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خالصه
در امریکا ،تورم به  2/8درصد و خردهفروشی  0/8درصد در ماه مه افزایش یافت .به دلیل بروز آتشسوزی در یکی از
کارخانههای این کشور ،تولیدات صنعتی در مقایسه با ماه آوریل  0/1درصد کاهش یافت .فدرال رزرو نرخ بهره کلیدی را با
 0/22واحد درصد افزایش به  2درصد رساند.
در منطقه یورو ،بر اساس تصمیم بانک مرکزی اروپا ،مقرر شد برنامه خرید داراییها از اکتبر  2018به  12میلیارد یورو
در ماه کاهش یافته و در پایان سال جاری خاتمه یابد .طبق اعالم این بانک ،انتظار میرود نرخهای بهره حداقل تا تابستان
 2012در سطح فعلی باقی بمانند .شاخص انتظارات اقتصادی منطقه یورو ( )ZEWدر ماه ژوئن افت قابل توجهی داشت .در
مقیاس ساالنه ،تورم ماه مه ،تولیدات صنعتی ماه آوریل و میزان حقوق و دستمزد در فصل نخست  ،2018افزایش یافتند.
در انگلیس ،نمایندگان مجلس عوام به الیحه اصالح برکسیت رأی منفی دادند .متوسط رشد ساالنه دستمزدها در ماه
آوریل 2/2 ،درصد افزایش یافت و تورم در ماه مه در سطح  2/4درصد ثابت ماند .در حالی که خردهفروشی در ماه مه نسبت
به ماه قبل از آن تقویت شد ،تولیدات صنعتی افت نمود.
بانک مرکزی ژاپن تغییری در سیاستهای پولی ایجاد نکرد اما ارزیابی خود از نرخ تورم را کاهش داده و تورم پایه را در
محدوده  0/2تا  1درصد پیشبینی نمود.
هفته گذشته ،پس از اعالم خبر قطعی وضع تعرفههای  22درصدی از سوی امریکا ،دولت چین دست به اقدام متقابل
زد.
هفته گذشته ،در پی افزایش تورم امریکا ،انتشار بیانیه فدرال رزرو و تقویت احتمال دو نوبت افزایش نرخ بهره دیگر تا
پایان سال جاری میالدی ،تثبیت نرخ بهره کلیدی در سطح کنونی تا اواخر تابستان  2012و ادامه برنامه خرید اوراق قرضه
تا پایان سال جاری میالدی توسط بانک مرکزی اروپا ،نرخ یورو در مقابل دالر ،ین ،پوند و فرانک سوئیس تضعیف شد.
امضای توافقنامه بین امریکا و کره شمالی ،افزایش نرخ بهره امریکا و تقویت احتمال دو نوبت افزایش دیگر تا پایان
سال جاری ،سبب کاهش بهای طال در هفته گذشته شد.
هر چند ،در اوایل هفته گذشته قمیت نفت نوسان داشت؛ اما اظهارات روز جمعه وزرای انرژی عربستان و روسیه مبنی
بر احتمال افزایش تولید نفت این دو کشور ،منجر به کاهش قیمت هفتگی آن شد .تقویت دالر و تهدید چین به اعمال
تعرفه بر واردات نفت از امریکا نیز سبب تضعیف قیمت نفت شد .الزم به ذکر است ،تضعیف نرخ یورو در برابر دالر در هفته
گذشته سبب شد قیمت نفت خام امریکا به یورو اندکی افزایش یابد.
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امريکا
تورم
شاخص قیمت مصرف شخصی کل و پایه در ماه مه در مقایسه با ماه آوریل  0/2درصد (برابر با پیشبینی و نرخ
رشد آن در ماه آوریل) رشد نمود .تورم از  2/2درصد ماه آوریل به  2/8درصد (بیش از انتظار) در ماه مه افزایش یافت.
همچنین ،تورم پایه 1که بیشتر مورد توجه سیاستگذاران پولی است؛ از  2/1درصد ماه آوریل به  2/2درصد (مطابق با انتظار)
در ماه مه افزایش یافت .در مقیاس ساالنه ،رشد بهای انرژی ( 11/7درصد) ،مواد غذایی ( 1/2درصد) ،بهداشت و درمان (2/7
درصد) ،پوشاک ( 1/4درصد) و اسکان ( 3/8درصد) ،موجب شد تورم در ماه مه با باالترین سرعت در  12ماه گذشته افزایش
یابد .با توجه به کاهش بهای نفت خام در هفتهها اخیر ،احتمال کاهش رشد بهای انرژی در ماه آینده وجود دارد .اما به دلیل
افزایش نرخ دستمزدها و قیمت مواد اولیه 2در بسیاری از بخشها به خصوص بخش خدمات ،احتمال تداوم روند افزایش تورم
در ماههای آینده وجود دارد که این امر ،فدرال رزرو را در افزایش حداقل یک نوبت دیگر نرخ بهره تا پایان سال جاری میالدی
مصمم خواهد نمود.
خردهفروشی
خردهفروشی در ماه مه  0/8درصد (بیش از انتظار) افزایش یافت و نرخ رشد آن در ماه آوریل از  0/3به  0/4درصد
مورد تجدید نظر صعودی قرار گرفت .در ماه مه فروش بهتر از انتظار در اکثر بخشها به غیر از فروش اثاثیه منزل ( 2/4درصد
افت) و تفریحات و ورزش ( 1/1درصد افت) ،به ثبت رسید .بر این اساس ،رشد مصرف در دو ماه نخست فصل دوم بهتر از
ارقام فصل نخست سال جاری بوده است .البته احتمال افزایش نرخ بهره ،تمایل بیشتر مصرفکنندگان در خرید اعتباری
کاالهای بادوام نظیر خودرو را به همراه داشته است .زیرا در صورت عدم خرید در شرایط فعلی ،باید در آینده بهره بیشتری از
سوی خریداران پرداخت شود .همچنین انتظار میرود با ادامه روند افزایش دستمزدها در ماههای آینده ،مصرف خصوصی رشد
مناسبی داشته باشد.
تولیدات صنعتی
در ماه مه ،تولیدات صنعتی در مقایسه با ماه آوریل  0/1درصد (بر خالف انتظار)کاهش یافت .به دلیل بروز
آتشسوزی در یکی از کارخانههای بزرگ تولیدکننده خودرو سنگین ،در ماه مه تولیدات کارخانهای نیز  0/7درصد در مقایسه با
ماه قبل از آن افت نمود .اما تولیدات معدنی و خدمات رفاهی (آب ،برق و گاز) به ترتیب  1/8و  1/1درصد رشد نمودند .در کنار

1

تورم بدون در نظر گرفتن نوسان قیمت مواد غذایی و انرژی
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با توجه به افزایش تعرفههای تجاری ،انتظار میرود قیمت مواد اولیه روندی صعودی داشته باشد.
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افت تولیدات کارخانهای ،تجدید نظر صعودی در ارقام رشد تولیدات صنعتی ماه آوریل از  0/7به  0/2درصد نیز در افت دور از
انتظار این تولیدات در ماه مه موثر بود .به دلیل بروز آتشسوزی در کارخانه مذکور ،ظرفیت مورد استفاده در تولید صنعتی از
 78/1درصد در ماه آوریل به  77/2درصد در ماه مه کاهش یافت .اما افزایش تولید برق و سایر خدمات رفاهی بر خالف روند
 2ماه قبل از آن ،نوید بخش بهبود فعالیتهای تولیدی است .شاخص صنعتی امپایر استیت نیویورک ،1از  20/1واحد در ماه مه
به  22واحد در ماه ژوئن افزایش یافته که نشان دهنده روند رو به رشد تولیدات صنعتی در ماههای آینده است.
فدرال رزرو
فدرال رزرو نرخ بهره کلیدی را با  0/22واحد درصد افزایش (دومین بار در سال  )2018به  2درصد رساند .بعد از پایان
جلسه سیاستگذاری فدرال رزرو در روز چهارشنبه ،رئیس این بانک بیانیه متفاوتی در مقایسه با بیانیههای قبلی ارائه نمود که
احتمال افزایش دو نوبت دیگر نرخ بهره کلیدی تا پایان سال جاری را بسیار افزایش داد .در بیانیه فدرال رزرو در توصیف
وضعیت اقتصادی از عبارت «رشد قوی» به جای «رشد مالیم» استفاده شد .درخصوص مصرف خصوصی ،به عبارت «رشد»
به جای «رشد مالیم» اشاره شد و بر خالف قبل ،تاکیدی بر پایین بودن نرخ تورم صورت نگرفت .اما شاید مهمترین تغییر،
حذف عبارات «داللت متغیرهای اقتصادی بر افزایش تدریجی نرخ بهره» و «باقی ماندن نرخهای بهره در سطح پایین برای
مدت زمان بیشتر» بود.
در مجموع ،بررسی بیانیه اخیر فدرال رزرو ،نشان دهنده پیدایش نگرانیها درخصوص روند سریع تورم و لحن
انقباضیتر بانک مذکور پیرامون سیاستهای پولی بود .در این شرایط ،فعاالن بازارهای مالی در مورد افزایش نرخ بهره در ماه
سپتامبر با اطمینان کامل سخن میگویند و همچنین معتقدند احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر از  37درصد قبلی ،فراتر
رفته است.

منطقه يورو
هفته گذشته ،نشست کمیته سیاست پولی بانک مرکزی اروپا برگزار شد .همانطور که انتظار میرفت درخصوص
نحوه اتمام برنامه خرید دارایی ،تصمیمگیری شد .به این ترتیب ،مقرر شد برنامه خرید داراییها توسط این بانک به میزان
ماهانه  30میلیارد یورو تا پایان سپتامبر  2018ادامه یابد و پس از آن ،چنانچه آمار آتی مطابق با انتظارات میان مدت تورمی
بانک باشد؛ به ماهانه  12میلیارد یورو کاهش یافته و در پایان سال  2018خاتمه یابد .سرمایهگذاری مجدد اوراق سررسید شده
نیز همانند قبل ادامه خواهد یافت .همچنین ،در این نشست تغییری در نرخهای بهره صورت نگرفت؛ اما اعالم شد که انتظار
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میرود نرخهای بهره حداقل تا تابستان  2012در سطح فعلی باقی بمانند .اظهارات برخی مقامات بانک مرکزی در هفته ماقبل،
سبب شده بود فعاالن بازار نخستین افزایش نرخ بهره را در ژوئیه  2012محتمل بدانند که با تصمیمات جدید این بانک،
افزایش احتمالی به سپتامبر  2012موکول شد.
هفته گذشته ،پائولو ساوانا (وزیر امور اتحادیه اروپا از کشور ایتالیا) در مصاحبه خبری ،حوزه یورو را یک ضرورت
معرفی نمود .وی ضمن تأکید بر حمایت کامل از این حوزه ،اعالم کرد نمیخواهد ایتالیا را برای جدایی از اتحادیه اروپا آماده
کند .او پیش از این دیدگاههای خصمانهای نسبت به اتحادیه اروپا از خود بروز داده بود؛ تا حدی که پیشنهاد انتصاب وی به
عنوان وزیر اقتصاد از سوی احزاب مؤتلفه ایتالیا ،سبب بروز نگرانیهای شدیدی در اتحادیه اروپا و ناآرامی در بازار اوراق قرضه
این کشور شد که با مخالفت رئیس جمهور ایتالیا اوضاع اندکی بهبود یافت .اظهارات اخیر ساوانا در سمت وزارت امور اتحادیه
اروپا بسیار شگفتآور و دور از انتظار بود .این امر در کنار اظهارات مثبت وزیر اقتصاد ایتالیا ،سبب شد نگرانیها از رویکرد
سیاسی و اقتصادی آتی این کشور تا اندازهای کاهش یابد.
آمارهای اقتصادی
شاخص قیمت مصرفکننده در ماه مه نسبت به ماه قبل از آن ،مطابق با انتظارات 0/2 ،درصد افزایش یافت.
همچنین در تجدید نظر نهایی ،تورم ساالنه در ماه مه ،مطابق ارقام منتشره اولیه 1/2 ،درصد اعالم شد .به این ترتیب ،تورم از
 1/2درصد در ماه آوریل به  1/2درصد در ماه مه افزایش یافت .در میان اقالم تشکیل دهنده تورم؛ رشد بهای خدمات (0/72
واحد درصد) ،انرژی (  0/28واحد درصد) ،مواد خوراکی ،نوشیدنی و تنباکو ( 0/20واحد درصد) و کاالهای صنعتی در بخش غیر
انرژی ( 0/08واحد درصد) ،به ترتیب بیشترین تأثیر را در رشد تورم ماه مه (در مقیاس ساالنه) داشتند .به عالوه ،تورم پایه در
ماه مه (بدون احتساب مواد خوراکی ،انرژی ،نوشیدنی و تنباکو) مطابق با آمار مقدماتی منتشره  1/1درصد اعالم شد.
تولیدات صنعتی منطقه یورو در ماه آوریل نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/7 ،درصد افزایش یافت که کمتر از
پیشبینی رشد  2/8درصدی بود .در مقیاس ماهانه ،تولیدات صنعتی در ماه آوریل  0/2درصد کاهش یافت .در ماه مذکور در
مقایسه با ماه قبل از آن ،تولید انرژی ( 2درصد) ،کاالهای مصرفی بادوام ( 2/2درصد) ،کاالهای مصرفی غیر بادوام (1/2
درصد) و کاالهای واسطهای ( 0/8درصد) کاهش داشت؛ اما تولید کاالهای سرمایهای ( 1/2درصد) افزایش یافت.
در ماه ژوئن ،شاخص انتظارات اقتصادی منطقه یورو  ZEWبرای شش ماه آتی ،با  12واحد کاهش نسبت به ماه
قبل ،به منفی  12/6واحد رسید .شاخص انتظارات اقتصادی این مؤسسه برای شرایط فعلی نیز با کاهش  16/2واحدی ،از
 26/1واحد در ماه مه به  32/2واحد رسید .علت عمده این افت ،نگرانی بسیار زیاد از روی کار آمدن دولت جدید در ایتالیا و
ارزیابی بسیار بدبینانه از آینده اقتصاد این کشور بود که تهدیدی برای ثبات اقتصادی منطقه یورو به شمار میرود.
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میزان حقوق و دستمزد در فصل نخست  2018در مقایسه با فصل مشابه سال قبل 1/8 ،درصد افزایش یافت .الزم
به ذکر است ،در فصل سوم و چهارم  ،2017حقوق و دستمزد  1/6درصد افزایش یافته بود .هزینه هر ساعت نیروی کار در
فصل نخست  2018در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ،در بخش های صنعت و ساخت و ساز هر کدام  2درصد ،خدمات 2/2
درصد و در بخش غیرکسبوکار  1/2درصد افزایش یافت .در میان کشورهای منطقه یورو ،بیشترین افزایش هزینه هر ساعت
نیروی کار در کشور لیتوانی گزارش شده و تنها در پرتغال این میزان کاهش یافته است.
در ماه آوریل صادرات کاال از منطقه یورو به  182/2میلیارد یورو و واردات کاال به این منطقه به  166/2میلیارد یورو
رسید .به این ترتیب ،مازاد تراز تجاری منطقه یورو در ماه آوریل ،به  16/7میلیارد یورو افزایش یافت .در آوریل  ،2017مازاد
تراز تجاری  12/7میلیارد یورو بود.
آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
پس از تجدیدنظر نهایی ،تورم در ماه مه( ،مطابق با آمار مقدماتی منتشره)  2/2درصد اعالم شد .علت عمده این
رشد ،افزایش قابل توجه شاخص ساالنه بهای انرژی از  1/3درصد در ماه آوریل به  2/1درصد در ماه مه بود .افزایش شاخص
بهای مواد خوراکی نیز در افزایش تورم مؤثر بود .شاخص بهای مواد خوراکی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته  3/2درصد
(باالتر از متوسط رشد بهای مواد خوراکی) افزایش یافت .بدون در نظر گرفتن بهای انرژی ،تورم در ماه مه  1/8درصد و بدون
در نظر گرفتن بهای انرژی و مواد خوراکی ،تورم در ماه مه  1/6درصد اعالم شد .همچنین ،در تجدید نظر نهایی ،شاخص
قیمت مصرفکننده در ماه مه در مقایسه با ماه قبل از آن ،مطابق با آمار مقدماتی منتشره 0/2 ،درصد افزایش یافت که علت
عمده آن افزایش  2/2درصدی قیمت انرژی بود.
بر اساس گزارش ماه ژوئن  ، ZEWشاخص انتظارات اقتصادی برای شش ماه آینده ،با  7/2واحد کاهش ،از منفی
 8/2واحد در ماه مه به منفی  16/1واحد در ماه ژوئن (پایینترین سطح از سپتامبر  )2012کاهش یافت .افت شاخص مذکور به
محدوده منفی از ماه آوریل آغاز شده و روند نزولی سه ماهه آن در پنج سال اخیر بی سابقه است .الزم به ذکر است؛ در پنج
سال گذشته ،این شاخص تنها در ژوئیه  2016و اکتبر  2014منفی بوده است .شاخص انتظارات اقتصادی برای شرایط فعلی
نیز با  6/8واحد کاهش به  80/6واحد رسید .بر اساس گزارش  ،ZEWتشدید تنشها در اختالفات تجاری بینالمللی با امریکا و
نگرانی از برنامههای اقتصادی دولت جدید ایتالیا و مهمتر از این دو ،آمار ضعیفتر از انتظار صادرات ،تولید و سفارشات جدید
آلمان در ماه آوریل ،تأثیر منفی قابل توجهی بر چشمانداز اقتصادی شش ماه آتی این کشور داشته است.
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انگلستان
هفته گذشته 324 ،نماینده مجلس عوام انگلیس در مقابل  228تن ،به الیحه اصالح برکسیت ( 12مورد اصالحیه)
رأی منفی دادند .بدین ترتیب ،راه برای دولت ترزا می باز گذاشته شد .در این نشست ،نمایندگان پس از  6ساعت بحث و
گفتوگو ،تنها به نیمی از بندهای اصالحی رأی مثبت دادند .مهمترین اصالحیه مربوط به متممی بود که لرد هیلشام
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(سیاستمدار انگلیسی) در مجلس اعیان مطرح و طی آن خواستار رأی نهایی پارلمان به توافق نهایی برکسیت شده بود .دیوید
دیویس ،وزیر برکسیت ،دقایقی پس از شروع جلسه ،از نمایندگان درخواست نمود تا با آراء خود جایگاه دولت در مذاکرات
برکسیت را تضعیف نکنند .وی گفت :واگذاری حق تصمیمگیری به پارلمان در مورد راهبرد برکسیت ،اختیارات مذاکرهکنندگان
را محدود نموده و منجر به توافق بدی با اتحادیه اروپا خواهد شد .ترزا می ،نخستوزیر انگلیس ،هم پیش از آغاز نشست
مجلس عوام ،خواستار وحدت و همسویی نمایندگان شد و تأکید کرد که از انتقاد و سرزنش دولت دست بردارند .او افزود« :من
اطمینان دارم میتوانیم به توافقی دست پیدا کنیم که همزمان با حفظ مرزهایمان با اتحادیه اروپا ،به همکاریهای تجاری با
این اتحادیه ادامه دهیم ».از سوی دیگر ،معاون وزیر دادگستری انگلیس روز سه شنبه اعالم کرد ،برای مخالفت با راهبرد
برکسیت دولت می ،از مقام خود کنارهگیری کرده است.
بر اساس رویه سیاسی در انگلیس ،نتیجه این رأیگیری به طور مجدد دوشنبه آینده به مجلس اعیان ارائه خواهد شد.
نمایندگان مجلس اعیان که حزب محافظهکار در آن اکثریت کرسیها را در اختیار ندارد؛ این الیحه را دوباره بررسی و در
صورت اصالح ،مجدد به مجلس عوام باز میگردانند .اما در صورت عدم تغییر و پذیرش توسط مجلس اعیان ،این الیحه
تصویب و از سوی دولت به اجرا گذاشته خواهد شد.
اقتصاد
تولیدات صنعتی در ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن 1/4 ،درصد افت نمود .در حالی که بازار انتظار رشد 0/3
درصدی را داشت .کاهش تقاضا برای ماشینآالت الکترونیکی و فوالد (مورد استفاده در پروژههای زیرساختی) منجر به افت
تولیدات صنعتی به پایینترین سطح  2سال اخیر گردید .افت تولیدات صنعتی برای سومین ماه متوالی ،نگرانیها پیرامون
کاهش رشد اقتصادی در ماههای آتی را تشدید کرده است .بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند عملکرد این بخش پس از
عوامل کاهنده نظیر شرایط غیرمعمول آب و هوا در فصل اول سال جاری؛ بهبود یابد .اما پیشبینیهای مذکور محقق نشده و
بخش تولید هچنان ضعیف باقی مانده است.

lord hailsham
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طبق اعالن اداره ملی آمار انگلیس ،متوسط رشد دستمزدها با احتساب پاداش در ماه آوریل نسبت به ماه مشابه سال
قبل از آن 2/2 ،درصد (مطابق با پیشبینی بازار) افزایش یافت .شایان ذکر است ،رشد ساالنه دستمزدها برای ماه مارس 2/6
درصد اعالم شده بود .رشد دستمزدها در بخش های خدمات مالی و کارخانهای اندک و در بخش عمومی ثابت بود .در مقابل،
در بخشهایی نظیر عمدهفروشی ،ساخت و ساز ،هتلداری و رستورانها ،به نسبت قوی گزارش شد .از سوی دیگر ،تعداد
متقاضیان بیمه بیکاری در ماه مه 7 ،هزار و  700نفر (بیش از پیشبینی بازار) کاهش یافته و آمار ماه آوریل از  31هزار و 200
نفر به  28هزار  200نفر مورد بازنگری قرار گرفت .این امر حاکی از وضعیت مطلوب اشتغال و ثابت ماندن نرخ بیکاری در
پایینترین سطح  43سال اخیر ( 4/2درصد) میباشد.

پس از اعالم آمار مذکور ،ارقام تورم منتشر شد .بر این اساس ،تورم در ماه مه برای دومین ماه متوالی و مطابق با
پیشبینی بازار ،در سطح  2/4درصد باقی ماند .افزایش  3/8درصدی بهای سوخت موجب توقف روند نزولی تورم از ابتدای
سال جاری شد .شایان ذکر است ،تورم در ماه ژانویه  3درصد بود که به دلیل افزایش ارزش پوند از ابتدای سال جاری تا کنون،
به تدریج از شدت رشد آن کاسته شده است .بانک مرکزی انتظار دارد متوسط نرخ تورم در فصل دوم سال 2/4 ،درصد بوده و
با افزایش نرخهای بهره ،ظرف  3سال آتی به نرخ هدف ( 2درصد) برسد .هر چند در حال حاضر ،بازار احتمال افزایش نرخهای
بهره در نشست ماه اوت را کمتر از  20درصد پیشبینی میکند.
هفته گذشته ،آمار تجاری انگلیس نشاندهنده افزایش کسری تجاری این کشور بود .بر این اساس ،کسری تجاری از
 12میلیارد پوند ماه مارس به  14/04میلیارد پوند در ماه آوریل (بیش از پیشبینی بازار) افزایش یافت .افت  3/1درصدی
صادرات ماشینآالت ،هواپیما و دارو ،عامل عمده افزایش کسری تجاری بود .از سوی دیگر ،خردهفروشی در ماه مه نسبت به
ماه قبل از آن 1/3 ،درصد افزایش یافت و برای دومین ماه متوالی از رشد مطلوبی برخوردار گردید .شایان ذکر است ،بازار
انتظار رشد  0/2درصدی خردهفروشی را داشت .عالوه بر آن ،آمار رشد ماه آوریل از  1/6به  1/8درصد مورد تجدیدنظر
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صعودی قرار گرفت .بهبود وضعیت آب و هوا و برگزاری مراسم جشن ازدواج نوه ملکه انگلیس ،سبب شد خانوارها هزینه
بیشتری برای خرید کاالها اختصاص دهند .در مقیاس ساالنه ،رشد خردهفروشی در ماه مه  3/2درصد (باالترین میزان در بیش
از یک سال اخیر) اعالم شد.

ژاپن
هفته گذشته ،نشست سیاستی بانک مرکزی برگزار شد .این بانک نرخ بهره پایه را در سطح  -0/1درصد ثابت باقی
گذاشت و حجم خرید ساالنه اوراق قرضه دولتی را همانند قبل  80هزار میلیارد ین اعالم کرد .بانک مذکور ،در بیانیه سیاست
پولی ماه ژوئن ،ارزیابی خود از نرخ تورم (پس از افزایش در ماه ژانویه) را کاهش داد و تورم پایه در شرایط فعلی را در محدوده
 0/2تا  1درصد اعالم کرد .این در حالی است که در بیانیه قبلی تورم پایه را حدود  1درصد اعالم کرده بود .روز جمعه،
هاروهیکو کرودا ،رئیس بانک مرکزی ،اظهار داشت« :با وجود بهبود وضعیت اقتصادی ،روند رشد قیمتها در ماههای اخیر "تا
حدودی ضعیف" باقی مانده است ».وی عوامل تأثیر گذار موقت ،نظیر روند صعودی ارزش ین که قیمت کاالهای با دوام را
تحت فشار نزولی قرار داده؛ مورد انتقاد قرار داد .بانک مرکزی در بیانیه سیاستی هفته گذشته ،دورنمای رشد اقتصادی را مالیم
اعالم کرد و در ارائه دیدگاه خود پیرامون دستیابی به تورم هدف ( 2درصد) تا حد زیادی محتاط بود.
الزم به ذکر است ،روز پنجشنبه ،بانک مرکزی حجم خرید ماهانه اوراق قرضه میان مدت  3تا  2ساله ژاپن را از 330
به  300میلیارد ین کاهش داد .این اقدام که مورد انتظار سرمایهگذاران نیز بود با هدف کاهش میزان حجم اوراق قرضه
خریداری شده این بانک در  31ژانویه سال جاری بود.
اقتصاد
طبق آمار نهایی منتشره ،تولیدات صنعتی در ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن 0/2 ،درصد رشد کرد .این میزان،
 0/2واحد درصد از ارقام مقدماتی و پیشبینی بازار بیشتر بود و سومین افزایش ماهانه برای تولیدات صنعتی را به ثبت رساند.
رشد تولیدات مذکور ،در ماه مارس  1/4درصد گزارش شده بود و کند شدن آن در ماه آوریل به دلیل کاهش تولید فلزات غیر
فوالدی ( 1/3درصد) ،مواد شیمیایی ( 0/2درصد) ،سنگ و سرامیک ( 0/8درصد) بوده است.

چین
به گفته یکی از مقامات دولت آمریکا در روز پنجشنبه ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهور امریکا ،قصد دارد در گام نخست
تعرفههای سنگینی بر  800کاالی چینی اعمال نماید و در فاز دوم تعرفه واردات  280قلم کاالی دیگر را افزایش دهد .پیش از
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این ،وی قصد داشت تعرفه  20میلیارد دالری بر واردات  1300نوع کاالی چینی اعمال کند .این در حالی است که وزیر
خزانهداری امریکا در نشست روز پنجشنبه در کاخ سفید با اعمال تعرفههای سنگین تجاری علیه چین مخالفت کرده است.
از سوی دیگر ،وزیر خارجه چین در سخنانی تاکید کرد« :پکن آماده پاسخگویی به هرگونه اقدام احتمالی دولت ترامپ
است .درخصوص مسائل تجاری دو انتخاب وجود دارد .انتخاب اول ،همکاری و کسب سود مشترک و انتخاب دیگر ،تقابل و
تحمل زیان مشترک است .چین گزینه اول را انتخاب میکند و امیدواریم طرف امریکایی نیز این گزینه هوشمندانه را انتخاب
نماید .البته ما برای پاسخ دادن به انتخاب دوم نیز آماده هستیم».
اما روز جمعه ،پس از اعالم خبر قطعی وضع تعرفههای  22درصدی از سوی امریکا ،وزیر بازرگانی چین در بیانیهای
گفت« :امریکا همچنان همان طرز تفکر قبلی خود را حفظ کرده و اعالم جنگ تجاری نموده است ».دولت چین اعالم کرد ،در
مرحله اول  242کاالی وارداتی از امریکا به ارزش  34میلیارد دالر از جمله محصوالت کشاورزی ،خودرو و غذاهای دریایی را
از  6ژوئیه مشمول تعرفههای باالتر قرار خواهد داد .تعرفههای مربوط به  114کاالی دیگر نظیر مواد شیمیایی ،تجهیزات
پزشکی و محصوالت انرژی نیز در مرحله دوم افزایش خواهد یافت .دولت چین از سایر کشورهای جهان نیز خواست تا با
همکاری یکدیگر مانع از عقبنشینی در حوزه تجارت آزاد جهانی شوند.
صندوق بین المللی پول نیز هشدار داده تعرفههای جدید دولت امریکا ،تجارت جهانی را به شدت تهدید و تضعیف
مینماید .امریکا در حال حاضر به دلیل اعمال تعرفه اضافی بر واردات فوالد و آلومینیوم از اروپا و امریکای شمالی ،تحت فشار
متحدان غربی خود قرار دارد .به جز انگلیس که خواهان حفظ روابط تجاری با امریکاست ،دیگر کشورها از عزم خود برای
مقابله به مثل با امریکا خبر دادهاند .اتحادیه اروپا ،مکزیک و کانادا ،در نظر دارند بر واردات کاالهایی نظیر پنیر ،گوشت خوک،
انگور ،خربزه و سیب تعرفه باالتری اعمال کنند؛ این اقالم صادراتی بیشتر در ایالتهای حامی ترامپ تولید میشوند.
اقتصاد
سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در فاصله ماه های ژانویه تا مه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته6/1 ،
درصد (کمتر از پیشبینی بازار) رشد کرد .رشد سرمایهگذاری در بخش عمومی ( 4/1درصد) و در بخش خصوصی ( 8/1درصد)
در مقایسه با دوره قبل از آن (ژانویه-آوریل) ،کندتر شده است .سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز بهتر از سایر بخشها بود
که وضعیت اقتصادی چین را در مسیر ثابتی قرار داده است .اما رشد سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی بهه دلیهل کهاهش
تقاضا ،روندی نزولی داشته است .از سوی دیگر ،تولیدات صنعتی در ماه مه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشهته6/8 ،
درصد (کمتر از پیشبینی بازار) رشد کرد .رشد تولیدات صنعتی ماه آوریل  7درصد گزارش شهده بهود .رشهد سهاالنه تولیهدات
کارخانهای در ماه مه در مقایسه با ماه آوریل از  7/4به  6/6درصد رسید .در مقابل ،رشد تولید آب ،برق و گاز به  12/2درصهد
رسید.
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پس از انتشار گزارشهای ضعیف اقتصادی ،اداره آمار ملی چین طی اطالعیهای اعالم نمود« :ما اطمینان داریم ،رشد
اقتصادی در سال جاری حدود  6/2درصد خواهد بود .افزایش نرخ بهره آمریکا ،تأثیر محدودی بر اقتصهاد چهین دارد و انتظهار
میرود ،رشد اقتصادی در نمیه دوم سال به نسبت قوی باشد .بهبود وضعیت اقتصهاد جههان ،شهرایط مطلهوبی بهرای تجهارت
بینالمللی چین فراهم مینماید .هر چند احتمال میرود سرمایهگذاری در زیرساختها تحت فشار قرار گیرد؛ در بخش امالک و
مستغالت رشد باثباتی پیشبینی میشود».
نرخ بهره يوآن چین در آخرين روز کاری هفته گذشته
دوره
نرخ بهره

شايبور
(بین بانکی)
يوآن مرجع

يکشبه
 1/0915

 ماهه

 3ماهه 

 9ماهه

 21ماهه

 4/3015

 4/3315

 4/3035

 4/3995

 -

 -

 -

 4/30

روسیه
هفته گذشته ،بانک مرکزی روسیه نرخ بهره کیدی را بدون تغییر در سطح  7/22درصد تثبیت نمود .بانک مرکزی
معتقد است با وجود کاهش تورم به  2/4درصد در ماه مه ،روند افزایشی بهای مواد غذایی در ماه ژوئن ،رشد تورم را در پی
خواهد داشت .همچنین بانک مذکور ،کاهش بیشتر نرخ بهره کلیدی را به بعد از اجرایی شدن برنامه دولت برای افزایش مالیات
بر ارزش افزوده ،موکول نموده تا با بررسی وضعیت اقتصاد در آن زمان ،درخصوص سیاستهای پولی آتی تصمیمگیری نماید.

ترکیه
رشد تولید ناخالص داخلی در فصل نخست سال  2018نسبت به فصل مشابه سال قبل به  7/4درصد (باالتر از رشد
 7درصدی مورد انتظار) رسید .در فصل نخست  ،2018مصرف خانوار  11درصد ،سرمایهگذاری  2/7درصد و مخارج عمومی
دولت  3/4درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش یافت .تقاضای خارجی به دلیل افزایش قابل توجه واردات در فصل
نخست ،تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشت .بخش کشاورزی  4/6درصد ،صنعت  8/8درصد ،ساختوساز  6/2درصد و
خدمات  10درصد در مقایسه با سال قبل از آن رشد داشت .الزم به ذکر است ،در مقیاس فصلی ،تولید ناخالص داخلی  2درصد
افزایش داشت.

10

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

هند
بخش صنعتی هند در ماه آوریل در مقایسه با ماه مارس  4/2درصد رشد نمود .همچنین نرخ رشد ماه مارس از 4/4
به  4/6درصد مورد تجدید نظر واقع شد .تولیدات کارخانهای نیز در ماه آوریل در مقایسه با ماه قبل از آن 2/2 ،درصد افزایش
یافت .در ماه مارس رشد تولیدات کارخانهای به  4/6درصد رسیده بود .در این شرایط ،در صورت رشد مناسب مصرف و
سرمایهگذاری ،احتمال بهبود رشد اقتصادی این کشور در فصل دوم سال جاری میالدی وجود دارد .شایان ذکر است ،رشد
اقتصاد در فصل نخست در مقایسه با فصل ماقبل در مقیاس ساالنه به  7/7درصد رسیده بود.

تحوالت بازار ارزهای عمده
روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش دالر در برابر ین و فرانک سوئیس به ترتیب  1/01و  1/22درصد
تقویت شد .در همین مدت ،ارزش یورو و پوند انگلیس در برابر دالر امریکا به ترتیب  1/38و  0/28درصد تضعیف گردید .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  1/1262-1/1721دالر و هر پوند در محدوده
 1/3260-1/3380دالر در نوسان بود .هر دالر نیز در دامنه  110/03-110/62ین متغیر بود.
همچنین ،ارزش یورو در برابر ین و فرانک سوئیس به ترتیب 0/38 ،و  0/14درصد تضعیف شد .ارزش پوند انگلیس در
برابر یورو 0/41 ،درصد تقویت گردید .به نرخهای پایانوقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر پوند در محدوده
 1/1342-1/1462یورو در نوسان بود .هر یورو نیز در دامنه  127/22-130/10ین و  1/1234-1/1621فرانک سوئیس متغیر
بود.
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عوامل تقويت يورو در مقابل ساير ارزها در هفته گذشته
 تاکید وزیر اقتصاد دولت ائتالفی ایتالیا بر عدم خروج از اتحادیه اروپا و انتشار اوراق قرضه جدید
 اعمال تعرفه تجاری از سوی امریکا بر برخی کاالی وارداتی از چین و اقدام متقابل دولت چین
عوامل تضعیف يورو در مقابل ساير ارزها در هفته گذشته
 افزایش تورم امریکا
 انتشار بیانیه فدرال رزرو و تقویت احتمال دو نوبت افزایش نرخ بهره دیگر تا پایان سال جاری میالدی
 تثبیت نرخ بهره کلیدی در سطح حداقلی کنونی تا اواخر تابستان  2012و ادامه برنامه خرید اوراق قرضه تا
پایان سال جاری میالدی توسط بانک مرکزی اروپا
در ساعات ابتدایی روز دوشنبه هفته گذشته ،بعد از این که وزیر اقتصاد دولت ائتالفی ایتالیا اعالم نمود قصد خروج از
اتحادیه اروپا و انتشار اوراق قرضه جدید برای بازپرداخت دیون شرکتهای دولتی این کشور را ندارند ،یورو در مقابل دالر
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تقویت شد .اما بعد از موضعگیری ترامپ علیه بیانیه گروه  7روند مذکور معکوس شد و هر یورو تا سطح  1/1782دالر تضعیف
گردید .روز پنجشنبه ،بعد از این که بانک مرکزی اروپا اعالم نمود نرخ بهره کلیدی را تا اواخر تابستان  2012در سطح حداقلی
کنونی حفظ نموده و به خرید اوراق قرضه تا پایان سال جاری میالدی ادامه خواهد داد ،نرخ یورو در مقابل سایر ارزها نظیر
دالر ،ین ،پوند انگلیس و فرانک سوئیس تضعیف شد.
رزو سهشنبه ،افزایش تورم امریکا یک روز قبل از جلسه سیاستگذاری فدرال رزرو به تقویت دالر کمک نمود .روز
چهارشنبه ،افزایش  0/22واحد درصدی نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو ،لحن متفاوت بیانیه بانک مذکور در مقایسه با
بیانیههای قبلی ،سبب تقویت احتمال دو نوبت افزایش نرخ بهره دیگر تا پایان سال میالدی شد .این امر ،مهمترین عامل
تقویت دالر در روزهای پایانی هفته گذشته بود .هر چند ،اعمال تعرفه تجاری از سوی امریکا بر  800قلم کاالی وارداتی از
چین و اقدام متقابل چین درخصوص برخی کاالهای وادارتی از امریکا ،سبب کاهش سرعت تقویت دالر به خصوص در مقابل
ین و فرانک سوئیس ،در روز جمعه شد.
امضای توافقنامه بین امریکا و کره شمالی که بر ادامه برنامه خلع سالح هستهای کره شمالی تاکید داشت ،سبب
تضعیف ارزهای مأمن نظیر ین ژاپن و فرانک سوئیس در اواخر هفته گذشته شد.

نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
بهره (درصد)

 3ماهه 

 ماهه

نامارز

 9ماهه

 21ماهه

دالر

 1/31094

 1/05300

 -

 1/00129

يورو

 -5/30419

 -5/35402

-

 -5/13455

پوند

5/53500

 5/00577

 -

 5/93559

فرانک

 -5/03215

 -5/54155

 -

 -5/01345

ين

 -5/54505

 5/52073

-

 5/22473

درهم امارات

 1/47005

 1/00554

-

 3/22550

لیر ترکیه

 29/1753

 29/0770
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تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن به دالر و یورو به ترتیب  1/42و  0/11درصد
کاهش یافت .نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  1278/80-1303/70دالر برای هر اونس و در
محدوده  1100/23-1126/82یورو در هر اونس ثبت شد.
هفته گذشته ،امضای توافقنامه بین امریکا و کره شمالی با کاهش نگرانیها ،سبب افت بهای طال شد .البته ابهامات
درخصوص تعهدات طرفین در اجرای توافقنامه مذکور ،تا حدی از شدت کاهش بهای طال کاست .اما در ادامه ،افزایش نرخ
بهره امریکا و تقویت احتمال دو نوبت افزایش دیگر تا پایان سال جاری در پی انتشار بیانیه فدرال رزرو ،روند نزولی بهای طال
شدت گرفت .البته تصمیم بانک مرکزی اروپا برای تثبیت نرخ بهره در سطوح حداقلی کنونی تا سپتامبر  ،2012از افت بیشتر
بهای طال جلوگیری نمود.

تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن به دالر  1/03درصد کاهش و به
یورو  0/32درصد افزایش یافت .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده
 62/06-66/82دالر و  26/04-27/82یورو معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه در سطح  66/20دالر و 26/22
یورو قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن به دالر و یورو به ترتیب  3/22و
 2/61درصد کاهش یافت .هر بشکه نفت برنت به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک در دامنه  73/44 -76/74دالر و
 63/26-62/64یورو معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه به  72/62دالر و  64/62یورو رسید .بهای هر بشکه نفت
خام اوپک در محدوده  73/32-74/11دالر و  62/21-63/10یورو معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه در سطح
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 73/81دالر و  62/62یورو قرار گرفت .شایان ذکر است ،بهای نفت اوپک در روز چهارشنبه (آخرین نرخ هفته گذشته)
نسبت به جمعه هفته ماقبل آن به دالر و یورو به ترتیب  1/17و  1/33درصد کاهش یافت.
هر چند در اوایل هفته گذشته قمیت نفت نوسان داشت؛ اما کاهش قیمت آن در روز جمعه ،سبب شد به طهور کلهی
قیمت نفت در هفته گذشته کاهش یابد .مهمترین عامل کاهش قیمت نفت ،اظهارات وزرای انرژی عربستان و روسیه مبنی بر
احتمال افزایش تولید نفت این دو کشور بود .وزیر انرژی روسیه ضمن تأکید بر حمایت هر دو کشور از افزایش تدریجی تولیهد
نفت ،اعالم نمود افزایش تدریجی تولید به میزان  1/2میلیون بشکه در روز از ابتدای ژوئیه میتواند یکی از گزینهههها باشهد.
همچنین ،تقویت دالر در هفته گذشته و تهدید چین به اعمال تعرفه بر واردات نفت از امریکا منجر به کاهش قیمت نفت شد.
الزم به ذکر است؛ تضعیف یورو در برابر دالر در هفته گذشته سبب شد قیمت نفت خام امریکا به یورو اندکی افزایش یابد.
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ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ )ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ(  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪﻱ
ﻃﻼ  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻠﻒ ﻭ  ۴ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﻬﺎﻡ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۸ﮊﻭﺋﻦ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ

93.535
1.2927
1.5216
109.54
128.94
1.1771
0.9851
1.1596
1.3411
1.1393
1.41926
1.20573
1298.11
1102.80
1298.25
1102.92
76.46
64.96
65.74
55.85
25317
22695
12767

93.528
1.2949
1.5219
109.81
129.05
1.1753
0.9849
1.1576
1.3390
1.1393
1.41952
1.20780
1297.60
1104.07
1296.62
1103.23
75.94
64.61
65.34
55.59
25064
22632
12793
* ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺷﺎﺧﺺ ﺩﻻﺭ
ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ )ﺑﻪ ﻳﻮرو(
ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ )ﺩﻻﺭ(
ﻳﻦ ژاﭘﻦ )ﺑﻪ ﻳﻮرو(
ﻳﻮﺭﻭ *
ﻓﺮﺍﻧﮏ ﺳﻮﺋﻴﺲ
ﻓﺮﺍﻧﮏ ﺳﻮﺋﻴﺲ )ﺑﻪ ﻳﻮرو(
ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *
ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ )ﺑﻪ ﻳﻮرو(
 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ
 SDRﺑﻪ ﻳﻮرو
ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(
ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﺑﻪ ﻳﻮرو(
ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(
ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﺑﻪ ﻳﻮرو(
ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ
ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ )ﺑﻪ ﻳﻮرو(
ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ )ﺑﻪ ﻳﻮرو(
) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(
) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (
) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 ۱۱ﮊﻭﺋﻦ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۱۲ﮊﻭﺋﻦ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۱۳ﮊﻭﺋﻦ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۱۴ﮊﻭﺋﻦ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۱۵ﮊﻭﺋﻦ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

93.608
1.2980
1.5297
110.03
129.67
1.1785
0.9853
1.1612
1.3380
1.1353
1.42017
1.20507
1299.83
1102.95
1299.60
1102.76
76.46
64.88
66.07
56.06
25322
22804
12843

93.818
1.3015
1.5286
110.38
129.64
1.1745
0.9869
1.1591
1.3370
1.1384
1.42031
1.20929
1294.96
1102.56
1298.65
1105.70
75.88
64.61
66.36
56.50
25321
22878
12842

93.544
1.2986
1.5312
110.34
130.10
1.1791
0.9856
1.1621
1.3377
1.1345
1.41869
1.20320
1297.64
1100.53
1296.15
1099.27
76.74
65.08
66.64
56.52
25201
22966
12891

94.879
1.3106
1.5162
110.63
127.99
1.1569
0.9970
1.1534
1.3260
1.1462
1.42276
1.22980
1303.70
1126.89
1302.75
1126.07
75.94
65.64
66.89
57.82
25175
22739
13107

94.788
1.3192
1.5315
110.65
128.45
1.1609
0.9974
1.1579
1.3280
1.1439
1.41105
1.21548
1278.80
1101.56
1285.25
1107.12
73.44
63.26
65.06
56.04
25090
22852
13011

94.404
1.3056
1.5274
110.41
129.17
1.1700
0.9904
1.1587
1.3333
1.1397
1.41860
1.21257
1294.99
1106.90
1296.48
1108.18
75.69
64.69
66.20
56.59
25222
22848
12939

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۸/۰۶/۱۵
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

1.34
2.05
0.65
1.01
-0.38
-1.38
1.25
-0.14
-0.98
0.41
-0.58
0.81
-1.49
-0.11
-1.00
0.38
-3.950
-2.609
-1.03
0.35
-0.89
0.693
1.91

0.94
0.83
0.37
0.55
0.09
-0.45
0.56
0.10
-0.42
0.03
-0.07
0.39
-0.20
0.26
-0.01
0.45
-0.33
0.12
1.33
1.79
0.63
0.95
1.14
ﴰﺎﺭﻩ ۱۳
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

