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پست الکترونيکيm.namvar@cbi.ir :
تلفن58825992 :

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

خالصه
صورتجلسهماهمهفدرالرزروعالوهبراشارهبهافزایشنرخبهرهدرآیندهنزدیک،برلزوماحتیاطدرخصوص

آمارهای اقتصادی ضعیف اخیر تاکید داشت.نرخ رشد اقتصادی فصل اول درمقیاسساالنه از  0/7به  1/2درصد در سال

تجدیدنظرشد،امادرماهآوریلسفارشکاالهایبادوامکاهشیافت.
شاخصمدیرانخریدکارخانهایاز65/7واحدماهآوریلبه67واحدافزایشیافت.اظهاراتماریو

درمنطقهیورو،
نشینیازسیاستهایانبساطی


احتیاطبرایعقب
دراگی،رئیسبانکمرکزیاروپاوهیأتمدیرهحاکیازدرپیش گرفتن

فعلیبود.
درایتالیا،رشدتولیدناخالصداخیاز0/4درصدفصلچهارمسال2015به0/5درصددرفصلاولسالجاری
مطابقباپیشبینیبازارافزایشیافت.

درانگلیس ،رشدتولیدناخالصداخلیاز 0/7درصدفصلپایانیسال 2015به 0/2درصددرفصلاولسال
جاری کاهش یافت .وزیر برکسیت تهدید نمود در صورت پافشاری اتحادیه اروپا برای اخذ صورت حساب  100میلیارد
یوروییمذاکراتبروکسلراترکخواهدکرد.
بینیها0/4درصد
کنندهدرماهآوریلنسبتبهماهمشابهسالقبلمطابقباپیش 


شاخصقیمتمصرف
درژاپن،
افزایشیافت.
افزایشبدهیها از

رتبهبندی مودیزرتبهاعتباری اینکشور رابهدلیل کندی رشداقتصادیو
درچینمؤسسه 
Aa3به A1کاهشودورنمایاقتصادیراازمنفیبهباثباتتغییرداد.
در بازار ارز ،شاخص دالر در هفته گذشته افزایش یافت .دالر در برابر ین و ارزهای وابسته به کاال نتوانست
پیشرویابتدایهفتهراحفظنماید .بااینکهتامیانههفتهیورودربرابردالرتقویتشدامادرپایانهفتهدالرتوانستزیان
هفتهگذشتهانتشارصورتجلسه

مهمترینعاملتأثیرگذاربازارارزدر 
ابتداییراجبرانکردهودربرابریوروتقویتشود .
اخیرفدرالرزروبودکهتردیدهادرموردافزایشنرخبهرهکلیدیتوسطاینبانکراتقویتنمود.
ثها در خصوص احتمال
بهای طال در هفته گذشته در مقایسه با هفته ما قبل افزایش یافت.ادامه حرف و حدی 
استیضاحترامپوتحقیقدرخصوصدخالتروسیهدرانتخاباتامریکاازخانوادهترامپ،انفجاردرمنچسترانگلیس،انتشار
آمارهایضعیفاخیراقتصادیتاکید
صورتجلسهفدرالرزروکهدرکناراشارهبهافزایشنرخبهرهبهاحتیاطدرخصوص 
مهمتریندالیلتقویتطالدرهفتهگذشتهبود.
نمودهبودوافتسفارشکاالهایبادوامامریکاییازجمله 
بهاینفت هفتهگذشتهاندکیکاهشیافت.انتخابگزینهمیانهرویازسویسراناوپکبرایکنترلقیمت
نفت(تمدیدنهماههبرنامهقبلی)مهمترینعاملکاهشقیمتبود.
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امريکا
صورت جلسه فدرال رزرو
صورتجلسه2-3ماهمهنشانداداعضایکمیتهسیاستبازاربازمعتقدنددرصورتیکهارقاماقتصادیامریکاافت
شدیدراگزارشننمایند،افزایشنرخبهرهکلیدیدرآیندهبسیارنزدیکبهنفعاقتصاداینکشورخواهدبود.همچنیناکثر
اعضاباشروعبرنامهکوچکسازیترازنامه 4/6تریلیوندالریفدرالرزروتاپایانسالجاریموافقهستند.آنهامعتقد
هستند این سیاست سبب افزایش نرخ بهره بلندمدت در بازار خواهد شد .اما بخشی از اینصورت جلسه نشان از نگرانی
فدرالرزرودرخصوصضعفآمارهایهایاقتصادیداشت.آنهامعتقدبودندبایدباصبرواحتیاطبیشتریبهبررسی

اعضای
درواقعبیانیهدوپهلویفدرالرزرو،درخصوصزمانبندی

موقتیبودنیانبودنافتاخیرشاخصهایاقتصادیپرداخت.

سیاستهاتردیدنسبیایجادکردهاست.

رشد اقتصادی
انتظارمیرفترشداقتصادیامریکادرفصلنخستدرمقایسهبافصلمشابهسالقبلاز 0/7به

همانگونه که 

 1/2درصدموردتجدیدنظرواقعشد.همچنینرشد 1/2درصدیاقتصاددرفصلنخست 0/3،واحددرصدبیشازمیزان
سرمایهگذاریاز4/5به

توسطصاحبنظراناقتصادیبود.دراینفصلنرخرشدمصرفاز0/3به0/5درصد،

پیشبینیشده

درصدوهزینههایدولتیاز-1/7به-1/1درصدموردبازبینیقرارگرفتند.

4/8
کهمهمترینشاخصقیمت

براساسگزارشادارهتجزیهوتحلیلاقتصادیامریکا،شاخصقیمتمصرفشخصی1
گیریدرخصوصسیاستهایپولیموردنظرفدرالرزرواست،درفصلنخستدرمقایسهبا


موردنظرفدرالرزرودرتصمیم
فصلمشابهسالقبل2/4درصدرشدداشتهاست.همچنینشاخصقیمتمصرفشخصیپایهبدوندرنظرگرفتنتغییرات
موادغذاییوانرژی2/1درصدرشدداشتهکهدرمقایسهبارشدساالنهاینشاخصدرفصلگذشته 0/1،واحددرصدبیشتر

بودهاست.
سفارش کاالهای بادوام
سفارشکاالهایبادوامدرماهآوریلدرمقایسهباماهقبلازآن 0/7درصدکاهشیافت.حتیباحذفسفارشات
پرنوسانمربوطبهحملونقلنیزسفارشکاالهایبادوامدرماهآوریلدرمقایسهباماهمارس 0/4درکاهشنشانداده

Personal Consumption Expenditures Prices
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بعدازسهماهرشد،ایننخستینماهیاستکهسفارشاتاینبخشدچارافتمیشود.اماگزارشهفتهگذشتهحاوی

است.
نکاتمثبتینیزبود.سفارشکاالهایبادوامدرماهمارساز 0/7به 2/3درصدوبدوندرنظرگرفتناقالمحملونقلاز
-0/2به 0/8درصدموردتجدیدنظرصعودیواقعشدهاست.همچنینافتسفارش کاالهایبادوامدرماهآوریلنصف آن
نظرانپیشبینیشدهبود.


مقداریبودکهتوسطصاحب
تحلیل اقتصادی
درصورتجلسهفدرالرزروعالوهبراشارهبهاحتمالافزایشنرخبهرهکلیدیدرآیندهنزدیک،عنوانشدهبود
اخیرشاخصهایاقتصادیاثباتنشدهبرایافزایشنرخبهرهصبرنمود.باتوجهبه

عاقالنهاستتازمانیکهگذرابودنافت
افتشاخصهای

اینکهدرسخنانمقاماتفدرالرزروازجملهرییسبانکمرکزیدرچندماهاخیربرموقتیوگذرابودن 
درصدمیباشد.چرا

اقتصادیتاکیدشده،فعاالنبازارمعتقدهستنداحتمالافزایشنرخبهرهکلیدیدرماهژوئنبیشاز80
کهعلیرغمرشداندکاقتصاداینکشوردرفصلنخستوکاهشتورمبه 1/8درصد،نرخبیکاریبه 4/4درصدکاهش

محسوبمیشود.تاکیدمقاماتفدرالرزروبرکوچکسازیترازنامهبانکمرکزی

یافتهکهپایینترینسطحازسال 2007

نشانمیدهداعضاعزمراسخیبرایافزایشنرخبهرهکوتاهمدتوبلندمدتدارند.

هرچندرشداقتصادیفصلنخستموردتجدیدنظرصعودیواقعشدهاماهنوزدرمقایسهباسایرفصولرشد
همانطورکهدرقبلنیزذکرشدهبودبهطورمعمولبهعلت شرایطجویدرفصل
چندانقابلتوجهیمحسوبنمیشود .

نخستمیالدی،رشداقتصادیامریکادچارافتمیشود.هرچندتکمیلاطالعاتآماریدرمقایسهباتخمیناولیهازبهبود

ازاینروباافزایشمصرفشخصیانتظارمیرفتکهرشداقتصادیفصلنخستموردتجدید

رشداقتصادیخبرداشت.
سرمایه گذاریدرکنارکاهشدرافتمخارجدولتیسببشدتانرخرشداقتصادیفصلنخست

نظرواقعشود.امابهبوددر
دربازبینیدومازمیزانپیشبینیشدهنیزفراتررود.تجدیدنظرصعودیدرارقامرشداقتصادیدرکناررشدشاخصقیمت

مصرفشخصی،احتمالافزایشنرخبهرهدرجلسهماهژوئنراافزایشدادهاست.
تجدیدنظرصعودیدرارقامسفارشکاالهایبادوامدرماهمارسسببشدتادرمجموعفصلنخست،2017رشد
بسیارمطلوبوقابلتوجهیدراینخصوصبهثبتبرسد.اینارقامعالوهبراینکهتاثیرافتسفارشاتدرماهآوریلرا
کمرنگنمودند،امیدواریدرخصوصرشداقتصادیدرفصلدوم2017رانیزقوتبخشیدند.اماعدمرشدسفارشکاالهای

ایدردوماهمارسوآوریلکمینگرانکنندهاستومیتواندازشدترشداقتصادیدرفصولآیندهبکاهد.هرچند


سرمایه
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افزایشتشکیلسرمایهگذاریدرکسبوکارکهدرگزارشتولیدناخالصداخلیبهآناشارهشدهبود،ازشدتنگرانیدر

خصوصافتسفارشکاالهایسرمایهایکاست.

نظر يکی از مقامات ارشد فدرال رزرو در خصوص پول ديجیتال
آقایجرومپاول1قائممقامفدرالررزونکاتیدرخصوصپولدیجیتالدرسخنرانیماهمارسبیانداشتهاست.
ویاینموضوعراازسهجنبهبرایاعضایهیئتمدیرهفدرالرزروقابلتوجهدانست.ایجادیکنظامجهانیپرداختآنی،
هایمرکزیازجنبههایموردتوجهآنهاهستند.وی


تسویهجهانیدیجیتالیوانتشارپولدیجیتالازسویبانک
ایجادنظام
یراجالبدانستهاماانتشارپولدیجیتالیازسویبانکهایمرکزیرامستلزمبررسی

ایدهپولدیجیتالدرکنارپولکاغذ
نظامهایپرداختخودراباپول
بانکهایمرکزیدراینخصوصبایدتمامی 
دقیقالزاماتسیاستیآندانستهاست.چراکه 
دیجیتالهماهنگنمودهوتاثیرآنرابرمیزانانتشارپولمددنظرقرار دهند.همچنیناحتمالسواستفادهازپولدیجیتال
توسط سازمانهای تروریستی و سارقان بینالمللی وهکرهای رایانه ای وجود دارد.در صورت انتشار پولدیجیتال توسط
هایمرکزی،آنهادرمرکزتوجهاینسازمانهاقرارخواهندگرفت.ازآنجاییکهپولدیجیتالنوآوریبخش خصوصی


بانک
کنندگانخرداست،ورودبانکهایمرکزیبهاینحوزهامکانفعالیتبخش


المللیآنیبرایپرداخت

هایبین

برایپرداخت
خصوصراازمیانخواهدبرد.

منطقه يورو
روزدوشنبه،نشستوزرایداراییمنطقهیورودربروکسلبرگزارگردید.وزیرداراییفرانسهدرپایاننشستمذکور
المللیمیتواننددرماهژوئنبهتوافقکلیپیرامونتدابیر


دهندگانبین

فرانسهمطمئناستکهیونانووام
اظهارداشت«:
بیشتربرایکاهشبدهیهایاینکشوردستیابند».ویضمنابرازهمکاریفرانسهبرایحصولتوافقکلیبامحوریت

صندوقبینالمللیپولتأکیدنمودیونانکمکمالیمورد نیازرادریافتخواهدکردوجاینگرانینیست.اواصرارداشت،
ایدرمذاکراتداشتهواقداماتیدرخصوصهمکاریهایمالیانجامدهد.نشستمذکوربدون


تواندنقشسازنده

آلمانمی
هایجدیدبهیونانکهملزماستبدهیهایشراتاماهژوئیهپرداختنماید؛پایان


هرگونهتوافقیدرموردتخصیصوام
یافت.نشستآتیوزرایمنطقهیورو16ژوئندرلوکزامبورگبرگزارخواهدشد.

Jerome Powell
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وزرای داراییآلمانوفرانسهدراولیندیدارخودبعدازانتخاباتریاستجمهوریفرانسه( 7می ،)2017اقدامبه
ایجادیکگروهکارینمودند تادرماهژوئیه ایدههاییپیرامونتعمیقهمگراییمنطقهیوروارائهدهند .وزیرداراییفرانسه
گفت«:ایندوقدرتاقتصادیاروپابایداصالحاتموفقیرادردوره6سالهریاستجمهوریامانوئلماکرونبرایهمگرایی
مالی،سیاستهایاقتصادیهماهنگوپروژههایسرمایهگذاریمشترکارائهدهند».
آنگالمرکل ،صدراعظمآلمانروزسهشنبهگفت:ارزشیوروبهدلیلسیاستهایپولیاخیربانک مرکزیاروپا
بسیارتضعیفشدهاست.بااینوجود،ویبهاینموضوعهماشارهکردکهتضعیفارزشیوروتاحدودی موجبافزایش
مازادتجاریاینکشورشدهاست.مرکلتصریحکرد،مازادتجاریآلمانبهواسطهدوعاملروندافزایشیداشتهودولتدر
آندخیلنبودهاست.ایندوعاملشاملکاهشارزشیورووبهایجهانینفتاست.
روزچهارشنبه،ماریودراگیرئیسبانکمرکزیاروپادرنشستسیاستیبانکمرکزیاسپانیااظهارداشت«:به
تصادمنطقهیوروتداومیافتهوسیاستهایفعلیبانکمرکزیاینامررامنعکسخواهدنمود.اما

احتمالزیادروندبهبوداق
هایمذکوردیدهنمیشود».دراین


بنابراینضرورتیبرایتغییرسیاست
نرختورمهمچناندرسطحپایینی باقیماندهاست.
راستا ویتور کنستانسیو ،معاون بانک مرکزی نیز اظهار داشت«:ما به طور کامل از وضعیت اقتصادیآگاه بوده و پیرامون
تحوالتاقتصادیمنطقهاتفاقنظرداریمکهشرایطروبهبوداست.اینامربهطورقطعیدرتصمیماتسیاستیآتیمادرنظر

گرفتهخواهدشد».امابااستنادبرآنکهبازدهاقتصادیتاقبلازپایانسالجاریبهسطحظرفیتمنطقهنخواهدرسیدورشد
اطمینانبخش نخواهد بود؛ از هیأت مدیره خواست که احتیاط بیشتری در عقبنشینی از تدابیر انگیزشی لحاظ

دستمزدها 

نمایند.شایانذکراست،نشست شورایحکامبانکمرکزیقراراست8ژوئندرتالینبرگزارگردد.
آمارهای اقتصادی
شاخصمدیرانخریدتولیداتکارخانهایاز65/7واحددرماهآوریلبه67واحددرماه

براساسآمارمقدماتیمنتشره،

مه افزایش یافت .بازار پیشبینی مینمود شاخص مذکور به  65/5واحد کاهش یابد .شاخص مدیران خرید مرکب مؤسسه
بینیهاازافتاین
پیش 
یشازپیشبینیبازاردرسطح 65/8واحدباقیماند .

مارکیتنسبتبهماهقبلتغییرینشانندادهوب
شاخصبه 65/5واحدحکایتداشت .میزانسفارشاتناتمامدومینرشدقابلمالحظهطی 5سالاخیرراتجربهنمودهونرخ
اشتغالبهباالترینسطحتاریخیافزایشیافت.
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خدماتماهمینسبتبهماهگذشتهبرخالفپیشبینیبازاربا 0/2واحد

ازسویدیگر ،شاخصمدیرانخریدبخش 
درصد کاهش به  65/2واحد رسید .بازار پیشبینی مینمود شاخص مذکور همانند ماه قبلدر سطح 65/4واحدثابت باشد.
سفارشاتجدیددرماهمیکاهشیافتهودرمقابلتراکمسفارشاتقبلیومیزاناشتغالرشدنشاندادهاست.

آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
براساسآمارنهاییمنتشره،رشدتولیدناخالصداخلیاز0/4درصدفصلچهارمسال2015به0/5درصددرفصل

اولسالجاریمطابقباپیشبینیبازارافزایشیافت .درمقیاسساالنه،رشدتولیدناخالصداخلیدرفصلاولسالجاری

نسبت به مدت مشابه سال گذشته مطابق با پیشبینی بازار 1/7 ،درصد اعالم گردید .تقویت تقاضای داخلی و خارجی
عمدهترین عامل رشد تولید ناخالص داخلی ،ذکر شده است .تشکیل سرمایه ثابت در ابتدای سال جاری نیز به طور قابل

مالحظهایبررشدمذکورتأثیرگذاربود.میزانصادراتووارداتدردورهمذکوربهترتیب 1/3و 0/4درصدافزایشیافته

است.
بینیهایبازاراز68/2واحد
برخالفپیش 

مطابقباآمارمقدماتیمنتشره،شاخصمدیرانخریدتولیداتکارخانهای

پیشبینیهاازافتشاخصمذکوربه 68واحدحکایتداشت.تولید،
درماهآوریلبه 65/4واحددرماهمیافزایشیافت .
سالاخیررابهخوداختصاصدادهورشدصادراتکاالو

سفارشاتقبلیسریعتریننرخرشدطی5

سفارشاتجدیدوحجم
خدماتبهباالترینسطح7سالاخیرافزایشیافتهاست.
بیشازپیشبینیبازار)

شاخصوضعیتکسبوکارآلماناز 113واحد در ماهآوریلبه 114/5واحددرماهمی(
بینیهاازافزایش 113/1واحدیشاخصمذکورحکایتداشت.اینامرناشیازتقویتوضعیتکسبو
پیش 
افزایشیافت .
کارفعلینسبتبهماهآوریلوهمچنینافزایشانتظاراتپیرامونبهبودفضایکسبوکارآتیبودهوبیشترینرشدازسال
محسوبمیگردد.

1551

ايتالیا
براساسآمارنهاییمنتشره،شاخصاعتمادکسبوکاراز107/7واحدماهآوریلبه105/5واحددرماهمیکاهش
بینیمینمودند،شاخصمذکوربه 108واحدافزایشیابد.کاهش 4/2درصدیسفارشات درماه


تحلیلگرانپیش
یافت.
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تتولیدوافتمیزانموجودیانبارهاسببگردیدشاخصمذکوربهپایینترینسطح

مارسنسبتبهسالقبل،تنزلانتظارا
3ماهاخیرکاهشیابد.
پیشبینی
ازسویدیگرشاخصاعتمادمصرفکنندهاز107/4واحدماهآوریلبه106/4واحددرماهمیافتنمود .
؛عمدهترینعاملافت

کاهشرشدمخارجخانوارناشیازافزایشنرختورمورشدنرخبیکاریبه11/7درصددرپایانمارس
شاخصمذکورذکرشدهاست.
شایانذکراست،پسازانتشارآماررشداقتصادیفصلاولسالجاریکهتأثیرقابلمالحظهایبرجاینگذاشت،

نااطمینانیهایسیاسیوکاهشتعدیالتصورتگرفتهدربخشبانکی،

شاخصهایاعتماداقتصادیاندکیآسیبدیدهاند.

هاینزولیدورنمایاقتصادیایتالیاشدهاند.


منجربهبروزریسک

انگلستان
انتخاباتزودهنگامپارلمانانگلیس8ژوئنبرگزارمیگردد.ترزامی،رهبرحزبمحافظهکارانگلیسطیسخنرانی
ترینوعدههای


روزدوشنبهازمردماینکشورخواستهازاوبرایخروجازاتحادیهاروپاحمایتکنندوبااینکاریکیازمهم
خودرادرکارزاانتخاباتیعملیخواهدنمود.اوبرایخروجازاتحادیهاروپابهدنبالبهترینتوافقبودهوباپیشنهادبرگزاری
نظرسنجیهاحاکیازپیشتازیحزبمذکوربرحزب

تزودهنگام ،خواهانمستحکمنمودنمواضعبرکسیت است.

انتخابا
کارگربود.میدربرنامهکاریخودقصدداردسهمیازامالکافرادمسنراپسازفوتشانبگیرد.همچنینوی 200پوند
کمکخرجساالنهراکهبهسوختاختصاصپیدامیکرد،قطعخواهدکردوباآنبازنشستگانبسیارفقیرراموردحمایت

برخیمیگویندپیروزیمیدرانتخاباتزودهنگامبهیککودتایسهمگینازسویویمنجرخواهدشد.

قرارخواهدداد.
ترزامی دردوهفتهگذشتهجمله«قویوباثبات»رابارهادرسخنانشتکرارکردهاست .ویمعتقداستجرمیکوربین،
رهبرحزبکارگرقادرنیستخروجموفقازاتحادیهاروپاراتضمیننمودهویاخودراملزمبهاینکارنمیداند.اما،پساز

حملهتروریستیاخیردرمنچستر،میزانمحبوبیتحزبمحافظهکاربرحزبکارگرکاهشیافتهورقابتتنگاتنگیمیاناین

تحلیلگرانمعتقدند،مقاماتاتحادیهاروپا11روزپسازنتیجهانتخاباتمذکور،مذاکراتبرکسیترا
زبحکمفرماست .

دوح
آغازمیکنند.

دیویددیویس،وزیربرکسیتدرسخنانیکهروزیکشنبهمنتشرشدتهدیدنمودهدرصورتپافشاریاتحادیهاروپابر
اخذتعهداتمالیانگلیسکه100میلیاردیورو(85میلیاردپوند)برآوردشده؛ازمذاکراتبریکسیتخارجخواهدشدواینامر
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آغازمذاکراتبابروکسلرابابحرانمواجهخواهدکرد.ویگفت«:انگلیسحاضربهپرداختآنمقداری استکهبهطور
قانونیبایستیپرداختنمایدونهآنچهاتحادیهاروپاخواهانآناست».شایانذکراست،ژانکلودیونکر،رئیسکمیسیون
اروپادراوایلماهمارساعالمکردهبودمیزانتعهداتمالیانگلیسبهاتحادیهاروپا60میلیاردپونداست.
آمارهای اقتصادی
براساسگزارشدفترآمارملیانگلیس،رشدتولیدناخالصداخلیدرمقیاسفصلیاز0/7درصدفصلپایانیسال
بینیمینمودرشدمذکوربه0/3درصدکاهشیابد.در


بازارپیش
2015به0/2درصددرفصلاولسالجاریکاهشیافت.
مقیاسساالنه،رشدتولیدناخالصداخلیسهماههاولسالجارینسبتبهمدتمشابهسالگذشته،کمترازپیشبینیبازار

بینیهاازرشد 2/1درصدیتولیدناخالصداخلیحکایتداشت.شایانذکراست،رشد 1/5
پیش 
 2درصدافزایشیافت .
درصدیمذکوردرفصلاولسال2015گزارششدهبود.
رشدسرمایهگذاریکسبوکاراز -0/5درصدفصلچهارمسالگذشتهبه 0/5درصددرفصلاولسالجاری

بینیمینمود،رشدمذکور0/2درصدافزایشیابد.


بازارپیش
افزایشیافت.
تحلیل اقتصادی
ناشیازافزایشسریعنرختورموکاهشرشددستمزدهادرماههایاخیربودهکه

کاهشرشداقتصادی فصلاول
مصرفخصوصیرااززمانرأیبهبرکسیتدرسالگذشته،بهشدتتحتفشارقراردادهاست.
علیرغموجودنااطمینانیهایسیاسیناشیازبریکسیت اقتصادانگلیسدرسالگذشتهازرشدمنسجمیبرخوردار

بود.امادرحالحاضرخانوارهایانگلیسیباافتارزشلیره،افزایشسریعنرختورموکاهشدستمزدهایاسمیمواجهشده
هایعمدهدیگرینظیرافتصنایعخردهفروشیدرفصلاول


شاخص
ایکاهشدادهاند.


شانرابهطورقابلمالحظه

ومخارج
سالجاریوبازگشتبهایمسکنبهدامنهمنفیدرماهمارسنیزنشانمیدهنداستانداردهایزندگیخانوارهانیزآسیب

هاپیرامونانعقادقراردادهایتجاریبااتحادیهاروپا،سرمایهگذاریکسبوکاردرفصل


درمقابل،باوجودنااطمینانی
دیدهاند.

آالتوسایربخشهایفرعیتجهیزاترشدمطلوبینشاندادهاست.این


افزار،ماشین

اولسالجاریبهویژهدربخشنرم
نتوانستهبرشرکتهاتأثیرمنفیبرجایگذارد.

نگرانیهاپیرامونبرکسیت

دهد،
امرنشانمی 
بااینحال،بانکمرکزیانگلیسمعتقداسترشداقتصادیبرایاولینفصلسالجاریموردتجدیدنظرصعودی
بینیمینمایدرشداقتصادی


اینبانکپیش
قرارخواهدگرفتودربقیهفصولسالبین 0/3و 0/4درصدمتغیرخواهدبود.
برایسالجاریو2018بهترتیب1/5و1/7درصدباشد.
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ژاپن
صادراتژاپندرماهآوریلبا 7/6درصدافزایشنسبتبهماهمشابهسالقبلبهرقم 5323میلیاردینرسید.
همانندماههایگذشتهرشدصادراتبهچینعاملعمدهاینافزایشبود.وارداتنیزبا 16/1درصدافزایشنسبتبهماه

دلیلافزایشبهایانرژیبوده است.ارزشوارداتژاپنازکشورهای

آوریلسالقبل،بهرقم5226میلیاردینرسیدکهبه 
خاورمیانهوکاناداکهتولیدکنندهموادخاموسوختهستند،بهترتیب45و33درصدافزایشیافتهاست.بهاینترتیبمازاد
ترازبازرگانیژاپنبه58میلیاردینرسیدکهکمترینمیزاندرشانزدهماهگذشتهاست.
بینیها 0/4درصدافزایشیافت.اماشاخصمذکوربدون
کنندهدرماهآوریلمطابقباپیش 


شاخصقیمتمصرف
احتساب مواد خوراکی و انرژی 0/3 ،کاهشیافت .با وجود تالشهای قابل توجه بانک مرکزی ژاپن و بهبود فعالیتهای
اقتصادیطیچندماهاخیر،شاخصقیمتمصرفکنندههمچناندرمحدودهنزدیکبهصفرباقیماندهاست.


چین
افزایشبدهیهایاین

رتبهبندیمودیزرتبهاعتباریچینرابهدلیلکندیرشداقتصادیو
روزچهارشنبه،مؤسسه 
کشوراز Aa3به  A1کاهشودورنمایاقتصادیراازدامنهمنفیبهباثباتتغییرداد.اینمؤسسهاعالمنمود«:کاهش
حجمبدهیهاتداوم

درسالهایآتی ازثباتمالیچیناندکیکاستهخواهدشد،افزایش 

رتبهمذکورحاکیازآناست که
بینیمینماید،حجمبدهیدولتیتاسال،2018به 40درصداز


مودیزپیش
یافتهورشدبالقوهاقتصادینیز کندمیگردد».
تولیدناخالصداخلیافزایشخواهدیافتورشداقتصادیتاپایاندههاخیر،به6درصدکاهشیابد.شایانذکراست،رشد
رسیدکهپایینترینسطحدر 26سالگذشتهبود.پکنبرایسال2017

تولیدناخالصداخلیچینطیسالگذشتهبه 5/7
پیشبینینمودهاست.
رشداقتصادیحدود5/6درصدیرا 
شنبه،محدودیتهایسرمایهگذاریخارجیبرایسرمایهگذاران


چیندرنشستروزسه
ازسویدیگرحزبحاکم
درسهبخشتولید،معدنوخدماتراتسهیلنمود.ایناقدامپسازانتشارآماروزارتبازرگانیمبنیبرکاهش0/1درصدی
سرمایهگذاریخارجیدرچهارماهاولسالجارینسبتبهمدتمشابهسالگذشته،صورتگرفت.الزمبهذکراستمیزان

سرمایهگذاریخارجیدردورهمذکوربه41میلیاردو500میلیوندالررسیدهاست.
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فنآوری مالیدرکشور،اعالمنموده اقدامبهتشکیلکمیته«فینتک»1
بانکمرکزیچینبهمنظوربررسیتأثیر 
شاره مستقیم بهپول دیجیتالیا مراکز رمزگذاری نشده ،یکی از وظایف این کمیته
نموده است .اگر چه در این اطالعیه ا 
سازماندهی عمیق در زمینه تأثیر توسعه فینتک در زمینههایی نظیر سیاست پولی ،بازارهای مالی ،ثبات مالی و شفافیت
پرداختهاخواهدبود.


کره
بانکمرکزیکرهبعدازاینکهنرخبهرهکلیدیرادرهفتهگذشتهدرسطح 1/26درصدتثبیتنمود ،اعالمکرد
پیشبینیخودازنرخرشداقتصادیاینکشوردرسال 2017رااز 2/6درصدبه 2/5درصدارتقادادهاست.بهبوداقتصاد

جهانیدرمقایسهباسالگذشتهوپیشبینیادامهاینروندوهمچنینافزایشصادراتکرهجنوبیازدالیلتجدیدنظر

صعودیدرنرخرشداقتصادیعنوانشدهاست.همچنینبانکمرکزیکرهاعالمنمودهدرصورتاجرایسیاستکسری
بودجهازسویدولتجدیدوتالشبرایافزایشاشتغال،انتظاربهبودبیشتررشداقتصادیاینکشوروجوددارد.بهگفته
پولیانبساطیمیداند.

سیاستمالیانبساطیرادراینمقطعموثرترازسیاست

رییسبانکمرکزیکره،اینبانکاجرای
روسیه
آقایگریکوهن2مدیرشورایملیاقتصاد3امریکادرحاشیهنشستگروه7درایتالیااعالمنمودهدولتترامپبه
دنبالایجادتغییردرتحریمهاعلیهروسیهاست.البتهویعنوانداشتههنوزهیچتصمیمقطعیدراینخصوصاتخاذنشده

اعمالتحریمهایجدیدعلیهروسیههستند.آنهادخالت

است.ایندرحالیاستکهبرخیازنمایندگانکنگرهامریکاخواهان
این کشور در انتخابات  2015امریکا را از دالیل لزوم افزایش تحریمها میدانند .آقای باب کروکر4رییس کمیته سیاست
خارجیکنگرهامریکااعالمکردهطرحاعمالتحریمهایجدیدعلیهروسیهتاتابستانجاریبهکنگرهارائهخواهدشد.در

کهدرایتالیابرگزارشدنیزاعضابرآمادگیخودبرایتمدیدتحریمهایعلیهروسیهدرصورتادامه

بیانیهنشستگروه 7
مداخالتاینکشوردراوکراینخبردادهاند.
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صندوقبینالمللینیزنرخ

پیشبینینمودهاست.
بانکجهانینرخرشداقتصادروسیهرا1/3درصدبرایسال 2017
درصدپیشبینینمودهبود.بانکجهانیبرایسال 2018و 2015نرخرشد

رشد اقتصادیاینکشوردرسال 2017را 1/4
گذاریرامهمتریندالیلبهبودرشد


اینبانکافزایشبهاینفت،مصرفداخلیوسرمایه
درصدپیشبینیکردهاست.

 1/ 4
اقتصادیروسیهبعدازچندسالرکوداعالمنمودهاست.شایانذکراستدراینگزارشمیانگینقیمتنفتدرسال2017و
2018بهترتیب66و50دالردرهربشکهفرضشدهاست.

تحوالت بازار ارزهای عمده
روزجمعهگذشتهنسبتبهجمعهماقبلآن،ارزشین و فرانکسوئیسدربرابرهردالرامریکا بهترتیب  0/07و 0/15
درصد تضعیف گردید.ارزشدالرامریکاروزجمعهگذشتهنسبتبهجمعهماقبلآندربرابرهریورو وهرپوندبهترتیب
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده
 0/22و  1/75درصد تقویت شد .به  
 1/1182-1/1238دالر و هر پوند در محدوده 1/2803-1/3000دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه
111/30-111/84ینمتغیربود.
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عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 کاهشارزشنفتبهدلیلبرآوردهنشدنانتظاربازارازنشستاوپکدرهفتهگذشتهباعثتقویتدالردر
برابرارزهایوابستهبهنفتشد.
 روز پایانی هفته تا حدودی نگرانیها در مورد کندی رشد اقتصادی امریکا کاهش یافت .بازنگری رشد
دادکهمیزاناینتعدیلبسیارکمترازمقدارپیشبینیشده


اقتصادیاینکشوردرسهماههنخستنشان
است.بهاینترتیبشانسافزایشنرخبهرهکلیدیتوسطبانکمرکزیآمریکادرجلسهماهژوئنقوت
یافت.
عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
 شرایطنامطمئنسیاسی ترامپرئیسجمهورامریکادرمسئلهکمکاطالعاتیازروسیهدرانتخاباتو
تضعیفجایگاهترامپبهعنوانرئیسجمهور،توانپیگیریوعدههایاقتصادیاودرزمانانتخاباترازیر

سوالبردهاست.اینموضوعهمچنانمانعتقویتدالردربرابرسایرارزهاست.
فکنندهدالردرهفتهگذشتهصورتجلسهماهمهفدرالرزروبود.براینخستینبار

مهمترینعاملتضعی


لحنصورتجلسهماهمهتوامبا

طیدوسالگذشتهکهفدرالرزروسیاستافزایشنرخبهرهراکلیدزده،
دراینصورتجلسهاشارهشدهکهافزایشبیشترنرخبهرهبایدتااطمینانازاینکهکاهش

احتیاطشدهبود.
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اخیردرفعالیتهایاقتصادیموقتیاستمتوقفشود.اینموضوعافزایشنرخبهرهدرماهژوئنرابا

تردیدروبهروساختوباعثتضعیفدالردربرابرسایرارزهاشد.
شاخص هایاقتصادیمثبتوامیدوارکنندهمنطقهیوروبهخصوصمازادتجاریآلمانباعثشدتایورودر


برابردالرتقویتشودالبتهموضعبانکمرکزیاروپاهمچنانادامهسیاستهایبسیارانبساطیپولیاست

ابلتوجهیورودربرابردالروسایرارزهامحسوبمیشود.

واینموضوعمانعازافزایشق
شاخصدالردرهفتهگذشته0/25درصدافزایشیافتاینافزایشدرپیافتبیشاز2درصدیاینشاخصدرهفته
درصددربرابرآنتقویتشود،پیشرویدالردربرابرسایرارزهای

ماقبلرخداد .بهجزپوندانگلیسکهدالرتوانست 1/8
عمدهموردبررسیدراینگزارشمحدودبود.دالرامریکادربرابرارزهاینوظهوردرهفتهگذشتهاقبالچندانینداشتوبه
جزتعدادمحدودیازاینارزهادربرابرسایرینتضعیفشد.
درحالیکهموضوعارتباطتیمانتخاباتیترامپباروسیه،ریسکسیاسیدولتاوراباالبردهایننگرانیایجادشده که
تهابااختاللروبه
هایانتخاباتیازجملهافزایشمخارجسرمایهایوکاهشمالیا 


تمرکزکابینهترامپبرایعملبهوعده
هفتهگذشتهمنوچینوزیرخزانهداریترامپاعالمکردبرنامهکاهشمالیاتدرسالمالی2017آمادهنخواهدشد.با

روشود.
اینتوضیحاتمشخصمیشودچراافزایشریسکسیاسیدولتترامپباعثتضعیفدالرشدهاست.

هایاقتصادیامریکادرهفتههایاخیررویتصمیممقاماتبانک


شاخص
ازسویدیگر هفتهگذشته مشخصشدافت 
گزارشصورتجلسهکمیتهعملیاتبازاربازفدرالدر

مرکزیامریکابرایادامهافزایشنرخبهرهکلیدیتأثیرگذاربودهاست.
ماهمهحاکیازآناستکهعلیرغمتأکیدقبلیمقاماتاینبانکبرادامهسیاستافزایشنرخبهره،احتیاطدردستورکار

کمیته عملیاتبازار بازقرارگرفتهاست.اینموضوعدرهفتهگذشتهدالرراتضعیفنمود.البتهبازنگریدومرشداقتصادی
اینگونهاستنباطمیشد که

امریکادرسهماههاولکهدرروزپایانیهفتهمنتشرشدتوانستمانعتضعیفبیشتردالرشود.
هایاقتصادیدرهفتههایاخیر


رشداقتصادیامریکادرسهماههنخستخیلیبدهمنبودهوازاینجهتافتفعالیت
میتواندناشیازعواملگذراوموقتیبودهباشد.

پس از انتخابات فرانسه و پیروزی ماکرون ،ریسک سیاسی در منطقه یورو به خصوص خطر فروپاشی اتحادیه پولی
مشترک تا حد زیادی از بین رفت و این موضوع باعث شد تا یورو بتواند بخشی از زیانهای گذشته را جبران نماید.
شاخصهایاقتصادیمنطقهیورودرهفتهگذشتهبهخصوصدرآلمانبسیارخوببود.حتیدراگیرئیسبانکمرکزیاروپا

در واکنش به تحوالت اقتصادی اخیر در منطقه یورو ،بهبود اقتصادی منطقه را پایدار و شامل بخشهایگسترده اقتصاد

13

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

البتهطبقگفتهدراگینگرانیبانکمرکزیاروپادرحالحاضرضعیفبودنتورماستوبنابرایناینبانکسیاست

دانست.
انقباضیرادردستورکارخودقرارنخواهدداد.
بمبگذاری
پونداسترلینگضعیفترینارزدربینارزهایموردبررسیدراینگزارشدربرابردالردرهفتهگذشتهبود .

نگرانی هادرموردمذاکراتخروجانگلیسازاتحادیهاروپادالیلعملکردضعیفپونددربرابرسایرارزهادر

درمنچسترو
صحبتهاییدرهفتهگذشتهمطرحشدکهممکناستانگلیسمجبوربهپرداخت 100میلیاردیورو به

هفتهگذشتهبود.
موضوعیکهمیتواندمذاکراتخروجرابیشازپیشپیچیدهنماید .بازنگرینزولی

عنوانهزینهخروجازاتحادیهاروپاشود 
رشداقتصادیانگلیسدرسهماههنخستنیزدرتضعیفپوندبیتأثیرنبود.
افتقیمتنفتوهمچنینسایرکاالهامثلذغالسنگدرهفتهگذشتهباعثتضعیفارزهایوابستهبهکاالدربرابر
دالرشد.البتهدالرکانادااستثنابودوتوانستدربرابردالرامریکاتقویتشود.دربینارزهاینوظهوریوانوراندافریقای
جنوبینیزموفقبهتقویتدربرابردالرشدند.
نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
بهره (درصد)

 3ماهه 

 ماهه

 9ماهه

دالر

 2/10039

2/12719

-

 2/71129

يورو

 -0/32919

-0/1221

-

-0/28322

پوند

0/30111

 0/11129

 -

0/21223

فرانک

-0/71920

-0/22220

 -

-0/12920

ين

 0/02322

0/01300

-

 0/21872

درهم امارات

 2/12133

2/22227

-

1/23133

يوآن مرجع

 -

 -

-

 1/38

 21/9228

23/0220

نامارز

لیر ترکیه

21/9072

 21ماهه

23/2228

تحوالت بازار طال
بهایطالدرجمعههفتهگذشتهنسبتبهجمعههفتهماقبلآن1/18،درصدافزایشیافت.نوساناتهفتهگذشتهقیمت
طالدربازارنیویورکدرمحدوده1260/53-1258/55دالربرایهراونسدرنرخهایپایانیثبتشد.
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درهفتهگذشتهادامهحرفوحدیثهادرخصوصاحتمالاستیضاحترامپوکشیدهشدندایرهتحقیقوتفحصدر

خصوصدخالتروسیهدرانتخاباتامریکابهدامادرییسجمهوروتاثیرمنفیآنبربازارسهام،سببتقویتطالبهعنوان
تقاضایطالبهعنوانمحلامنسرمایهگذاریافزود.صورتجلسه

داراییکمریسکشد.انفجاردرمنچسترانگلیسنیزبر 

فدرالرزروکهدرکناراشارهبهافزایشنرخبهرهبهاحتیاطدرخصوصآمارهایضعیفاخیراقتصادیتاکیدنمودهبودنیزبه

افزایشبهایطالدراواسطهفتهکمککرد.افتسفارشکاالهایبادوامامریکایینیزمزیدبرعلتبودتاطالرشدقیمت
داشتهباشد.

تحوالت بازار نفت

بهاینفتخامپایهامریکادرجمعههفتهگذشتهنسبتبه جمعههفتهماقبلآن 1/08،درصدکاهش یافت .به
نرخهایپایانوقتبازارنیویورک،بهایهربشکهنفتخامپایهآمریکادرمحدوده 48/50-61/47دالرمعاملهگردیدو

متوسطهفتگیبهایهربشکهآندرسطح  60/46دالرقرارگرفت.بهاینفتبرنتدرجمعههفتهگذشتهنسبتبهجمعه

هفته ماقبل آن 2/72 ،درصد کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک در دامنه
نرخهای پایان وقت بازار
  61/45-64/16دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  63/12دالر رسید .به  
متوسطهفتگیبهایهربشکهآن

نیویورک،بهایهربشکهنفتخاماوپکدرمحدوده61/24-61/55دالرمعاملهگردید.
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درسطح 61/62دالرقرارگرفت کهدرمقایسهباآخریننرخهفتهگذشته(روزپنجشنبه)نسبتبهجمعههفتهماقبلآن،
0/56درصدافزایشیافت.
اوایلهفتهگذشتهقیمتنفتافزایشیافتتاجاییکهبهباالترینحددریکماهگذشتهرسید.امادراواخرهفتهه
اتفاقاتبرخالفانتظاربازارپیشرفتوافتقیمتهاسببشدبازارنسبتبهجمعهقبهلبهاکهاهشقیمهتمواجههشهود.
ترینعاملتعیینکنندهقیمتدرهفتهگذشته،نشستسراناوپکدرروزپنجشهنبهبهرایتصهمیمگیهریدرخصهوص

مهم
تمدیدیاعدمتمدیدبرنامهکاهشتولیدنفتاوپکبود.دراوایلهفتهپسازابرازتمایلعراقنسبتبهتمدیدبرنامهکاهش
تولیدنفتاوپکتامارس2018وحمایتازعربستانسعودیدراینزمینه،امیدهابرایتوافقکشهورهایعضهواوپهکدر
جلسهروزپنجشنبهبرایادامهکاهشتولیدنفتقوتگرفت.حتیاخباریمبنیبرکاهشبیشترعرضهازسویکشهورهای
اماروزپنجشنبهنتایجنشستسراناوپکمطابقانتظاربهازارنبهود.

تولیدکنندهبهگوشرسیدکهسببافزایشقیمتهاشد.
اعضایاوپکوبرخیازکشورهایتولیدکنندهغیرعضودراینجلسهتوافقنمودندکهبرنامهکاهشتولیدنفهتاوپهکبهه
میزان1/8میلیونبشکهدرروزراتامارس2018ادامهدهند.بازارامیدواربودکهعالوهبرتمدیدمدتزماناجرایبرنامهه،
حجمعرضهنفتنیزکاهشیابد.بههمیندلیلروزپنجشنبهقیمتنفتکاهشیافتاماروزجمعهباازبینرفهتنشهوک
پدیدآمدهقیمتهاباردیگرروندصعودیبهخودگرفت.

ازدیگرعواملمؤثربرکاهشقیمتنفتدرهفتهگذشته،پیشنهادرئیسجمهورامریکامبنیبهرفهروشنیمهیاز
کاخسفیددربودجهپیشنهادیخودکهروزسهشنبهبهکنگرهارسهال

ذخایراستراتژیکامریکابودکهباعثشگفتیبازارشد.
شد،برایتأمین15/6میلیارددالرازبودجهموردنیاز،پیشنهادفروشنیمیازذخایراستراتژیکنفتامریکهارابههتهدریجاز
اکتبر2018نمودهاست.باوجوداینکهاینطرحمورداستقبالنمایندگانکنگرهقرارنگرفتوحتیبسیاریازشهرکتههای
امریکاییدربخشانرژینیزبهآناعتراضنمودند،اماتوانستاینواهمهرادربازارایجادنمایدکهافزایشعرضهنفهتاز
سویامریکاتالشهایاوپکرابرایکنترلقیمتدربازرنفتازمیانخواهدبرد؛اینامرسببکاهشقیمتنفتشد.
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پیشبینی
هفتهآیندهباازبینرفتنهیجاناتمعامله گران،تمدیدبرنامهکاهشتولیدنفتاوپکتاثیربیشتریدربازارخواهدگذاشتو


قیمتهابهآرامیافزایشخواهندیافت.کاهشذخایرنفتامریکامیتواندروندافزایشقیمتنفتراتشدیدکند.

بینیقیمتنفتدرهفتهپیشرو(بهاینفتبهدالر)


جدولپیش

يک ماه آينده

هفته آتی (متوسط)

سه ماه آينده

نفت برنت

12-81

18-20

13 -28

نفت امريکا

12-82

13-82

10-20
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ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ )ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ(  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪﻱ
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۶/۰۳/۰۵

ﻃﻼ  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻠﻒ ﻭ  4ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﻬﺎﻡ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۱۹ﻣﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ

97142
13513
11126
11207
09728
13037
138060
125387
125200
5361
5033
20805
19591
7471
12639

97675
13592
11209
11105
09828
12952
137648
124541
124656
5227
4917
20807
19750
7477
12694
* ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺷﺎﺧﺺ ﺩﻻﺭ
ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ
ﻳﻮﺭﻭ *
ﻓﺮﺍﻧﮏ ﺳﻮﺋﻴﺲ
ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *
 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ
ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(
ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(
ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ
ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(
) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (
 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(
) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 ۲۲ﻣﻲ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۲۳ﻣﻲ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۲۴ﻣﻲ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۲۵ﻣﻲ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۲۶ﻣﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

97005
13503
11130
11238
09734
13000
138322
126096
125885
5387
5073
20895
19678
7496
12619

97178
13515
11179
11184
09760
12961
138340
125093
126020
5415
5147
20938
19613
7485
12659

97184
13408
11150
11220
09730
12973
138101
125602
125255
5396
5136
21012
19743
7515
12643

97111
13487
11184
11211
09731
12941
138249
125591
125695
5146
4890
21083
19813
7518
12622

97423
13447
11134
11182
09744
12803
138353
126869
126505
5215
4980
21080
19687
7548
12602

97224
13472
11155
11207
09740
12936
138273
125850
125872
5312
5045
21002
19707
7512
12629

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۷/۰۵/۲۶
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

029
049
007
022
016
179
021
118
104
2723
105
132
0490
103
029

046
088
048
091
090
013
045
105
098
161
260
093
022
047
051
ﴰﺎﺭﻩ۱۰
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

