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خالصه
در امریکا  ،درآمد و مخارج شخصی رشد خوبی در ماه آوریل در مقایسه با ماه مارس داشت .اما شاخص بهای
مصرف شخصی در مقیاس ساالنه در ماه آوریل در مقایسه با ماه مارس اندکی کاهش یافت .شاخص  ISMکارخانه اندکی
تقویت شده اما رشد اشتغال غیرکشاورزی کاهش یافت.
در منطقه یورو ،نرخ تورم در ماه مه سال جاری کمتر از پیشبینی بازار 1/4 ،درصد افزایش یافت .شاخص مدیران
خرید تولیدات کارخانهای در ماه مه نسب به ماه گذشته ،مطابق با پیشبینی بازار به  75واحد افزایش یافت.
در ایتالیا ،شاخص قیمت مصرفکننده ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،مطابق با پیشبینی بازار1/4 ،
درصد افزایش یافت.
در انگلیس ،شاخص بهای مسکن در ماه مه نسبت به ماه گذشته بیش از پیشبینی بازار  0/2درصد کاهش یافت.
شاخص مدیران خرید تولیدات کارخانهای در ماه مه سال جاری نسبت به ماه قبل ،بیش از پیشبینی بازار به  75/5واحد
افزایش یافت.
در ژاپن ،سود شرکتها در فصل اول  2015نسبت به دوره مشابه سال قبل  25/5درصد افزایش یافت که یک
رکود تاریخی جدید است .اما شرکتهای ژاپنی هنوز در سرمایهگذاری و افزایش دستمزدها بسیار محتاطانه عمل میکنند.
در چین ،شاخص مدیران خرید (دولتی) تولیدات کارخانهای ماه مه نسبت به ماه گذشته ،در سطح  71/2واحد ثابت
بود .بازار پیشبینی مینمود شاخص مذکور در ماه مه به  71واحد افت نماید.
در بازار ارز ،شاخص دالر تضعیف شد .تداوم تنش سیاسی در واشنگتن و ریسکگریزی از جمله عواملی بودند که
باعث تضعیف دالر در برابر ارزهای مطمئن مثل ین و فرانک سوئیس شد .ضمن اینکه گزارش اشتغال امریکا در پایان هفته
بازنگری سرمایهگذاران در مورد تعداد دفعات افزایش نرخ بهره در ماههای باقی مانده از سال جاری را به دنبال داشت.
بهای طال در هفته گذشته در مقایسه با هفته ما قبل افزایش یافت .ادامه نگرانیها درباره بحران بدهی یونان ،در
پیش بودن انتخابات سراسری آلمان و هلند و انگلیس و کاهش احتمال پیروزی ترزا می نخست وزیر فعلی انگلیس به
واسطه حمالت تروریستی اخیر در این کشور ،عملکرد ضعیف دولت امریکا در ارائه طرح افزایش هزینههای دولت وارقام
ضعیفتر از انتظار اشتغال غیرکشاورزی امریکا سبب افزایش ارزش طال شد.
بهای نفت هفته گذشته کاهش یافت .بدبینی بازار به مؤثر بودن تالشهای اوپک برای کاهش مازاد عرضه بازار و
کنترل قیمتها مهم ترین عامل این افت بود.

1

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

امريکا
درآمد و مخارج شخصی
درآمدهای شخصی در ماه آوریل در مقایسه با ماه مارس  0/4درصد افزایش یافت و این در حالی بود که در ماه
مارس در مقایسه با ماه قبل از آن رشد  0/2درصدی را تجربه نموده بود .همچنین میزان رشد درآمدهای شخصی در ماه
آوریل در مقایسه با ماه آوریل سال گذشته به  3/5درصد رسید .در ماه آوریل در مقایسه با ماه مارس میزان حقوق و دستمزدها
 0/5درصد افزایش یافته که بیشترین تاثیر را در افزایش درآمدهای شخصی داشته است.
مخارج شخصی در ماه آوریل در مقایسه با ماه مارس  0/4درصد افزایش یافت .رشد مخارج شخصی ماه مارس در
مقایسه با ماه قبل از آن نیز از صفر به  0/3درصد مورد تجدید نظر صعودی واقع شد .همچنین بر اساس ارقام اخیر ،رشد
مخارج مصرفی واقعی (با حذف اثر تورم) در فصل نخست  0/5درصد افزایش یافته است .در ماه مارس مخارج بر روی
کاالهای بادوام  0/5درصد ،کاالهای غیر بادوام  0/5درصد و خدمات مصرفی  0/3درصد رشد به ثبت رسید .با توجه به
افزایش مخارج مصرفی در ماه آوریل انتظار میرود در فصل دوم در مقایسه با فصل نخست رشد مخارج شخصی به بیش از
 2/7درصد برسد.
شاخص بهای مخارج شخصی که یکی از مهمترین شاخصهای تورمی مورد نظر فدرال رزرو است ،در ماه آوریل در
مقایسه با ماه مارس  0/2درصد افزایش یافت .اما رشد این شاخص در ماه آوریل در مقایسه با ماه آوریل سال گذشته به 1/7
درصد رسید که  0/1واحد درصد کمتر از رشد به ثبت رسیده درماه مارس بود .شاخص بهای مخارج مصرفکننده پایه بدون در
نظر گرفتن قیمت انژری و مواد غذایی نیز در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،به  1/5درصد افزایش یافت.
گزارش فدرال رزرو از وضعیت اقتصاد امريکا
گزارش فدرال رزرو از وضعیت اقتصاد امریکا موسوم به  Beige Bookنشان داد اقتصاد این کشور از ابتدای ماه
آوریل تا اواخر ماه مه دچار کندی رشد اقتصادی شده و هنوز تورم با نرخ هدف بانک مرکزی فاصله دارد .البته فشارهای
تورمی در مقایسه با ابتدای سال  2015تغییر چندانی نکرده است .با وجود کندتر شدن رشد اقتصادی در دوره مورد اشاره در
گزارش مذکور 12 ،منطقه فدرال رزرو از وجود خوشبینی در خصوص آینده اقتصادی در کوتاه مدت در بین بنگاههای
اقتصادی خبر دادهاند .همچنین وضعیت در بازار کار همزمان با کاهش نرخ بیکاری ،سختتر از قبل شده است.
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شاخص  ISMکارخانهای
شاخص پیشنگر مدیران خرید امریکا موسوم به شاخص  ISMکارخانهای ادامه روند بهبود در این بخش را نشان
میدهد .این شاخص از  74/8واحد در ماه آوریل به  74/9واحد در ماه مه افزایش یافت .زیر شاخههای مهم شاخص مدیران
خرید کارخانه ای در ماه آوریل از جمله تولید ،سفارشات جدید ،صادرات و اشتغال رشد نمودند که از وجود زیربنایی قوی برای
رشد فعالیتهای کارخانهای در چند ماه آینده خبرمیدهند .البته افزایش شاخص قیمت  ISMکارخانهای نشان دهنده افزایش
بهای مواد اولیه و اشتغال در فرایند تولید است که میتواند تاثیر منفی بر سودهی فعالیتهای کارخانهای داشته باشد.
اشتغال
انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی مربوط به ماه مه چندان مطلوب نبود .در ماه مه در مقایسه با ماه آوریل اشتغال
غیرکشاورزی  138هزار نفر افزایش یافته که کمتر از میزان پیشبینی شده بود .همچنین رشد اشتغال غیرکشاورزی ماه آوریل
نیز از  211هزار نفر به  154هزار نفر مورد تجدید نظر نزولی واقع شد.
اما با این وجود گزارش ماه مه حاوی نکات مثبتی نیز بود .در این ماه علیرغم کاهش رشد اشتغال غیرکشاورزی نرخ
بیکاری از  4/4درصد در ماه آوریل به  4/3درصد کاهش یافته که پایینترین سطح بیکاری در  15سال اخیر به شمار میآید.
تحلیل اقتصادی
افزایش در مخارج شخصی در ماه مارس میتواند تاثیر مثبتی در میزان مصرف فصل نخست و رشد آن فصل اقتصاد
امریکا داشته باشد .شایان ذکر است در بازبینی نخست ،رشد اقتصادی از  0/5درصد به  1/2درصد تجدید نظر شده بود که
بخش عمدهای از آن به دلیل بهبود مصرف روی داد .از این رو انتظار میرود در بازبینی بعدی نیز نرخ رشد اقتصادی به واسطه
رشد مصرف افزایش داشته باشد.
برخی از صاحبنظران اقتصادی معتقد هستند روند شاخص  ISMکارخانهای تا کنون نشان میدهد ،تولیدات صنعتی
در نیمه نخست  2015توانایی رشد  2تا  2/7درصدی را خواهد داشت .از جمله شواهد این موضوع افزایش شاخص تولید ISM
کارخانهای به سطح  74/8واحد در ماه آوریل است که باالتر از میانگین  12ماهه آن میباشد .همچنین شاخص سفارشات
جدید در سطح  79/7واحد قرار گرفته که دورنمای خوبی از رشد در این بخش ایجاد کرده است .از سوی دیگر افزایش شاخص
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مربوط به اشتغال نشان دهنده خوشبینی مدیران کارخانهای به بهبود تولید است .اما افزایش هزینههای تولید به خصوص
برای استخدام نیروی کار ،نشانه دیگری بر سختی شرایط بازار کار است .همچنین انتظار میرود با افزایش نرخ بهره
هزینههای تامین مالی و تولید نیز در آینده افزایش بیشتری داشته باشد .اما در مجموع شاخص مدیران خرید از وجود
خوشبینی در بین تولیدکنندگان کارخانهای خبر میدهد که در گزارش فدرال رزرو نیز به آن اشاره شده بود.
گزارش اشتغال غیرکشاورزی از کمبود دسترسی برای استخدام افراد متخصص خبر داشت .چرا که افزایش اشتغال در
این ماه بیشتر در بخش خدمات بوده و در بخشهای تعلیم و تربیت ،بهداشت و کسب و کار استخدام کمتری صورت گرفته
است .در بخش خدمات میزان استخدام از سطح میانگین متحرک سه ماهه باالتر بوده ،در صورتی که در سایر بخشها
بهبودی مشاهده نشده است .اما با توجه به کاهش نرخ بیکاری انتظار میرود فدرال رزرو در نشست  14و  17ماه جاری
میالدی نرخ بهره کلیدی را  0/27درصد افزایش دهد.

منطقه يورو
ماریو دراگی ،رئیس بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه طی سخنرانی خود اظهار داشت :به احتمال زیاد رشد اقتصادی
منطقه یورو بهبود خواهد یافت .اما نرخ تورم ضعیف بوده و نیاز به اعمال تدابیر انگیزشی کالن دارد .وی و برخی از
سیاستگذاران این بانک از جمله پیتر پرایت معتقدند تغییر در سیاستهای فعلی ،می تواند بازارها را بیشتر متزلزل نماید .سخنان
وی انتظارات سرمایه گذاران مبنی بر کاهش سیاستهای انبساطی در نشست سیاستی  8ژوئن را تعدیل خواهد نمود.
دراگی در کمیته امور اقتصادی پارلمان اروپا گفت« :به منظور تقویت فشارهای قیمتی داخلی ،ما همچنان به ادامه روند
سیاستهای انبساطی نیاز داریم .شورای حکام در نشست  8ژوئن ،آخرین پیشبینیهای به روز رسانی شده و اطالعات کاملی را
در نظر خواهد گرفت تا بتواند در مورد سیاستهای آتی و ریسکهای در معرض رشد اقتصادی و نرخ تورم به درستی
تصمیمگیری نمایند ».احتمال دارد ،تصمیم سیاستی آتی بانک مرکزی که ملزم است مشخص نماید برنامه خرید اوراق قرضه را
تا سال آتی تمدید خواهد شد و یا از آن عقبنشینی نماید؛ تا فصل پاییز مطرح نگردد.
آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان پس از نشست گروه  5اظهار داشت« :اروپا بعد از انتخاب دونالد ترامپ و برکسیت دیگر
نمیتواند به طور کامل به آمریکا و انگلیس متکی باشد ».وی روز یکشنبه طی یک نشست انتخاباتی در مونیخ گفت« :وی
خواهان روابط دوستانه با هر دو کشور و همچنین روسیه است .اما اروپا اکنون باید برای سرنوشت خود مبارزه کند .دورانی که ما
به طور کامل وابسته به دیگران بودیم پایان یافته و ما باید سرنوشتمان را در دست خودمان بگیریم».
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آمارهای اقتصادی
بر اساس آمار مقدماتی منتشره ،نرخ تورم در ماه مه سال جاری کمتر از پیشبینی بازار 1/4 ،درصد افزایش یافت .بازار
پیشبینی مینمود نرخ مذکور به  1/7درصد برسد .این رقم کمترین نرخ تورم از دسامبر  2015بوده و کاهش رشد بهای انرژی و
کندی رشد بخش خدمات عمدهترین عوامل آن به شمار میروند .شایان ذکر است نرخ تورم در ماه آوریل  1/9درصد گزارش
شده بود .نرخ تورم پایه (تورم به استثنای نوسانات بهای مواد غذایی و انرژی) از  1/2درصد ماه آوریل به  0/9درصد در ماه مه
کاهش یافت .پیشبینیها از افت نرخ تورم به  1درصد حکایت داشت.
مطابق با آمار نهایی منتشره ،شاخص مدیران خرید تولیدات کارخانهای در ماه مه نسبت به ماه گذشته ،مطابق با
پیشبینی بازار به  75واحد افزایش یافت .شایان ذکر است ،رشد شاخص مذکور در ماه آوریل  75/5واحد گزارش شده بود .نرخ
بیکاری در ماه آوریل نسبت به ماه قبل ،بر خالف پیشبینی بازار به  9/3درصد (کمترین سطح از مارس  )2009کاهش یافت.
بازار پیشبینی مینمود ،نرخ مذکور در ماه آوریل همانند ماه مارس در سطح  9/4درصد ثابت باشد.
تحلیل اقتصادی
رشد شاخص تولیدات کارخانهای ماه مه که سریع ترین نرخ رشد در  5ماه اخیر بود ،ناشی از افزایش تولید و رشد
سفارشات جدید میباشد .رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای عضو منطقه یورو (به استثنای یونان) مثبت گزارش شده اند.
آمار بسیار مطلوب توسط کارخانهها نشان میدهد که ایجاد فرصتهای شغلی در ماه مه بیش از هر زمان دیگر طی  20سال
اخیر افزایش یافته است .به گفته تحلیلگران ،رشد اقتصادی اخیر تا حد زیادی مدیون عملکرد مطلوب شرکتها بوده است .رشد
تقاضا و نرخ اشتغال به طور ملموس تقویت شده و حاکی از آن است که شرکتها در ماههای اخیر به جای تمرکز بر کاهش
هزینهها به گسترش سرمایهگذاریها روی آوردهاند.
اما کاهش نرخ تورم به  1/4درصد در ماه مه (پایینترین سطح از دسامبر  )2015نگرانکننده است .زیرا احتمال دارد
این امر تصمیمات مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا در نشست سیاستی آتی ( 8ژوئن سال جاری) را پیرامون کاهش سیاست های
انبساطی فعلی ،متزلزل نماید .چرا که در حال حاضر تمرکز اصلی رئیس بانک مرکزی و سیاست گذاران برای اتخاذ سیاستهای
پولی ،بر مبنای نرخ تورم خواهد بود و نه رشد اقتصادی.
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آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
بر اساس آمار نهایی منتشره ،شاخص مدیران خرید تولیدات کارخانهای در ماه مه نسبت به ماه گذشته بیش از
پیشبینی بازار ،به  79/7واحد افزایش یافت .پیشبینیها از افزایش شاخص مذکور به  79/4حکایت داشت .افزایش تولید،
سفارشات جدید و استخدام بیشترین نرخ رشد در حدود  5سال اخیر را به خود اختصاص داده و منجر به رشد شاخص مذکور
شدهاند .نرخ بیکاری از  7/8درصد ماه آوریل به  7/5درصد در ماه مه (پایینترین سطح از سال  )1990کاهش یافت .تعداد
افراد بیکار با  9هزار نفر کاهش به  2میلیون و  735هزار نفر رسیده که بر تقویت بازار کار بزرگترین اقتصاد اروپا داللت دارد.

ايتالیا
بر اساس آمار مقدماتی منتشره ،شاخص قیمت مصرفکننده ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،مطابق با
پیشبینی بازار ،به  1/4درصد افزایش یافت .الزم به ذکر است ،این نرخ برای ماه آوریل  1/9درصد گزارش شده بود .کاهش
بهای مواد غذایی و هزینههای حمل و نقل عمدهترین عامل در کاهش نرخ تورم ماه مه ذکر شده است .در مقیاس ماهانه،
شاخص مذکور از  0/4درصد ماه آوریل به  0/2درصد در ماه مه کاهش یافت.

انگلستان
انتخابات پارلمان انگلیس  8ژوئن برگزار خواهد شد .نظرسنجیها حاکی از آن است که میزان محبوبیت ترزا می رهبر
حزب محافظه کار پس از حمالت تروریستی اخیر کاهش یافته است .از سوی دیگر ،وعدههای عوامفریبانه جرمی کوربین رهبر
حزب کارگر در روزهای اخیر افزایش یافته است .به گفته تحلیلگران ،احتمال دارد محافظه کاران به دلیل از دست دادن برخی
از کرسی های خود مجبور به تشکیل یک دولت ائتالفی شوند .اگر چه اعتماد به نتایج نظرسنجیهای صورت گرفته اخیر نظیر
پیشبینی اشتباه برکسیت و انتخاب ترامپ کاهش یافته اما بیشتر نظرسنجیها حاکی از کاهش اختالف آراء دو حزب مذکور
است .از سوی دیگر ،بنا بر اعالن بسیاری از خبرگزاریهای معتبر هنوز هم پیروزی ترزا می در انتخابات سراسری هفته آینده
بیش از دیگر رقبا محتمل است .اما موضوع اصلی کیفیت موفقیت وی در انتخابات است .اینکه حزب محافظه کار و خانم می
بتواند اکثریت کرسی ها را به دست آورد مساله مهمی است زیرا به وی اجازه تشکیل دولتی مستقل را می دهد .در این صورت
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وی خواهد توانست با دولتی قوی و مستحکم مذاکرات برکسیت را از  19ژوئن آغاز نموده و بنا بر اظهاراتش بهترین توافق را
برای خروج از اتحادیه رقم زند.
آمارهای اقتصادی
بر اساس آمار نهایی منتشره ،شاخص بهای مسکن در ماه مه نسبت به ماه گذشته ،بیش از پیشبینی بازار  0/2درصد
کاهش یافت .پیشبینیها از افت  0/1درصدی شاخص مذکور حکایت داشت .رشد شاخص بهای مسکن در ماه مه نسبت به
مدت مشابه سال گذشته ،کمتر از پیشبینی بازار  2/1درصد اعالم گردید .بازار پیشبینی مینمود ،شاخص مذکور  2/7درصد
رشد نشان دهد.
افزایش بیسابقه نرخ تورم و کاهش ارزش پوند در ماههای اخیر درآمد خانوارها را تحت فشار قرار داده و این امر
منجر به تداوم افت بهای مسکن برای سومین ماه متوالی شده است .شایان ذکر است ،این روند برای اولین بار از سال 2009
تا کنون (وقوع بحران مالی جهان) رخ داده است .در مقیاس ساالنه نیز بهای مسکن به کمترین سطح  4سال اخیر رسیده و
نشانههای بیشتری از افت بازار مسکن ارائه میدهد.
از سوی دیگر ،شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز بر خالف پیشبینی بازار از  73/1واحد ماه آوریل به 75
واحد در ماه مه افزایش یافت .بازار پیشبینی مینمود شاخص مذکور به  72/5واحد کاهش یابد .فعالیتهای بخش ساخت و
ساز در ماه مه به باالترین سطح  15ماه اخیر افزایش یافته و خوشبینیها پیرامون بازار امالک و مستغالت را فراهم نموده
است.
شاخص مدیران خرید تولیدات کارخانهای در ماه مه سال جاری نسبت به ماه قبل ،بیش از پیشبینی بازار به 75/5
واحد افزایش یافت .بازار پیشبینی مینمود  ،شاخص مذکور به  75/7واحد افزایش یابد .رشد بیش از انتظار تولیدات کارخانهای
در ماه مه و آوریل حاکی از عدم تأثیر نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس و نگرانیها پیرامون برکیست بر این بخش است.
افزایش شاخص مدیران خرید در ماههای اخیر حاکی از رشد منسجم تقاضای خارجی بوده ،اما بر اساس گزارش شرکتها رشد
سفارشات داخلی سریعتر از آن میباشد.
رشد شاخص بخش ساخت و ساز و تولیدات کارخانهای در ماه مه نشان میدهد ،به احتمال زیاد اقتصاد انگلیس در
ماههای آتی باز هم تقویت خواهد شد.
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ژاپن
بازار کار ژاپن همچنان در شرایط نزدیک به اشتغال کامل قرار دارد اما خبری از افزایش در دستمزدها نیست .در مااه
آوریل عرضه و تقاضا بیشتر از پیش به هم نزدیک شدند .در حالی که نرخ بیکاری همانند ماه قبال  2/8درصاد اعاالم شاد،
نسبت فرصتهای شغلی به درخواستهای شغلی در ماه آوریل به  1/48رسید که باالترین میزان آن از نوامبر  1990است .در
حال حاضر برای هر جویای کاری که وارد بازار کار شده بیش از دو فرصت شغلی جدید در ژاپن وجود دارد .اما با ایان وجاود
هنوز تغییری در دستمزدها ایجاد نشده است .رفتار شرکتهای ژاپنی در فصلهای گذشته نیز نشان مایدهاد کاه باا وجاود
افزایش سود شرکتی ،نباید انتظار افزایش دستمزدها را داشت .سود شرکتها در سه ماهه اول  2015نسابت باه دوره مشاابه
سال قبل  25/5درصد افزایش یافت و به رقم  180میلیارد دالر رسید که یک سطح تاریخی جدید به شمار میرود .باا وجاود
این افزایش خیرهکننده ،شرکتهای ژاپنی هنوز بسیار محتاطانه عمل میکنناد .باه نحاوی کاه ناه تنهاا اقادام باه افازایش
دستمزدها ننمودهاند ،بلکه حتی تمایل چندانی به افزایش سرمایهگذاریها هم از خود نشان نمیدهند .مخاارج سارمایهای 1در
سه ماهه نخست  2015تنها  4/7درصد افزایش داشت که بسیار ناامید کننده بود( .با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ژاپن ،بارای
اینکه سرمایهگذاری بتواند منجر به رشد اقتصادی گردد باید بیش از  10درصد در مقیاس ساالنه رشد نماید ).بنابراین بعید باه
نظر می رسد که این افزایش سود منجر به افزایش دستمزدها شده و از طریق تقویت مصرف بتواناد نارخ تاورم هادف باناک
مرکزی را پدید آورد .نرخ تورم مورد نظر بانک مرکزی ژاپن در ماه آوریل نسبت به سال قبل  0/2اعالم شد.
مصارف خانوار در ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن 0/7 ،درصد افزایش یافت که بسیار کمتر از میازان پایشبینای
شده بود .روند کاهش این شاخص در مقیاس ساالنه برای چهاردهمین ماه متوالی ادامه یافت و در ماه آوریل نسابت باه مااه
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مشابه سال قبل  1/4درصد کاهش یافت که دور از انتظار بود .کاهش  1/05درصدی مصرف کاالهای بادوام ،بیشترین تأثیر را
در کاهش مصرف داشته است.
شاخص خردهفروشی در ماه آوریل نسبت به آوریل سال قبل  3/2درصد افزایش یافت که بیشتر از میزان مورد انتظار
و باالترین نرخ از آوریل  2017بود .افزایش فروش در دو گروه خودرو و همچنین پوشاک و لوازم جانبی باه میازان  5درصاد
نسبت به سال قبل بیشترین تأثیر را در خرده فروشی داشته است.
چین
بر اساس آمار نهایی منتشره ،شاخص مدیران خرید تولیدات کارخانهای ماه مه نسبت به ماه گذشته ،در سطح 71/2
واحد ثابت بود .بازار پیشبینی مینمود شاخص مذکور به  71واحد افت نماید.
در مقابل ،شاخص مدیران خرید تولیدات کارخانهای مؤسسه  ،Caixinاز  70/3واحد ماه آوریل به  49/5واحد در ماه
مه (بیش از پیشبینیبازار) کاهش یافت .بازار پیشبینی مینمود ،شاخص مذکور به  70/1واحد افت نماید .بر اساس اعالم
مؤسسه مذکور ،کاهش تولید و سفارشات جدید عمدهترین عامل افت تولیدات کارخانهای بوده است .شاخص مدیران خرید
تولیدات کارخانهای مؤسسه  Caixinبیشتر بر تولیدکنندگان شرکتهای کوچک و متوسط تمرکز داشته و افت این شاخص
حاکی از آن است که شرکتهای کوچکتر در مقایسه با شرکتهای بزرگ ،تحت فشار بیشتری قرار دارند.
الزم به ذکر است ،ارقام کمتر از  70واحد به منزله انقباض رشد اقتصادی بوده و این شاخص طی  11ماه اخیر برای
اولین بار کاهش نشان داده است.

کره
نرخ رشد تولیدات صنعتی کره جنوبی در ماه آوریل در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به  1/5درصد رسید .همچنین
نرخ رشد این تولیدات در ماه مارس در مقایسه با مارس سال گذشته از  3/0به  3/3درصد مورد تجدید نظر صعودی قرار
گرفت .این دومین ماه متوالی است که نرخ رشد ساالنه تولیدات صنعتی کره جنوبی روندی کاهشی داشته است .همچنین
میزان ظرفیت مورد استفاده در تولید در ماه آوریل در مقایسه با ماه مارس با  1/1درصد کاهش  51/5درصد کاهش یافت.
انتخابات پیش از موعد در این کشور که در پی رسوایی سیاسی دولت اسبق روی داده موجب کاهش اعتماد صنعتی و همچنین
افت فعالیتهای این بخش شده است.
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ترکیه
در ماه آوریل نسبت به ماه مشابه سال قبل تعداد گردشگرهایی که به ترکیه وارد شدند  18درصد افزایش یافت .پس
از اوت  2017این اولین باری است که تعداد گردشگرها افزایش مییابد .پس از آنکه ترکیه هواپیمای جنگی روسیه را کاه در
حال پرواز در نزدیکی مرز این کشور با سوریه بود ،منهدم کرد ،این کشور که دومین مبدا بزرگ گردشگران کشور ترکیه است،
سفر به ترکیه را ممنوع اعالم نموده بود .هم اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال از عذرخواهی ترکیه و آرامش نسبی در
این کشور ،به نظر می رسد گردشگران روسی باردیگر ترکیه را در فهرست مقاصد گردشگری خود قرار دادهاند .هر چند روناق
صنعت توریسم این کشور هنوز فاصله بسیار زیادی با سال  2010داد .ترکیه بارای جباران کساری حسااب جااری خاود باه
درآمدهای خارجی بسیار محتاج است و از همین رو درآمدهای حاصل از توریسم برای این کشور از اهمیت ویژهای برخاوردار
است.
تحوالت بازار ارزهای عمده
روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش ین و فرانک سوئیس در برابر هر دالر امریکا به ترتیب  0/84و 1/21
درصد تقویت گردید .ارزش دالر امریکا روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر هر یورو و هر پوند به ترتیب 0/89
و  0/59درصد تضعیف شد .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  1/1154-1/1282دالر
و هر پوند در محدوده 1/2840-1/2891دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  110/41-111/35ین متغیر بود.
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عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 برخی اخبار مثبت اقصادی از جمله گزارش اشتغال خصوصی که حاکی از افزایش اشتغال این بخش در ماه
مه بود باعث شد تا دالر بتواند در یک روز هفته (روز پنجشنبه) تقویت شود.
عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
 ریسک گریزی در بازار ارز در ابتدای هفته به دلیل ضعف شاخصهای اقتصادی در منطقه یورو و
ریسکهای سیاسی در اروپا باعث گرایش سرمایه گذاران به سمت ارزهایی مثل ین و فرانک سوئیس شد.
در پی این تحوالت دالر نیز در برابر ارزهای مذکور چارهای جز تضعیف نداشت.


افزایش تنش سياسی در واشنگتن در هفته گذشته یکی دیگر از عوامل تضعيف دالر بود .با اینکه
بانک مرکزی اروپا همچنان بر ادامه سياستهای آسان پولی از جمله نرخهای بهره بسيار نازل
تاکيد دارد دالر بدترین عملکرد ماهانه را در برابر یورو طی یک سال گذشته در ماه مه به ثبت
رساند .تنش سياسی مربوط به ارتباط مشاوران ترامپ با روسيه در انتخابات نوامبر گذشته یکی از
مهمترین دالیل آن محسوب میشود.

 گزارش اشتغال غير کشاورزی در امریکا باعث کاهش سریع ارزش دالر در برابر سایر ارزها در روز
پایانی هفته شد .گزارش نااميد کننده بود و شانس تداوم سياست افزایش نرخ بهره کليدی در
ماههای باقی مانده از سال ميالدی توسط فدرال رزرو را کمرنگ ساخت .دالر در روز جمعه به
پایينترین سطح  7ماهه در یورو و فرانک سوئيس تنزل یافت.
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شاخص دالر در هفته گذشته  0/77درصد کاهش یافت که بيشترین ميزان کاهش در سه ماه گذشته بود.
دالر در برابر تمام ارزهای عمده به جز دالر کانادا و استراليا تضعيف شد .در بين ارزهای نوظهور نيز دالر در برابر
اکثر آنها تضعيف شد که البته رئال برزیل در این بين یک استثنا بود.
موضوع ارتباط ترامپ با روسيه در جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا همچون هفتههای گذشته
عاملی برای تضعيف دالر در هفته گذشته بود ضمن اینکه شاخصهای اقتصادی نيز در طول هفته شرایط مبهمی
را برای تحليل گران فراهم ساخت .به طور مثال گزارش اشتغال خصوصی مثبت بود در حالی که گزارش اشتغال
غير کشاورزی ،نا اميدکننده بود .گزارش اشتغال امریکا بدون تردید مهم ترین رویداد تاثير گذار در بازار ارز در
هفته گذشته بود که در روز جمعه منتشر شد .همانطور که اشاره شده بود این گزارش میتوانست جهت گيری دالر
را در هفته های آتی را روشن نماید .بر اساس گزارش اشتغال غير کشاورزی ميزان استخدام و رشد دستمزد در ماه
مه کمتر از انتظار بود .در حالی که این موضوع تأثير منفی بر عملکرد دالر در برابر سایر ارزها در هفته گذشته
داشت به احتمال زیاد منجر به عقب نشينی سرمایه گذاران از موقعيت های فزونی دالر در هفته های آتی نيز
خواهد شد .در حالی که احتمال افزایش نرخ بهره وجوه فدرال بر اساس اطالعات بازار آتی قراردادهای نرخ بهره
وجوه فدرال ،تا قبل از گزارش اشتغال ماه مه صد در صد یا حتمی ارزشيابی می شد اما اکنون نه تنها به کمتر از
 000درصد تنزل یافته بلکه شانس دو افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری ميالدی توسط فدرال رزرو را به کمتر
از  00درصد تنزل داده است .با توجه به اینکه در برنامه کاری فدرال رزرو در دو هفته باقی مانده تا جلسه کميته
بازار باز در ماه ژوئن هيچ اظهار نظری توسط مقامات تصميمگير آن بانک مشاهده نمیشود بنابراین میتوان انتظار
داشت تا حداقل طی این مدت دالر امریکا از ناحيه سياست نرخ بهره تحت فشار نزولی قرار باقی بماند .در حال
حاضر آنچه که می توان در مورد اقتصاد امریکا گفت این است که شاخص های اقتصادی عملکرد فوق العاده ای
نداشته اند که بر مبنای آن بتوان نسبت به تداوم افزایش نرخ بهره در ادامه سال جاری ميالدی اميد بست .یعنی
حتی اگر فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه ژوئن  0/70درصد افزایش دهد ،اميد به افزایش نرخ بهره در ادامه سال
بسيار کم شده است .حال آنکه انتظاراتی که در بازار در ماه های اخير شکل گرفته بود بر ادامه افزایش نرخ بهره
توسط فدرال رزرو در مدت باقی مانده از سال تکيه کرده بود .میتوان انتظار داشت که افزایش نرخ بهره در ماه
ژوئن بيش از این نتواند به تقویت دالر کمک نماید .در واقع سياست نرخ بهره فدرال رزرو زمانی به نفع دالر خواهد
بود که اعالم شود سياست افزایش نرخ تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت .البته با توجه به عدم تحقق وعده
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های ترامپ مبنی بر کاهش ماليات و افزایش مخارج سرمایهای در بودجه ،اتخاذ چنين تصميمی توسط فدرال رزرو
بسيار بعيد به نظر می رسد.
با وجود داده های اقتصادی ضعيف تر از انتظار در منطقه یورو ،واحد پولی مشترک توانست در هفته
گذشته به باالترین سطح خود در برابر دالر طی شش ماه گذشته دست یابد .بر اساس آخرین گزارش ها ،شاخص
اعتماد اقتصادی در منطقه یورو و همچنين تورم و شاخص خرده فروشی در آلمان در ماه مه کاهش یافته اند .از
زمان برگزاری آخرین جلسه سياست گذاری پولی توسط بانک مرکزی اروپا در ماه آوریل تا زمان حاضر نرخ برابری
یورو در برابر دالر حدود  4درصد افزایش یافته است .این موضوع برای اقتصاد یورو و به خصوص آلمان که به شدت
به صادرات وابسته است چندان خوشایند نبوده و یکی از دالیل اصلی افت شاخص های اقتصادی اخير میباشد.
باید اذعان داشت با اینکه داده های اقتصادی منطقه یورو در هفته گذشته چندان رضایت بخش نبود اما در مجموع
عملکرد اقتصادی منطقه در دو ماه گذشته مثبت بوده است .مخارج مصرفی در کل منطقه در این مدت افزایش
یافته ،بازار کار بهبود نشان می دهد و فعاليت های اقتصادی در سراسر منطقه شتاب بيشتری به خود گرفته است.
حتی دراگی رئيس بانک مرکزی اروپا پيشرفت اقتصادی منطقه یورو را تأیيد کرده است .البته او و همکارانش در
بانک مرکزی اروپا همچنان مصمم به ادامه سياست فوق انبساطی پولی هستند .هفته آینده جلسه سياست گذاری
بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن برگزار خواهد شد .با توجه به تقویت اخير یورو و همچنين فضای ایجاد شده برای
ادامه این تقویت در برابر دالر ،بسيار بعيد به نظر می رسد که  ECBاقدامی کند که باعث شتاب گيری بيشتر یورو
در برابر سایر ارزها به ویژه دالر شود.
پوند انگليس در هفته گذشته همچون یک سال اخير در سایه مسائل سياسی و به خصوص موضوع خروج
از اتحادیه اروپا قرار داشت .آخر هفته آینده انتخابات عمومی در این کشور برگزار خواهد شد .گمان میرفت حزب
حاکم بتواند با اختالف زیاد پيروز این انتخابات باشد اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات اختالف آرا به حداقل
رسيده و به نظر میرسد حزب محافظه کار با اختالفی جزئی در این انتخابات به پيروزی برسد حتی بروز یک
شگفتی و پيروزی حزب کارگر نيز دور از ذهن نيست .موضوعی که می تواند خروج انگليس از اتحادیه اروپا را بسيار
پيچيده کرده و نااطمينانی را در اقتصاد و بازارهای مالی در این کشور افزایش دهد .در هفته گذشته با اینکه پوند
در برابر دالر تقویت شد اما به دالیل ذکر شده در فوق این افزایش چندان ملموس و مشابه سایر ارزها در برابر دالر
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نبود .در هفته آینده با اینکه شاخص های اقتصادی مهمی مثل توليدات صنعتی منتشر خواهد شد اما به نظر
میرسد پوند در سایه مسائل سياسی همچنان باقی مانده و نتواند پيشروی چندانی در برابر دالر داشته باشد.
نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
بهره (درصد)

 3ماهه 

 ماهه

 9ماهه

دالر

 2/12812

2/91139

-

 2/71261

يورو

 -1/37111

-1/18672

-

-1/22967

پوند

1/19162

 1/93238

 -

1/21276

فرانک

-1/71921

-1/22281

 -

-1/99211

ين

 1/12279

1/11967

-

 1/21982

درهم امارات

 2/98127

2/29233

-

1/21783

يوآن مرجع

 -

 -

-

 9/36

 23/1236

23/1889

نامارز

لیر ترکیه

21/9891

 21ماهه

23/2286

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/51 ،درصد افزایش یافت .نوسانات هفته گذشته قیمت
طال در بازار نیویورک در محدوده  1252/55-1255/55دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.
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در هفته گذشته ادامه نگرانیها در خصوص بحران مالی و بدهی یونان و تالش این کشور برای دریافت کمک مالی از
نهادهای بینالمللی ،در پیش بودن انتخابات سراسری آلمان و هلند و انگلیس و کاهش احتمال پیروزی خانم ترزا می نخست
وزیر فعلی انگلیس به واسطه حمالت تروریستی اخیر در این کشور ،عملکرد ضعیف دولت امریکا در ارائه طرح افزایش
هزینههای دولتی به منظور کمک به رشد اقتصادی و در نهایت ارقام ضعیفتر از انتظار اشتغال غیرکشاورزی امریکا سبب
افزایش بهای طال به باالترین سطوح در  5هفته اخیر شدند.

تحوالت بازار نفت

بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 4/14 ،درصد کاهش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  45/54-49/55دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  48/72دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه
هفته ماقبل آن 4/08 ،درصد کاهش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک در دامنه
 70/02-71/84دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  70/50دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار
نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  48/59-49/55دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن
در سطح  49/17دالر قرار گرفت که در مقایسه با آخرین نرخ هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعه هفته ماقبل آن،
 1/25درصد کاهش یافت.
روز دوشنبه هفته گذشته قیمت ها تحت تأثیر تصمیم اوپک مبنی بر ادامه برنامه کااهش تولیاد و همچناین کااهش
بیش از انتظار ذخایر نفت امریکا افزایش یافت .اما این روند دیری نپایید و خبر افزایش تولید نفت لیبی و الجزایار سابب شاد
روند حرکت قیمتها باردیگر نزولی گردد .لیبی و الجزایر از برنامه کاهش تولید نفت اوپک معاف بودند و افزایش تولیاد نفات
آنها پس از برطرف شدن مشکالت فنی و درگیری های داخلی ،سبب افزایش تولید ماهانه نفت اوپاک گردیاد .ایان موضاوع
سبب تقویت نگرانیه ا در خصوص موفق نبودن برنامه اوپک و ادامه مازاد عرضه در بازار نفت و در نتیجه افت قیمتها شد.
اواخر هفته موسسات  APIو  EIAهر دو اعالم نمودند که ذخایر نفت امریکا در هفته ماقبل بسیار فراتار از میازان
پیش بینی شده کاهش یافته است .این اخبار هرچند باعث شد از سرعت افت قیمت نفت کاسته شاود اماا نتوانسات بار خبار
تصمیم ترامپ مبنی بر کنارهگیری امریکا از معاهده آب و هوایی پاریس غلبه نماید .معاهده پاریس یک معاهده باین المللای
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برای همکاری کشورها در زمینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی است .کنارهگیری امریکا از معاهده مذکور ،این ترس را در بازار
ایجاد نمود که در غیاب محدودیت های بین المللی تولید نفت امریکا با سرعت بیشتری افزایش یابد .به عالوه روناد افازایش
تعداد سکوهای نفتی امریکا در هفته گذشته با  11عدد افزایش برای بیستمین هفته متوالی ادامه یافت که منجر به افت بیشتر
قیمت نفت شد.
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4774
21206
20177
7548
12823

97049
13484
11093
11218
09709
12873
138325
126981
126718
5070
4852
21097
19810
7534
12666

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(

19683

12629

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۷/۰۶/۰۲
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

072
029
084
089
121
069
002
071
078
4084
414
060
2491
000
175

018
009
056
010
032
049
004
090
067
455
383
045
052
029
029
ﴰﺎﺭﻩ۱۱
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

