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خالصه
در امریکا ،رشد اقتصادی فصل دوم به  3درصد مورد تجدید صعودی نظر قرار گرفت .شاخص بهای مصرف شخصی ماه
ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئیه سال گذشته  1/4درصد رشد نمود که برابرر برا رشرد سراننه آن در مراه ژوئر برود .اشرتاال
غیرکشاورزی رشدی کمتر از انتظارداشت و بیکاری به  4/4درصد افزایش یافت .اما درآمد و هزینههای مصرف شخصی ماه
ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئ رشد خوبی داشت.
در منطقه یورو ،بر اساس آمار مقدماتی منتشره ،نرخ تورم از  1/3درصد ماه ژوئیره بره  1/5درصرد در مراه او (بریش از
پیشبینی بازار ،افزایش یافت.
در انگلیس ،بهای مسک در ماه او سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته 2/1 ،درصد رشد داشت.
در ژاپ  ،مصرف خانوار در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل از آن  1/9درصد کاهش یافت .افزایش قیمت مواد خوراکی ترازه و
سبزیجا به د لیل بدی آب و هوا سبب شده خانوارهای ژاپنی از خرید سرایر اقر م مصررفی خرودداری نماینرد .در نتیجره
شاخص قیمت مصرفکننده در ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها  0/1درصد افزایش یافت و فاصله بسیار زیرادی
تا تورم  2درصدی مورد هدف بانک مرکزی دارد.
در چی  ،شاخص رسمی مدیران خرید تولیدا کارخانهای مؤسسه مارکیت از  51/4واحد ماه ژوئیه به  51/7واحد در ماه
او سال جاری افزایش یافت.
در بازار ارز ،شاخص دنر در حالی در هفته گذشته تقویت شد که ع ئم و نشانهها جهت نزولی را برای دنر نشان
میدادند .گزارشهای اقتصادی که در هفته گذشته منتشر شد نتوانست انتظارا را براورده نماید .با ای حال به نظر میرسد
بازار ارز امید زیادی به افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر بسته است.
بهای ط در هفته گذشته در مقایسه با هفته ما قبل افزایش یافت .پرتاب موشک بالستیک کره شمالی به سمت اقیانوس
آرام از فراز آسمان ژاپ  ،اظهارا ترامپ مبنی بر روی میز بودن تمام گزینه های برای مقابله با پرتاب هرای موشرکی کرره
شمالی و کارساز نبودن گفتگوی سیاسی ،عدم رشد شاخص بهای مصرف خصوصی امریکا ،عدم افرزایش مناسرب اشرتاال
غیرکشاورزی و افزایش نرخ بیکاری به  4/4درصد در امریکا ،از مهمتری دنیل نوسانا بهای ط بودند.
قیمت نفت خام امریکا هفته گذشته  1/21درصد کاهش یافت اما نفت برنت  0/55درصد افزایش داشت .ادامه تعطیلی
پانیشگاه های نفت در ایان تگزاس و لوئیزیانا به دلیل سیل و آب گرفتگی و نبود تقاضا علت عمده کاهش قیمت نفت در
امریکا بود.
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امريکا
رشد اقتصادی
بر اساس ارقام منتشر شده در بازبینی دوم ،اقتصاد امریکا در فصل دوم  2017در مقایسه با فصل دوم سال قبل3 ،
درصد رشد نموده که  0/3واحد درصد بیشتر از مقدار مورد پیشبینی شده و بانتری نرخ رشد فصلی در مقیاس ساننه در 2
سال گذشته بوده است .نرخ رشد اقتصادی ای کشور در فصل دوم در تخمی اولیه  2/5درصد اع م شده بود .بهبود رشد
مصرف از  2/8به  3/3درصد و رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی از  2به  3/5درصد و همچنی واردا از  2/1به  1/5درصد
از دنیل تجدید نظر صعودی در ارقام رشد اقتصادی فصل دوم بوده است .البته در ای فصل نرخ رشد هزینههای دولتی از 0/7
به  -0/3درصد و صادرا از  4/1به  3/7درصد تجدید نظر شده که تا حدودی از افزایش بیشتر نرخ رشد اقتصادی ای فصل
کاست.
بر اساس گزارش اداره کل تجزیه و تحلیل اقتصادی امریکا ،در فصل دوم در مقایسه با فصل دوم سال قبل ،شاخص
بهای مصرف شخصی  0/9درصد افزایش یافته است .در فصل نخست رشد ساننه ای شاخص  2درصد اع م شده بود.
دونالد ترامپ با اشاره به رشد  3درصدی اقتصاد ای کشور در سخنرانی هفته گذشته خود ،عنوان داشته در صور
تصویب نیحه کاهش نرخ مالیاتی در کنگره امریکا ،نرخهای بانتر رشد اقتصادی نیز قابل دسترس خواهد بود .وی عنوان
داشته با کاهش نرخ مالیا بر شرکتها از  35درصد کنونی به  15درصد ،قدر رقابتی اقتصاد امریکا افزایش خواهد یافت.
همچنی در نیحه جدید معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای امریکایی که تولید خود را به داخل ای کشور منتقل نمایند،
پیشبینی شده است .بر اساس گفتههای قبلی وزیر خزانهداری امریکا ،قرار بود تا پایان ماه او طرح اص ح قوانی مالیاتی
امریکا به کنگره ارائه شود .در هفته گذشته آقای منوشی وزیر خزانهداری ای کشور گفته نسخه اولیه ای طرح برای
نمایندگان ارائه شده و جزئیا آن تا پایان ماه سپتامبر به صور عمومی اع م خواهد شد .وی اع م امیدواری نمود تا پایان
سال جاری ای طرح به تصویب مجلس نمایندگان و کنگره امریکا رسیده و توسط رییس جمهور امضا شود .حال باید دید که
مجلس نمایندگان و کنگره امریکا که اکثریت آن در دست هم حزبیهای ترامپ است با اص ح قوانی مالیاتی که سبب
کاهش درآمدهای دولت خواهد شد موافقت خواهد نمود یا خیر .به نظر میرسد در ماههای اخیر حمایت جمهوریخواهان
کنگره از دولت ای کشور کاهش یافته است .دموکرا ها حتی از تهیه طرح سوال از ترامپ سخ میگویند.
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شاخص بهای مصرف شخصی
شاخص بهای مصرف شخصی به عنوان یکی از شاخصهای مهم تورمی مد نظر فدرال رزرو در ماه ژوئیه در مقایسه
با ماه ژوئ  0/1درصد رشد نموده که کمتر از رشد ماهانه آن در ماه ژوئ است .همچنی شاخص بهای مصرف شخصی در
ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئیه سال گذشته  1/4درصد رشد نمود که برابر با رشد ساننه آن در ماه ژوئ بود .از ای رو تورم
مصرف شخصی در ماه ژوئیه در مقایسه با ژوئ تاییری نداشته اما هنوز با تورم  2درصدی مورد هدف بانک مرکزی امریکا
فاصله دارد .انتشار ای ارقام در هفته گذشته ،تردیدهایی را برای افزایش نرخ بهره کلیدی تا پایان سال می دی  2017شکل
داد.
درآمد و هزينههای مصرف شخصی
درآمد شخصی در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئ  0/4درصد افزایش یافت که بیش از میزان پیشبینی شده بود.
رشد خوب درآمدهای شخصی که از رشد  0/5درصدی حقوق و دستمزدها 0/2 ،درصدی درآمدهای حاصل از اجاره و 0/5
درصدی درآمد حاصل از نگهداری داراییهای مالی سرچشمه گرفته بود .ای موضوع نگرانیها از عدم رشد درآمد شخصی در
ماه ژوئ را رفع نموده و نشان داد در نخستی ماه از فصل سوم ،میزان درآمدهای شخصی رشد خوبی داشته و در صور
بهبود اعتماد در بی مصرفکنندگان ،میتواند سنگ بنای بهبود رشد مصرف در فصل سوم باشد.
همچنی در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئ هزینههای مصرف شخصی  0/3درصد افزایش یافته و رشد ماهانه ای
هزینهها در ماه ژوئ از  0/1به  0/2درصد مورد تجدید نظر قرار گرفت .تجدید نظر صعودی در ارقام هزینههای مصرف
شخصی ماه ژوئ یکی از دنیل افزایش رشد مصرف در فصل دوم بوده است .هزینههای شخصی در واقع مهمتری بخش
تشکیل دهنده مصرف امریکا است .در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه قبل از آن هزینههای شخصی برای خرید کانهای بادوام
 0/5درصد ،کانهای غیربادوام  0/5درصد و هزینههای مصرف خدماتی  0/2واحد درصد رشد داشته است .رشد مطلوب
هزینههای مصرف شخصی برای خرید کانهای بادوام نشان از وجود اعتماد خوب در بی مصرفکنندگان دارد .در چنی
شرایطی و با توجه به رشد خوب درآمدها در ماه ژوئیه انتظار بهبود رشد هزینههای مصرف شخصی در ماه او نیز وجود دارد.
افزایش نسبی اشتاال مهمتری عامل افزایش درآمدهای شخصی در ماه ژوئیه و افزایش اعتماد در بی مصرفکنندگان بوده
است.
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اشتغال
اشتاال بخش غیرکشاورزی امریکا در ماه او در مقایسه با ماه قبل از آن  155هزار نفر افزایش یافته که  24هزار
نفر کمتر از میزان پیشبینی شده بود .همچنی افزایش ماهانه اشتاال ای بخش در ماه ژوئیه از  209هزار به  189هزار نفر
مورد تجدید نظر نزولی واقع شد تا نرخ بیکاری نیز از  4/3درصد در ماه ژوئیه به  4/4درصد در ماه او افزایش یابد .بر اساس
یافتههای تاریخی ای میزان از نرخ بیکاری با  2/5درصد رشد اقتصادی در فصل سوم در مقیاس ساننه مطابقت دارد.
در ماه ژوئیه اشتاال بخش دولتی  5هزار نفر کاهش یافته و افزایش اشتاال در بخش خدما و تولیدا صنعتی
روی داده است .نرخ رشد ماهانه میانگی دستمزدهای ساعتی از  0/3درصد در ماه ژوئیه به  0/1درصد در ماه او کاهش
یافته اما میانگی رشد ساننه در ماه او مطابق با رشد ماه ژوئیه 2/5 ،درصد اع م شد .به طور معمول در بلندمد نرخ رشد
دستمزدها نشان دهنده وضعیت بنیادی بازار اشتاال است .با توجه به کاهش رشد بهرهوری نیروی کار و قرار داشت نرخ
بیکاری در سطوح طبیعی ،انتظار میرود روند نرخ رشد دستمزدها در آینده نزولی باشد .البته پایی بودن نرخ تورم سبب شده تا
کاهش نرخ رشد اسمی دستمزدها تاثیر کمتری بر نرخ واقعی دستمزدها داشته باشد .همچنی پایی بودن نرخ تورم سبب
کاهش انگیزه نیروی کار برای درخواست افزایش نرخ اسمی دستمزدها در آینده خواهد شد که به روند کاهشی آن کمک
خواهد کرد .البته اشتاال امریکا با مشک

بزرگ دیگری از جمله افزایش میانگی س شاغلی و پیر شدن نیروی کار رو به

رو است و که میتواند در بلندمد به ضرر اقتصاد ای کشور باشد.
منطقه يورو
انتخابا سراسری آلمان  24سپتامبر برگزار خواهد شد .آنگ مرکل رهبر حزب دموکرا مسیحی برای چهارمی دوره،
نامزد سمت صدراعظمی در ای انتخابا بوده و با رقیب خود مارتی شولتز رهبر حزب سوسیالیست دموکرا آلمان به رقابت
خواهند پرداخت .مرکل در آغاز کارزار انتخاباتی تاکید نموده قصد دارد ،با رسیدن به چهارمی دور صدراعظمی به بهبود
وضعیت امنیت و ثرو  82میلیون شهروند کشور و تقویت همبستگی میان همه بخشهای جامعه آن بپردازد .وی از تصمیم
خود در سال  2015مبنی بر باز کردن مرزهای کشور به روی صدها هزار پناهجو پشیمان نیست و افرادی که کارزار انتخاباتی
او را تحریم میکنند ،نمیتوانند او را در مواضعش در ای مساله باز بدارند .نظرسنجیها نشان میدهد مرکل از محبوبیت
بیشتری نسبت به مارتی شولتز برخوردار است.
کارنامه سیاسی خانم مرکل ،نشان میدهد آلمان تحت رهبری او توانسته از بحران های مختلفی که بزرگتری آنها
بحران اقتصاد سال های  2007-2012بود به خوبی عبور کرده و در بی کشورهای اروپایی که تحت تاثیر عواقب ای بحران
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قرار گرفته بودند کمتری ضرر به اقتصاد آلمان رسید .در واقع اقتصاد آلمان در طول دوران زمامداری وی توانست جایگاه خود
را به عنوان بزرگتری اقتصاد اروپا در بی کشورهای ای اتحادیه تثبیت کند و حتی حامی مطمئنی باشد برای سایر کشورها
مانند یونان و اسپانیا که تاثیرا بحران اقتصادی بر آنها عمیق و گسترده بود.
اقتصاد
بر اساس آمار مقدماتی منتشره ،نرخ تورم از  1/3درصد ماه ژوئیه به  1/5درصد در ماه او بیش از پیشبینی بازار،
افزایش یافت .بازار پیشبینی مینمود نرخ مذکور در ماه او به  1/4درصد برسد .ای رقم بیشتری سطح طی  4ماه اخیر بوده و
افزایش ساننه  4درصدی بهای انرژی و رشد  1/5درصدی فعالیتهای بخش خدما  ،عامل عمده آن به شمار میروند .تورم
پایه که نوسانا بهای انرژی و مواد غذایی در آن محاسبه نمیگردد ،در ماه او  1/2درصد اع م شد.
از سوی دیگر ،نرخ بیکاری در ماه ژوئیه همانند ماه قبل و مطابق با پیشبینی بازار 9/1 ،درصد اع م شد .ای نرخ
کمتری سطح از فوریه سال  2009به شمار میرود و در ماه مشابه سال قبل 10 ،درصد برآورد شده بود.
نزم به ذکر است نشست سیاستی بانک مرکزی اروپا ،هفته آتی ( 7سپتامبر) برگزار خواهد شد .به احتمال زیاد آمار
قویتر از انتظار تورم ،فشار بیشتری بر مقاما ای بانک برای کاهش تدریجی سیاستهای فوق انبساطی وارد خواهد ساخت.
با افزایش شاخص اعتماد اقتصادی به بانتری سطح یک دهه اخیر و کاهش نرخ بیکاری ،رشد اقتصادی منطقه یورو
روندی صعودی به خود گرفته است .اما علیرغم سیاستهای بانک مرکزی مبنی بر درنظر گرفت نرخهای بهره منفی برای
سپردهها و برنامه خرید اوراق قرضه به ارزش  2/3تریلیون یورو (معادل  2/7تریلیون دنر)؛ نرخ تورم و رشد دستمزدها همچنان
در سطوح ضعیف باقی ماندهاند و با نرخ هدف بانک مرکزی هنوز فاصله دارد .ضروری است مقاما بانک مرکزی اروپا در مورد
سیاست های فوقانبساطی فعلی که قرار شده تا پایان سال جاری به اتمام رسد ،بیشتر بحث و گفتگو نمایند.
آلمان ،موتور پيشران اقتصاد منطقه يورو
آمار مقدماتی نشان داد تورم آلمان در ماه او سال جاری به  1/8درصد افزایش یافته است .ای رقم  0/1واحد
درصد از تورم ماه قبل بیشتر بوده و بازار نیز انتظار همی رشد را داشت .رشد  2/3درصد بهای انرژی و  3درصدی بهای مواد
غذایی در ماه او نسبت به ماه گذشته ،تأثیر مثبتی بر افزایش نرخ تورم داشتند .با ای وجود ،شاخص بهای مصرفکننده در
ماه او نسبت به ماه گذشته ،فقط  0/1درصد رشد نمود .نرخ بیکاری در ماه او نسبت به ماه گذشته ،در پایی تری سطح
تاریخی 5/7 ،درصد باقی ماند .طبق آمار تعدیل شده فصلی ،تعداد افراد بیکار در ماه او نسبت به ماه قبل با  5هزار نفر
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کاهش به  2/532میلیون نفر رسیده است .بازار پیشبینی مینمود افراد مذکور  5هزار نفر کاهش نشان دهد .با ای حال ،آمار
اخیر حکایت از تداوم رشد قوی اقتصادی آلمان دارد.
افت نرخ بیکاری ،رشد قوی اقتصادی و تراز تجاری مطلوب آلمان در دوره صدر اعظمی آنگ مرکل سبب شده ،وی
محبوبیت بیشتری نسبت به رقیبش مارتی شولتز ،رهبر حزب سوسیال دموکرا در انتخابا صدراعظمی  24سپتامبر کسب
نماید .رشد اقتصادی آلمان در فصل دوم سال جاری ادامه یافته و بانک مرکزی اع م نموده به دلیل بهبود اشتاال و افزایش
مصرف خصوصی ،شتاب رشد مذکور همانند گذشته مطلوب باقی خواهد ماند.

ايتاليا
بر اساس آمار مقدماتی منتشره ،تورم از  1/1درصد ماه ژوئیه به  1/2درصد در ماه او سال جاری (بیش از پیشبینی
بازار) افزایش یافت .بازار انتظار داشت تورم همانند ماه گذشته در سطح  1/1درصد ثابت باقی بماند .افزایش هزینههای
حملونقل عامل اصلی رشد م یم تورم در ماه او بود .شایان ذکر است ،شاخص بهای مصرفکننده در ماه او نسبت به ماه
گذشته بیش از پیشبینی بازار 0/3 ،درصد رشد نمود که  0/2واحد درصد بیشتر از ماه قبل بود .رشد اقتصادی ایتالیا در فصل
دوم سال جاری امیدوار کننده بود .رشد فعالیتهای بخش خدما و صنعت عامل اصلی آن بوده و انتظار میرود اقتصاد ایتالیا
در فصل سوم سال نیز شاهد رشد مطلوبی باشد.

انگلستان
سومی دور از مذاکرا برکسیت روز دوشنبه در بروکسل آغاز شد .در مذاکرا  4روزه برکسیت ،نمایندگان اتحادیه
اروپا و انگلیس حضور داشته و بر سر  3موضوع کلیدی حقوق شهروندان ،مرز ایرلند و تعهدا مالی انگلیس برای خروج به
بحث و گفتگو پرداختند .اما همانند قبل ،پیشرفت قابل م حظهای حاصل نشده و اخت فا به قو خود باقی است .میشل
بارنیه ،نماینده اتحادیه اروپا معتقد است انگلیس تا به حال به تعهدا خود پایبند نبوده ،از زمان با ارزش مذاکرا استفاده
نکرده و در نشست اخیر آن را به وضوح آشکار ساخت .او میگوید" :ما هر روز به زمان خروج (مارس  )2019نزدیکتر
میشویم و زمان به ما فشار میآورد ".دیوید دیویس ،وزیر برکیست ای موضوع را انکار نکرده و اع م نمود ،همچنان موانع و
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سختیهایی برای خروج وجود داشته و اخت فا چشمگیر میان طرفی پابرجاست .او با لح منتقدانهای عنوان داشت ،اتحادیه
اروپا در مذاکرا خ قانه و منعطف برخورد نمیکند ،اما انگلیس با پیشنهادا عملی و نوآوری وارد مذاکرا شده است.
بارنیه در پایان مذاکرا طی کنفرانس خبری گفت" :ما در هفته اخیر توانستیم بسیاری از مسائل نظیر وضعیت
کارگران مرزی ،حقوق تامی اجتماعی و رویه های قضایی که هم اکنون در دیوان عدالت جریان دارد ،را به صور مفیدی
روش کنیم ".به طور خاص ،مذاکرا در زمینه مسائل مالی پسرفت داشته است .دیویس و همراهانش ،نمایندگان اتحادیه را
با یک سخنرانی به مد  3ساعت که در آن به صور جزء به جزء بندهای قانونی مفاهیم مالی اتحادیه اروپا را مورد تردید
قرار دادند؛ غافلگیر کردند .برداشت بارنیه ای بود که لندن نمی خواهد به تعهدا مالی خود پایبند باشد .به گفته دیویس،
همچنی اخت فاتی درباره بانک سرمایه گذاری اروپا وجود دارد که لندن در آن  15درصد سهام دارد و بعد از خروج باید آن را
واگذار کند.
اقتصاد
شاخص قیمت مسک مؤسسه  Nationwideنشان داد ،بهای مسک در ماه او سال جاری نسبت به ماه مشابه
سال گذشته 2/1 ،درصد رشد داشته است .رشد ساننه بهای مسک در ماه ژوئیه 2/9 ،درصد اع م شده بود و بازار انتظار
داشت ای رشد در ماه او  2/5درصد باشد .کندی رشد قیمت مسک در محدوده  2-3درصدی سال جاری در مقایسه با سال
گذشته که از رشد  4-5درصدی برخوردار بود ،ناشی از فروکش نمودن رونق بازار مسک و کاهش رشد اقتصادی انگلیس
میباشد .رشد اقتصادی در هر یک از فصول نیمه اول سال جاری  0/3درصد بوده که در مقایسه با سال گذشته به نصف
کاهش یافته است .افزایش سریع نرخ تورم پس از برکسیت مخارج مصرفکننده را تحت فشار قرار داده و کاهش مصرف
خصوصی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی نیمه اول سال برجای گذاشته است .نزم به ذکر است قیمت مسک در ماه او نسبت
به ماه گذشته 0/1 ،درصد کاهش نشان داد.
آمار تعدیلشده فصلی نشان داد ،شاخص مدیران خرید تولیدا کارخانهای در ماه او نسبت به ماه گذشته بیش از
پیشبینی بازار به  55/9واحد افزایش یافته است .ای رقم که بیشتری سطح  4ماه اخیر میباشد به دلیل افزایش قابل م حظه
تولید رخ داد .در ماه او  ،تولید از سریعتری آهنگ رشد طی  7ماه اخیر برخوردار بود ،رشد اشتاال به حدود بانتری سطح 3
سال اخیر رسیده و خوشبینیها پیرامون کسب و کار بهبود یافته است .نزم به ذکر است شاخص مذکور در ماه گذشته به
دلیل سفارش مطلوب صادرا و تقویت تقاضای داخلی ،از  55/1به  55/3واحد مورد تجدید نظر صعودی قرار گرفت.
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ژاپن
شاخص خردهفروشی در ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال قبل  1/9درصد افزایش یافت که بسیار بیشتر از رشرد 1
درصدی پیشبینی شده بود .هر چند ای شاخص ماه قبل رشد  2/2درصدی را در مقیاس ساننه به ثبت رسانده بود اما هنوز
هم رشد قوی و خوبی برای اقتصاد ژاپ به شمار میرود .فروش وسائل نقلیه با  5/5درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سرال
قبل  0/7واحد درصد از رشد شاخص کل را ایجاد نمودند .به طور کلی از اواخر سال  2015شاخص خرده فروشی رشد پایداری
داشته اما ای امر بیشتر به دلیل افزایش ورود توریستهای خارجی به دنبال تضعیف ارزش ی بوده است .چراکه افزایش نرخ
دستمزدها که عامل اصلی افزایش پایدار خردهفروشی است در ای مد بسیار کم بوده است .در ماه ژوئ نرخ دستمزدها تنها
 0/4درصد در مقیاس ساننه رشد نمود که بیشتر ای رشد نیز ناشی از افزایش دستمزد مشاغل پارهوقت بود .به همی دلیرل
نمیتوان به رشد مداوم و بیشتر شاخص خردهفروشی در آینده اطمینان داشت.
با وجود اینکه پیشبینی می شد مصرف خانوار در ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال قبل  0/7درصد افزایش یابد ،اما
ای شاخص  0/2درصد کاهش یافت .نسبت به ماه قبل نیز میزان مصرف خانوار  1/9درصد کاهش یافت که بسریار بیشرتر از
کاهش  0/5درصدی مورد انتظار بود .برخی از کارشناسان کاهش در مصرف خانوار را ناشی از بدی آب و هوا و بارندگیهرای
بسیار زیاد در تابستان میدانند که سبب افزایش قیمت مواد غذایی و به ویژه سبزیجا شده است .افزایش قیمت مواد خوراکی
که در محاسبه تورم موردنظر بانک مرکزی درنظر گرفته نمیشود ،سبب میشرود خانوارهرای ژاپنری از مصررف سرایر اقر م
خودداری نموده و در نتیجه افزایش قیمت در سایر اق م مصرفی بسیار به سختی اتفاق میافتد .پس از سه مراه ثابرت برودن
شاخص قیمت مصرفکننده پایه (بدون احتساب مواد خوراکی و انرژی) ای شاخص در ماه ژوئیه نسبت به مراه مشرابه سرال
قبل  0/1درصد افزایش یافت و هنوز هم فاصله بسیار زیادی تا تورم  2درصدی مورد هدف بانک مرکزی دارد.
در سه ماهه دوم سال  ،2017سود شرکتهای ژاپنی پس از تعدی

فصلی به بانتری حد یعنی  21/13تریلیون ی

رسید .بخش عمده ای افزایش مربوط به افزایش سود شرکتهای غیر تولیدی بود .در فصل دوم  2017نسبت به فصل قبرل
از آن سود شرکتهای غیرتولیدی  5درصد و سود شرکتهای غیر تولیدی  0/5درصد افزایش یافت .نزم به ذکر اسرت کره
ای افزایش قابل توجه در سود شرکتها به دلیل افزایش فروش نبوده بلکه شرکتهای ژاپنی بیشتر از افزایش حاشریه سرود
منتفع شده اند که یکی از دنیل عمده آن تضعیف ی است .در حالیکه سود شرکتها نسبت بره دوره قبرل از بحرران مرالی
 ، 2008حدود  35درصد بیشتر است اما میزان فروش  10درصد پایی تر از میزان فروش شرکتها در آن دوره است .با وجرود
افزایش قابل توجه سود ،شرکتها همچنان در سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار خود بسیار محتاطانه عمل میکنند و نسربت
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فصلی از  4/5درصد در فصل

به وضعیت اقتصادی در بلند مد اطمینان چندانی ندارند .میزان سرمایهگذاری پس از تعدی

اول به  1/5درصد در فصل دوم کاهش یافت که بسیار کمتر از رشد  8/3درصدی پیشبینی شده بود.

چين
شاخص رسمی مدیران خرید تولیدا کارخانهای مؤسسه مارکیت از  51/4واحد ماه ژوئیه به  51/7واحد در ماه او
سال جاری افزایش یافت .بازار پیشبینی مینمود رشد تولیدا مذکور در ماه او  51/3 ،واحد باشد .رشد منسجم تولیدا
کارخانهای مدیون مخارج زیرساختهای داخلی و بهبود صادرا بود .ای امر نگرانیها را پیرامون کندی رشد اقتصادی و
سطوح بانی بدهی که احتمال دارد دومی اقتصاد بزرگ دنیا را در معرض آسیب قرار دهد تعدیل نموده است .انتظار میرود
رشد اقتصادی چی در نیمه دوم سال جاری به دلیل مداخله شدید دولت برای پایی آوردن سطوح بدهی ،افت نماید.
از سوی دیگر شاخص مدیران خرید  Caixinکه بر شرکتهای کوچک و متوسط تمرکز دارد؛ از  51/1واحد ماه
ژوئیه به  51/5واحد در ماه او افزایش یافت .کسب و کارهای جدید در ماه او از قویتری رشد طی  3سال اخیر برخوردار
بوده و همی امر سبب شد شاخص مذکور به بانتری سطح  5ماهه افزایش یابد .مؤسسه  Caixinو مارکیت هر دو طی
بیانیه ای اع م نمودند تقویت تقاضای خارجی عامل کلیدی رشد سفارشا جدید بوده و فروش صادراتی بیشتری رشد را طی
 7سال اخیر به خود اختصاص داده است.
نرخ بهره يوآن چين در آخرين روز کاری هفته گذشته
دوره
نرخ بهره

شايبور
(بين بانکی)
يوآن مرجع

يکشبه
 1/8231

 ماهه

 3ماهه 

 9ماهه

 21ماهه

 4/3142

 4/3882

 4/3929

 4/4113

 -

 -

 -

 4/33

کره جنوبی
نرخ رشد اقتصادی کره جنوبی در فصل دوم در مقایسه با فصل مشابه سال قبل در بازبینی نهایی  2/7درصد اع م
شد .شایان ذکر است نرخ رشد ساننه اقتصاد ای کشور در فصل نخست  2/9درصد اع م شده بود .همچنی تورم ای کشور
در ماه او به  2/5درصد افزایش یافت .در ماه ژوئیه تورم در سطح  2/2درصد قرار داشت .با وجود افزایش تورم در ماه او
بانک مرکزی کره جنوبی واکنشی نشان نداده و نرخ بهره کلیدی را در سطح  1/25درصد بودن تاییر باقی گذاشت .بانک
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مرکزی کره جنوبی در حال حاضر به جای تورم نگران کند شدن رشد اقتصادی ای کشور است .تنشهای سیاسی بی کره
شمالی و امریکا ،اعتماد اقتصادی را کاهش داده و احتمال کند شدن رشد اقتصادی ای کشور وجود دارد.
نرخ رشد تولیدا صنعتی در ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئ به  1/9درصد رسید .در حالی که نرخ رشد تولیدا
صنعتی ماه ژوئ از  -0/2به  -0/5درصد مورد تجدید نظر نزولی قرار گرفت .بر ای اساس یکی از عوامل رشد بهتر از انتظار
تولیدا صنعتی در ماه ژوئیه تجدید نظر نزولی در ارقام ماه ژوئ بوده که سبب شده رشد ماه ژوئیه بیشتر به نظر آید .با توجه
به رشد تولیدا صنعتی در ماه ژوئیه و همچنی رشد  0/5درصد بخش خدما در ای ماه که مطابق با رشد ماه ژوئ بوده ،به
نظر میرسد اقتصاد ای کشور ماه نخست فصل سوم را خوب شروع کرده باشد .در صور ادامه ای روند در ماه بعد و عدم
افت ای شاخصها به واسطه نگرانیهای موجود از احتمال بروز جنگ در شبه جزیره کره ،احتمال بهبود رشد اقتصادی در
فصل سوم نیز مطرح خواهد بود.

روسيه
بانک مرکزی روسیه در هفته گذشته برنامه نجا یک بانک خصوصی ای کشور با نام اوتکریتی 1را با تزریق
نقدینگی با آن آغاز نمود .ای بانک هفدهمی بانک بزرگ روسیه و بزرگتری بانک خصوصی ای کشور از منظر داراییها
است .حان بانک مرکزی روسیه به بزرگتری سپردهگذار ای بانک تبدیل شده است .ای بانک با مشکل خروج سپردهها و
عدم توانایی در پرداخت سود آنها رو به رو بوده است .اقدام بانک مرکزی برای نجا بانک مذکور ،سبب بروز نگرانی در
خصوص وضعیت بانکهای ای کشور شده است .در ماه آوریل نیز بانک مرکزی روسیه اع م نمود بانک روسی با نام تمپ
بانک 2توانایی در عمل به تعهداش را نداشته و بانک مرکزی دستور به تشکیل هیا موقت از سوی صندوق ضمانت سپرده
مدیریت ای بانک به عهده بگیرد تا در فرصت  14روزه سپرده سپردگذاران را پرداخت نماید .طبق گزارشا واصله از سوی
وزار خارجه ایران آقای ملنیکوف معاون اداره بی الملل بانک مرکزی روسیه به صور تلویحی ورشکستگی تمپ بانک
روسیه را تایید نموده است .از ای رو تردیدهایی در خصوص قدر نظارتی بانک مرکزی ای کشور ایجاد شده است .بانک
مرکزی روسیه مبلغ تزریق شده به ای بانک را اع م نکرده است .آقای دیمتری تولی  3معاون نظارتی بانک مرکزی روسیه
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عنوان داشته ای بانک دچار عملیا بانکی پرریسک شده بود .اما به طور حتم مشکل بانک مذکور سبب برزو بحران بانکی در
ای کشور نخواهد شد .نجا بزرگتری بانک خصوصی روسیه نشان داده بانکهای خصوصی توان رقابت با بانکهای بزرگ
دولتی ای کشور را ندارند.

تحوالت بازار ارزهای عمده
روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش دنر در برابر ی و فرانک سوئیس به ترتیب  0/83و  0/85درصد
تقویت شد .در همی مد ارزش یورو در برابر دنر امریکا  0/51درصد تضعیف و ارزش پوند در برابر دنر امریکا  0/55درصد
تقویت شد .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  1/1853-1/1980دنر و هر پوند در
محدوده  1/2919-1/2952دنر در نوسان بود .همچنی هر دنر نیز در دامنه  109/25-110/27ی متایر بود.
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عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها


امید به افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آینده بسیار نزدیک باعث ایجاد موج جدیدی از
خرید دنر در برابر سایر ارزها از جمله یورو و ی در هفته گذشته شد.

 انتشار خبری در بلومبرگ که نشان میداد مقاما بانک مرکزی اروپا برای خروج از برنامه خرید
داراییها بسیار محتاط هستند زمینه ضعف یورو در برابر دنر را فراهم ساخت.
عوامل تضعيف دالر در برابر ساير ارزها


شاخصهای اقتصادی امریکا در هفته گذشته کمتر از انتظار بود و به همی دلیل دنر در روزهای
نخست هفته در برابر سایر ارزها تضعیف شد.

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

 3ماهه 

 ماهه

نامارز

 9ماهه

 21ماهه

دالر

 2/32118

 2/43389

 -

 2/12344

يورو

 -1/31288

 -1/31131

-

 -1/11188

پوند

1/11144

 1/41283

 -

 1/39411

فرانک

 -1/11811

 -1/83241

 -

 -1/31381

ين

 -1/11824

 -1/11143

-

 1/22188

درهم امارات

 2/33821

 2/18111

-

 1/21183

لير ترکيه

 23/2289

 23/2114

 23/1113

 23/1181

دنر آمریکا پس از یک کاهش اولیه هفته گذشته را با تقویت پشت سر گذاشت .شاخص دنر در هفته مذکور تقویت
شد که به لطف افزایش ارزش دنر در برابر یورو و ی حاصل گردید.
شاخص های اقتصادی به خصوص شاخص اشتاال آمریکا رضایتبخش نبود .اما میل به خرید دنر بهخصوص در
برابر یورو و ی در سطح بانیی قرار داشت .در بازار آتی وجوه فدرال نیز شانس افزایش نرخ بهره در جلسه آتی فدرال رزرو با
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وجود برآورده نشدن انتظارا از شاخصهای اقتصادی افزایش یافت .بر اساس شواهد اقتصادی نباید ای اتفاق می افتاد.
شاخص های اقتصادی در شرایطی نیستند که فدرال رزرو را مجاب به افزایش نرخ بهره نمایند .بلکه موضوعا دیگری از
جمله تنشهای سیاسی-جارافیایی ،موضوع سقف بدهی و تعطیلی بخشی از فعالیت های دولتی در آمریکا نیز ای ذهنیت را
ایجاد مینماید که فدرال رزرو در جلسه ماه سپتامبر باز جانب احتیاط را حفظ کرده و از افزایش نرخ بهره جلوگیری نماید .اما
بر اساس آن چه هفته گذشته رخ داد به نظر میرسد تنها دلیل تمایل دننن به خرید دنر تقویت انتظار آنها برای افزایش نرخ
بهره توسط فدرال رزرو در آینده نزدیک باشد.
یورو ابتدای هفته به بانتری سطح  2سال اخیر در برابر دنر دست یافت .اما در ادامه هفته ،تمایل به خرید دنر
توسط معاملهگران ،یورو را از بانتری سطح  2ساله در برابر دنر به عقب راند .روز پایانی هفته نیز خبری از بلومبرگ منتشر
شد که تضعیف یورو در برابر دنر را تشدید کرد .ای خبر نشان میداد که ممک است بانک مرکزی اروپا در بیانیه جلسه
سیاستگذاری هفته آینده ،عجله ای برای اجرای برنامه خروج نشان ندهد .چون اعضای ای بانک ،خواستار اتخاذ اقداما
احتیاطی در اجرای طرح هستند و به همی دلیل ممک است برنامه کاهش خرید داراییها تا ماه اکتبر به تعویق بیفتد .تا پیش
از خبر بلومبرگ ،بازار امید زیادی به جلسه ماه سپتامبر بانک مرکزی اروپا برای اع م برنامه خروج از خرید داراییها ،بسته بود.
البته پس از انتشار ای خبر واکنشی از بانک مرکزی اروپا دیده نشد .بنابرای همچنان امید به تاییر سیاست در جلسه
سیاستگذاری هفته بعد وجود دارد .نباید فراموش کرد که عملکرد اقتصادی منطقه یورو در چند ماه گذشته بسیار خوب بوده و
تورم درحال افزایش است .به ای ترتیب منطقی است که انتظار بانیی برای تاییر سیاست به شد انبساطی بانک مرکزی
اروپا وجود داشته باشد
در هفتهای که ارزهای عمده در برابر دنر آمریکا زانو زدند پوند استرلینگ توانست تقویت شود .گزارش ها و
شاخصهای اقتصادی انگلیس که هفته گذشته منتشر شدند بهتر از انتظار بودند .فعالیتهای کارخانه ای و پروانههای
ساختمانی در ماه او بهتر از انتظار بود.
ی ژاپ و فرانک سوئیس بیشتری تقاضای فروش در برابر دنر را در بی ارزهای عمده در هفته گذشته به خود
اختصاص دادند .همی موضوع باعث تقویت بیش از  0/8درصدی دنر در برابر هر یک از ارزهای مذکور گردید .در واقع موج
خرید دنر در هفته گذشته توانست بخشی از تقاضا روی ارزهای کم ریسک که در هفته های اخیر شکل گرفته بود را به
سمت دنر باز گرداند.
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شرایط برای ارزهای وابسته به کان و نوظهور متفاو بود .دنر کانادا و دنر استرالیا در برابر دنر آمریکا تقویت
شدند .به طور تقریبی تمام ارزهای نوظهور مورد توجه در ای گزارش نیز در برابر دنر آمریکا تقویت شدند .بیشتری تقویت در
بی نوظهورها به روبل روسیه و پس از آن یوان چی اختصاص داشت.

تحوالت بازار طال
بهای ط در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 2/50 ،درصد افزایش یافت .نوسانا هفته گذشته
قیمت ط در بازار نیویورک در محدوده  1307/51-1324/45دنر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.
در هفته گذشته بهای ط تحت تاثیر تشدید مناقشا بی کره شمالی و امریکا تقویت شد .پرتاب موشک بالستیک
کره شمالی به سمت اقیانوس آرام از فراز آسمان ژاپ  ،ترامپ را وادار به موضعگیری جدید علیه کره شمالی کرد .او گفت تمام
گزینهها برای مقابله با پرتابهای موشکی ای کشور روی میز است و دیگر گفتگوی سیاسی در حل مشکل کره شمالی
کارساز نیست .عدم رشد شاخص بهای مصرف خصوصی امریکا ،عدم افزایش اشتاال غیرکشاورزی امریکا مطابق با سطوح
پیشبینی شده و افزایش نرخ بیکاری به  4/4درصد ،عوامل دیگری بودند که سبب افزایش بهای ط شدند.

تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 1/21 ،درصرد کراهش یافرت .بره
نرخها ی پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکرا در محردوده  45/19-47/29دنر معاملره گردیرد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  45/74دنر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعره
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هفته ماقبل آن 0/55 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنرت بره نررخهرای پایران وقرت برازار نیویرورک در دامنره
 51/70-52/75دنر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن بره  52/13دنر رسرید .بره نررخهرای پایران وقرت برازار
نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  49/41-49/85دنر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشرکه آن
در سطح  49/59دنر قرار گرفت که در مقایسه با آخری نرخ هفته گذشته (روز چهارشنبه) نسبت به جمعه هفتره ماقبرل آن،
 1/04درصد کاهش یافت.
هفته گذشته وقوع طوفان هاروی و بارندگیهای شدید و سیل پس از آن منجر به آب گرفتگی بخش قابل توجهی از
پانیشگاه های نفت امریکا در تگزاس و لوئیزیانا و تعطیلی آنها شد .ایان تگزاس و لوئیزیانا در مجموع نزدیک به  9میلیرون
بشکه ظرفیت پانیش روزانه نفت امریکا را دارند .تخمی های اولیه نشان میدهد طوفان هاروی که شدیدتری طوفان در 50
سال اخیر بود حداقل  2/4میلیون بشکه از ای ظرفیت را از دور خارج کرده است .بر اساس اع م گلردم سراکس حردود 23
درصد ظرفیت پانیش نفت در امریکا از دور خارج شده و از سرگیری تولید در ای پانیشگاهها در بهتری حالت یک تا دوهفته
زمان نزم دارد .ای امر سبب شد قیمت بنزی در هفته گذشته به طور مداوم افزایش یافته و روز پنج شنبه به بانتری حد در
دو سال اخیر برسد .اما روز جمعه با شروع به کار دو پانیشگاه و بازگشایی برخی از بنادر ،قیمت بنزی برای اولری برار در دو
هفته اخیر کاهش یافت .وقوع طوفان همچنی سبب شد تولید روزانه  1/4میلیون بشکه نفت در ایان مذکور با اخ ل روبهرو
گردد که حدود  15درصد از تولید کل امریکاست .با ای حال آسیبهای وارده به پانیشگاهها بسیار سختتر از تأسیسا تولید
و سکوهای نفتی برآورد شده است .به ع وه دولت امریکا در هفته گذشته به منظور جبران کمبود تولید یک میلیون بشرکه از
ذخایر استراتژیک نفت ای کشور را به یکی از پانیشگاه های فعرال در ایالرت لوئیزیانرا ارسرال نمرود و روز جمعره نیرز اجرازه
بهرهبرداری از ای ذخایر به میزان  3/5میلیون بشکه دیگر را صادر نمود .در نتیجه ،طوفان بخش تقاضرای نفرت را بیشرتر از
عرضه آن متأثر نمود که عمدهتری دلیل کاهش قیمت نفت خام امریکا بود .البته بر اساس اع م رویترز ناآرامی های اخیر در
لیبی و همچنی رعایت حدود تولید توسط کشورهای اوپک سبب شد تولید اوپک در ماه او  170هزار بشکه در روز کراهش
یابد اما ای امر تنها توانست موجب افزایش اندک قیمت نفت برنت شود .بازار نفت امریکا همچنان تحت تأثیر عواقب طوفران
هاروی است.
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128907
128761
5211
4774
21803
19404
7378
12164
* ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

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

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 ۲۸ﺍﻭﺕ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۲۹ﺍﻭﺕ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۳۰ﺍﻭﺕ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۳۱ﺍﻭﺕ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۰۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

92207
12508
10926
11980
09553
12933
141761
130925

92249
12513
10975
11974
09558
12919
142292
131452
131865
5200
4644
21865
19363
7337
11946

92884
12623
11024
11884
09637
12925
141824
130751
130850
5170
4619
21892
19507
7365
12002

92668
12483
10998
11910
09588
12931
141339
131931
131175
5233
4720
21948
19646
7431
12056

92814
12397
11027
11863
09648
12952
141737
132446
132040
5275
4729
21988
19691
7439
12143

92654
12505
10990
11922
09597
12932
141791
131501
131483
5213
4674
21900
19531
7393
12054

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

5189
4657
21808
19450

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(
) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

12123

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۷/۰۹/۰۱
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

008
069
083
051
086
055
043
250
273
0649
121
080
1228
050
021

056
025
055
085
040
071
057
201
211
005
211
045
066
020
090
ﴰﺎﺭﻩ۲۴
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

