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خالصه

در امریکا ،ترامپ جزییاتی از سیاستهای مالی دولت در کنگره اعالم نکرد ،اما مقامات ارشد فدرال رزرو از افزایش نرخ
بهره در نشست ماه مارس دفاع نمودند .سفارش کاالهای بادوام در ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر رشد خوبی داشت.
شاخص  ISMکارخانهای و غیر کارخانهای در ماه فوریه در مقایسه با ژانویه بهبود یافت .نرخ رشد اقتصادی فصل چهارم
 6102نیز  0/9درصد در بازبینی دوم ،مورد تایید مجدد واقع شد.
در منطقه یورو ،مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،نرخ تورم در ماه فوریه منطبق بر پیشبینیهای بازار به  6درصد رسید.
همچنین نشست سیاست پولی شورای حکام بانک مرکزی هفته آینده برگزار خواهد شد.
در انگلستان ،در ماه فوریه نسبت به ژانویه ،شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  55/5به 53/3واحد کاهش ،شاخص
مدیران خرید بخش کارخانهای از  55/9به  55/2واحد کاهش و شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز از  56/6به 56/5
واحد افزایش یافت.
در ایتالیا ،نرخ تورم از  0درصد در ماه ژانویه به  0/5درصد در ماه فوریه رسید.
در ژاپن ،شاخص پایه قیمت مصرفکننده در ماه ژانویه نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/0 ،درصد افزایش داشت .اما با
توجه به کندی رشد دستمزدها و ضعیف بودن مصرف خانوار ،ادامه روند افزایش قیمتها در آینده مشخص نیست.
هفته گذشته فدرال رزرو نشان داد که در حال آماده شدن برای افزایش نرخ بهره در جلسه  05مارس کمیته بازار باز است.
این موضوع باعث تقویت دالر در برابر بسیاری از ارزها شد .البته دالر در برابر یورو کاهش یافت.کاهش احتمال پیروزی
لوپن نامزد عوامگرا در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه عامل تقویت یورو در هفته گذشته بود.
بهای طال در هفته گذشته در مقایسه با هفته ما قبل کاهش یافت .انتظار برای ارائه جزییات سیاستهای مالی ترامپ در
کنگره ،سخنان مقامات فدرال رزرو و حمایت آنها از افزایش نرخ بهره و افزایش هزینههای مصرف شخصی و شاخص بهای
آن در امریکا ،از جمله دالیل کاهش بهای طال بود.
هفته گذشته قیمت نفت اندکی کاهش یافت .عدم کاهش تولید نفت روسیه در ماه فوریه و افزایش ذخایر امریکا مهمترین
عامل این کاهش بود.
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امريکا
اهم سخنان ترامپ در کنگره امريکا
روز سهشنبه هفته گذشته ترامپ در کنگره امریکا اولین سخنرانی رسمی خود را ایراد نمود .او در سخنانش قول داد ورود
کسانی که برای مردم امریکا خطرناک هستند را به این کشور متوقف نماید و گفت " :دولت در حال بررسی طرح جدیدی در
این خصوص میباشد .سیاست مهاجرتی امریکا باید بر اساس شایسته ساالری بوده و از مهاجرت افراد فاقد صالحیت
جلوگیری شود ".وی گفت که باید تغییرات اساسی در برنامه تامین اجتماعی دوران اوباما موسوم به اوباماکر ایجاد شده تا این
طرح کم هزینهتر از وضعیت کنونی باشد .وی در مقابل پیشنهاد داد اعتباراتی در جهت خرید بیمههای سالمت در اختیار
شهروندان امریکایی قرار داده شود .رییس جمهور امریکا در خصوص برنامه مالیاتی جدیدی که چند هفته قبل قول ارائه آن را
داده بود ،تنها بر لزوم ایجاد تغییرات اساسی در قوانین مالیاتی برای کاهش مالیات شرکتها و افراد طبقه متوسط جامعه تاکید
نموده و از ارائه جزئیات بیشتر در این خصوص خودداری نمود .در رابطه با سیاستهای مالی نیز عنوان داشت به زودی برنامه
افزایش هزینه ایجاد زیرساختهای کشور به ارزش  0تریلیون دالر به کنگره ارائه خواهد شد .او همچنین از ارائه طرحی برای
افزایش هزینههای نظامی دولت به باالترین رقم در تاریخ این کشور خبر داده و عنوان داشت با سایر قدرتها از جمله
مسلمانان برای نابودی داعش همکاری خواهد نمود .در ضمن وی از همکاری بیشتر با ناتو در قبال عمل به تهعدات از سوی
سایر اعضای این سازمان خبر داد.
سفارش کاالهای بادوام
سفارش کاالهای بادوام در ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر  0/8درصد افزایش یافت .البته میزان این سفارشات بدون
در نظر گرفتن کاالهای مربوط به حمل و نقل 1/6 ،درصد در همین مدت کاهش یافته است .هر چند میزان کل سفارشات در
ماه ژانویه افزایش بیش از انتظاری داشته اما بخشی از این افزایش به واسطه تجدید نظر نزولی در میزان سفارشات ماه دسامبر
در مقایسه با ماه قبل از آن از  -1/5به  -1/8درصد بود .البته یکی از نکات مثبت گزارش هفته گذشته تجدیدنظر صعودی در
میزان سفارشات بدون در نظر گرفتن کاالهای مربوط به حملونقل ماه دسامبر از  1/5به 1/9درصد بود.
افزایش در سفارشات ماه ژانویه عالوه بر موارد فوق مدیون افزایش سفارش هواپیماهای غیرنظامی به میزان  29/9درصد
بوده است .همچنین سفارش هواپیماهای نظامی نیز حدود  21درصد کاهش یافته است .در ماه ژانویه سفارش وسایل نقلیه
موتوری و قطعات یدکی تنها  1/6درصد افزیش داشت .سفارش کاالهای سرمایهای به عنوان جایگزینی برای هزینههای
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کسب و کار در ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر  1/5درصد کاهش داشت .ارقام نه چندان قوی ماه ژانویه به علت افت
فعالیتهای اقتصادی در این فصل میباشد و چندان غیر معمول به نظر نمیرسد.
سخنان اعضای FOMC
در هفته گذشته نیز برخی از اعضای کمیته سیاست بازار باز فدرال رزرو سخنرانی نمودند .خانم یلن رییس فدرال رزرو
عنوان داشت در جلسه کمیته سیاست بازار باز در اواسط ماه مارس موضوع ادامه روند بهبود بازار کار و افزایش تورم را به
منظور بررسی افزایش نرخ بهره کلیدی مورد بحث قرار خواهد داد .بر این اساس گزارش اشتغال که در هفته پیشرو منتشر
خواهد شد ،بسیار مورد توجه فعاالن بازارهای مالی قرار خواهد داشت .خانم یلن گفت وی اعتقاد دارد که در حال حاضر سطح
نرخ بهره کلیدی فدرال رزرو کمتر از نرخ بهره بلندمدت اقتصاد امریکا نبوده و معتقد است قضاوت این بانک در خصوص
افزایش تدریجی نرخ بهره کلیدی تا به حال صحیح بوده است.
آقای استنلی فیشر ـ معاون اول فدرال رزروـ نیز عنوان داشت در نشست ماه مارس از افزایش نرخ بهره کلیدی دفاع
خواهد نمود .وی بیان داشت طی سه ماه گذشته شاخص خاصی که نامطلوب بوده باشد منتشر نشده است.
خانم برینارد ـ از اعضا هیئت مدیره فدرال رزرو و صاحب رای در سال 6102ـ گفت ":اقتصاد امریکا به اندازه کافی قوت
یافته تا افزایش دوباره نرخ بهره کلیدی را تحمل نماید .با توجه به تحوالت روی داده ،به نظر میرسد کاهش سیاستهای
تسهیل 0در حال حاضر به نفع اقتصاد امریکا باشد .بازار کار در شرایط اشتغال کامل قرار داشته و تورم در حال نزدیک شدن به
نرخ تورم هدف است .6همچنین اقتصاد جهانی در شرایط بهتر و مطمئنتری قرار دارد .اقتصاد امریکا در حال تغییر وضعیت
بوده و در صورت ادامه این روند نه تنها فدرال رزرو قادر به عادی سازی سطح نرخ بهره است بلکه خواهد توانست نسبت به
کوچک سازی ترازنامه حجیم 3خود اقدام نماید ".این اظهارنظر از سوی یکی از اعضای فدرال رزرو که تا چندی قبل از
مخالفان افزایش نرخ بهره شناخته میشد ،احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی در نشست اواسط ماه جاری میالدی را به شدت
افزایش داده است .حتی برخی از فعاالن بازار احتمال افزایش  1/5درصد نرخ بهره کلیدی در نشست مذکور را مطرح نمودهاند.

Accommodation Policies
6

هر چند شاخص عمومی بهای کاالهای مصرفی باالتر از  6/5درصد قرار دارد اما شاخص بهای هزینههای شخصی  PCEدر سطح  0/2درصد است .فدرال رزرو در افزایش نرخ

بهره شاخص  PCEرا بیشتر مد نظر قرار میدهد.
3

1

حجم ترازنامه فدرال رزرو در حال حاضر حدود  5/5تریلیون دالر است.
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در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی در نشست  05-05مارس ،بر اساس نرخهای بهره در بازارهای آتی به 91
درصد رسیده است .در هفته ما قبل این احتمال در سطح  51درصد قرار داشت.
نرخ رشد اقتصادی
نرخ رشد اقتصادی فصل چهارم امریکا در بازبینی نخست نسبت به انتشار اولیه تغییر نکرده و  0/9درصد نسبت به فصل
مشابه سال قبل تایید شد .در این بازبینی نرخ رشد هزینههای مصرفی از  6/5به  3/1درصد افزایش یافت .اما نرخ رشد
هزینههای دولتی از  0/60درصد به  1/5درصد و هزینههای سرمایهگذاری از  01/2به  9/5درصد تجدید نظر نزولی واقع شد.
همچنین نرخ رشد صادرات و واردات به ترتیب از  -5/3به  -5/1درصد و  8/3به  8/5درصد تغییر نمود.
با وجود رشد مصرف ،افت در هزینههای سرمایهگذاری و هزینههای دولتی جبران شده و به طور تقریبی افزایش در
واردات با کاهش سرعت افت صادرات تامین گردیده و در مجموع نرخ رشد اقتصادی فصل چهارم در سطح  0/9درصد تثبیت
شده است .اما هزینههای سرمایهگذاری که میتواند تضمینکننده نرخ رشد بلند مدت باشد ،با کاهش رشد رو به رو شده است.
از این رو به نظر میرسد گزارش اخیر رشد اقتصادی نسبت به گزارش قبلی مطلوب نبوده است.
انتظار میرود با توجه به روند سالهای گذشته ،نرخ رشد اقتصادی این کشور در فصل نخست سال جاری با توجه به
سردی هوا نسبت به فصل چهارم افت داشته باشد که کاهش نرخ رشد سرمایهگذاری این مطلب را تایید مینماید.
شاخص ISM
شاخص  ISMبه عنوان یکی از مهمترین شاخص های پیشنگر اقتصاد امریکا در دو بخش کارخانهای و غیرکارخانهای
رشدی بهتر از انتظار داشت .شاخص  ISMکارخانهای از سطح  52/1واحد در ماه ژانویه به  52/2واحد در ماه فوریه افزایش
یافته که باالترین سطح در  6/5سال گذشته است .در ماه فوریه به واسطه افزایش در میزان سفارشات جدید ،تولید ،اشتغال،
تحویل کاالهای ساخته شده و موجودی انبار ،رشد بهتر از انتظاری در شاخص  ISMکارخانهای روی داده است .شایان ذکر
است تا ماه فوریه  6102شاخص مذکور در سطح پایینتر از  51واحد قرار داشته که به معنی انقباض در بخش کارخانهای بود.
در ماه فوریه شاخص مربوط به سفارشات جدید به باالترین سطح در  3سال گذشته رسیده که میتواند به افزایش
سرمایهگذاری در بخش کارخانهای منجر شود .با توجه به افزایش در میزان موجودی انبار این اطمینان حاصل شده که در ماه
فوریه این بخش موجب افت در تولید ناخالص داخلی نخواهد شد.
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شاخص  ISMغیرکارخانهای نیز از سطح  52/5واحد در ماه ژانویه به  52/2واحد در ماه فوریه افزایش یافت .این بخش نیز
به واسطه افزایش در میزان سفارشات جدید ،تولید و اشتغال رشد داشته است .در ماه فوریه اشتغال این بخش  611هزار نفر
افزایش داشته که مطلوب ارزیابی شده است.
شاخص بهای هزينههای مصرف شخصی PCE
شاخص بهای هزینههای مصرف شخصی در ماه ژانویه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل  0/9درصد افزایش یافته که 1/3
واحد درصد باالتر از رشد ساالنه ثبت شده برای ماه دسامبر بوده است .همچنین شاخص بهای هزینههای مصرف شخصی ماه
ژانویه در مقایسه با ماه ژانویه سال قبل به  0/2درصد افزایش یافت که برابر با رشد آن در ماه دسامبر بود .در حال حاضر
شاخص بهای هزینههای مصرف شخصی تنها  1/0واحد درصد کمتر از تورم مورد هدف بانک مرکزی امریکا است .اعضای
فدرال رزرو پیشبینی نمودهاند که روند افزایش این شاخص به سمت نرخ  6درصد مورد هدف ادامه داشته باشد .با توجه به
فاصله بسیار اندک این شاخص با نرخ هدف ،احتمال افزایش آن به باالتر از سطح مورد هدف وجود دارد .این شرایط احتمال
افزایش نرخ بهره کلیدی در ماه مارس را بسیار باال برده و در صورت ادامه روند افزایش آن بانک مرکزی به افزایش تدریجی
نرخ بهره کلیدی پس از ماه مارس ادامه خواهد داد.
درآمد و هزينههای شخصی
درآمد و هزینه های شخصی در ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر به ترتیب  1/5و  1/6درصد افزایش یافتند .با توجه بـه
اینکه ماه ژانویه یکی از فصول سرد سال در نیم کره شمالی بوده و فعالیتهای اقتصادی به خصوص در بخش تولید و ساخت
و ساز دچار افت میشود ،افزایش در درآمدهای شخصی به میزان  1/5درصد که باالتر از میانگین سه ماهه گذشته بوده بسیار
مطلوب است .در ماه دسامبر رشد ماهانه هزینههای شخصی به  1/5درصد رسیده بود که به واسطه تخفیفات قیمتـی در ایـن
ماه بوده و در ماه ژانویه میزان مصرف به طور معمول کاهش مییابد .بر این اساس رشد  1/6درصدی این هزینـههـا در مـاه
ژانویه مناسب به نظر میرسد.
منطقه يورو
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،نرخ تورم در ماه فوریه منطبق بر پیشبینیهای بازار به  6درصد رسید .شایان ذکر
است نرخ تورم در ماه ژانویه  0/8درصد گزارش شده بود .همچنین نرخ بیکاری در ماه ژانویه بدون تغییر نسبت به ماه قبل 9/2
درصد گزارش شده است.
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خرده فروشی در ماه ژانویه نسبت به دسامبر  ،6102برخالف پیشبینی بازار  1/0درصد کاهش یافت .پیشبینی بازار از
افزایش  1/5درصدی خرده فروشی در ماه ژانویه حکایت داشت .شایان ذکر است خرده فروشی در ماه دسامبر نسبت به نوامبر
نیز  1/5درصد افت داشت .در مقیاس ساالنه نیز خردهفروشی در ماه ژانویه  0/6درصد افزایش یافت که پایینتر از پیشبینی
 0/2درصدی بازار بود.
آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،شاخص قیمت مصرفکننده آلمان در ماه فوریه نسبت به ماه قبل ،معادل  1/2درصد
افزایش یافت .این شاخص در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر  1/2درصد کاهش یافته بود .همچنین نرخ تورم آلمان در ماه
فوریه فراتر از پیشبینی بازار به  6/6درصد رسید .شایان ذکر است نرخ تورم در ماه ژانویه 0/9درصد گزارش شده بود.
خرده فروشی در ماه ژانویه نسبت به دسامبر  6102برخالف انتظارات بازار 1/8 ،درصد کاهش یافت .خرده فروشی در ماه
دسامبر نسبت به نوامبر نیز  1/9درصد کاهش یافته بود .در مقیاس ساالنه خرده فروشی در ماه ژانویه  6/3درصد افزایش یافته
است .همچنین نرخ بیکاری در ماه فوریه بدون تغییر نسبت به ژانویه  5/9درصد برآورد شده است.
تحلیل اقتصادی منطقه يورو
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،نرخ تورم منطقه یورو در ماه فوریه  6درصد گزارش شده است .این باالترین نرخ تورم
طی چهار سال گذشته و برابر با نرخ هدفگذاری شده بانک مرکزی اروپاست که تمام سیاستهای انبساطی برای رسیدن به
آن بسیج شده بودند .در سایه سیاستهای انبساطی بانک مرکزی ،نرخ تورم از  -1/6درصد در آوریل  6102به  6درصد در
فوریه  6102رسید .بخشهای انرژی و خوراکیها و آشامیدنیها به ترتیب با  9/6و  6/5درصد رشد در ماه فوریه  6102نسبت
به ماه مشابه سال قبل بیشترین سهم را از افزایش تورم این ماه داشتند.
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نشست سیاست پولی بانک مرکزی در  9مارس  6102برگزار خواهد شد .نگرانیها از آهنگ باالی رشد تورم طی چهار
ماه اخیر افزایش یافته است .تورم تنها در  5ماه از  1/2درصد در ماه نوامبر  6102به  6درصد در فوریه  6102رسیده است.
هرچند دستیابی به این نرخ طی  06ماه ،موفقیت بزرگی برای بانک مرکزی اروپا محسوب میشود ،اما شتاب باالی تورم
فشار بسیار زیادی به مصرف کنندگان اروپایی وارد کرده است .باید منتظر نشست هفته آتی ماند تا مشخص شود حال که تورم
پس از سالها اجرای سیاستهای تسهیل مقداری به نرخ تورم هدفگذاری شده رسیده است ،بانک مرکزی چه برنامهای برای
حفظ تورم در این سطح خواهد داشت .قبل از این بانک مرکزی اروپا اعالم کرده که قصد دارد سیاست خرید دارائی را تا
دسامبر  6102ادامه دهد.
از طرفی با افزایش شتابان تورم ،سیاست نرخهای بهره پایین وارد فاز جدیدی شده و هر ماه به منفیتر شدن نرخ بهره
حقیقی افزوده میشود .این روند به ضرر بیشتر پسانداز کنندگان اروپایی منجر شده است .همچنان که کشورهایی با اقتصاد
قوی مانند آلمان به ادامه این روند اعتراض دارند .این موضوع چالش اصلی نشست سیاست پولی شورای حکام بانک مرکزی
در جلسه آینده این شورا خواهد بود .چنانچه نرخ تورم با شیب مالیمتری افزایش یابد ،میتواند به رشد اقتصادی کمک نماید.
اما شتاب باالی افزایش تورم برای اقتصاد در حال بهبود اروپا ،سمی مهلک محسوب میشود .کاهش قدرت خرید مصرف
کنندگان و تضعیف تولید ناخالص داخلی به واسطه مصرف ،مستقیمترین اثر افزایش تورم میباشد .با افزایش تورم و پایین
بودن نرخهای بهره ،کاهش درآمد حاصل از سپردهگذاری بخش خصوصی به واسطه نرخ تورم حقیقی منفی نیز به کاهش
مصرف بخش خصوصی خواهد انجامید.
در مجموع برای اقتصادی مانند اقتصاد اروپا که با نرخ بیکاری باال دست و پنجه نرم میکند و دغدغه اصلی آن رفع این
مشکل است ،از دست دادن بخشی از تولید ناخالص داخلی به واسطه کاهش مصرف ،بسیار حیاتی و جبران ناپذیر خواهد بود.
به ویژه در شرایط حساس سیاسی منطقه که مخالفان اتحادیه اروپا در حال قدرت گرفتن هستند و از هیچ تالشی برای جذب
آرای مردم فروگذار نخواهند بود .نارضایتی عمومی از وضعیت اشتغال ممکن است حتی به قیمت فروپاشی اتحادیه اروپا
بینجامد.
به طور یقین تمامی این موارد در نشست آتی شورای حکام بانک مرکزی مطرح خواهد شد و سیاستی اتخاذ خواهد شد
که کمترین زیان اجتماعی را داشته باشد .هر چند بازارهای مالی پیشبینی کردهاند که هیچ تغییری در سیاست نرخ بهره در
نشست آتی رخ نخواهد داد ،اما به نظر میرسد شورای حکام ،سقف برنامه خرید دارائی را کاهش داده و از افزایش بیشتر تورم
جلوگیری نماید.
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ايتالیا
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،شاخص بهای مصرف کننده در ماه فوریه نسبت به ژانویه ،فراتر از انتظارات بازار1/3 ،
درصد افزایش یافت .تحلیلگران بازار افزایش  1/0درصدی شاخص مذکور را در ماه فوریه نسبت به ژانویه پیشبینی کرده
بودند .همچنین نرخ تورم در ماه فوریه به  0/5درصد افزایش یافت .شایان ذکر است نرخ تورم در ماه ژانویه  0درصد گزارش
شده بود.
تولید ناخالص داخلی ایتالیا در فصل چهارم  6102نسبت به فصل قبل  1/6درصد رشد داشت .تولید ناخالص داخلی ایتالیا
در فصل سوم نسبت به فصل دوم نیز  1/6درصد رشد کرده بود .همچنین در مقیاس ساالنه ،تولید ناخالص داخلی در فصل
چهارم  0درصد افزایش یافته است .پیشبینی بازار حاکی از افزایش  0/0درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل چهارم 6102
نسبت به فصل مشابه سال قبل بود.
انگلستان
مطابق آمارهای منتشره ،در ماه فوریه نسبت به ژانویه  ،شاخص مدیران خرید بخش خدمات از  55/5به 53/3واحد
کاهش ،شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای از  55/9به  55/2واحد کاهش و شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز از
 56/6به  56/5واحد افزایش یافت.
شاخص قیمت مسکن در انگلستان در ماه فوریه نسبت به ماه قبل ،بسیار باالتر از انتظارات بازار ،معادل  1/2درصد افزایش
یافت .پیشبینی بازار از افزایش  1/6درصد این شاخص برای فوریه حکایت داشت .شایان ذکر است این شاخص در ماه ژانویه
نسبت به ماه دسامبر 6102معادل  1/6درصد رشد کرده بود .همچنین در مقیاس ساالنه این شاخص در ماه فوریه  5/5درصد
رشد کرد.
اعتبارات مصرفی در ماه ژانویه باالتر از پیشبینی بازار  0/5میلیارد پوند افزایش یافت .شایان ذکر است اعتبارات مصرفی
در ماه دسامبر حدود  0میلیارد پوند افزایش یافته بود.
تحلیل اقتصادی
آمار مربوط به تولیدات صنعتی در ماه ژانویه ،هفته آتی منتشر خواهد شد .تحلیلگران بازار کاهش  1/3درصدی تولیدات
صنعتی در ماه ژانویه نسبت به دسامبر را پیشبینی کردهاند .پس از رشد خیرهکننده تولیدات صنعتی در ماههای نوامبر و دسامبر
که از افزایش تولید ناخالص داخلی فصل چهارم انگلیس به خوبی حمایت کرد ،افت این بخش در ماه ژانویه ریسک بزرگی
برای رشد اقتصادی فصل اول محسوب میشود .به خصوص که سرمایهگذاری کسب و کار وضعیت مناسبی در سال 6102
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نداشته و بعید به نظر میرسد در فصل اول  6102اتفاق خاصی در این بخش رخ دهد؛ چرا که ماه مارس  6102به عنوان زمان
شروع مذاکرات بر ای خروج از اتحادیه اروپا تعیین شده که با آغاز این مذاکرات و افزایش اختالف نظرها ،نااطمینانیهای
اقتصادی بیشتر از پیش نمایان خواهد شد .همچنین مصرف خصوصی که موتور رشد اقتصادی انگلیس محسوب میشود ،در
سال گذشته از جانب کاهش ارزش پوند و افزایش نرخ تورم تحت فشار قرار گرفته است .عالوه بر آن پیشبینی میشود با
شروع مذاکرات بریکسیت و افزایش اختالفها ،باز هم از ارزش پوند کاسته شود .از طرفی افزایش اعتبارات مصرفی در ماه
ژانویه زنگ خطری برای بروز بحران مالی به صدا درآورده است .مدتهاست بانک مرکزی از رشد بیسابقه این اعتبارات ابراز
نگرانی کرده و به طور یقین در ماههای آتی محدودیتهایی برای اعتبارات مصرفی توسط بانک مرکزی اعمال خواهد شد .لذا
از این بابت نیز مصرف بخش خصوصی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .در کل رشد اقتصادی فصل اول  6102از سه جهت،
تولید ،مصرف و تورم تحت فشار خواهد بود.
هفته آینده مؤسسه ملی مطالعات اقتصادی و اجتماعی 0پیشبینی ماهانه از رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس را منتشر
خواهد کرد .در گزارش ماه گذشته موسسه مذکور ،رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه منتهی به ژانویه 6102
معادل  1/2درصد پیشبینی شده بود .باید منتظر بود تا پیشبینی جدید این موسسه برای رشد اقتصادی انگلیس در ماه فوریه
و فصل اول منتشر گردد ،تا عمق مشکالت اقتصادی پیشروی انگلیس در سال  6102نمایان شود .شایان ذکر است در حالی
که بانک مرکزی انگلیس رشد اقتصادی  6درصدی برای سال  6102را پیشبینی کرده بود ،موسسه مذکور رشد اقتصادی سال
 6102را  0/2درصد پیشبینی کرده است.
ژاپن
تخمینهای اولیه نشان میدهد شاخص تولیدات صنعتی در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل ،با  1/8درصد کاهش به 99/2
واحد رسید؛ در حالی که انتظار میرفت  1/3درصد رشد یابد .این اولین بار طی شش ماه گذشته است که شاخص مذکور
کاهش مییابد .تجهیزات حملو نقل(خودرو) ،مواد شیمیایی(به غیر از دارو) و ماشینهای تولیدی بیشترین کاهش را در میان
بخشهای مختلف تولیدی داشتند .رشد متوالی تولیدات صنعتی بین ماههای اوت تا دسامبر سبب ایجاد خوشبینی در بخش
کارخانهای ژاپن شده بود اما کاهش  1/8درصدی در ماه ژانویه و همچنین کاهش قابل توجه پیشبینی شده در ماه مارس،
تردیدها را افزایش داد .تولیدکنندگان صنعتی در نظر دارند در ماه فوریه  3/5درصد به تولیدات خود افزوده و در ماه مارس 5
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درصد از تولیدات خود بکاهند .پیش تر نیز متکی بودن رشد تولیدات صنعتی به افزایش صادرات سبب شده بود برخی
تحلیلگران عدم ثبات بلند مدت این رشد با توجه به تقاضای ضعیف داخلی را هشدار دهند.
خرده فروشی در ماه ژانویه نسبت به ماه مشابه سال قبل 0 ،درصد رشد داشت که اندکی بیشـتر از رشـد  1/9درصـدی
مورد انتظار بود .به این ترتیب بخشی از کاهش قابل توجه این شاخص در ماه دسامبر جبران شـد .در مـاه دسـامبر شـاخص
خرده فروشی نسبت به ماه قبل  0/2درصد کاهش یافته بود .شاخص اطمینان مصرف کننده در ماه فوریه  53/0واحـد اعـالم
شد و به طور تقریبی نسبت به ماه قبل بدون تغییر ماند .با وجود اطمینان مصرفکنندگان ژاپنی بـه شـرایط فعلـی و شـرایط
مطلوب بازار کار ،عدم افزایش دستمزدها و عدم اطمینان مصرفکنندگان به آینـده صـندوقهـای بازنشسـتگی و بیمـههـای
سالمت سبب شده تا آنها درآمد خود را با احتیاط بیشتری خرج کنند .به همین دلیل شاخص خرده فروشـی در دو سـال اخیـر
افزایش قابل توجهی نداشته و از ماه می  6105تا کنون در محدوده  011تا  015واحد نوسان داشته است .مصارف خـانوار در
ماه ژانویه نسبت به ماه مشابه سال قبل  0/6درصد کاهش یافت که سه برابر بیشتر از افت مورد انتظار بود .اما نسبت به مـاه
قبل از آن 1/5 ،افزایش یافت که اندکی بیشتر از رشد  1/3درصدی پیشبینی شده بود.
سود شرکتها در سه ماهه چهارم سال  ،6102نسبت به فصل مشابه سال قبل  02/9درصد افزایش یافت که بیشـترین
رشد طی پنج فصل گذشته بود .بخش عمده این رشد مربوط به افزایش سود بخش تولیدی میشـود کـه در مقیـاس سـاالنه
 65/5درصد افزایش داشته و اولین رشد ساالنه از سه ماهه دوم  6105را تجربه نموده است .سـود بخـش غیـر تولیـدی نیـز
نسبت به فصل مشابه سال قبل  06/5درصد رشد داشت .افزایش سود شرکتها مدیون تضعیف ارزش ین و افزایش تقاضای
جهانی در فصل چهارم  6102است .در این فصل صادرات نسبت به فصل مشابه سال قبل  5/2درصد افزایش یافت .مخـارج
سرمایهای در سه ماهه چهارم سال  6102نسبت به فصل مشابه سال قبل 3/8 ،درصد افزایش یافت که بسیار بیشـتر از رشـد
 1/2درصدی پیشبینی شده بود.
شاخص پایه قیمت مصرفکننده (بدون احتساب مواد غذایی تازه) در ماه ژانویه نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/0 ،درصد
افزایش داشت که باالترین نرخ رشد شاخص مذکور از ماه می  6105و اولین رشد آن از دسامبر  6105است .افـزایش بهـای
نفت و تضعیف ین به کمک بانک مرکزی ژاپن آمده و هر چند نرخ تورم هنوز تا تورم هدفگذاری شده  6درصدی این بانک
فاصله زیادی دارد اما چشمانداز افزایش قیمتها سبب شده تا حد زیادی از فشار بر روی بانک مرکزی ژاپن کاسـته شـود .تـا
جایی که در اوایل هفته گذشته یکی از اعضای هیئت عامل بانک مرکزی از احتمال افزایش نرخ بهره در سـال  6102سـخن
گفت .با توجه به کندی رشد دستمزدها و ضعیف بودن مصرف خانوار ،ادامه روند افزایش قیمتها در آینده مشخص نیسـت و
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نشست کمیته سیاست پولی بانک مرکزی در  02مارس که پس از نشست فدرال رزرو صورت خواهد گرفت ،به روشنتر شدن
وضعیت آتی کمک خواهد نمود.
در حال حاضر بازار کار ژاپن از شرایط مطلوبی برخوردار است .نرخ بیکاری در ماه ژانویه مطابق بـا پـیش بینـی  3درصـد
اعالم شد که پایینترین میزان از ماه می  6105است .در ماه ژانویه نسبت فرصتهای شغلی به تقاضای کار نیز هماننـد مـاه
گذشته  0/53واحد اعالم شد .میانگین نرخ بیکاری در سال  3/0 ،6102درصد بود و بازار کار ژاپن در حالـت اشـتغال کامـل
است.
چین
شاخص مدیران خرید بخش کارخانهای از  50/3واحد در ماه ژانویه به  50/2واحد در فوریه افزایش یافت .همچنین
شاخص مدیران خرید غیرکارخانهای از  55/2واحد در ماه ژانویه به  55/6واحد در ماه فوریه کاهش یافت.
عالوه بر آن ،شاخص مدیران خرید کارخانهای محاسبه شده توسط  HSBC0از  50واحد در ماه ژانویه به  50/2واحد در
ماه فوریه افزایش یافته و شاخص مدیران خرید بخش خدمات محاسبه شده توسط  HSBC6از  53/0واحد در ماه ژانویه به
 56/2واحد در ماه فوریه کاهش یافته است.

کره
تولیدات صنعتی در ماه ژانویه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل  0/2درصد افزایش یافت .این در حالی بود که در ماه
دسامبر نرخ رشد تولیدات صنعتی به  5/6درصد در مقیاس ساالنه رسیده بود .البته نکته امیدوار کننده این است که نرخ رشد
ماهانه تولیدات صنعتی از  -1/5درصد در ماه دسامبر به  3/3درصد در ماه ژانویه افزایش یافته است .این باالترین رشد ماهانه
پس از ماه سپتامبر  6119بوده است .بهبود در رشد ماهانه تولیدات صنعتی به واسطه افزایش تولید و فروش محصوالت
الکترونیکی و نیمههادیها روی داده است.
شاخص مدیران خرید کارخانهای نیز از  59/1واحد در ماه ژانویه به  59/5واحد در ماه فوریه رسیده که با توجه به اینکه
هنوز در سطح پایینتر از  51واحد قرار دارد به معنی انقباض بخش کارخانهای است ،هر چند آهنگ این انقباض کاهش یافته
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است .با توجه به بهبود نسبی شاخص مدیران خرید انتظار میرود نرخ رشد تولیدات صنعتی در ماه فوریه بهتر از ماه ژانویه
باشد.
بخش خدمات در ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر رشد  1/5درصدی داشت .شایان ذکر است نرخ رشد این شاخص در
ماه دسامبر نسبت به نوامبر  1/5درصد بوده است.
روسیه
شاخص مدیران خرید کارخانهای روسیه نیز از  55/2واحد در ماه ژانویه به  56/5واحد در ماه فوریه رسید .در بخش
خدمات نیز این شاخص از  58/8واحد در ماه ژانویه به  55/5واحد در ماه فوریه کاهش یافته است .بر این اساس نرخ رشد
تولید در هر دو بخش کارخانهای و خدمات در ماه فوریه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است.
ترکیه
شاخص قیمت مصرفکننده در ماه فوریه نسبت به ماه قبل 1/80 ،درصد افزایش یافت .در مقیاس ساالنه نیز 01/03
درصد افزایش داشت که بیشتر از  9/2درصد افزایش مورد انتظار و باالترین نرخ از آوریل  6106تا کنون بود .خوراکیها و
آشامیدنیها  8/26درصد ،حمل و نقل  02/92درصد و مسکن و امکانات رفاهی  2/56درصد افزایش بها داشت .از سوی دیگر،
شاخص قیمت تولید کننده در ماه فوریه نسبت به ماه قبل 0/62 ،درصد و در مقیاس ساالنه  05/32درصد افزایش داشت.
بنابراین انتظار میرود روند افزایش شاخص قیمت مصرفکننده در ماههای آتی نیز ادامه یابد .این آمار در کنار ناآرامیهای
اخیر سوریه سبب تضعیف لیر شد.
تحوالت بازار ارزهای عمده

روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش ین و فرانک سوئیس در برابر هر دالر امریکا به ترتیب  0/28و 1/10
درصد تضعیف گردید .ارزش دالر امریکا روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر هر یورو و هر پوند به ترتیب
 1/58تضعیف و  0/30درصد تقویت شد .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده -0/1263
 0/1518دالر و هر پوند در محدوده 0/6628-0/6553دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه 006/29-005/50
ین متغیر بود.



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

عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 به دلیل سخنرانی ترامپ و احتمال اعالم برنامه اصالح مالیاتی در این سخنرانی ،بازار در ابتدای هفته بسیار محتاط
بود .مشخص شدن جزییات برنامه کاهش مالیاتها و افزایش مخارج بودجه ضمن برطرف کردن تردیدها میتواند
باعث تقویت دالر شود.
 اظهارات تعداد زیادی از مقامات فدرال رزرو از جمله خانم یلن رئیس این بانک در حمایت از افزایش نرخ بهره
کلیدی ،احتمال افزایش این نرخ را در جلسه ماه مارس به میزان زیادی افزایش داد و باعث تقویت دالر در برابر سایر
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ارزها شد .توجه بازار ارز به موضوع نرخ بهره به حدی بود که سخنرانی ترامپ در مورد سیاست انبساط بودجه را به
حاشیه راند.
 شاخصهای اقتصادی از جمله تورم و مخارج مصرفکننده در ماه ژانویه افزایش یافت .این شاخصها در ارزیابی
فدرال رزرو از وضعیت اقتصادی امریکا اثر گذار است و به همین جهت مورد توجه بازار ارز نیز قرار گرفت و باعث
تقویت دالر گردید.
هفته گذشته شاخص دالر  1/50درصد افزایش یافت .دالر در هفته مذکور در برابر اکثر ارزهای مورد بررسی تقویت شد.
علت اصلی تقویت دالر موضعگیری بسیاری از مقامات بانک مرکزی و اعضای کمیته عملیات بازار باز این بانک در حمایت از
افزایش نرخ بهره کلیدی بود .البته شاخصها و گزارشهای اقتصادی که طی هفته از اقتصاد امریکا منتشر شد سازگار و در
حمایت از موضعگیری اخیر فدرال رزرو قرار داشت .شاخص تورم مورد عالقه فدرال رزرو  PCE0در ماه ژانویه نسبت به مدت
مشابه سال قبل به  0/9درصد رسید .مخارج مصرفکننده نیز در این ماه افزایش داشت تا نشان دهد روند بهبود اقتصادی در
امریکا در حال تداوم است .این تحوالت باعث شد تا شانس افزایش نرخ بهره کلیدی در بازار آتی بهره وجوه فدرال که در
هفته ماقبل زیر  31درصد بود به باالی  91درصد در پایان هفته گذشته افزایش یابد .اخبار مربوط به فدرال رزرو در بازار ارز به
قدری مورد توجه قرار گرفت که سایر موضوعات مهم از جمله سخنرانی ترامپ را تحت تاثیر قرار داد.
روز سه شنبه طبق برنامه قبلی ترامپ رئیس جمهور امریکا سخنرانی داشت .همه تحلیلگران منتظر ارائه جزئیات برنامه
کاهش مالیات و افزایش یک تریلیون دالری مخارج بودجه بودند .در این سخنرانی ترامپ باز هم به کلیات پرداخت .همین
موضوع میتوانست موجب تضعیف دالر شود اما تمرکز معامله گران بازار بر سیاستهای پولی فدرال رزرو قرار داشت و به
همین دلیل سخنرانی ترامپ در حاشیه قرار گرفت.
در روز پایانی نیز یلن رئیس و فیشر نایب رئیس فدرال رزرو سخنرانی جداگانهای داشتند که اظهارات آنها نیز نشان از
حمایت از افزایش نرخ بهره در ماه مارس داشت .البته چون قیمت گذاری در بازارهای مالی از جمله بازار ارز به طور کامل بر
موضع گیری یلن به سمت افزایش نرخ بهره شکل گرفته بود باعث شد تا موج سودگیری کوتاهی از دالر ایجاد شود به طوری
که بالفاصله بعد از پایان سخنرانی یلن دالر با کاهش ارزش رو به رو شد.

Personal Consumption Expenditures



1

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



درصد تغييرات هر دالر در برابر ساير ارزها





کرون

يورو

روبل

فرانک

روپيه

رئال

راند

دالر

پوند

ين

وون دالر کانادا

-

استراليا
ساالنه

ماهانه

لير

-

هفتگی

-

نکته :عدم مشاهده نوسانات برخی از اسعار در جدول فوق به علت ناچیز بودن میزان این تغییرات است.

تا پیش از این افزایش سه باره نرخ بهره توسط فدرال رزرو یک احتمال بود .اما با توجه به تحوالت اخیر و روند رشد
اقتصادی در امریکا به ویژه وضعیت اشتغال و تورم در این کشور به نظر میرسد افزایش سه باره نرخ بهره در سال جاری را
باید یک واقعیت در نظر گرفت .اگر دولت ترامپ از طریق سیاست انبساطی مالی بر آتش تورم بدمد آنگاه فدرال رزرو آمادگی
این را خواهد داشت تا حتی گزینه افزایش نرخ بهره بیش از سه بار را مورد بررسی قرار دهد.
هفته گذشته ارزهای اروپایی به خصوص یورو و کرون سوئد توانستند در برابر دالر تقویت شوند .بدون تردید کاهش
احتمال پیروزی مارین لوپن ـ نامزد عوامگرا در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال جاری ـ مهمترین دلیل تقویت
ارزهای یاد شده در برابر دالر بود .شرایط اقتصادی منطقه یورو رو به بهبودی است .تورم از سطوح بسیار نازل فاصله گرفته و
در حال افزایش است .نرخ بیکاری در حال کاهش است و شاخصهای پیشنگر بخش صنعت و خدمات از افزایش فعالیتها در
این بخشها خبر میدهند.
در انگلیس شاخصهای اقتصادی منتشره ضعیف بود .فعالیتهای بخش خدمات و صنعت در ماه فوریه کاهش یافت .پوند
پس از یک ماه نوسان محدود در برابر دالر در هفته گذشته کاهش زیادی داشت و  0/30درصد تقویت شد .خط مقاومت بسیار
محکم هر پوند  0/6622دالر هم در هفته گذشته شکسته شد و از نظر تکنیکی امکان کاهش بیشتر پوند را فراهم ساخت.
عالوه بر کاهش شاخصهای اقتصادی ،خطر جدایی اسکاتلند از بریتانیا و وعده اجرایی کردن خروج انگلیس از اتحادیه طبق
ماده  51اساس نامه این اتحادیه توسط نخست وزیر انگلیس در ماه مارس ،فشار نزولی مضاعفی بر پوند در هفته گذشته ایجاد
کرد .به نظر میرسد روند نزول پوند در هفتههای آتی همچنان ادامه داشته باشد.
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ارزهای وابسته به کاال از جمله دالر کانادا ،استرالیا و نیوزیلند به دلیل تقویت دالر و برخی عوامل داخلی تضعیف شدند.
دالر کانادا ضعیفترین ارز در برابر دالر امریکا در بین ارزهای عمده بود .دالر کانادا حدود  6/6درصد در برابر دالر کاهش
یافت .گفتنی است بانک مرکزی کانادا در جلسه سیاستگذاری خود نرخ بهره کلیدی را بدون تغییر و در سطح  1/5درصد باقی
گذاشت .ارزهای نوظهور نیز در هفته گذشته در برابر دالر تضعیف شدند .در بین ارزهای نوظهور لیر ترکیه وون کره بیش از
سایر ارزهای نوظهور در برابر دالر تضعیف شدند.
نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
بهره (درصد)

 3ماهه 

 ماهه

 9ماهه

دالر

 2/26201

2/71101

-

 2/86821

يورو

 -6/33719

-6/17119

-

-6/22373

پوند

6/33330

 6/36388

 -

6/11630

فرانک

-6/11766

-6/01616

 -

-6/32176

ين

 -6/62127

6/61773

-

 6/21966

درهم امارات

 2/39719

2/07173

-

1/23027

يوآن مرجع

 -

 -

-

 7/33

 22/8891

21/6781

نامارز

لیر ترکیه

22/0288

 21ماهه

21/1181

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/28 ،درصد کاهش یافت .نوسانات هفته گذشته قیمت
طال در بازار نیویورک در محدوده  0655/66-0636/20دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.
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هفته گذشته در مقایسه با هفته ماقبل آن بهای طال کاهش یافت .قبل از سخنرانی ترامپ در کنگره امریکا پیشبینی
میشد او در خصوص سیاستهای مالی انبساطی و کاهش مالیاتها و افزایش تعرفههای وارداتی مطالب مهمی را عنوان
نماید .این مسئله سبب شد تا در روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته قبل دالر و بازده اوراق قرضه امریکا افزایش یافته و در
مقابل طال به عنوان رقیبی در نقطه مقابل با کاهش ارزش رو به رو شود .اما ترامپ در سخنرانی خود با تکرار شعارهای
انتخاباتی تنها به بیان کلیات پرداخته و از ارائه جزیبات بیشتر از سیاست آتی دولت خودداری نمود .هر چند در ساعات اولیه بعد
از این جلسه دالر تضعیف و طال تقویت شد ،اما سخنان مقامات فدرال رزرو و حمایت آنها از افزایش نرخ بهره روند را علیه
طال تغییر داد و آن را تضعیف نمود .افزایش هزینههای مصرف شخصی و شاخص بهای آن به عنوان شاخص مد نظر فدرال
رزرو در اندازهگیری سطح تورم ،سبب شد تا روند تضعیف طال در هفته گذشته ادامه داشته باشد.

تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/66 ،درصد کاهش یافت .به نرخهـای
پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکـا در محـدوده  56/20-55/15دالر معاملـه گردیـد و متوسـط
هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  53/52دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت بـه جمعـه هفتـه
ماقبل آن 1/02 ،درصد کـاهش یافـت .هـر بشـکه نفـت خـام برنـت بـه نـرخهـای پایـان وقـت بـازار نیویـورک در دامنـه
 55/18-52/32دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن بـه  55/22دالر رسـید .بـه نـرخهـای پایـان وقـت بـازار
نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  53/51-55/00دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشـکه آن
در سطح  53/22دالر قرار گرفت که در مقایسه آخرین نرخ هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعه هفته ماقبل آن1/05 ،
درصد افزایش یافت.
هفته گذشته قیمت نفت اندکی کاهش یافت .شرایط بازار هفته گذشته ،همانند هفتههای پیشین بود و قیمتها در محدوده
همیشگی نوسان داشت .در این هفته نیز توجه بازار بر تعادل عرضه و تقاضا متمرکز شده بود .تقابل کاهش عرضه حاصـل از
برنامه کاهش تولید نفت اوپک و افزایش عرضه حاصل از افزایش تولید نفت امریکا قیمت را در بازار تعیـین نمـود .مهمتـرین
تغییر قیمتی نفت در روز پنج شنبه اتفاق افتاد .در این روز اعالم خبر عدم کاهش تولید نفت از سوی روسـیه در مـاه فوریـه و
عدم پیروی این کشور از برنامه کاهش تولید نفت اوپک در این ماه سبب افزایش نگرانیها شد .قـرار بـود روسـیه  311هـزار
بشکه از تولید روزانه خود را کم کند که در ماه ژانویه  011هزار بشکه از تولیدات خود را کاسته بود .از سوی دیگر تقویت دالر
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به دنبال افزایش احتمال باالرفتن نرخ بهره امریکا و افزایش ذخایر نفت امریکا سبب شد قیمت نفت روز پنج شنبه  6درصـد
کاهش یابد .بر اساس اعالم  EIAدر روز چهارشنبه ذخایر نفت امریکا برای هشتمین هفته متوالی افزایش یافت و بـه 561/6
میلیون بشکه رسید .روز جمعه تضعیف دالر باعث تشویق متقاضیان به خرید نفت و جبران بخشی از کاهش قیمـت روز قبـل
شد .هر چند افزایش تعداد سکوهای نفتی امریکا افزایش قیمتها را محدود نمود.
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