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خالصه
در امریکا ،شاخص  ISMکارخانهای و غیرکارخانهای در ماه مارس نسبت به ماه فوریه کاهش یافتند .سفارش
کارخانهای در ماه فوریه در مقایسه با ماه ژانویه  1/2درصد رشد کرد .اشتغال بخش خصوصی و بخش غیرکشاورزی به
ترتیب  241و  101هزار نفر افزایش یافت.
در منطقه یورو ،بر اساس آمار مقدماتی منتشره تورم از  1/1درصد ماه فوریه به  1/4درصد در ماه مارس افزایش یافت.
در ماه فوریه ،نرخ بیکاری به  8/5درصد رسید و خردهفروشی  0/1درصد افزایش یافت.
در انگلیس ،به دلیل رشد مطلوب تولید ،شاخص مدیران خرید کارخانهای از  55واحد ماه فوریه به  55/1واحد در ماه
مارس افزایش یافت .اما شرایط غیرطبیعی آب و هوا و به تبع آن کاهش تقاضای مصرفی ،منجر به کاهش شاخص مدیران
خرید بخش خدمات و ساخت و ساز شد.
در ژاپن ،گزارش فصلی بانک مرکزی ،موسوم به تانکان ،درخصوص شرایط اقتصادی از دیدگاه بنگاههای تولیدی و
خدماتی نشان داد به دلیل نگرانیها پیرامون آغاز جنگ تجاری آمریکا و افزایش قابل مالحظه ارزش ین ،شاخص
شرکتهای تولیدی بزرگ از  22واحد فصل چهارم سال  2012به  24واحد در فصل اول سال جاری کاهش یافته است.
در چین ،وزارت بازرگانی در واکنش به تشدید تعرفههای تجاری از سوی آمریکا ،لیستی جدید از کاالهای صادراتی
مشمول افزایش تعرفه امریکا نظیر دانه سویا ،خودرو و محصوالت شیمیایی را منتشر ساخت.
هفته گذشته ،دالر در مقابل اکثر اسعار جهانروا و نوظهور به جز پوند انگلیس ،دالر کانادا و روپیه هند تقویت شد.
کاهش نگرانیها درخصوص تاثیر منفی وضع تعرفه تجاری از سوی چین بر تجارت خارجی امریکا ،بهبود شاخص سهام،
احتمال کاهش کسری تجاری در صورت بروز جنگ تجاری و ارقام بهتر از انتظار اشتغال بخش خصوصی این کشور،
مهمترین دالیل تقویت دالر بودند .با این وجود ،در پی اعالم خبر اعمال تعرفه تجاری از سوی چین بر برخی از کاالهای
وارداتی از امریکا ،بهای طال افزایش یافت.
هفته گذشته ،قیمت نفت کاهش یافت .شدت گرفتن اختالف میان چین و امریکا و ترس از به راه افتادن جنگ تجاری،
افزایش تولید نفت روسیه و شایعاتی مبنی بر کاهش قیمت فروش نفت در ماه مه توسط عربستان به متقاضیان آسیایی،
مهمترین عوامل کاهش قیمت نفت در هفته گذشته بودند.
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امريکا
شاخص ISM
شاخص  ISMکارخانهای از  20/8واحد ماه فوریه به  55/1واحد در ماه مارس کاهش یافت .شایان ذکر است؛ بخش
کارخانهای حدود  12درصد تولید ناخالص داخلی امریکا را به خود اختصاص میدهد .در ماه مارس ،تمامی شاخصهای زیر
مجموعه بخش مذکور از جمله تولید ،سفارشات جدید و اشتغال در مقایسه با ماه فوریه با کاهش مواجه شدند .تولیدکنندگان
ماشین آالت معتقدند با توجه به افزایش تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم ،در ماههای آینده بهای کاالهای نهایی افزایش و
موجودی انبار کاسته خواهد شد.
در بخش خدمات نیز شاخص  ISMغیرکارخانهای برای دومین ماه متوالی کاهش یافت و از  55/5واحد ماه فوریه به
 58/8واحد در ماه مارس رسید .شایان ذکر است ،رشد مثبت در بخش خدمات در  8سال اخیر بدون وقفه ادامه داشته است.
کاهش سرعت رشد سفارشات جدید در ماه مارس مهمترین عامل کاهش شاخص  ISMخدمات بوده است .هر چند ،اشتغال
در ماه مذکور افزایش یافت .همچنین ،اکثر مدیران خرید شرکتکننده در این نظرسنجی ،معتقد بودند فضای کسب و کار در
آینده بهبود خواهد یافت .شایان ذکر است ،از  12بخش خدماتی مورد نظرسنجی در ماه مارس تنها بخش آموزش و اطالعات،
نسبت به ماه قبل دچار افت شدند.
سفارش کارخانهای
سفارش کارخانهای در ماه فوریه در مقایسه با ماه ژانویه  1/2درصد ( 0/5واحد درصد کمتر از میزان پیشبینی شده)
افزایش یافت .همچنین ،نرخ تغییرات سفارشات مذکور در ماه ژانویه از  -1/4درصد به  -1/1درصد مورد تجدید نظر واقع شد.
سفارشات کارخانهای در ماه فوریه در مقایسه با ماه فوریه سال گذشته نیز افزایش  2/5درصدی را تجربه نمود .در ماه فوریه،
بیشترین افزایش در سفارش کاالهای مربوط به حمل و نقل از جمله هواپیماهای غیرنظامی بوده است .پس از حمل و نقل،
افزایش سفارش ماشین آالت بیشترین نقش را در رشد سفارشات داشته است.
اشتغال
در ماه مارس ،اشتغال بخش خصوصی امریکا  241هزار نفر (بهتر از انتظار) افزایش یافت .همچنین ،ارقام اشتغال این
بخش در ماه فوریه از  215هزار به  241هزار نفر تجدید نظر شد .اما بر خالف بخش خصوصی ،بخش غیرکشاورزی امریکا
عملکرد مناسبی نداشت .در ماه مارس ،اشتغال بخش غیرکشاورزی  101هزار نفر افزایش یافت که  50هزار نفر کمتر از میزان
پیشبینی شده بود .البته ارقام اشتغال ماه فوریه از  111هزار نفر به  122هزار نفر مورد بازبینی قرار گرفت .بر این اساس،
میانگین افزایش اشتغال غیرکشاورزی در سه ماهه نخست سال جاری میالدی به  202هزار نفر رسیده که مطابق با  2/5تا
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 1درصد رشد اقتصادی است .از این رو ،رشد  101هزار نفری اشتغال غیرکشاورزی در ماه مارس چندان نگران کننده به نظر
نمیرسد .با وجود کاهش نرخ رشد اشتغال غیرکشاورزی در ماه مارس در مقایسه با ماه فوریه ،میانگین رشد نرخ دستمزد
ساعتی از  0/1درصد ماه فوریه به  0/1درصد در ماه مارس افزایش یافته است .همچنین ،میانگین رشد نرخ دستمزد ساعتی
ماه مارس در مقایسه با ماه مارس گذشته به  2/2درصد رسیده که باالتر از رشد تورم میباشد .این مسئله نشان دهنده
سختتر شدن شرایط بازار کار بوده و میتواند به افزایش فشارهای تورمی ناشی از هزینهها ،کمک نماید.
با توجه به ارقام رشد اشتغال بخش خصوصی و غیرکشاروزی ،نرخ بیکاری در ماه مارس مطابق با ماه فوریه در سطح
 4/1درصد باقی ماند.
جنگ تجاری
نشانه های بیشتری از احتمال بروز جنگ تجاری بین چین و امریکا در حال نمایان شدن است .بعد اعالم افزایش
تعرفه تجاری برخی از کاالهای صادارتی چین (حدود  20میلیارد دالر) به امریکا؛ هفته گذشته ،دولت چین اعالم نمود قصد
دارد بر واردات دانه سویا از امریکا تعرفه  25درصدی وضع نماید .شایان ذکر است ،چین مشتری حدود  50درصد از تولید
دانههای سویا امریکا است .وزارت بازرگانی چین از احتمال وضع تعرفه بر بیش از  100قلم کاالی وارداتی از امریکا از جمله
خودرو و برخی دیگر از کاالهای کشاورزی سخن گفته است .تعرفههای جدید چین ممکن است صادرات گندم ،ذرت ،تنباکو،
پنبه ،پرتغال و حتی گوشت در امریکا را تحت تاثیر قرار دهد .این امر ،سبب نگرانی کشاورزان امریکایی شده است .آنها
معتقدند در صورت افزایش تعرفهها از سوی چین ،آنها بازار این کشور را به نفع رقبای اروپایی و افریقایی از دست خواهند داد.

منطقه يورو
هفته گذشته یکی از مقامات بانک مرکزی اروپا درخصوص به راه افتادن جنگ تجاری و وارد شدن لطمههای قابل
توجه به اقتصاد دنیا هشدار داد .در ایتالیا هنوز مذاکرات برای تشکیل دولت ائتالفی میان احزاب ادامه داشته و فرانسه توانسته
است حمایت اسپانیا برای تشکیل صندوق بیمه سپرده را به دست بیاورد .تشکیل صندوق بیمه سپرده گامی در مسیر تشکیل
اتحادیه بانکی در اروپاست که سران کشورهای عضو از سال  2012در حال تالش برای تحقق آن هستند.
اقتصاد
بر اساس آمار مقدماتی منتشره ،در مقیاس ساالنه ،تورم از  1/1درصد ماه فوریه به  1/4درصد در ماه مارس افزایش
یافت .شایان ذکر است ،گروه مواد خوراکی ،نوشیدنی و تنباکو باالترین نرخ رشد ( 2/2درصد) را نسبت به ماه فوریه در میان
اقالم تشکیل دهنده شاخص تورم ماه مارس داشته است .تورم پایه (بدون در نظر گرفتن بهای انرژی ،مواد غذایی ،نوشیدنی و
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تنباکو) همانند دو ماه گذشته در سطح  1درصد ثابت باقی ماند .همچنین ،رشد شاخص قیمت تولیدکننده در ماه ژانویه (در
مقیاس ساالنه) از  1/5به  1/2درصد اصالح شد و در ماه فوریه در همان سطح ثابت ماند .قیمت کاالهای واسطهای و
کاالهای سرمایهای به ترتیب  0/1و  0/1درصد افزایش یافت؛ کاالهای مصرفی بادوام و غیر بادوام ثابت ماند و انرژی (0/2
درصد) کاهش یافت.
نرخ بیکاری در ماه فوریه ،مطابق با پیشبینیها ،به  8/5درصد (پایینترین سطح از دسامبر  )2008رسید .در ژانویه
 2012نرخ بیکاری 5/5 ،درصد بود .نرخ بیکاری در جوانان نیز به  12/2درصد در ماه فوریه کاهش یافت .در ماه فوریه ،در
مقایسه با آمار سال گذشته ،نرخ بیکاری در همه کشورهای عضو به غیر از استونی کاهش یافته است .کمترین نرخ بیکاری در
کشورهای مالت و آلمان ( 1/5درصد) و باالترین نرخ بیکاری در کشورهای یونان ( 20/8درصد) و اسپانیا ( 12/1درصد) به ثبت
رسیده است.
در تجدید نظر نهایی ،شاخص مدیران خرید مرکب مؤسسه مارکیت در ماه مارس ،از  55/1واحد در تخمین اولیه به
 55/2واحد تصحیح شد که علت اصلی آن تجدیدنظر در شاخص بخش خدمات از  55واحد به  54/5واحد بود .عواملی نظیر
بدی آب و هوا در مناطق شمالی اروپا و کاهش سفارشات صادراتی به دلیل تقویت یورو ،مهمترین عوامل مؤثر در کندتر شدن
رشد فعالیتهای اقتصادی منطقه یورو در سه ماه نخست  2018بوده است.
خردهفروشی در ماه فوریه نسبت به ماه قبل از آن 0/1 ،درصد افزایش یافت .پیش از این ،انتظار میرفت در ماه
فوریه خردهفروشی  0/2افزایش یابد .رشد خردهفروشی ،حاصل افزایش فروش سوخت و موادخوراکی ،نوشیدنی و تنباکو به
ترتیب به میزان  0/8و  0/5درصد بوده که افت  0/5درصدی فروش محصوالت غیرخوراکی آن را محدود نمود .در مقایسه با
فوریه سال قبل ،خرده فروشی  1/8درصد افزایش یافت که علت اصلی آن افزایش فروش محصوالت غیرخوراکی ( 2/1درصد)
و موادخوراکی ،نوشیدنی و تنباکو ( 1/2درصد) اعالم شده است .به عالوه ،افت خردهفروشی در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل از
آن ،از  0/1درصد به  0/1درصد مورد تجدیدنظر قرار گرفت .رشد ساالنه خردهفروشی در ژانویه نیز از  2/1به  1/5درصد
اصالح شد.
آلمان ،موتور پيشران اقتصاد منطقه يورو
بر اساس آمار مقدماتی ،خردهفروشی (تعدیل شده فصلی و تورمی) در ماه فوریه نسبت به ماه قبل از آن ،مطابق با
انتظارات 0/2 ،درصد کاهش یافت .الزم به ذکر است ،افت  0/2درصدی خردهفروشی در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل از آن ،در
تجدیدنظر صورت گرفته به افت  0/1درصدی تصحیح شد .در مقیاس ساالنه نیز خردهفروشی  1/1درصد افزایش یافت.
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مؤسسه مارکیت در تجدید نظر نهایی ،شاخص مدیران خرید مرکب ماه مارس را از  55/4به  55/1واحد تصحیح
نمود .شاخص بخش خدمات از  54/2به  51/5واحد و شاخص بخش کارخانهای از  58/4به  58/2واحد تصحیح شد .شایان
ذکر است ،در ماه مارس تولید کاالها ضعیفترین رشد را از ابتدای  2012تجربه نموده است.
در ماه فوریه ،تولیدات صنعتی  1/2درصد کاهش یافت .پیش از این ،پیشبینی شده بود تولیدات صنعتی  0/2درصد
افزایش یابد .به غیر از بخش انرژی که رشد  4درصدی را تجربه نمود ،سایر بخشها با افت تولیدات مواجه بودند .تولیدات در
بخش ساختو ساز  2/2درصد افت داشت .در بخش صنعتی نیز ،بدون در نظر گرفتن بخش انرژی و ساختوساز ،تولیدات 2
درصد کاهش یافت .تولید کاالهای سرمایهای ،مصرفی و واسطهای به ترتیب  1/1و  1/5و  0/2درصد کاهش یافت .الزم به
ذکر است ،افت  0/1درصدی تولیدات صنعتی در ژانویه به رشد  0/1درصدی اصالح شد .از سوی دیگر ،سفارشات کارخانهای
جدید در ماه فوریه 0/1 ،درصد افزایش یافت که بسیار کمتر از رشد  1/2درصدی مورد انتظار بود .سفارشات خارجی  1/4درصد
افزایش اما سفارشات داخلی  1/4درصد کاهش یافت .به عالوه ،افت سفارشات کارخانهای ماه ژانویه از  1/5به  1/5درصد
اصالح شد.

انگلستان
شاخص مدیران خرید کارخانهای از  55واحد ماه فوریه به  55/1واحد در ماه مارس (بیش از پیشبینی بازار) افزایش
یافت .در حالی که رشد سفارشات جدید و اشتغال در ماه مارس اندکی کند گردید ،اما تولید از رشد مطلوبی برخوردار بود .از
سوی دیگر ،اکثر تولیدکنندگان نسبت به دورنمای این بخش خوشبین بوده و  55درصد از شرکتها انتظار دارند به دلیل
افزایش تقاضای خارجی ،تولید طی یک سال آتی گسترش یابد .شایان ذکر است ،ارقام ماه فوریه از  55/2به  55واحد مورد
تجدیدنظر نزولی قرار گرفت .در مجموع میتوان گفت ،رشد بخش کارخانهای انگلیس در فصل اول سال جاری نسبت به
فصل پایانی سال  2012اندکی کند شده ،اما در مسیر رشد ثابتی قبل از خروج نهایی این کشور از اتحادیه اروپا قرار گرفته
است.
هفته گذشته ،شاخص مدیران بخش خدمات و ساختوساز نیز منتشر شد .بر این اساس ،شاخص مدیران بخش
خدمات از  54/5واحد ماه فوریه به  51/2واحد در ماه مارس (بیش از پیشبینی بازار) افت نمود .شاخص مذکور به دلیل بارش
برف ،شرایط غیرطبیعی آب و هوا و به تبع آن کاهش تقاضای مصرفی ،ضعیفترین عملکرد از ژوئیه  2012را تجربه نمود.
همچنین ،کسب و کارهای جدید از کمترین رشد طی  20ماه اخیر برخوردار بوده و نرخ ایجاد فرصتهای شغلی نیز به کمترین
میزان  1ماه اخیر کاهش یافته است .این امر ،سبب گردید فعالیتهای عمرانی و پروژههای ساختمانی در انگلیس نیز مختل
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گردد .به طوری که شاخص مدیران بخش ساخت و ساز از  51/4واحد ماه فوریه به  42واحد در ماه مارس کمتر از مرز انقباض
و رشد اقتصادی ( 50واحد) افت نموده و بدترین عملکرد را پس از رأی به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به خود اختصاص داد.
این بخش فقط حدود  2درصد از اقتصاد انگلیس را در بر میگیرد ،اما به دلیل آن که روند مشخصی از میزان
سرمایهگذاریهای آتی و انتظارات رشد اقتصادی ارائه میدهد ،به دقت توسط سرمایهگذاران رصد میگردد.
الزم به ذکر است ،بارش برف طی ماههای اخیر منجر به پیشبینی کاهش رشد اقتصادی انگلیس در سه ماهه
نخست سال جاری ( 0/1درصد) شده است .این رشد برای فصل پایانی سال  2012معادل  0/4درصد گزارش شده بود.

ژاپن
هفته گذشته ،گزارش فصلی بانک مرکزی ژاپن ،موسوم به تانکان ،درخصوص شرایط اقتصادی این کشور از دیددگاه
بنگاههای تولیدی و خدماتی ،منتشر شد .شاخص شرکتهای تولیدی بزرگ از  22واحد فصل چهارم سال  2012به  24واحد
در فصل اول سال جاری (بیش از پیشبینی بازار) کاهش یافت .این افت برای اولین بار طی  2سال اخیر رخ داده و نگرانیها
پیرامون آغاز جنگ تجاری آمریکا همراه با افزایش قابل مالحظه ارزش ین از ابتدای سال جاری تاکنون ،بیشترین فشار نزولی
را بر شاخص مذکور وارد ساخته است .الزم به ذکر است ،ژاپن در لیست اخیر کشورهایی که آمریکا بر آنهدا تعرفده تجداری
بیشتری اعمال کرده نمیباشد ،اما شرکتهای بزرگ این کشور نظیر خودروسازی و تولیدکننده قطعات الکترونیک از آثار منفی
آن متضرر خواهند شد و نگران صادرات محصوالت خود میباشند .همچنین این گزارش نشان داد ،شرکتهای بدزرگ قصدد
دارند مخارج سرمایه ای خود را در سال مالی جدید که از ماه آوریل آغاز میگردد 2/1 ،درصد افزایش دهند .بازار انتظار داشت
رشد مخارج مذکور فقط  0/2درصد باشد .از سوی دیگر ،شاخص شرکتهای بخش خدماتی در فصل اول سال جداری بدرای
پنجمین ماه متوالی  21واحد (بدون تغییر) اعالم گردید .بازار انتظار داشت این شداخص بده  24واحدد افدزایش یابدد .هدر دو
شاخص فوق نشان میدهند ،شاخص اعتماد فعالیتهای کسب و کار در میان شرکتهای ژاپنی کاهش یافته است.
گزارش جداگانه ای که توسط اداره دولتی ژاپن منتشر گردید ،نشان داد مخارج مصرفی خانوارهای ژاپنی در ماه فوریه
سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته 0/5 ،درصد (باالترین میزان افت در حدود یک سال اخیر) کاهش یافته است .این
در حالی است که بازار پیشبینی میکرد ،مخارج مذکور در ماه فوریه  0/1درصد رشد نشان دهد .طبدق اعدالن اداره مدذکور،
بارش برف و سرمای شدید آب و هوا به طور موقت بر مخارج مصرفی خانوارها تأثیر منفی بدر جدای گذاشدته اسدت .امدا بدا
صرفنظر از این عامل زودگذر ،به احتمال زیاد کاهش دستمزدهای حقیقی نیروی کار ،مخارج مصرفی را طی ماههای آتی در
سطوح ضعیفی باقی خواهد گذاشت.
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چين
هفته گذشته ،دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،در راستای تشدید جنگ تجاری با چین ،بر حدود 1100
کاالی صادراتی چین نظیر محصوالت فنآوری ،هوافضا ،رباتیک ،حمل و نقل و پزشکی تعرفه  25درصدی وضع کرد .این
اقدام با هدف تحت فشار قرار دادن پکن به منظور تغییر در رویههای این کشور در زمینه مالکیت معنوی به اجرا گذاشته شده
است .تعرفههای جدید که حدود  50تا  20میلیارد دالر از صادرات چین به آمریکا را در بر میگیرد ،از سوی پکن محکوم شده
و وزارت بازرگانی چین اعالم کرد «به زودی اقدامی با همین شدت و وسعت علیه کاالهای آمریکایی اتخاذ خواهد کرد» .بدین
ترتیب ،این کشور در روز چهارشنبه لیستی جدید از کاالهای صادراتی آمریکا نظیر دانه سویا ،خودرو و محصوالت شیمیایی که
مشمول افزایش تعرفه میگردد را منتشر ساخت .شایان ذکر است ،وزارت بازرگانی چین نیز روز دوشنبه اعالم کرد ،در مقابله با
اعمال تعرفه آمریکا بر کاالهای این کشور ،بر  128محصول صادراتی آمریکا شامل گوشت خوک و محصوالت کشاورزی
تعرفه اعمال کرده است.
مقامات چین بارها اعالم کردهاند در صورتی که آمریکا بر جنگ تجاری پافشاری نماید ،این کشور به طور قاطع
ایستادگی خواهد کرد و کنار نمیکشد .با این حال ،سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست مطبوعاتی اخیر اظهار داشت:
«درب مذاکرات با چین همواره باز است ،اما مشورت و مذاکره باید بر اساس احترام متقابل و رفتار برابر صورت گیرد ».الزم به
ذکر است ،دونالد ترامپ روز پنجشنبه در پاسخ به اقدام تالفی جویانه چین به مقامات دولت دستور داد طرح دیگری مبنی بر
اعمال تعرفه  100میلیارد دالری بر کاالهای صادراتی چین را بررسی نمایند.
اقتصاد
طبق اعالم اداره آمار ملی ،شاخص مدیران خرید کارخانهای بخش خصوصی 1که بر فعالیت شدرکتهدای کوچدک و
متوسط تمرکز دارد از  51/2واحد ماه فوریه به  51واحد در ماه مارس سال جاری (کمترین سطح از نوامبر  )2012کاهش یافت.
بازار انتظار داشت این شاخص به  51/8واحد افزایش یابد .در حالی که فروش محصوالت صادراتی از رشد خوبی برخوردار بود،
تولید و سفارشات جدید کمترین میزان رشد طی  4ماه اخیر را تجربه نمود .این گزارش با آمار رشد شداخص رسدمی مددیران
خرید در هفته ماقبل در تضاد بود .هفته ماقبل ،شاخص مذکور به دلیل رشد تقاضای داخلی و خارجی تقویت شده بود .تفداوت
ارقام در بخش دولتی و خصوصی ناشی از تعداد و نوع کسب و کار در این بخشها بوده و تا حدد زیدادی آنهدا را از یکددیگر
واگرا نموده است.

Caixin
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از سوی دیگر ،به دلیل کندی رشد سفارشات جدید و کاهش رشد اشتغال به کمترین میزان در  15ماه اخیر ،شاخص
مدیران بخش خدمات از  54/2واحد ماه فوریه به  52/1واحد در ماه مارس (پایینترین سطح  4ماه اخیر) کاهش یافت.
نرخ بهره يوآن چين در آخرين روز کاری هفته گذشته
دوره
نرخ بهره

شايبور
(بين بانکی)

يکشبه
 1/0994

يوآن مرجع

 ماهه

 3ماهه 

 9ماهه

 21ماهه

 0/3242

 0/0404

 0/2221

 0/2044

 -

 -

 -

 0/32

ترکيه
روند کاهش تورم برای پنجمین ماه متوالی ادامه یافت اما همچنان تورم بیش از  10درصد میباشد .شداخص قیمدت
مصرفکننده در ماه مارس با  0/55درصد افزایش نسبت به ماه قبل (کمتر از میزان مورد انتظار) به رقم  112واحد رسدید .در
مقیاس ساالنه نیز این شاخص  10/21درصد افزایش یافت که از رشد  10/22درصدی آن در ماه فوریده کمتدر بدود و علدت
اصلی آن کندتر شدن روند رشد قیمت کاالها در گروههای مبلمان ،البسه و کفش است .تورم پایه نیز (بدون احتساب نوسدان
قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی ،انرژی ،تنباکو و طال) از  11/54درصد ماه فوریه به  11/44درصد در ماه مارس کاهش یافت.
از سوی دیگر ،شاخص قیمت تولیدکننده در مقیاس ساالنه ،از  11/21درصد ماه فوریه به  14/28درصد در ماه مارس افزایش
یافت .افزایش هزینهها در گروه تولیدات کارخانهای ،برق و گاز و تأمین آب؛ عامل اصلی افزایش شاخص مربوطه اعالم شدده
است.
هند
بر اساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته از بخش کارخانهای ،شاخص مدیران خرید از  52/1واحد ماه فوریه به 51
واحد در ماه مارس (پایینترین سطح در  5ماه گذشته) افت نمود .هر چند ،هنوز این شاخص باالتر از  50واحد قرار داشته که
نشانگر رشد مثبت بخش مذکور میباشد ،اما با توجه به کاهش میزان سفارشات جدید (پایینترین سطح در  4ماه گذشته) و
کاهش سرعت رشد فعالیتها ،شاخص مدیران خرید کاهش یافته است .همچنین برای نخستین بار در  8ماه اخیر اشتغال
بخش کارخانهای نیز کاهش یافت.
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بانک مرکزی هند در نشست سیاستی هفته گذشته ،نرخ بهره بازخرید مجدد (نرخ بهره سیاستی) را در سطح 5/25
درصد برای چهارمین ماه متوالی تثبیت نمود .نظرسنجی رویترز نشان میدهد با افزایش فشارهای تورمی ،در اوایل سال 2015
احتمال افزایش نرخ بهره سیاستی وجود دارد.

تحوالت بازار ارزهای عمده
روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش دالر در برابر ین و فرانک سوئیس به ترتیب  0/24و  0/51درصد
تقویت شد .در همین مدت ،ارزش یورو در برابر دالر امریکا  0/11درصد تضعیف و ارزش پوند انگلیس در برابر دالر امریکا
 0/51درصد تقویت گردید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  1/2242-1/2101دالر
و هر پوند در محدوده  1/4004-1/4085دالر در نوسان بود .هر دالر نیز در دامنه  105/51-102/18ین متغیر بود.
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عوامل تقويت دالر در مقابل ساير ارزها در هفته گذشته
 کاهش نگرانیها درخصوص تاثیر منفی وضع تعرفه تجاری از سوی چین بر تجارت خارجی امریکا
 بهبود شاخص سهام امریکا
 احتمال کاهش کسری تجاری امریکا در صورت بروز جنگ تجاری
 ارقام بهتر از انتظار اشتغال بخش خصوصی امریکا
عوامل تضعيف دالر در مقابل ساير ارزها در هفته گذشته
 اعالم اعمال تعرفه تجاری از سوی چین بر برخی کاالهای امریکایی
 رشد کمتر از انتظار اشتغال غیرکشاورزی امریکا
هفته گذشته ،شاخص دالر با  0/15درصد افزایش در مقایسه با هفته ما قبل آن ،به  50/108واحد رسید .هر چند در
ابتدای هفته پس از اعالم اعمال تعرفه تجاری از سوی چین بر برخی کاالهای امریکایی از جمله دانه سویا ،دالر تا حدی در
مقابل سایر ارزهای جهانروا تضعیف شد ،اما در ادامه با کاهش نگرانیها در این خصوص ،شاخصهای بازار سهام این کشور
رشد نمود و دالر نیز در مقابل سایر رقبا از جمله ین ژاپن و فرانک سوئیس تقویت شد .تحلیل فعاالن بازار این بود که شروع
جنگ تعرفهای در نهایت سبب کاهش کسری تجاری امریکا خواهد شد و این به نفع دالر است .انتشار ارقام بهتر از انتظار
اشتغال بخش خصوصی امریکا ،روند افزایش ارزش دالر را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تداوم بخشید .اما در روز جمعه
رشد کمتر از انتظار اشتغال غیرکشاورزی این کشور سبب تعدیل ارزش دالر شد .هفته گذشته ،دالر در مقابل اکثر ارزهای
نوظهور به غیر از روپیه هند تقویت شد .البته تقویت روپیه نیز بسیار اندک و قابل اغماض بود.
افت شاخص مدیران خرید منطقه یورو و آلمان و رشد کمتر از انتظار خردهفروشی این منطقه ،سبب شد هفته گذشته
یورو در مقابل دالر تضعیف گردد .بر خالف یورو ،پوند در مقابل دالر تا حدودی تقویت شد .رشد شاخص مدیران خرید
کارخانهای انگلیس و خوشبینی در خصوص مذاکرات برکسیت عامل تقویت پوند بود.
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نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
بهره (درصد)

 3ماهه 

 ماهه

نامارز

 9ماهه

 21ماهه

دالر

 1/33409

 1/04129

 -

 1/44012

يورو

 -4/39242

 -4/31342

-

 -4/10009

پوند

4/42991

 4/04242

 -

 4/43493

فرانک

 -4/43244

 -4/90904

 -

 -4/21314

ين

 -4/43224

 4/42994

-

 4/22033

درهم امارات

 1/30194

 1/29924

-

 1/93024

لير ترکيه

 23/2030

 20/2024

 20/0491

 22/1300

تحوالت بازار طال

بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/22 ،درصد افزایش یافت .نوسانات هفته گذشته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  1125/81-1142/42دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.
در ابتدای هفته گذشته ،در پی اعالم خبر اعمال تعرفه تجاری از سوی چین بر برخی از کاالهای وارداتی از امریکا،
احتمال بروز جنگ تجاری بین این دو کشور افزایش یافت .این امر ،سبب شد بهای طال روز دوشنبه بیش از  1درصد افزایش
یابد .در ادامه هفته ،با کاهش نگرانیها درخ صوص جنگ تجاری بین دو کشور مذکور ،بازار سهام و دالر امریکا تقویت شدند.
در واکنش به این تحوالت ،بهای طال نیز از سطح حداکثری آن در ابتدای هفته فاصله گرفت .اما این کاهش به میزانی نبود
که تاثیر رشد روز دوشنبه را به طور کامل از میان ببرد و در نهایت امر ،بهای طال در مقایسه با هفته ماقبل ،افزایش یافت.
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تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 4/41 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  22/02-21/54دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه در سطح  21/10دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه
هفته ماقبل آن 1/22 ،درصد کاهش یافت .هر بشکه نفت برنت به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک در دامنه
 22/11 -28/11دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه به  22/84دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  24/48-22/05دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه در سطح
 25/18دالر قرار گرفت .شایان ذکر است ،بهای نفت اوپک در روز پنجشنبه (آخرین نرخ هفته گذشته) نسبت به جمعه هفته
ماقبل آن 1/05 ،درصد کاهش یافت.
هفته گذشته ،قیمت نفت کاهش یافت .افزایش تولید نفت روسیه ،شدت گرفتن اختالف میان چین و امریکا و تدرس
از به راه افتادن جنگ تجاری ،شایعه کاهش قیمت فروش نفت در ماه مه توسط عربستان به متقاضیان آسیایی؛ سبب شدد در
اوایل هفته قیمت نفت روند نزولی بگیرد .اما در اواسط هفته با رونق گرفتن بازارهای سهام دنیا ،کاهش  4/2میلیون بشکهای
ذخایر نفت امریکا در هفته ماقبل ،تنش میان ایران و امریکا بر سر مسئله برجام و اعالم افزایش قیمت فروش نفت در ماه مه
از جانب عربستان؛ اندکی از شدت افت قیمتها کاسته شد .روز جمعه ،اعالم وضع تعرفههدای جدیدد بدر واردات محصدوالت
چینی توسط امریکا و اعالم آمادگی چین برای پاسخ مشابه ،نگرانی از به راه افتادن جنگ تجاری میدان دو اقتصداد بدزرگ و
تضعیف رشد اقتصادی دنیا را تشدید و سبب کاهش مجدد قیمت نفت شد.
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الزم به ذکر است ،تعداد چاههای نفتی فعال در امریکا و کانادا با  11حلقه افزایش به  808عدد ( بداالترین سدطح از
مارس  )2015رسید.
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ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ )ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ(  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪﻱ
ﻃﻼ  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻠﻒ ﻭ  4ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﻬﺎﻡ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۳۰ﻣﺎﺭﺱ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ

89.974
1.2898
106.24
1.2324
0.9540
1.4017
1.45386
1323.19
1323.85
69.34
64.94
24103
21454

90.061
1.2888
106.05
1.2357
0.9518
1.4100
1.45668
1334.10
1334.80
69.53
65.01
24023
21146

12097

11994

ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺷﺎﺧﺺ ﺩﻻﺭ
ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ
ﻳﻮﺭﻭ *
ﻓﺮﺍﻧﮏ ﺳﻮﺋﻴﺲ
ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *
 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ
ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 ۰۲ﺁﻭﺭﻳﻞ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۰۳ﺁﻭﺭﻳﻞ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۰۴ﺁﻭﺭﻳﻞ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۰۵ﺁﻭﺭﻳﻞ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۰۶ﺁﻭﺭﻳﻞ

90.052
1.2915
105.91
1.2303
0.9552
1.4045
1.45439
1342.46

90.200
1.2808
106.60
1.2271
0.9586
1.4057
1.45246
1333.09
1333.45
68.12
63.51
24033
21292

90.142
1.2770
106.77
1.2278
0.9609
1.4079
1.45157
1335.66
1337.30
68.02
63.37
24264
21320

90.460
1.2754
107.38
1.2242
0.9635
1.4004
1.45120
1325.81

90.108
1.2783
106.92
1.2283
0.9589
1.4089
1.44815
1332.11

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(
ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ
ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(
) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷

67.64
63.01
23644
21389

68.33
63.54
24505
21645

67.11
62.06
23933
21568

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

90.237
1.2806
106.72
1.2275
0.9594
1.4055
1.45155
1333.83
1335.38
67.84
63.10
24076
21443

۲۰۱۸/۰۴/۰۶
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

0.15
-0.89
0.64
-0.33
0.51
0.51
-0.39
0.67

0.20
-0.63
0.62
-0.66
0.80
-0.32
-0.35
-0.02
0.04
-2.43
-2.94
0.22
1.40

-3.216
-4.43
-0.71
0.528

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

* ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

12002

11958

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

12305

12241

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

12127

1.19

1.11
ﴰﺎﺭﻩ ۳
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

