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خالصه

در امریکا ،تولیدات صنعتی ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر  0/3درصد کاهش یافت اما خردهفروشی و تورم رشد باالتر
از انتظار داشتند .خانم یلن از بررسی افزایش نرخ بهره در نشست هفته پیشرو در فدرال رزرو خبر داد.
در منطقه یورو ،تولیدات صنعتی منطقه در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل ،بیشتر از پیشبینی بازار 1/6 ،درصد کاهش یافت.
همچنین کمیسیون اروپا رشد اقتصادی سال  7012منطقه یورو را  1/6درصد پیشبینی کرد.
در انگلستان ،نرخ تورم از  0/9درصد در ماه اکتبر 7016به  1/8درصد در ماه ژانویه  7012رسیده است .همچنین پیش-
بینیها حاکی از تثبیت رشد تولید ناخالص داخلی در فصل چهارم معادل رشد تولید ناخالص داخلی فصل سوم میباشد.
در ایتالیا ،تولید ناخالص داخلی در فصل چهارم  7016نسبت به فصل سوم  0/7درصد افزایش یافت .همچنین مازاد
تجاری ایتالیا در سال  7016نسبت به سال  7012معادل  73درصد افزایش یافت.
در ژاپن ،تخمینهای اولیه نشان میدهد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه چهارم سال  7016نسبت به فصل قبل
 0/7درصد بود که اندکی کندتر از رشد  0/3درصدی فصل سوم نسبت به فصل دوم بود.
هفته گذشته شاخص دالر به میزان جزئی افزایش یافت .در بین شش ارز اصلی تشکیل دهنده شاخص دالر ،تنها ین ژاپن
توانست در برابر دالر تقویت شود .علت اصلی تقویت دالر موضعگیری ضد تورمی فدرال رزرو بود که در سخنان خانم یلن
متبلور شد .تردید نسبت به توان دولت امریکا برای کمک به رشد اقتصادی این کشور و همچنین افزایش ریسک و کاهش
ارزش سهام در جهان علت گرایش به سمت ین و تقویت آن در برابر دالر بود.
بهای طال در هفته گذشته در مقایسه با هفته ما قبل افزایش یافت .نااطمینانی از سیاستهای دولت ترامپ ،در پیش بودن
انتخابات در سه کشور اروپایی و احتمال ایجاد ائتالف در حزب چپگرای فرانسه و افزایش احتمال انتخاب مارین لوپن از
مهمترین دالیل افزایش بهای طال بوده است.
متوسط قیمت نفت هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن اندکی افزایش یافت .افزایش ذخایر نفت و بنزین امریکا از یک
سو و انتشار آمار اجرای  90درصدی برنامه کاهش تولید نفت اوپک توسط مشارکتکنندگان و شنیده شدن زمزمههایی مبنی
بر احتمال ادامه این برنامه از سویی دیگر در تقابل با یکدیگر قرار گرفته و سبب شدند تغییر قابل توجهی در بازار نفت
مشاهده نگردد.
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امريکا
تولیدات صنعتی
تولیدات صنعتی در ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر  0/3درصد کاهش یافت .در حالی بود که تولیدات صنعتی ماه
دسامبر نسبت به نوامبر رشد  0/8درصدی به ثبت رسانده بود .افت تولیدات صنعتی در ماه ژانویه به واسطه کاهش تولید برق،
انرژی و آب به میزان  2/2درصد بوده است .در بین اقالم ذکر شده ،بیشترین کاهش مربوط به تولید برق بوده که به علت
گرمای بیشتر هوا در ماه ژانویه نسبت به زمان مشابه در سالهای قبل بوده است .در ماه ژانویه تولیدات کارخانهای نیز تنها
 0/7درصد افزایش داشته و تولیدات معدنی رشد  7/8درصدی را تجربه کرده است .در سالهای گذشته بخش کارخانهای دچار
رکود بوده و به نظر میرسد در سالهای آینده روند رشد کم سرعتی را تجربه نماید .بخش مهمی از تولیدات کارخانهای در
امریکا محصوالت صادراتی است که به شدت تحت تاثیر ارزش برابری دالر قرار دارد .با توجه به پیشبینی افزایش نرخ بهره
در این کشور که میتواند برای دالر تقویت کننده باشد ،نمیتوان به رشد سریع تولیدات کارخانهای امیدوار بود .افزایش بهای
نفت نیز مهمترین عامل افزایش تولید این کاال در امریکا بوده که رشد تولیدات معدنی را به همراه داشته است .پیشبینی
میشود در صورت ادامه روند افزایش بهای نفت خام ،رشد تولیدات نفت امریکا نیز ادامه یافته و بخش مهمی از کاهش تولید
در سالهای قبل به علت افت قیمت ،جبران شود .هر چند با توجه به کندی روند افزایش بهای نفت ،سرعت رشد تولیدات
معدنی نیز سریع نخواهد بود و رسیدن به سطوح باالی منحنی تولید قبل از پایان سال  7018بعید به نظر میرسد.
خرده فروشی
خرده فروشی ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر  0/4درصد افزایش یافته و نرخ رشد آن در ماه دسامبر در مقایسه با
ماه قبل از آن از  0/6درصد به  1درصد مورد تجدید نظر صعودی قرار گرفت .هر چند این مسئله نشان دهنده کاهش رشد
خردهفروشی از دسامبر به ژانویه است ،اما این کاهش به طور معمول در ماههای نخست سال روی میدهد و طبیعی به نظر
میرسد .البته شایان ذکر رشد  0/4درصدی خردهفروشی  0/3واحد درصد باالتر از میزان پیشبینی شده بوده و در مقایسه با
ارقام مشابه  4سال قبل مطلوب ارزیابی میشود که تاییدی بر صحت این مدعا است .1در ماه ژانویه فروش اتومبیل و وسایل

به طور معمول به علت سرمای هوا و کاهش مصرف ،نرخ رشد اقتصادی امریکا در فصل نخست کاهش مییابد .سرمای هوا سبب کاهش برخی از فعالیتهای تولیدی و
ساخت وساز میشود .همچنین با توجه به اینکه مصرف کنندگان بخشی از مصرف خود را به ماه نوامبر و دسامبر سال قبل و زمان تخفیفهای قیمتی منتقل مینمایند ،در یک یا
دو ماه نخست سال جدید کاهش مصرف ایجاد میشود.
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نقلیه موتوری رشد داشته اما فروش فروشگاهی افت نموده است .ارزش فروش سوخت نیز به واسطه رشد قیمت نفت خام رشد
نموده است .همچنین فروش اسباب و لوازم منزل رشد نداشت اما فروش لوازم الکترونیکی نیز افزایش یافته است.
با توجه به ارقام خردهفروشی ژانویه  7012در مقایسه با ماههای مشابه در  4سال قبل ،انتظار میرود مصرف در فصل
نخست  7012تاثیر بهتری بر نرخ رشد اقتصادی داشته باشد در این صورت نرخ رشد اقتصادی فصل نخست  7012در مقایسه
با زمان مشابه در  4سال گذشته بهتر پیشبینی میشود.
تورم
رشد ماهانه شاخص بهای مصرفکننده از  0/3درصد در ماه دسامبر به  0/6درصد در ماه ژانویه افزایش یافت .بر
همین اساس تورم منتهی به  17ماهه ژانویه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به  7/2درصد افزایش یافت .همچنین تورم
پایه (تورم منهای نوسان قیمت مواد غذایی و انرژی) در همین بازه زمانی به  7/3درصد افزایش یافت .این در حالی بود که
تورم و تورم پایه در ماه دسامبر به ترتیب در سطح  7/1و  7/7درصد قرار داشته است .در ماه ژانویه تورم مواد غذایی -0/7
درصد بود؛ اما تورم بخش انرژی  10/8درصد و تورم بخش خدمات  10/1درصد گزارش شده است .تورم سایر کاالها به غیر از
موادغذایی و انرژی نیز  -0/7درصد اعالم شده است.
در گزارش اخیر ،هر چند رشد قابل توجهی در تورم دیده شد ،اما نرخ رشد تورم پایه کندتر از تورم کل بوده است .بر
این اساس برخی از صاحبنظران معتقد هستند که این مسئله ممکن است فدرال رزرو را در افزایش نرخ بهره محتاط نماید.
این گروه از صاحبنظران ماه ژوئن را دارای باالترین احتمال برای سومین نوبت افزایش نرخ بهره بعد از سال  7008میدانند.
البته نشست سیاستی فدرال رزرو در هفته پیشرو ،پیشبینی دقیقتری از زمان افزایش نرخ بهره ارائه خواهد داد.
سخنرانی خانم يلن
خانم یلن رییس فدرال رزرو در سخنرانی در کنگره امریکا اعالم نمود" :این بانک در نشست آتی خود افزایش نرخ
بهره کلیدی را بررسی خواهد نمود ".خانم یلن در طی سخنان خود تصویری خوشبینانه از اقتصاد امریکا ارائه داده و عنوان
داشت وی و همکارانش اعتقاد دارند اقتصاد امریکا به روند رشد کم سرعت خود ادامه خواهد داد و اشتغال نیز تا حدی افزایش
یافته و تورم به سطح  7درصد خواهد رسید .با این وجود ،ماه ژوئن از باالترین احتمال برای افزایش نرخ بهره برخوردار بوده؛
هر چند احتمال افزایش در ماه مارس نیز مطرح است .البته رییس فدرال رزرو ریچموند اعالم نموده ممکن است فدرال رزرو
نرخ بهره را زودتر از زمان مورد نظر بازارهای مالی افزایش دهد .شایان ذکر است رییس فدرال رزرو ریچموند نااطمینانی در
خصوص سیاستهای ترامپ را به عنوان مانعی برای افزایش نرخ بهره نیز مطرح نموده است.
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منطقه يورو
به نظر میرسد فعالیت و قدرت نیروهای عوامفریب 1و میهنپرست در بسیاری از کشورهای اروپا در حال تقویت و
افزایش است .طی ماههای آینده در سه اقتصاد بزرگ منطقه یورو(آلمان ،فرانسه و هلند) انتخابات حساسی برگزار خواهد شد
که نتیجه این همهپرسیها ممکن است آینده منطقه یورو را تغییر دهد.
انتخابات پارلمانی هلند در  12مارس  7012برگزار خواهد شد .حزب عوام فریب آزادی که مخالف مهاجرت و حضور
در اتحادیه اروپاست ،در تالش برای جذب آرای مردم میباشد .هرچند این حزب اعالم کرده در صورت پیروزی ،دولت ائتالفی
تشکیل خواهد داد ،اما جهتگیری بسیاری از احزاب میانهرو نشان میدهد از همکاری با این حزب امتناع خواهند کرد.
انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه در دو دور در تاریخهای  73آوریل و  2می  7012برگزار خواهد شد .به احتمال
زیاد ،خانم مارین لوپن ،رهبر حزب جبهه ملی که مواضع ضد اتحادیه اروپا دارد ،یکی از دو رقیب جدی در دور اول انتخابات
خواهد بود .نتایج آخرین نظرسنجیها حاکی از آن است که فرانسوا فیون ،رهبر جمهوریخواهان با رای باالی  60درصد خانم
لوپن را شکست خواهد داد .اما اتفاقات سیاسی سال ( 7016همهپرسی بریکسیت و نتیجه انتخابات امریکا) نشان دادهاند که در
دنیای سیاست هر نامحتملی امکانپذیر است .به هر حال ،در صورتی که خانم لوپن به عنوان رئیس جمهور آینده فرانسه
انتخاب گردد ،به راحتی نمیتواند به اصلی ترین وعده انتخاباتی خود(خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) عمل نماید .چرا که
عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا در قانون اساسی این کشور درج شده و اجرای فریکسیت 7نیازمند تغییر در قانون اساسی این
کشور میباشد.
انتخابات مجلس فدرال آلمان 3که از لحاظ اهمیت پایینتر از پارلمان آلمان است ،در  74سپتامبر  7012برگزار خواهد
شد .آنگال مرکل ،رئیس حزب دموکرات مسیحی و صدر اعظم آلمان یک رقابت شانه به شانه با رقبای خود برای حفظ
صدراعظمی خواهد داشت .هرچند احتمال به قدرت رسیدن یک حزب مخالف اتحادیه اروپا در آلمان کمتر از فرانسه و هلند
است ،اما در صورت تحقق این امر ،آینده اتحادیه اروپا با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
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در مجموع باید گفت بریکسیت و موفقیت دولت انگلیس در کاهش عواقب آن ،گروهها و احزاب جدایی طلب را بیش
از پیش فعال و مصمم کرده است .چنانچه در هر یک از سه اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا ،مانند آنچه که در انگلیس رخ داد،
اتفاق بیفتد ،نه تنها آینده اتحادیه اروپا  ،بلکه پول واحد اروپا هم در معرض خطر جدی خواهد بود.
جدیدترین پیشبینی کمیسیون اروپا از چشمانداز اقتصادی اروپا در سالهای  7012و  7018منتشر شد .مطابق این
گزارش رشد اقتصادی  1/6درصدی برای سال  7012و  1/8درصدی برای سال  7018پیشبینی شده است .این پیشبینیها
اندکی از پیشبینیهای پاییز  7016باالتر است .در پیشبینی قبلی ،رشد اقتصادی برای سالهای  7012و  7018به ترتیب
 1/2و  1/2درصد اعالم شده بود .در این گزارش از رشد تولید ناخالص داخلی برای پانزدهمین فصل پیاپی و بهبود اشتغال ابراز
خرسندی شده است .همچنین مصرف بخش خصوصی همچنان به عنوان موتور رشد اقتصادی نام برده شده است.
همچنین در این گزارش ،افزایش نرخهای تورم در ماههای اخیر به واسطه افزایش قیمتهای انرژی عنوان شده
است .در این گزارش افزایش نرخ تورم به  1/2درصد در سال  7012و  1/4درصد در سال  7018برای منطقه یورو پیشبینی
شده است.
آمارهای اقتصادی
تولیدات صنعتی منطقه یورو در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل ،بیشتر از پیشبینی بازار 1/6 ،درصد کاهش یافت.
تحلیلگران اقتصادی کاهش  1/2درصدی تولیدات صنعتی در ماه دسامبر را پیشبینی کرده بودند .شایان ذکر است تولیدات
صنعتی در ماه نوامبر نسبت به اکتبر  1/2درصد افزایش یافته بود .اما در مقیاس ساالنه ،تولیدات صنعتی در ماه دسامبر فراتر از
پیشبینی بازار  7درصد افزایش یافت .پیشبینیها از افزایش  1/2درصدی تولیدات صنعتی برای دسامبر حکایت داشت.
شاخص حساسیت اقتصادی  ZEWبه عنوان یک شاخص پیشنگر سالمت اقتصادی ،چشم انداز اقتصادی شش
ماهه منطقه یورو را نشان میدهد .این شاخص در  14فوریه  7012منتشر شد .طبق این گزارش ،شاخص مذکور به 12/1
واحد رسیده که حدود  2واحد کمتر از پیشبینیها بوده است .این شاخص در ماه ژانویه  73/7 ،7012واحد گزارش شده بود.
این اولین افت شاخص مذکور طی هفت ماه گذشته میباشد.
مازاد تجاری منطقه یورو باالتر از پیشبینی بازار  ،به  78/1میلیارد یورو در ماه دسامبر افزایش یافت .پیشبینی بازار،
افزایش  77/8میلیارد یورویی مازاد تجاری در ماه دسامبر بود .شایان ذکر است مازاد تجاری منطقه یورو در ماه نوامبر 72/9
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میلیارد یورو گزارش شده بود .در مقیاس ماهانه ،صادرات با افزایش  6درصدی به  128/6میلیارد یورو و واردات با افزایش 4
درصدی به  120/2میلیارد یورو رسید .در مجموع مازاد تجاری منطقه یورو با افزایش  14/2درصدی از  738/2میلیارد یورو در
سال  7012به  723/9میلیارد یورو در سال  7016رسید .همچنین صادرات بدون تغییر نسبت به سال  7012معادل 7/1هزار
میلیارد یورو و واردات با کاهش  7درصدی نسبت به سال  7012معادل  1/8هزار میلیارد یورو گزارش شده است.
آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،تولید ناخالص داخلی آلمان در فصل چهارم  7016نسبت به فصل سوم پایینتر از
پیشبینی بازار  0/4درصد افزایش یافت .پیشبینیها حاکی از افزایش  0/2درصدی تولید ناخالص داخلی در این فصل بود .در
مقیاس ساالنه نیز تولید ناخالص داخلی بسیار پایینتر از پیشبینی بازار  1/7درصد افزایش یافت .این پایینترین نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی از فصل سوم  7014تاکنون میباشد .تحلیلگران بازار افزایش  1/2درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل
چهارم  7016نسبت به فصل مشابه سال قبل را پیشبینی کرده بودند .افزایش سهم تقاضای داخلی و کاهش تجارت خارجی
به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را در رشد تولید ناخالص داخلی داشتند .در مجموع؛ آلمان برای سال  7016نرخ رشد
اقتصادی  1/9درصدی را تجربه کرده که باالترین نرخ رشد اقتصادی طی  2سال گذشته میباشد.
تورم آلمان در ماه ژانویه بدون تغییر نسبت به ماه دسامبر  7016معادل  1/9درصد گزارش شده است.
همچنین شاخص حساسیت اقتصادی آلمان که  14فوریه منتشر شد ،پایینتر از پیشبینی بازار و با افتی محسوس
نسبت به ماه قبل از  16/6واحد در ماه ژانویه به  10/4واحد در ماه فوریه رسید.
تحلیل اقتصادی
آمارهای مقدماتی منتشره در خصوص تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم  7016منطقه یورو مورد تجدیدنظر
قرار گرفت .مطابق آمار تجدیدنظر شده ،رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه چهارم  7016نسبت به فصل قبل،
از  0/2درصد به  0/4درصد مورد تجدید نظر قرار گرفته است .همچنین در مقیاس ساالنه ،رشد اقتصادی منطقه یورو در سه
ماهه چهارم از  1/8درصد به  1/2درصد تجدیدنظر شده است .در میان کشورهای عضو این منطقه ،آلمان ،فرانسه و اتریش
به ترتیب با  0/4 ، 0/4و  0/6درصد رشد تولید ناخالص داخلی در فصل چهارم نسبت به فصل سوم بیشترین سهم را از افزایش
تولید ناخالص داخلی منطقه یورو داشتند.
سه دلیل مهم در خصوص چرایی تجدیدنظر رو به پایین برای رشد اقتصادی منطقه یورو در فصل چهارم وجود دارد.
یکی از دالیل اصلی تجدیدنظر صورت گرفته در تولید ناخالص داخلی آلمان در فصل چهارم بود .در این بازبینی ،رشد تولید
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ناخالص داخلی آلمان در فصل چهارم نسبت به فصل قبل از  0/2درصد به  0/4درصد کاهش پیدا کرد .همچنین کاهش 0/4
درصدی تولید ناخالص داخلی یونان در فصل چهارم نسبت به فصل سوم ،یکی دیگر از دالیل تجدید نظر در نرخ رشد
اقتصادی منطقه یورو بود .دلیل سوم ،کاهش بیشتر از پیشبینی بازار تولیدات صنعتی در ماه دسامبر بود .تولیدات صنعتی با
کاهش  1/6درصدی در ماه دسامبر نسبت به نوامبر روبهرو شد.

ايتالیا
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،تولید ناخالص داخلی ایتالیا در فصل چهارم  7016نسبت به فصل سوم مطابق
پیشبینی بازار  0/7درصد افزایش یافت .در مقیاس ساالنه نیز تولید ناخالص داخلی باالتر از پیشبینی بازار  1/1درصد افزایش
یافت .پیشبینی بازار حاکی از افزایش 1درصدی تولید ناخالص داخلی در فصلچهارم  7016نسبت به فصلمشابه سالقبل بود.
مازاد تجاری ایتالیا در ماه دسامبر 7016معادل  2/8میلیارد یورو افزایش یافت .این مازاد تجاری از پیشبینی افزایش
 4میلیارد یورویی بازار برای مازاد تجاری ایتالیا در ماه دسامبر باالتر است .در این ماه ،صادرات با افزایش  2/2درصدی نسبت
به ماه قبل به  36/7میلیارد یورو و واردات با افزایش  6/1درصدی به  30/4میلیارد یورو رسید .در مجموع؛ مازاد تجاری ایتالیا
از  41/8میلیارد یورو در سال  7012به  21/6میلیارد یورو در سال  7016رسید.

انگلستان
شاخص بهای مصرف کننده در ماه ژانویه مطابق پیشبینیها با  0/2درصد کاهش نسبت به ماه قبل از  101/9واحد
در ماه دسامبر  7016به  101/4واحد در ژانویه  7012رسید .شایان ذکر است شاخص مذکور در ماه دسامبر نسبت به نوامبر
 0/2درصد افزایش یافته بود .کاهش  4/7درصدی شاخص پوشاک و کفش و کاهش  7/2درصدی شاخص اثاثیه و مبلمان
منزل از مهمترین دالیل افت شاخص بهای مصرف کننده در ماه ژانویه بود.
همچنین نرخ تورم در ماه ژانویه  7012پایینتر از پیشبینی بازار به  1/8درصد رسید .این باالترین نرخ تورم از ژوئن
 7014تا کنون میباشد .تحلیلگران بازار پیشبینی کرده بودند نرخ تورم در ماه ژانویه به  1/9درصد خواهد رسید .شایان ذکر
است تورم در ماه دسامبر  1/6درصد گزارش شده بود .افزایش  2/2درصدی شاخص بهای بخش حمل و نقل و  16/8درصدی
شاخص بهای سوخت از مهمترین دالیل افزایش نرخ تورم در ماه ژانویه بودند.
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نرخ بیکاری در ماه دسامبر همانند ماه نوامبر  4/8درصد گزارش شده است .این پایینترین نرخ بیکاری طی  11سال
گذشته میباشد .همچنین تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در ماه ژانویه بر خالف پیشبینی بازار حدود  47هزار نفر کاهش یافت.
پیشبینی بازار از افزایش حدود هزار نفری متقاضیان بیمه بیکاری حکایت داشت .شایان ذکر است تعداد متقاضیان بیمه
بیکاری در ماه دسامبر نیز حدود  71هزار نفر کاهش پیدا کرده بود .این سومین ماه پیاپی است که متقاضیان بیمه بیکاری
کاهش پیدا میکند .روند کاهشی نرخ بیکاری انگلیس از ابتدای سال  7016شروع شده است .نرخ بیکاری از  2/1درصد در ماه
ژانویه  7016به  4/8درصد در ماه دسامبر  7016رسیده و با توجه به آمار منتشر شده در خصوص متقاضیان بیمه بیکاری و با
عنایت به اینکه آهنگ افزایش نرخ دستمزدها کاهش پیدا کرده ،ممکن است در ماههای آتی نرخ بیکاری انگلیس باز هم
کاهش یابد.
خردهفروشی در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر ،بر خالف انتظارات بازار  0/3درصد کاهش یافت .پیشبینی بازار از
افزایش  0/9درصدی خرده فروشی در ماه ژانویه حکایت داشت .شایان ذکر است خرده فروشی در ماه دسامبر نسبت به نوامبر
 7/1درصد کاهش یافته بود .در مقیاس ساالنه نیز خردهفروشی در ماه ژانویه پایینتر از پیشبینی بازار  1/2درصد افزایش
یافت .تحلیلگران بازار افزایش  3/4درصدی خردهفروشی در ماه ژانویه  7012نسبت به ماه مشابه سال قبل را پیشبینی کرده
بودند.
تحلیل اقتصادی
اگر چه رشد تورم ماه ژانویه  7012پایینتر از پیشبینی بازار  8بود ،اما باعث شد برای سومین ماه پیاپی ،نرخ تورم با
آهنگ رشد باالیی افزایش یابد .نرخ تورم که از آوریل تا پایان سال ( 7016به غیر از اکتبر) همواره روند صعودی داشته ،به
نظر میرسد این روند را در سال  7012نیز ادامه خواهد داد .افزایش نرخ تورم ژانویه دو اثر عمده خواهد داشت؛ یکی کاهش
پسانداز خصوصی و دیگری کاهش مصرف خصوصی .منفیتر شدن نرخ بهره حقیقی به واسطه تثبیت نرخهای بهره و
افزایش تورم منجر به زیان پساندازکنندگان انگلیسی خواهد شد .افزایش تورم به نوبه خود باعث کاهش قدرت خرید مصرف-
کنندگان و افت مصرف خصوصی میشود .به نظر میرسد افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر اولین اثر خود را روی خرده-
فروشی گذاشته است .در مقیاس ماهانه ،خردهفروشی برای سومین ماه پیاپی با کاهش مواجه شده است .افزایش قیمتها در
بخشهای سوخت و خوراکیها دلیل عمده کاهش خردهفروشی در ماه ژانویه بوده است .افزایش تورم و تاثیر آن بر روی
مصرف بخش خصوصی ریسک قابل توجهی را متوجه رشد اقتصادی در سال  7012خواهد کرد.



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

هفته آینده آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی و سرمایهگذاری کسب و کار در فصل چهارم منتشر خواهد شد.
مطابق پیشبینیها ،تولید ناخالص داخلی در فصل چهارم نسبت به فصل سوم  0/6درصد افزایش خواهد داشت .در مقیاس
ساالنه نیز تولید ناخالص داخلی فصل چهارم  7/7درصد افزایش خواهد یافت .این پیشبینیها برابر با رشد محقق شده فصل
سوم میباشد .بازارهای مالی هنوز هیچ پیشبینی از میزان رشد سرمایهگذاری کسب و کار در فصل چهارم منتشر نکردهاند .اما
بررسی روند این متغیر در سال گذشته نشان میدهد که هرچند سرمایهگذاری کسب و کار در مقیاس فصلی مثبت بوده اما در
فصل سوم نسبت به فصل دوم افت محسوسی را تجربه کرد .سرمایه گذاری کسب و کار در سه ماهه سوم نسبت به فصل
دوم تنها  0/4درصد رشد کرد ،در حالی که در فصل دوم نسبت به فصل اول ،رشد  0/9درصدی را تجربه کرده بود .در مقیاس
ساالنه نیز ،سرمایهگذاری کسب و کار در سال  7016برای سه فصل متوالی نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد منفی
همراه بوده است .در فصل سوم  7016نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز با رشد  -7/7مواجه شد .از آنجایی که سرمایه-
گذاری ،با وقفه تاثیر خود را روی تولید ناخالص داخلی نشان میدهد ،لذا چنانچه در فصل چهارم نیز سرمایهگذاری رشد
مطلوبی را ثبت نکند ،میتواند روند رشد بلند مدت انگلیس را تضعیف نماید.
به هر حال بعید به نظر میرسد سرمایهگذاری کسب و کار توانسته باشد رکورد قابل قبولی از خود در فصل چهارم
ثبت نماید .بهویژه که در فصل چهارم  7016جدال بین مخالفان و موافقان بریکسیت در خصوص کسب نظر مجلس برای
اجرای بریکسیت بر نااطمینانیهای اقتصادی افزود .همچنین تثبیت رشد تولید ناخالص داخلی در فصل چهارم مدیون عملکرد
باالتر از انتظار تولیدات صنعتی در این فصل میباشد .تولیدات صنعتی در ماه دسامبر نسبت به نوامبر افزایش  1/1درصدی و
در ماه نوامبر نسبت به اکتبر افزایش  7/1درصدی را تجربه کرد.
ژاپن
برای اولین بار از سال  7002اقتصاد ژاپن برای چهار فصل متوالی رشد داشت .تخمینهای اولیهه نشهانگر رشهد 0/7
درصدی اقتصاد ژاپن در سه ماهه چهارم سال  7016نسبت به فصل قبل است که کندتر از رشد  0/3درصهدی فصهل سهوم
نسبت به فصل قبل از آن بود .به این ترتیب تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور به  239/4تریلیون ین رسید .رشد مصارف
سرمایهای و صادرات به دنبال تضعی ف ین و افزایش تقاضا در بازارهای هدف این کشور ،اصلی ترین عامل پدیدآورنهده رشهد
فصل چهارم بود .نکته قابل توجه در این میان ضعف مصرف خصوصی بود که در فصل چهارم هیچ رشدی نسبت بهه فصهل
قبل نداشت و ثابت ماند .عدم افزایش دستمزدها با وجود اینکه بازار کار در حالت اشتغال کامل قرار دارد ،علت اصلی ضهعیف
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بودن مصرف خصوصی در این کشور است .هزینههای خانوار  26درصد تولید ناخالص داخلی اسمی ژاپن را تشکیل میدهد و
ایجاد رشد پایدار و مطمئن در اقتصاد این کشور نیازمند رشد مصرف خصوصی است.
شاخص تولیدات صنعتی با  0/2درصد رشد در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل به رقم  100/6واحد رسید .قبل از ایهن
پیشبینی شده بود  0/2درصد رشد نماید .رشد در تولیدات صنایع خودروسازی ،قطعات و تجهیزات الکترونیهک عامهل اصهلی
افزایش تولیدات صنعتی بود .به عالوه پیشبینی شده تولیداتصنعتی در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر 0/3درصد رشد نمایند.
چین
شاخص قیمت مصرفکننده با افزایش  1درصدی در ماه ژانویه نسبت به دسامبر از  107/1واحد به  107/2واحد
رسید .در حالی که پیشبینی بازار از افزایش  0/2درصدی شاخص حکایت داشت .این سومین ماه پیاپی است که شاخص
مذکور افزایش یافته است .همچنین نرخ تورم در ماه ژانویه باالتر از پیشبینی بازار به  7/2درصد رسید .این باالترین نرخ تورم
از می  7014تاکنون میباشد .شایان ذکر است نرخ تورم در ماه دسامبر  7/1درصد اعالم شده بود.

افزایش نرخ تورم در ماه ژانویه تحت تاثیر افزایش هزینهها در هر دو بخش خوراکی و غیرخوراکی بود .در این ماه
شاخص بخش خوراکی که حساس به مسایل سیاسی است ،نسبت به ماه قبل  7/2درصد افزایش یافت .همچنین شاخص
بخش غیرخوراکی در ژانویه نسبت به ماه قبل  7/2درصد و شاخص بخش خدمات  3/7درصد افزایش یافت .افزایش تورم در
ماه ژانویه ،باالترین آهنگ افزایش نرخ تورم تولیدکننده از ماه اوت  7011تاکنون است .عالوه بر آن ،شاخص بهای تولیدکننده
در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل با  7/1درصد افزایش از  103/3واحد به  102/2واحد رسید .همچنین شاخص بهای تولیدکننده
در ماه ژانویه  7012نسبت به ماه مشابه سال قبل  6/9درصد افزایش یافت .این پانزدهمین ماه پیاپی است که تورم تولیدکننده
افزایش مییابد .شایان ذکر است تورم تولیدکننده در ماه دسامبر  2/2درصد گزارش شده بود .در مقیاس ساالنه ،ابزار تولید 9/1
درصد ،استخراج  31درصد و مواد خام با  17/9درصد افزایش بیشترین سهم را در افزایش تورم تولیدکننده داشتند.
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شایان ذکر است تورم تولیدکننده طی دوازده از  -4/9درصد در فوریه  7016به  6/9درصد در ژانویه  7012رسیده است.

با توجه به روند افزایشی تورم مصرفکننده طی شش ماه اخیر و آهنگ باالی رشد تورم تولیدکننده ،به نظر میرسد
افزایش تورم مصرفکننده طی ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت .چرا که تورم تولیدکننده با وقفه زمانی شاخص قیمت
مصرفکننده را تحت تاثیر قرار خواهد داد .در کنار مشکالت اخیر چین در تجارت آزاد که بهواسطه سیاستهای رئیس جمهور
جدید امریکا ایجاد شده ،افزایش تورم مصرفکننده و تولیدکننده مشکل جدی برای اقتصاد چین خواهد بود .افزایش تورم
مصرف کننده ،قیمت محصوالت چین را افزایش داده و از رقابتپذیری آن در بازارهای بینالمللی خواهد کاست.
روسیه
آقای ماکزیم اورشکیم وزیر اقتصاد روسیه در مصاحبهای با خبرگزاری تاس عنوان داشته ،افزایش اخیر ارزش روبل را
با والدیمر پوتین در میان گذاشته است .وی این افزایش را موقتی خوانده و عنوان داشته در صورت ادامه و یا تشدید این روند،
دولت برای تصحیح نرخ برابری اقدام خواهد نمود .در پی اعالم این خبر ارزش روبل در مقابل دالر کاهش یافت .احتمال بهبود
روابط امریکا و روسیه و کاهش تحریمهای غرب علیه روسیه و همچنین سیاست بانک مرکزی در ترمیم ذخایر ارزی این
کشور از مهمترین دالیل افزایش ارزش روبل در هفتههای اخیر بوده است.
ترکیه
هفته گذشته بانک مرکزی ترکیه اعالم نمود صادرکنندگانی که قبل از تاریخ اول ژانویه  7012وام ارزی دریافت
نمودهاند و تاریخ بازپرداخت آن قبل از  31می  7012است ،می توانند وام های خود را به لیر و با نرخ روز  7ژانویه بازپرداخت
نمایند .مجموع مبالغ این وامها  4/2میلیارد دالر است .این امر سبب شد هفته گذشته لیر در برابر دالر تقویت شود.
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تحوالت بازار ارزهای عمده
روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش ین و فرانک سوئیس در برابر هر دالر امریکا به ترتیب 0/34
درصد تقویت و  0/03درصد تضعیف گردید .ارزش دالر امریکا روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر هر یورو و
هر پوند به ترتیب  0/72و  0/29درصد تقویت شد .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده
 1/0229-1/0623دالر و هر پوند در محدوده 1/7417-1/7276دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه -114/76
 117/87ین متغیر بود.
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عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 ابتدای هفته ،دالر همچنان تحت تاثیر وعده هفته ماقبل ترامپ برای ارائه برنامه اساسی کاهش مالیات در آینده
نزدیک ،تقویت شد .ضمن اینکه انتظار میرفت خانم یلن در گزارش وضعیت اقتصادی امریکا به کنگره ،عالمتی
مبنی بر افزایش سریعتر نرخ بهره ارائه دهد.
 روز سهشنبه خانم یلن در کنگره عنوان داشت که تعلل بیش از حد در تغییر سیاستهای انبساط پولی غیر هوشمندانه
است .تحت تاثیر همین حرف دالر در برابر سایر ارزها تقویت شد .سخنان خانم یلن احتمال افزایش نرخ بهره در ماه
مارس را افزایش داد و شانس افزایش سه باره نرخ بهره در سال  7012را بیش از پیش نمود.
 نا اطمینانیهای سیاسی در منطقه یورو به خصوص فرانسه ،ضمن اینکه یورو را تحت فشار نزولی قرار داد ،فضای
حرکتی بیشتری را برای پیشروی دالر فراهم نمود .شایان ذکر است بیشترین حجم معامالت ارزی در بازار ارز روی
زوج یورو دالر صورت میگیرد.
 شاخصهای مثبت اقتصادی در امریکا به خصوص خرده فروشی و شاخص قیمت مصرفکننده که در تناسب با
افزایش سریعتر نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو قرار داشتند.
عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
 خانم یلن در دومین روز جلسات خود در کنگره بر خالف روز قبل به طور مستقیم و یا غیر مستقیم اشارهای به
افزایش نرخ بهره نکرد و همین موضوع احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مارس را به زیر  30درصد کاهش داد.
 مصاحبه جنجالی ترامپ با خبرنگاران در روز پنجشنبه و استعفای مشاور امنیت ملی او تردیدها در مورد توانایی ترامپ
برای عمل به وعدههای بودجهای وی را با تردید رو به رو ساخت.
 نااطمینانی در مورد سیاست های اقتصادی ترامپ از یک سو و کاهش ارزش سهام در امریکا و سایر نقاط جهان باعث
گرایش سرمایهگذاران به سمت اوراق قرضه دولتی امریکا شد .این موضوع ضمن افزایش قیمت این اوراق نرخ
بازدهی آنها را کاهش داد .کاهش نرخ بازدهی اوراق قرضه امریکا باعث کاهش ارزش دالر گردید
هفته گذشته شاخص دالر  0/09درصد تقویت شد .پس از آنکه ترامپ در هفته ماقبل از برنامه اساسی خود در
رابطه با سیاستهای بودجهای خبر داد تمایل معاملهگران به دالر افزایش یافت زیرا اینگونه استنباط میشد که ترامپ و تیم
اقتصادی او از تمرکز بر سیاست حمایتگرایی و تضعیف دالر ،به سیاستهایی عقالنیتر که میتواند به رشد اقتصادی امریکا
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کمک کند تمرکز کرده اند .اما تحوالت این هفته گرایش ترامپ به عقالنیت را با تردید رو به رو ساخت .مصاحبه خبری او
نشان داد که وی همان ترامپ است و تغییری در عقاید او ایجاد نشده است .مشاور امنیت ملی او هم به دلیل ارتباط با روسیه
مجبور به استعفا شد .همین تحوالت مانعی سر راه دالر برای تقویت بود زیرا احساس میشد ترامپ و مجموعه همراه وی از
توان و تدبیر الزم برای مدیریت بزرگترین و مهمترین اقتصاد جهان برخوردار نیستند .خانم یلن در جلسهای که روز سهشنبه در
کنگره برای ارائه گزارش اقتصادی امریکا حاضر شده بود ،تمایل بانک مرکزی امریکا برای افزایش نرخ بهره را نشان داد.
وضعیت اقتصادی و شاخصهای منتشر شده نیز دلیل تمایل خانم یلن برای افزایش نرخ بهره را نشان میداد .تورم ماه ژانویه
و شاخص خرده فروشی این ماه بسیار بهتر از انتظار بود .خانم یلن در جلسه روز سهشنبه درکنگره گفت" :تعلل در حذف
سیاستهای پولی انبساطی غیر هوشمندانه است ".هر چند او در جلسه روز بعد در کنگره هیچ اشارهای در این رابطه نداشت
اما سایر مقامات فدرال رزرو در مصاحبههای جداگانه اما هماهنگ با رئیس فدرال رزرو ،موضعگیری ضدتورمی او را تأیید
کردند.


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.

در هفته گذشته شاخصهای سهام هم در امریکا و هم در سایر نقاط جهان نزولی بود .ریسکهای سیاسی به خصوص
رویکرد تهاجمی دولت امریکا حتی نسبت به شرکای عمده خود و تحوالت سیاسی در اروپا باعث گرایش سرمایهگذاران به
سمت داراییهای مطمئن همچون اوراق قرضه شد .افزایش تقاضا برای اوراق قرضه امریکا باعث کاهش بازدهی این اوراق
شد .این موضوع به خصوص در روزهای پایانی هفته باعث تضعیف ارزش دالر گردید .ین ژاپن هم به دلیل افزایش ریسک در
بازارهای مالی منتفع شد به طوری که در بین شش ارز تشکیل دهنده شاخص دالر تنها ارزی بود که در هفته گذشته توانست
در برابر دالر تقویت شود .یورو به دلیل تشدید ریسک سیاسی در اروپا به ویژه انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و مطرح
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شدن مجدد موضوع بدهی یونان تضعیف شد .شاخصهای اقتصادی در انگلیس نیز رضایتبخش نبود همین موضوع باعث
تضعیف پوند در برابر دالر شد .ارزهای وابسته به کاال از جمله دالر استرالیا و دالر کانادا نیز در هفته گذشته در برابر دالر
اندکی تضعیف شدند .در بین ارزهای نوظهور ،لیر ترکیه در هفته گذشته در برابر دالر امریکا عملکرد خوبی داشت .اقدام بانک
مرکزی برای تسهیل نیازهای ارزی بازرگانی خارجی این کشور علت اصلی توفیق لیر در هفته گذشته بود.
نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
نامارز

 3ماهه 

 ماهه

 9ماهه
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-
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يورو
درصد)
(
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-
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 -
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 -
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-

 3/21924

درهم
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2/12124

-

1/34311

 -

-

 4/33

 22/1373

21/3214

دالر
بهره

امارات

يوآن مرجع
لیر ترکیه

 22/3133

 21ماهه

21/1717

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن0/21 ،درصد افزایش یافت .نوسانات هفته گذشته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  1772/21-1740/86دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.
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هفته گذشته در مقایسه با هفته ماقبل آن ،بهای طال افزایش یافت .باقی بودن نااطمینانیها در خصوص سیاستهای
ترامپ ،موضع گیری وی علیه رسانه های امریکایی ،استعفای مشاور امنیت ملی امریکا و بروز شایعاتی در خصوص هرج و مرج
در کاخ سفید و در پیش بودن انتخابات در سه کشور اروپایی سبب ایجاد بیاعتمادی در بازارهای مالی شده که یکی از نتایج
آن تقویت طال بود .احتمال ایجاد ائتالف حزب چپگرا در انتخابات فرانسه و افزایش احتمال انتخاب مارین لوپن ،روحیات
ریسکگریزی در بازارهای مالی را گسترش داد .البته در هفته گذشته در روزهایی که ارزش دالر افزایش یافت بهای طال
روندی نزولی داشت .یکی از مهمترین دالیل تقویت دالر و تضعیف طال ،سخنان خانم یلن مبنی بر بررسی افزایش نرخ بهره
کلیدی در جلسه سیاستگذاری فدرال رزرو در هفته پیشرو بود.

تحوالت بازار نفت

بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبهل آن 0/82 ،درصهد کهاهش یافهت .بهه
نرخها ی پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکها در محهدوده  27/93-23/40دالر معاملهه گردیهد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  53/20دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعهه
هفته ماقبل آن 1/22 ،درصد کاهش یافت .هر بشکه نفت خهام برنهت بهه نهرخههای پایهان وقهت بهازار نیویهورک در دامنهه
 22/29-22/92دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن بهه  22/22دالر رسهید .بهه نهرخههای پایهان وقهت بهازار
نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  23/10-23/42دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشهکه آن
در سطح  23/76دالر قرار گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعه هفته ماقبل آن0/12 ،
درصد کاهش یافت.
متوسط قیمت نفت هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن اندکی صعودی بود و در طول هفته به طهور کلهی جههت
گیری خاصی نداشت .افزایش ذخایر نفت و بنزین امریکا از یک سو و انتشار آمار اجرای  90درصدی برنامه کاهش تولید نفت
اوپک توسط مشارکتکنندگان و شنیده شدن زمزمههایی مبنی بر احتمال ادامه این برنامه از سویی دیگر در تقابل با یکهدیگر
قرار گرفته و سبب شدند تغییر قابل توجهی در بازار نفت مشاهده نگردد .ذخایر نفت امریکا طی شش هفتهه گذشهته افهزایش
قابل توجهی یافته و ذخایر بنزین این کشور نیز به باالترین سطوح خود دست یافته است .به طور معمول این آمار میبایسهت
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سبب کاهش قیمت ها در بازار گردد ،اما تغییر قابل توجهی در بازار ایجاد نشد .علت این امر میتواند آن باشد که فعاالن بهازار
انتظار دارند کاهش عرضه نفت در هفته های آتی تأثیر خود را بر ذخایر نفت بگذارد .حجم باالی موقعیتهای خریهد در بهازار
آتی نفت نیز نشان می دهد بازار انتظار افزایش قیمت نفت را در آینده نزدیک دارد .هفته ماقبل نیز موسسهه گلهدمن سهاکس
پیشبینی نمود که تاثیر برنامه کاهش تولید نفت اوپک در ماه مارس مشاهده خواهد شد.
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