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خالصه
در امریکا ،در ماه ژوئیه خرده فروشی و تولیدات صنعتی افزایش یافتند .صورت جلسه فدرال رزرو از نااطمینانی اعضاای
ارشد برای افزیش تورم خبر داشت .رسیدن بدهیهای دولت امریکا به سقف  02تریلیون دالری که نیاز به تصمیم کنگاره
برای افزایش بیشتر دارد ،سبب بروز نگرانیهای زیادی شده است.
در منطقه یورو ،بر اساس آمار مقدماتی منتشره تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سالجاری نسبت باه فصال شتشاته،
مطابق با پیشبینی بازار  2/6درصد رشد نمود.
در ایتالیا ،تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل اول مطابق با پیشبینی بازار در سطح 2/4
درصد ثابت بود.
در انگلیس ،تورم در ماه ژوئیه نسبت به ماه شتشته بر خالف پیشبینی بازار ،در سطح  0/6درصد ثابت ماند.
در ژاپن ،بر اساس آمار مقدماتی منتشره تولید ناخالص داخلی فصل دوم نسبت به فصل قبل  1درصد افزایش یافت کاه
رشد مصرف خصوصی  2/5واحد درصد از این رشد را تشکیل میداد.
در چین ،تولیدات صنعتی ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال شتشته کمتر از پیشبینی بازار 6/4 ،درصد رشد نمود.
بازار ارز در هفته شتشته شاهد تضعیف دالر در برابر اکثر ارزهای نوظهور بود .تنشهای سیاسی در امریکاا و تردیاد در
موفقیت ترامپ برای هدایت اقتصاد امریکا مهمترین دلیل تضعیف دالر بود .البته شاخص دالر در هفتاه شتشاته باه دلیال
تضعیف یورو در برابر دالر تقویت شد .حمله تروریستی در بارسلون اسپانیا و تضعیف برخی شاخصهای اقتصادی علت عقب
نشینی یورو در برابر دالر در هفته شتشته بود.
بهای طال در هفته شتشته در مقایسه با هفته ما قبل ،تغییر چندانی نداشت .اما رشد بهتر از انتظار ارقاام خارده فروشای
امریکا ،به تعویق افتادن حمله احتمالی موشکی به جزیره شوام از سوی کره شمالی و انتشار صورت جلسه ماه ژوئیه فادرال
رزرو که نشان از وجود نگرانیهای جدی در بین اعضای ارشد فدرال رزرو داشت ،از مهم ترین دالیل نوسانات بهاای طاال
بودند.
متوسط قیمت نفت در هفته شتشته نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت .تقویت دالر ،افزایش تولید نفت امریکا ،عدم
کاهش موجودی بنزین امریکا مطابق انتظار و کندی فعالیت پاالیشگاههای چینی مهمترین عواملی بودند که با وجود کاهش
فراتر از انتظار موجودی نفت امریکا و کاهش تعداد دکلهای نفتی این کشور مانع از افزایش قیمت نفت شدند.
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امريکا
خردهفروشی
خرده فروشی در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئن  2/6درصد رشد نمود که  2/0واحد درصد بیشتر از نرخ مورد
پیشبینی صاحبنظران بوده است .همچنین رشد خرده فروشی ماه ژوئن در مقایسه با ماه قبل از آن از  -2/0به  2/3درصد
مورد تجدید نظر صعودی قرار شرفت .مهمترین دلیل رشد بهتر خردهفروشی در ماه ژوئیه ،افت کمتر فروش سوخت از  1/5به
 2/4درصد بوده است .البته با توجه فصل سفرهای تابستانی ،به نظر میرسد کاهش بهای سوخت در این کشور مهمترین دلیل
کاهش ارزش دالری هزینه سوخت بوده است .فروش وسایل نقلیه موتوری و قطعات یدکی و مصالح ساختمانی هر یک رشد
 1/0درصدی و فروش مواد غتایی و آشامیدنی و درمان هر کدام رشد  2/4درصدی در ماه ژوئیه تجربه نمودهاند.
قبل از انتشار آمار خرده فروشی انتظار میرفت مصرف در سه ماهه دوم در مقایسه با فصل نخست رشد چندانی
نداشته باشد .اما انتشار ارقام رشد مطلوب ماه ژوئن و به خصوص ژوئیه ،سبب ایجاد امیدواری در خصوص رشد مطلوب مصرف
در فصل دوم شده است .از این رو احتمال تجدید نظر نزولی در نرخ رشد  0/4درصدی تخمین زده شده فصل دوم ،کاهش
یافته است.
تولیدات صنعتی
تولیدات صنعتی ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئن 2/0 ،درصد افزایش یافت که تنها  2/1واحد درصد کمتر از رشد
پیشبینی شده بازار و  2/0واحد درصد کمتر از رشد ماهانه ژوئن بود .یکی از نقاط ضعف شزارش ماه ژوئیه افت  2/1درصدی
تولیدات کارخانهای است که حدود سه چهارم تولیدات صنعتی را تشکیل میدهد .کاهش تولید وسایل نقلیه موتوری و قطعات
یدکی نیز مهمترین دلیل کاهش تولیدات کارخانهای بوده است .از این رو افزایش تولید در بخش معدن ،آب و برق مهمترین
عوامل رشد اندک تولیدات صنعتی بوده است .شایان ذکر است ،در مقایسه با ماه ژوئیه سال قبل تولیدات صنعتی  2/8درصد
افزایش یافته که نشان از رشد کم سرعت تولیدات صنعتی امریکا دارد .کاهش تمایل فروشندشان تولیدات صنعتی برای افزایش
موجودی انبار با وجود افزایش فروش ،نشان میدهد نااطمینانی در اقتصاد امریکا تا حدودی باال رفته است .اتخاذ سیاست
خارجی تهاجمی دولت امریکا در قبال کره جنوبی ،سبب شده تا ترامپ از پیگیری سیاستهای توسعه دهنده تولید و تجارت باز
ماند .این مسئله از مهمترین دالیل کاهش اعتماد در اقتصاد امریکا است.
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صورت جلسه فدرال رزرو
صورت جلسه ماه ژوئیه فدرال رزرو نشان از تشدید نگرانی اعضای کمیته سیاست بازار باز در خصوص روند کاهش
تورم داشت .تا جایی که برخی اعضا از توقف افزایش نرخ بهره تا زمان حصول اطمینان از تحکیم روند صعودی تورم سخن
شفتهاند .این اعضا ،از احتمال پایینتر ماندن تورم از نرخ هدف  0درصدی برای مدت طوالنیتر اظهار نگرانی کردهاند .البته
تورم در ماه ژوئیه از  1/6درصد در ماه ژوئن به  1/7درصد افزایش یافت .همچنین با توجه به افزایش رشد  2/1درصدی
شاخص قیمت کاالهای وارداتی در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئن احتمال ادامه روند افزایشی تورم در ماه اوت نیز وجود دارد.
در صورتی که تورم در چهار ماه باقی مانده تا پایان سال به سمت نرخ هدف فدرال رزرو حرکت نماید ،افزایش نرخ بهره دوباره
در دستور کار فدرال رزرو قرار خواهد شرفت .همچنین مشخص شده فدرال رزرو در حال آماد شدن برای شروع برنامه کوچک
سازی ترازنامه  4/0تریلیون دالری این بانک است.
در هفته شتشته آقای کاپالن از اعضای شورای سیاست بازار باز ،بر لزوم حفظ شکیبایی برای افزایش تورم تاکید
نموده بود .اما آقای دادلی رییس بانک مرکزی نیویورک و معاون بانک مرکزی امریکا ،از افزایش تدریجی نرخ بهره کلیدی
علیرغم پایین بودن تورم سخن شفته است .البته خانم یلن رییس فدرال رزرو در هفته آتی در جکسون هول 1سخنرانی خواهد
نمود که ممکن است اشارهای به سیاستهای آتی فدرال رزرو نیز داشته باشد که بتوان وضعیت روشنتری را برای فعاالن
بازارهای مالی ترسیم نماید .به نظر میرسد رشد حباب شونه بازار سهام امریکا که به واسطه تزریق نقدینگی به این بازار شکل
شرفته و پایین ماندن نرخ بهره در بازار پول ،علیرغم افزایش نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو ،از عوامل نگرانی این بانک
در خصوص پایین بودن طوالنی نرخ بهره کلیدی است.
افزايش سقف بدهی دولت امريکا
با توجه به نزدیک شدن بدهی دولت به سقف تعیین شده  02تریلیون دالری ،کنگره امریکا مجبور است حداکثر تا
پایان ماه سپتامبر در خصوص افزایش این سقف تصمیمشیری نماید .در صورتی که کنگره با افزایش سقف بدهی امریکا
موافقت نماید ،ممکن است دولت امریکا در بازپرداخت اصل و بهره اوراق قرضه سررسیده شده با مشکل رو به رو شده و در
ماه سپتامبر بخشی از دولت تعطیل شود .استیون منوشیلن وزیر خزانهداری شفته بوده در صورت عدم افزایش سقف بدهی،
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نشستی ساالنه در منطقه جکسون هول ایالت وایومینگ که توسط فدرال رزرو کانزاس سیتی برشزار میشود .در این نشست اعضای ارشد بانکهای مرکزی عمده،

صاحبنظران اقتصادی و دانشگاهی برای تبادل نظر در خصوص مسائل روز اقتصاد جهان ،حضور مییابند.
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دولت تنها تا  32سپتامبر توان بازپرداخت بدهیهایش را داشته و در غیر این صورت بخشهایی از دولت علت کمبود هزینه
تعطیل و همچنین دولت مجبور به قصور در بازپرداخت بدهیهایش خواهد بود .برخی از اقتصاددانان هشدار میدهند که قصور
دولت در پرداخت بدهیهایش میتواند منجر به عقب شرد آمریکا به دوره رکود و ایجاد یک بحران اقتصادی جهانی شود .وزیر
خزانهداری آمریکا انجام اقدامات فوق العاده به منظور حفظ سطح پول نقد در ماه مارس سال جاری میالدی را آغاز کرده بود.
در ماه مارس بود که بدهی دولت واشنگتن به سقف قانونی  02تریلیون دالریاش رسید .از جمله اقدامات وزارت خزانهداری
آمریکا در این زمینه ،تعویق سرمایهشتاری در صندوقهای بازنشستگی کارمندان فدرال بود .در حال حاضر نیز بدهی دولت در
مرز  02تریلیون دالر قرار دارد.
همچنین آقای کاشکاری از اعضای کمیته سیاست بازار باز فدرال رزرو عنوان داشته که این بانک باید احتمال
افزایش سقف بدهیهای دولت را برای اجرای برنامه کوچکسازی ترازنامه این بانک مد نظر قرار دهد .فروش همزمان اوراق
قرضه از سوی دولت و فدرال رزرو میتواند سبب افزایش بیش از انتظار بازده اوراق قرضه امریکا شده و تاثیرات نامطلوبی بر
بازارهای مالی امریکا داشته باشد .آقای کاشکاری از لزوم توجه به این مقوله در تعیین میزان فروش اوراق قرضه توسط بانک
مرکزی امریکا سخن شفته است.

منطقه يورو
صورتجلسه نشست ماه ژوئیه بانک مرکزی اروپا حاکی از آن بود که تقویت اخیر یورو ،بانک مرکزی اروپا را برای پیشبرد
سیاستهای پولی با مشکل مواجه نموده است .مقامات بانک مرکزی اروپا نسبت به تهدید افزایش ارزش یورو هشدار داده و
معتقدند احتمال دارد یورو بیش از این هم تقویت شود .آنان در نشست سیاستی بانک مرکزی اروپا که در ماه شتشته برشزار
شد ،در مورد روند صعودی یورو و تغییرات ناشی از آن در اقتصاد منطقه و دیگر نقاط جهان ابراز نگرانی کرده بودند .الزم به
ذکر است ،نرخ یورو در برابر دالر از ابتدای سال جاری ،حدود  13درصد تقویت شده و در ماه جاری به بیشترین سطح از ابتدای
سال  0215رسیده است .انتظار میرود ،بانک مرکزی از روند صعودی نرخ یورو جلوشیری کند .زیرا اشر این امر تداوم یابد،
مجبور خواهد شد روند اجرای سیاست های پولی جدید (کوچکسازی ترازنامه) را کند نماید .در صورت کاهش تدریجی برنامه
خرید ماهانه اوراق قرضه در ماههای آتی ،به احتمال زیاد تقویت یورو تشدید شده و این امر به اقتصاد منطقه آسیب وارد خواهد
ساخت.
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آمارهاي اقتصادي
بر اساس آمار مقدماتی منتشره ،تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سالجاری نسبت به فصل شتشته ،مطابق با
پیشبینی بازار  2/6درصد رشد نمود .رشد متکور برای فصل اول  2/5درصد شزارش شده بود .تولید ناخالص داخلی فصل دوم
نسبت به فصل مشابه سال شتشته نیز بیش از پیشبینی بازار  0/0درصد رشد داشت .علیرغم آن که رشد تولید ناخالص داخلی
آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو ،از  2/7درصد فصل اول به  2/6درصد در فصل دوم کاهش یافت؛ رشد چشمگیر تولید
ناخالص داخلی اسپانیا و هلند توانست تاحدی آن را جبران نماید .الزم به ذکر است ،رشد متکور برای فرانسه و ایتالیا در فصل
دوم سال جاری نسبت به فصل قبل بدون تغییر به ترتیب 2/5و  2/4درصد شزارش شد.
شاخص بهای مصرف کننده در ماه ژوئیه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال شتشته مطابق با پیشبینی بازار1/3 ،
درصد افزایش یافت .رشد بخش خدمات ،حمل و نقل و تعطیالت فصلی به باالترین سطح در ماه ژوئیه؛ عمدهترین عامل افزایش
نرخ تورم به شمار میرود .الزم به ذکر است ،تورم پایه (تورم به استثنای نوسانات بهای انرژی و مواد غتایی) از  1/1درصد ماه
ژوئن سال جاری به  1/0درصد در ماه ژوئیه مطابق با پیشبینی بازار افزایش یافت .در حالی که تورم همچنان کمتر از نرخ هدف
بانک مرکزی اروپا ( 0درصد) می باشد ،اما افزایش  2/1واحد درصدی تورم پایه در ماه ژوئیه نسبت به ماه شتشته ،حاکی از
نزدیک شدن رشد قیمتها به نرخ مورد انتظار این بانک میباشد.
رشد تولیدات صنعتی در ماه ژوئن سال جاری نسبت به ماه قبل بیش از پیشبینی بازار 2/6 ،درصد کاهش نشان داد.
بازار پیشبینی میکرد ،تولیدات متکور در ماه ژوئن  2/5درصد افت نماید .کاهش  1/9درصدی تولید کاالهای سرمایهای و 1/0
درصدی تولید کاالهای بادوام در ماه ژوئن عامل اصلی کاهش رشد متکور به شمار میرود .تولید صنعتی در آلمان و فرانسه
کاهش نشان داده اما منطقه یورو شاهد افت شدید تولیدات متکور در ایرلند و مالت بود .در مقیاس ساالنه رشد تولیدات صنعتی
از  3/6درصد ماه مه به  0/6درصد در ماه ژوئن سال جاری کاهش یافت .این امر تا حدی نگرانکننده است زیرا رشد متکور
هنوز به قدری بهبود نیافته تا به باالترین سطح تاریخی ( 9/0درصد) سال  0212نزدیک شردد.
آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
بر اساس آمار مقدماتی منتشره ،تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل قبل کمتر از پیشبینی
بازار 2/6 ،درصد رشد نمود .پیشبینیها از رشد  2/7درصدی آن حکایت داشت .مصرف خانوار ،سرمایهشتاری داراییهای ثابت
و مخارج دولت از عوامل تاثیرشتار بر رشد متکور بودند .اما کاهش مازاد تجاری در ماه ژوئن آن را تعدیل نمود .رشد تولید
ناخالص داخلی فصل دوم سال نسبت به فصل مشابه سال شتشته بیش از پیشبینی بازار  0/1درصد اعالم شد .این رقم
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بیشترین سطح از سال  0214بوده و احتمال پیروزی آنگال مرکل در انتخابات  04سپتامبر که برای چهارمین دوره کاندید
سمت صدراعظمی میباشد را تقویت نموده است.
ايتالیا
طبق آمار مقدماتی منتشره ،تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل اول مطابق با پیشبینی
بازار در سطح  2/4درصد ثابت بود .تقویت تقاضای داخلی عامل اصلی رشد متکور بوده که به واسطه آمار تجاری نه چندان
مطلوب محدود شردید .رشد تولید ناخالص داخلی فصل دوم سال جاری نسبت به فصل مشابه سال شتشته بیش از پیشبینی
بازار  1/5درصد (بیشترین سطح  6سال اخیر) اعالم شد .پیشبینیها از رشد  1/4درصدی تولیدات متکور حکایت داشت.

انگلستان
روز سه شنبه ،اتحادیه اروپا اولین پیشنهاد رسمی انگلیس برای سامان دادن به روابط تجاری لندن با این اتحادیه پس
از برکسیت را رد و در پاسخ تاکید کرد "ما مطابق با ماده  52معاهده لیسبون پیشنهاد مطرح شده از سوی انگلیس برای روابط
آینده را مورد توجه قرار می دهیم .اما تنها زمانی این مسائل را می توانیم در دستور کار قرار دهیم و به آنها بپردازیم که در
خصوص شروط خروج قاعده مند انگلیس از اتحادیه اروپا به پیشرفت کافی رسیده باشیم و انگلیس نیز به یک کشور ثالث
تبدیل شده باشد ".الزم به ذکر است دور بعدی متاکرات برکسیت  08اوت برشزار خواهد شد.
آمارهاي اقتصادي
بر اساس اعالم اداره آمار ملی ،تورم در ماه ژوئیه نسبت به ماه شتشته بر خالف پیشبینی بازار ،در سطح  0/6درصد
ثابت ماند .بازار پیشبینی مینمود ،نرخ متکور به  0/7درصد افزایش یابد .کاهش بهای سوخت که تاحدودی به واسطه رشد
بهای مواد غتایی ،پوشاک و فعالیتهای بخش خدمات تعدیل شردید؛ دلیل عمده تثبیت نرخ تورم بود .شایان ذکر است،
شاخص بهای مصرفکننده در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل 2/1 ،درصد کاهش نشان داد .اما به نظر میرسد روند رشد قیمتها
طی ماههای آتی صعودی باشد .زیرا بانک مرکزی انگلیس در ابتدای ماه اوت سالجاری پیشبینی نمود ،نرخ تورم در ماه اکتبر
به حدود  3درصد خواهد رسید.
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از سوی دیگر آمار منتشره اداره ملی نشان داد ،متوسط درآمد هفتگی با احتساب پاداشها در سه ماهه منتهی به
ژوئن نسبت به دوره مشابه سال شتشته بیش از پیشبینی بازار 0/1 ،درصد رشد نمود .بازار پیشبینی مینمود متوسط درآمدها
در دوره متکور  1/8درصد افزایش یابد .رشد درآمدها توانسته فاصله موجود با تورم فعلی را تاحدی کاهش دهد .در نتیجه
خانوارهای انگلیسی در حال حاضر کمتر از ماههای قبل تحت فشار قرار دارند .الزم به ذکر است درآمدهای متکور برای سه
ماهه منتهی به ماه مه سال جاری از  1/8به  1/9درصد مورد تجدیدنظر صعودی قرار شرفت.
اداره متکور اعالم کرد نرخ بیکاری از  4/5درصد ماه مه به  4/4درصد در ماه ژوئن (پایینترین سطح  40اخیر)
کاهش یافته است .بازار پیشبینی میکرد نرخ بیکاری نسبت به ماه قبل تغییری نشان ندهد .این امر همراه با بهبود اشتغال
همراه بود .به طوری که استخدام نیروی کار طی سه ماه اخیر  105هزار نفر و از ابتدای سال جاری تاکنون 338 ،هزار نفر
افزایش یافته است .متقاضیان بیمه بیکاری در ماه ژوئیه نسبت به ماه شتشته 4 ،هزار و دویست نفر کاهش نشان داد .آمار
متکور برای ماه ژوئن از  3هزار و  922نفر به  3هزار و  522نفر مورد تجدید نظر قرار شرفت.
انتظارات پیرامون اقدام بانک مرکزی انگلیس برای افزایش نرخهای بهره ،طی چند هفته شتشته کاهش یافته است.
آمار اخیر نرخ تورم که اندکی کمتر از انتظار بازار بود ،نیز احتمال عدم افزایش نرخهای بهره در نشست آتی بانک مرکزی را
تقویت مینماید .علیرغم کاهش احتمال افزایش نرخهای بهره ،عناصر عمده بازار کار انگلیس نظیر بیکاری ،اشتغال و  ....در
هفته شتشته قویتر از انتظار بودند و بر بهبود دورنمای اقتصاد داللت دارند .اما ،الزم است آمار اقتصادی از تقویت پایداری
برخوردار شردند تا انتظارات پیرامون افزایش نرخهای بهره در سال جاری نیز تقویت شردند.
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ژاپن
تخمینهای اولیه ،رشد  1/6درصدی تولیدات صنعتی را در ماه ژوئن پیشبینی نموده بود و انتظار میرفات تولیادات
صنعتی در سه ماهه آوریل تا ژوئن نسبت به فصل قبل  1/9درصد رشد نماید .همین امر احتمال رشد تولید ناخاالص داخلای
این کشور در فصل دوم را تقویت نموده بود .اما تجدیدنظر نهایی نشان داد که تولیدات صنعتی این کشور در ماه ژوئن نسبت
به ماه قبل فراتر از تخمینهای اولیه با نرخ  0/0درصد افزایش یافته است .این رشد که ناشی از افزایش تولید به طور تقریبی
در تمامی شروههای صنعتی بود ،همانطور که انتظار میرفت توانست بر تولیدناخالص داخلی تأثیر مثبت بگتارد .به نحوی کاه
بر اساس تخمینهای اولیه ،تولید ناخالص داخلی ژاپن در فصل دوم نسبت به فصل مشابه سال قبل  4درصد افزایش یافته که
بسیار بیشتر از رشد  0/5درصدی مورد انتظار است .در مقیاس فصلی نیز تولیدناخالص داخلی این کشور  1درصد رشد نمود که
بیشتر از رشد  2/6درصدی مورد انتظار بود .این باالترین نرخ رشد از فصل اول سال  0215است و از این جهت کاه مصارف
خصوصی عامل اصلی پدیدآورنده آن بود بسیار حائز اهمیت تلقی مایشاود .مصارف خصوصای  2/5واحاد درصاد ،مصاارف
سرمایهای  2/4واحد درصد و مخارج دولت  2/1واحد درصد از رشد یک درصدی این فصل را ایجاد نمودند .باه ایان ترتیاب
اقتصاد ژاپن برای ششمین فصل متوالی رشد نمود که طوالنیترین دوره از سال  0226است.
با وجود آنکه ارقام تولید ناخالص داخلی در فصل دوم نشاندهنده تداوم روند بهبود اقتصاد ژاپن اسات اماا همچناان
بعید به نظر میرسد که بانک مرکزی ژاپن هم راستا با همتایان خود اقدامی در خصوص کاهش سیاساتهاای پاولی نمایاد.
هفته آینده آمار مربوط به شاخص قیمت مصرفکننده در ماه ژوئیه منتشر خواهد شد که دید مناسبتری در این خصوص باه
دست خواهد داد .پیشبینیها حاکی از افزایش  2/1واحد درصدی این شاخص و رسیدن آن به رقم  2/5حکایت دارد که هنوز
فاصله بسیار زیادی با نرخ  0درصدی مورد هدف بانک مرکزی داشته و بنابراین به نظر میرسد بانک مرکزی ژاپن تغییری در
سیاستهای فعلی خود ایجاد نکند.

چین
تولید صنعتی در ماه ژوئیه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال شتشته کمتر از پیشبینی بازار 6/4 ،درصد رشد نمود.
پیشبینیها از رشد  7/0درصدی تولید متکور حکایت داشت .این رقم ضعیفترین نرخ رشد از ماه ژانویه سال جاری بوده و
کندی رشد تولیدات کارخانهای و افت تولید محصوالت معدنی در رشد متکور دخیل بودهاند .الزم به ذکر است رشد تولید
صنعتی در ماه ژوئن 7/6 ،درصد شزارش شده بود.
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طبق اعالم اداره آمار ملی ،سرمایهشتاری داراییهای ثابت در فواصل ماههای ژانویه تا ژوئیه سالجاری نسبت به
دوره مشابه سال شتشته کمتر از پیشبینی بازار 8/3 ،درصد رشد نمود .بازار انتظار داشت رشد متکور  8/6درصد باشد .با این
وجود ،این رشد  2/0واحد درصد از دوره مشابه سال شتشته بیشتر بود .در هفت ماهه اول سالجاری ،میزان سرمایهشتاریها در
بخش کارخانجات سنتی افت نموده و در کارخانجات دارای تکنولوژی پیشرفته و تجهیزات ،رشد سریعی به خود اختصاص داده
است.
صندوق بین المللی پول روز سهشنبه در شزارش ساالنه سالمت اقتصادی ،پیشبینی رشد اقتصادی چین برای سال
 0217را از  6/0به  6/7درصد افزایش داد .اما درمورد افزایش بدهی دومین اقتصاد بزرگ جهان هشدار داده و تاکید کرد چین
باید مشکل رشد بدهیها را حل کند .به نظر میرسد ،اقتصاد چین به اندازه کافی تقویت شده که صندوق بینالمللی پول
چشمانداز و پیش بینی رشد خود را برای این کشور افزایش داده است .بنا بر اعالم این نهاد انتظار می رود چین تا سال 0201
از رشد  6/4درصدی برخوردار شردد.
نرخ بهره يوآن چین در آخرين روز کاري هفته گذشته
دوره
نرخ بهره

شايبور
(بین بانکی)
يوآن مرجع

يکشبه
 1/5388

 ماهه

 3ماهه 

 9ماهه

 21ماهه

 4/3443

 4/3533

 4/3921

 4/4323

 -

 -

 -

 4/38

روسیه
وزیر توسعه اقتصادی روسیه اعالم نموده روسیه در حالی اجرای سیاستهایی برای کاهش وابستگی اقتصاد این
کشور به دالر امریکا است .آقای ماکسیم اورشکیم همچنین عنوان داشته بانک مرکزی با اجرای سیاستهایی همچون کاهش
نرخ تسهیالت روبلی در مقابل انواع دالری ،سعی دارد وامشیری دالری اقتصاد روسیه را کاهش دهد .بانک مرکزی با این
سیاست سهم بدهی خارجی دالری را به  62درصد کل بدهیها در ماه اوت کاهش داده که پایینترین سطح از سال 0214
بوده است .همچنین روسیه سرمایهشتاری در اوراق قرضه امریکایی را به  5/4میلیارد دالر کاهش داده است .وی عنوان داشته
هر چند وامشیری به روبل در حال افزایش است اما هنوز برای اینکه عنوان شود اقتصاد روسیه نیازی به دالر ندارد بسیار زود
است.
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ترکیه
متوسط نرخ بیکاری سه ماه منتهی به مه به  12/0درصد رسید .در سه ماه منتهی به آوریل میانگین نرخ بیکاری
 12/5درصد اعالم شده بود .هر چند نرخ بیکاری در ترکیه رو به کاهش است اما این امر با توجه به فصل تابستان و رونق
شردشگری طبیعی به نظر میرسد و نمیتوان آن را نشانه مثبتی از بهبود بازار کار در ترکیه دانست .در مقایسه با وضعیت
بازار کار در فصل تابستان در سالهای شتشته هنوز نرخ بیکاری باالست.
تحوالت بازار ارزهاي عمده

روز جمعه شتشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش دالر در برابر ین و فرانک سوئیس به ترتیب 2/20 ،و  2/09درصد
تقویت شد .روز جمعه شتشته نسبت به جمعه ماقبل آن ارزش یورو و پوند در برابر دالر امریکا به ترتیب  2/50و  1/24درصد
درصد تضعیف شد .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته شتشته هر یورو در محدوده  1/1705-1/1780دالر و هر
پوند در محدوده  1/0868-1/0964دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  129/01-112/68ین متغیر بود.
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عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
 صورت جلسه بانک مرکزی امریکا در ماه ژوئیه که نشان داد فدرال رزرو از کاهش تورم نگران است عاملی
برای تضعیف دالر بود .چون احتمال افزایش نرخ بهره و عادی سازی سیاستهای پولی را کاهش داد.
 ناتوانی ترامپ در برقرای تعامل سازنده با بدنه حاکمیتی در این کشور و تردید در صالحیت وی برای
زمامداری اقتصاد امریکا باعث شد تا دالر در روز پایانی هفته در برابر سایر ارزها به خصوص ین ژاپن
کاهش یابد.
عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 کاهش نسبی تنش بین امریکا و کره شمالی در ابتدای هفته فرصتی در اختیار دالر قرار داد که تا حدودی
زیانهای دو هفته قبل را جبران نماید.
 انتشار برخی شاخصهای اقتصادی مثبت از جمله خرده فروشی در امریکا نشان داد که مخارج مصرفی
همچنان نقش موثری در رشد اقتصادی امریکا دارد .این موضوع به نفع دالر بود چون شانس افزایش نرخ
بهره توسط فدرال رزرو را تقویت نمود.
 صورتجلسه ماه ژوئیه بانک مرکزی اروپا که روز پنجشنبه منتشر شد نشان میداد این بانک از افزایش
ارزش یورو در برابر دالر و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی منطقه یورو نگران است .این موضوع یکی از
دالیل اصلی افت یورو در برابر دالر در روزهای پایانی هفته بود.
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نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاري هفته گذشته
بهره (درصد)

 3ماهه 

 ماهه

نامارز

 9ماهه

 21ماهه

دالر

 2/32471

 2/48339

 -

 2/71311

يورو

 -3/37787

 -3/33424

-

 -3/13472

پوند

3/17778

 3/43823

 -

 3/89394

فرانک

 -3/71853

 -3/38233

 -

 -3/83433

ين

 -3/33853

 -3/33387

-

 3/23943

درهم امارات

 2/81383

 2/73133

-

 1/28233

لیر ترکیه

 23/2358

 23/2493

 23/1178

 23/1753

نااطمینانی و ریسک مهمترین عوامل نوسانات بازار ارز در هفته شتشته بودند .البته دامنه نوسان هفتگی ارزها در
مقابل یکدیگر به طور نسبی محدود بود .علت این موضوع اصالح قیمتی بود که بازار ارز در میانه هفته تجربه کرد .در مجموع
هفته شتشته شاخص دالر  2/39درصد تقویت شد .با اینکه دالر هفته شتشته در برابر اکثر ارزهای اقتصادهای نوظهور تضعیف
شد .ولی چون در مقابل اکثر ارزهای سبد ارزی تقویت شد ،شاخص دالر هفته شتشته را با افزایش به پایان رساند .پوند
استرلینگ بدترین عملکرد را در میان ارزهای مورد بررسی در هفته شتشته داشت و بیش از یک درصد در برابر دالر تضعیف
شد .دالر امریکا در برابر فرانک سوئیس و یوآن چین پیشروی اندکی داشت .در مقابل ،دالر در برابر سایر ارزهای عمده،
نوظهور و وابسته به کاال هفته را با کاهش به پایان رساند.
شاخصهای اقتصادی منتشره آمریکا در هفته شتشته بسیار خوب بود .شزارش خردهفروشی فراتر از انتظار بود .این
موضوع میتواند در موضع شیری فدرال رزرو در رابطه با سیاست پولی بسیار تاثیر شتار باشد .دادلی یکی از روسای فدرال رزرو
هفته شتشته ضمن تاکید بر تقویت شرایط اقتصادی در امریکا رشد اقتصادی فعلی این کشور را نزدیک به  0درصد ارزیابی
نمود .او عنوان داشت که فشردشی بازار کار در این کشور در حال افزایش است و فدرال رزرو در رابطه با خروج از سیاست
آسان پولی تاکنون متانت زیادی نشان داده است .اظهارات یک ماه شتشته مقامات عالی رتبه فدرال رزرو نشان میدهد نیاز به
کوچکسازی ترازنامه بانک مرکزی آمریکا از ماه سپتامبر سال جاری به یک نیاز و باور تبدیل شده است .با توجه به در پیش
بودن نشست روسای بانک های مرکزی در جکسون هول در هفته آینده به احتمال زیاد این موضوع با شفافیت بیشتری توسط
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مقامات فدرال رزرو ابراز خواهد شد که میتواند به عنوان عامل مثبتی برای تقویت دالر عمل نماید .البته رفتارهای غیر منتظره
رئیس جمهور آمریکا و تنشهای سیاسی ناشی از آن را نباید نادیده شرفت .ناهماهنگی ترامپ با سایر مقامات نظامی و سیاسی
و حتی هم حزبیهای خود این نگرانی را تشدید نموده که وی در عرصه سیاسی و اقتصادی آمریکا در حال منزوی شدن است.
این موضوع بر عملکرد اقتصادی و اجرای وعده های انتخاباتی وی تاثیر منفی خواهد داشت .تنش آمریکا و کره شمالی و
برشزاری مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی که روز دوشنبه هفته آتی آغاز خواهد شد میتواند ضمن تشدید تنش،
زمینه تضعیف دالر به خصوص در برابر ین را فراهم سازد .هفته شتشته با کم شدن تنش میان آمریکا و کره شمالی دالر تا
مرز  111ین نیز پیشرفت اما در پایان در نرخ  129/86ین به کار خود پایان داد.
مهمترین تحول منطقه یورو در هفته شتشته حمله تروریستی در بارسلون اسپانیا بود .حمالت تروریستی در اروپا در
هفتهها و ماههای اخیر هنوز نتوانسته تاثیر چندانی بر اقتصاد و ارزش واحد پول مشترک داشته باشد .اما اشر فضای ریسک
شریزی ایجاد شده در بازارهای مالی تشدید شود به احتمال زیاد بر عملکرد اقتصادی و ارزش یورو تاثیر منفی خواهد داشت.
نباید فراموش کرد موضع اخیر بانک مرکزی اروپا که نشان دهنده آمادشی این بانک برای تغییر سیاستهای پولی از شرایط
بسیار آسان به شرایط طبیعی است ،در حفظ جایگاه یورو در برابر سایر ارزها و به خصوص دالر در فضای ریسک شریزی
کنونی بسیار موثر بوده است.
صورتجلسه بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئیه هفته شتشته منتشر شد و نشان داد که بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز
و تأثیر آن بر تورم نگران است .شایان ذکر است از ابتدای سال جاری میالدی یورو  13درصد در برابر دالر تقویت شده است.
پوند استرلینگ متاثر از اخبار اقتصادی و مواضع احتیاطی بانک مرکزی این کشور تضعیف شد .هفته شتشته برخی آمار
اقتصادی از جمله بازار اشتغال و مخارج مصرفی انگلیس نشان از تقویت داشت .اما شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئیه
کاهش یافت .کاهش تورم به همراه تجدید نظر نزولی در رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی ،بازار را متقاعد ساخت که بانک
مرکزی انگلیس عجلهای برای عادی سازی سیاست پولی (افزایش نرخ بهره) حداقل در سه ماهه سوم سال جاری میالدی
ندارد.
ارزهای وابسته به کاال به دلیل اخبار و شاخصهای اقتصاد داخلی این کشورها تقویت شد .شاخصهای بازار کار در
استرالیا بهبود را نشان داد .بانک مرکزی استرالیا تمایلی به افزایش بیشتر ارزش واحد پول این کشور در برابر دالر آمریکا ندارد
و به صراحت این موضوع را بیان نموده است .اما جریان فروش دالر آمریکا در برابر دالر استرالیا در هفته شتشته باعث تقویت
واحد پول این کشور شد .در کانادا با توجه به اینکه شاخص قیمت مصرف کننده در حال رشد است بانک مرکزی این کشور به
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صورت جدی در صدد مقابله با تورم بر آمده است .شزارشهای منتشر شده از این بانک نیاز به افزایش مجدد نرخ بهره کلیدی
را تایید می نماید.
در بین ارزهای نوظهور تنها یوآن چین بود که در هفته شتشته در برابر دالر تضعیف شد .سایر ارزهای نوظهور مورد
بررسی در این شزارش در برابر دالر تقویت شدند که راند آفریقای جنوبی بیشترین افزایش را در این بین داشت.

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته شتشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن ،به طور تقریبی ثابت ماند .نوسانات هفته شتشته قیمت
طال در بازار نیویورک در محدوده  1071/58-1087/95دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.

در پی رشد بهای طال در هفته ما قبل ،در روزهای ابتدایی هفته شتشته تحت تاثیر رشد بهتر از انتظار ارقام خرده
فروشی امریکا و بروز عالئمی از سوی کره شمالی مبنی بر به تعویق افتادن حمله احتمالی موشکی به جزیره شوام ،بهای فلز
زرد دچار افت شد .اما با انتشار صورت جلسه ماه ژوئیه فدرال رزرو در روز چهارشنبه که از وجود نگرانیهای جدی در بین
اعضای کمیته سیاست بازار باز فدرال رزرو در خصوص کاهش تورم حکایت داشت ،بهای طال دوباره افزایش یافت .با تاکید
آقایان کاپالن و کاشکاری دو تن از روسای منطقهای فدرال رزرو بر لزوم حفظ صبر بیشتر در افزایش نرخ بهره کلیدی و
همچنین برنامه امریکا و کره جنوبی برای اجرای رزمایش مشترک ،طال در روز پایانی هفته نیز به روند صعودی ادامه داد.
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تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته شتشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 2/63 ،درصاد کااهش یافات .باه
نرخها ی پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکاا در محادوده  47/29-48/51دالر معاملاه شردیاد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  47/59دالر قرار شرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته شتشته نسبت به جمعاه
هفته ماقبل آن 1/19 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنات باه نارخهاای پایاان وقات باازار نیویاورک در دامناه
 52/60-50/70دالر معامله شردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن باه  51/18دالر رساید .باه نارخهاای پایاان وقات باازار
نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  48/27-49/46دالر معامله شردید .متوسط هفتگی بهای هر بشاکه آن
در سطح  48/67دالر قرار شرفت که در مقایسه با آخرین نرخ هفته شتشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعاه هفتاه ماقبال آن،
 0/63درصد کاهش یافت.
قیمت نفت در اوایل هفته شتشته روند نزولی داشت اما در روزهای پنجشنبه و جمعه بازار روند صعودی به خود شرفت
و قیمتها بار دیگر افزایش یافت .در مجموع متوسط قیمت نفت در هفته شتشته نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت .در اوایل
هفته تقویت شاخص دالر و ضعف تقاضای نفت پاالیشگاههای چینی در ماه ژوئیه سبب شد قیمتها کااهش یاباد .شازارش
منتشره توسط  EIAدر روز سه شنبه نشان داد که موجودی ذخایر نفت امریکا در هفته ماقبل با  8/95میلیون بشکه کاهش به
رقم  466/5میلیون بشکه رسیده که کمترین میزان از ژانویه  0216است .کاهش ذخایر نفت امریکا که برای هفتماین هفتاه
متوالی اتفاق میافتاد ،بیش از دو برابر میزان مورد انتظار یعنی  3/1میلیون بشکه بود .با این وجود ذخایر بنزین به اندازهای که
انتظار میرفت کاهش نیافت .به عالوه این شزارش نشان داد که تولید نفت امریکا در هفته ماقبل با  2/1میلیون بشکه در روز
افزایش نسبت به هفته قبل از آن به  9/5میلیون بشکه در روز رسیده است .افزایش تولید نفت امریکا و کاهش تقاضای بنزین
نگرانی بازار از بازششت مازاد عرضه را افزایش داد و باعث ادامه روند نزولی قیمت در بازار شد .اما روز پنجشنبه کاهش ذخاایر
نفت امریکا به ویژه در شهر کوشین توجه بازار را به خود جلب نمود و سبب تقویت قیمتها شد.شزارش  EIAنشاان داد کاه
ذخایر نفت امریکا در شهر کوشین که از اهمیت ویژهای برخوردار است ،بیش از یک میلیون بشاکه کااهش یافتاه اسات .بار
اساس این شزارش ذخایر تجاری امریکا با  13درصد کاهش نسبت به بیشترین میزان در ماه مارس به  466/5میلیون کاهش
یافته که کمتر از سال  0216است .روز جمعه تضعیف دالر و کاهش تعداد دکلهای نفتی سبب شد قیمتها بار دیگر افزایش
یابد .تعداد دکلهای نفتی با  5عدد کاهش در هفته شتشته به  763عدد رسید .به این ترتیب نفت برنات هفتاه شتشاته را باا
اندکی افزایش به پایان رساند و نفت خام امریکا نیز اندکی کاهش یافت.
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 ۱۷ﺍﻭﺕ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۱۸ﺍﻭﺕ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

93411
12723
10963
11782
09720
12964
141075
128121
128230
5073
4759
21994
19537
7354
12165

93853
12757
11068
11736
09725
12868
140736
127158
127030
5080
4755
21999
19753
7384
12177

93541
12619
11019
11768
09659
12891
140480
128115
127275
5062
4720
22025
19729
7433
12264

93622
12684
10957
11725
09631
12868
140556
128644
128515
5103
4709
21751
19703
7388
12203

93434
12586
10921
11762
09646
12876
140903
128795
129580
5272
4851
21675
19470
7324
12165

93613
12674
10986
11755
09676
12893
140750
128167
128126
5118
4759
21889
19639
7377
12195

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۷/۰۸/۱۸
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

039
072
002
052
029
104
008
000
075
1190
063
084
1314
019
126

021
016
004
023
006
085
014
070
071
195
303
047
107
105
040
ﴰﺎﺭﻩ۲۲
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

