازار با افزایش  02/7درصدی به
 030/4میلیارد دالر رسید .بازارهای مالی افزایش  01درصدی واردات در ماه ژانویه را پیشبینی کرده بودند .واردات چین در
ماه دسامبر  2102نسبت به ماه مشابه سال قبل  3/0درصد افزایش یافته بود.
تراز تجاری کاال در ماه ژانویه باالتر از پیشبینی بازار  50/4میلیار دالر افزایش یافت .این باالترین میزان مازاد
تجاری کاال از ژانویه  2102تاکنون میباشد .این مازاد به خاطر پیشی گرفتن رشد صادرات نسبت به واردات در ماه ژانویه
میباشد .شایان ذکر است پیشبینی بازار از افزایش  47/9میلیارد دالری تراز تجاری کاال در ماه ژانویه حکایت داشت.
همچنین مازاد تراز تجاری در ماه دسامبر  2102معادل  41/7میلیارد دالر گزارش شده بود.
قبل از این ،بسیاری از تحلیلگران اقتصادی پیشبینی کرده بودند مازاد تجاری چین در ماههای ژانویه و فوریه به
دلیل تعطیالت طوالنی سال نو چینی کاهش خواهد یافت.
روسیه
بانک مرکزی روسیه نرخ بهره کلیدی را در سطح  01درصد بدون تغییر حفظ نمود .این اقدام بانک مرکزی روسیه در
حالی که تورم به سطح  5درصد کاهش یافته نشان از عزم این بانک برای کاهش بیشتر تورم دارد .بر این اساس برخی از
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کارشناسان احتمال کاهش نرخ بهره کلیدی را در نیمه نخست سال  2107بسیار کم میدانند .روند افزایش بهای نفت که از
نوامبر سال  2102شکل گرفته افزایش عرضه ارز را در اقتصاد روسیه به همراه داشته که میتواند با کاهش قیمت ارز ،صادرات
و واردات این کشور را تحت تاثیر قرار دهد .بانک مرکزی روسیه نیز این شرایط را برای ترمیم ذخایر ارزی مناسب دانسته
است .به نظر میرسد سیاست اخیر بانک مرکزی در افزایش ذخایر ارزی که به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد ،بانک
مرکزی را متقاعد نموده از افزایش تورم احتمالی حاصل از این سیاست جلوگیری به عمل آورد.
ترکیه
ناآرامیهای سیاسی در ترکیه همچنان ادامه دارد .هفته گذشته دولت اردوغان تصمیم گرفت  211میلیارد دالر از
دارایی های دولتی را به یک صندوق دولتی 0انتقال دهد .هنوز جزئیات دقیقی از فرایند این انتقال و همین طور ساختار
مدیریتی این صندوق اعالم نشده است .اما گفته شده درآمد حاصل از فروش این دارایی ها توسط صندوق تازه تأسیس صرف
تأمین مالی پروژههای زیربنایی نظیر بنادر ،فرودگاه ،جاده و خطوط راه آهن خواهد شد .هدف دولت از این کار تقویت رشد
اقتصادی کشور ترکیه پس از حمالت تروریستی اخیر در این کشور اعالم شده است .حزب مخالف دولت معتقد است این کار
تسلط اردوغان – رئیس جمهور فعلی این کشور -بر منابع مالی دولتی افزایش میدهد 50/0 .درصد از سهام دولت در هالک
بانک ترکیه نیز در میان داراییهایست که قرار است مدیریت آن به صندوق منتقل شود.

تحوالت بازار ارزهای عمده
روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش ین و فرانک سوئیس در برابر هر دالر امریکا به ترتیب  1/54و 0
درصد تضعیف گردید .ارزش دالر امریکا روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر هر یورو  0/34درصد تقویت و در
برابر هر پوند بدون تغییر نسبت به جمعه هفته قبل باقی ماند .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو
در محدوده  0/1242-0/1752دالر و هر پوند در محدوده 0/2428-0/2541دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه
 000/75-003/2ین متغیر بود.
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عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 ضعف یورو در ابتدای هفته باعث شد تا دالر بتواند در برابر یورو تقویت شود .افزایش ریسک سیاسی در اروپا به
خصوص پس از پیشی گرفتن مارین لیپن کاندیدای افراطی راست گرا در نظر سنجیهای مربوط به انتخابات
ریاست جمهوری فرانسه باعث تضعیف یورو در برابر دالر شد.
 کاهش متوالی ارزش دالر در هفتههای گذشته ،از نظر فنی امکان افزایش این ارز را فراهم ساخت.
 مهمترین دلیل تقویت دالر در هفته گذشته اظهارات ترامپ در خصوص برنامه اساسی کاهش مالیاتهای امریکا طی
دو تا سه هفته آینده بود .دلیل اصلی تقویت دالر از  8دسامبر تا پایان سال  ،2102وعدههای ترامپ در مورد کاهش
مالیات و افزایش مخارج دولتی بود .به همین دلیل ،عدم توجه او به این موضوعات و تالش برای تضعیف دالر و
موضوعات مربوط به مهاجرت دالر را از ابتدای سال جاری میالدی در موضع ضعف قرار داده بود.
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عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
 عدم شفافسازی در خصوص سیاستهای مالیاتی و مخارج دولتی و برعکس تمرکز بر تضعیف دالر از طریق فشار
بر شرکای تجاری امریکا ،اتخاذ سیاستهایی مثل ایجاد موانع مسافرت به امریکا برای اتباع  7کشور مسلمان و
همچنین انتخابات کابینه که مخالفتهای گستردهای را در خارج و داخل امریکا داشته این ذهنیت را ایجاد کرده که
ممکن است ترامپ از سیاستهای وعده داده شده در مورد انتخابات عقب نشسته است .این موضوع تا قبل از اعالم
نظر ترامپ در روز پنجشنبه همچنان دالر را در موضع ضعف قرار داده بود.


درصد تغييرات هر دالر در برابر ساير ارزها
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نکته :عدم مشاهده نوسانات برخی از اسعار در جدول فوق به علت ناچیز بودن میزان این تغییرات است.

هفته گذشته شاخص دالر  0/13درصد تقویت شد .این تقویت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ پس از گذشت
بیش از یک ماه در مورد برنامه کاهش مالیاتها وعده جدیدی داد .ترامپ گفت به زودی (طی هفتههای آتی) برنامه اساسی در
این رابطه را اعالم خواهد کرد .موضوع از این جهت دارای اهمیت بود که سکوت ترامپ در رابطه با کاهش مالیات و افزایش
مخارج دولتی که در زمان انتخابات آن را وعده داده بود این گمان را بین تحلیلگران ایجاد کرده بود که شاید ترامپ از مواضع
اعالمی خود در رابطه با سیاستهای بودجه عقب نشسته است .این ذهنیت به همراه تالش بی وقفه رئیس جمهور امریکا و
کابینه او در تالش برای تضعیف ارزش دالر در برابر سایر ارزها باعث شد تا از ابتدای سال جاری دالر سیر نزولی به خود
بگیرد .به طوری که طی شش هفته منتهی به ابتدای هفته گذشته شاخص دالر  3/25درصد از ارزش خود را از دست داد.
تقویت دالر در هفته گذشته دالیل دیگری هم داشت .شاخصهای اقتصادی امریکا مثل موازنه تجاری،مطالبات بیکاری و
شاخص قیمت واردات بهتر از انتظار بودند که در تقویت دالر بیتاثیر نبود.
یورو به همراه سایر ارزهای اروپایی مثل کرون سوئد و فرانک سوئیس هفته خوبی را پشت سر نگذاشت .عالوه بر
آمار اقتصادی کمتر از انتظار اقتصاد آلمان ،افزایش ریسک سیاسی در اروپا باعث تضعیف ارزهای این قاره در برابر دالر شد.
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پس از مشخص شدن فساد فرانسوا فیلون نامزد حزب محافظهکار فرانسه و پیشتاز عرصه انتخابات این کشور ،به یک باره
میزان محبوبیت او در نظر سنجیها کاهش یافت و نامزد عوامگرا و راستگرا خانم مارین لیپن از او پیشی گرفت .خانم لیپن
وعده داده که در صورت پیروزی در انتخابات ،فرانسه را از اتحاد پولی یورو خارج و در مورد عضویت در اتحادیه اروپا همه
پرسی برگزار خواهد کرد .این موضوع در صورت تحقق تهدید بزرگی نه تنها برای فرانسه بلکه برای کل اتحادیه و قاره اروپا
خواهد بود .البته فیلون پس از برمال شدن فساد ضمن عذر خواهی عنوان کرد که از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری
عقب نشینی نخواهد کرد .این موضوع تا حدودی توانست از کاهش شدید یورو در برابر دالر جلوگیری نماید.
بر خالف ارزهایی مثل یورو ،فرانک و کرون که هفته گذشته در مقابل دالر تضعیف شدند پوند استرلینگ شرایط
بهتری داشت .تراز تجاری و تولیدات صنعتی تنها آمارهای مهمی بودند که در روز پایانی هفته گذشته از انگلیس منتشر شد که
هر دو بهتر از انتظار بود .البته علت پایداری پوند بیش از آنکه به دلیل شرایط اقتصادی انگلیس باشد مرهون کاهش نگرانیها
در مورد خروج سخت انگلیس از اتحادیه اروپاست.
در مورد ین همانطور که اشاره شد افزایش ریسک سیاسی در اروپا از یک سو و تمایل دولت جدید امریکا به حمایتگرایی که
تهدیدی برای رشد اقتصاد جهان است از سوی دیگر باعث تقویت ین در هفتههای اخیر شده است .البته باید به این موارد
تمایل ترامپ برای تضعیف تحمیلی دالر در برابر ارزهایی مثل ین و یورو را نیز اضافه کرد .ترامپ مدعی است در حالی که
امریکا امنیت ژاپن را تامین میکند ژاپن در حال دزدیدن شغل امریکاییها است .البته هفته گذشته ترامپ در دیدار با آبه
نخست وزیر ژاپن در این مورد حرفی نزد .ضمن اینکه ترامپ روز پنجشنبه در جمع مدیران خطوط هوایی امریکا گفت که در
آینده نزدیک برنامه اساسی کاهش مالیاتی در این کشور را اعالم خواهد کرد .این موضوع باعث شد تا دالر در برابر سایر ارزها
از جمله ین تقویت شود.
نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
نامارز
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تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/24 ،درصد افزایش یافت .نوسانات هفته گذشته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  0225/42-0239/27دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.

در مقایسه ارقام پایانی جمعه هفته گذشته و جمعه هفته ماقبل ،به نظر میرسد روند طال مطابق با روند حرکتی دالر
بوده و همزمان با تقویت دالر ،بهای طال نیز افزایش یافت .اما مقایسه ارقام ابتدایی و انتهایی هفته گذشته نشان دهنده
کاهش ارزش طال در طول هفته گذشته و تقویت دالر میباشد .هر چند ارقام نشان از کاهش تقاضای فیزیکی طالی چین و
هند در مقایسه با ارقام سال گذشته در این مقطع زمانی دارد ،اما نااطمینانیهای سیاسی مهمترین محرک تقاضای غیرفیزیکی
طال بوده است .دستور ترامپ به تعلیق ورود اتباع  7کشور مسلمان به امریکا و لغو دستور وی توسط یکی از قضات عالی رتبه
امریکا و در پیش بودن انتخابات در هلند ،فرانسه و آلمان از مهمترین سرچشمههای نااطمینانی در بازار مالی از جمله طال بوده
است .شایان ذکر است تقاضای فیزیکی طال در ماه دسامبر در دو کشور چین و هند در مقایسه با دسامبر  2105به ترتیب  21و
 20درصد کاهش نشان میدهد .در سایر روزهای هفته همزمان با افزایش ارزش دالر ،بهای طال کاهش یافته است .اعالم
برنامه کاهش مالیاتها از سوی ترامپ در چند هفته آینده یکی دیگر از دالیل افزایش ارزش دالر و افت بهای طال بود.
تحوالت بازار نفت

بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 1/12 ،درصاد افازایش یافات .باه
نرخها ی پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکاا در محادوده  52/07-53/82دالر معاملاه گردیاد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  52/88دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعاه
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هفته ماقبل آن 1/094 ،درصد کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت باه نارخهاای پایاان وقات باازار نیویاورک در دامناه
 55/15-52/71دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن باه  55/24دالر رساید .باه نارخهاای پایاان وقات باازار
نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  52/03-53/77دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشاکه آن
در سطح  52/82دالر قرار گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعه هفته ماقبل آن2/07 ،
درصد کاهش یافت.
اوایل هفته گذشته قیمت نفت کاهش یافت ولی در اواخر هفته باردیگر روند صعودی در پیش گرفت و در نهایات در
مقیاس هفتگی تغییر قابل توجهی نکرد .روزهای دوشنبه و سهشنبه قیمت نفت کاهش یافت و به کمترین میزان طی دو هفته
قبل رسید .افزایش  07عددی سکوهای نفتی در هفته ماقبل که بیشترین میزان از اکتبر  2105باود ،افازایش ذخاایر نفات و
بنزین امریکا طی هفته های اخیر ،نگرانی از افزایش عرضه نفت شیل امریکا در بازار و از بین رفتن تأثیر برنامه کاهش تولیاد
نفت اوپک در کنار کندتر شدن رشد تقاضای نفت چین در سال  2102نسبت به سال قبل از جمله علل اصلی کاهش قیمات
نفت در اوایل هفته گذشته بود .روز چهارشنبه  EIAآخرین آمار مربوط به ذخایر نفتی امریکا را منتشر نمود .بر اساس این آمار
ذخایر نفتی امریکا در هفته ماقبل 03/8 ،میلیون بشکه افزایش یافت که بسیار فراتر از  2/5میلیون بشکه افزایش پایشبینای
شده بود .اما از افزایش  04میلیون بشکهای پیش بینی شده توسط  APIکمتر بود .از ساوی دیگار ذخاایر بنازین علایرغام
افزایش  0/0میلیون بشکه ای مورد انتظار  829هزار بشکه کاهش یافت .پس از انتشار این آمار پیشبینی افازایش تقاضاا در
بازار بنزین ،سبب افزایش قیمتها در بازار نفت شد .افزایش قیمت ها تا روز جمعه اداماه یافات .روز جمعاه گازارش ماهاناه
آژانس بین المللی انرژی و همچنین اوپک برای ماه ژانویه منتشر شد .بر اساس این گزارشها ،میازان پایبنادی کشاورها باه
برنامه کاهش تولید نفت اوپک به ترتیب  91و  92درصد اعالم شد .حتی برخی از اعضا از جمله عربستان ساعودی ،بیشاتر از
میزان مقرر شده تولید خود را کاهش دادند .همچنین IEAپیشبینی خود از تقاضا در سال  2107را به میزان  011هزار بشکه
افزایش داده و  0/4میلیون بشکه در روز اعالم نمود .افزایش  2/2درصدی قیمت بنزین در بازار معامالت آتی ،انتشار آمارهای
مطلوب از اقتصاد چین و افزایش  27/5درصدی واردات نفت چین در ماه ژانویه نیز سبب تقویت قیمت در بازار نفت شاد .روز
جمعه همچنین تعداد سکوهای نفتی امریکا با  8عدد افزایش به رقم  590رسید.
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11240
10684
09976
12510
135626
123340
123100
5505
5217
20090
18911
7186
11549

100270
13146
11194
10699
09947
12540
135610
13561
123927
124210
5512
5234
20054
19008
7189
11543

100640
13147
11326
10657
10018
12496
135789
122542
123680
5563
5300
53
20172
18908
7230
11643

100800
13083
1132
11320
10642
10025
12486
1354022
1354
123078
122830
5670
5386
20269
19379
7259
11667

100495
13130
11251
10687
09975
12500
135689
123238
123299
5564
5288
20128
19036
7207
11582

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۷/۰۲/۱۰
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺩﺭﺻﺪ ﺮ
ﺭ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

103
045
54
054
134
100
000
037
37
124
108
0194
006
 6
099
2435
098
013
13

083
061
48
048
069
049
038
023
23
187
196
098
87
087
096
022
107
042
42
ﴰﺎﺭﻩ ۴۸
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

