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

خالصه
در امریکا ،تورم ماه اوت با رشدی بهتر از انتظار به  1/9درصد رسید .اما خرده فروشی و تولیدات صنعتتی مناه اوت در
مقایسه با ماه ژوئیه کاهش یافتعد و تا حدی موجب نگرانی در خصوص رشد اقتصادی فصل سوم امریکا شدند.

در معطقه یورو ،رشد دستمزدها در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته 2 ،درصد اعالم گردید.
این رقم سریع ترین نرخ رشد طی دو سال اخیر بوده و احتمال کاهش سیاستهای فوق انبساطی توسط بانن

مرکنزی در

ماه اکتبر را تقویت مینماید.
در انگلیس ،بر اساس آمار معتشره توسط اداره آمار ملی تورم از  2/6درصد ماه ژوئینه بنه  2/9درصند در مناه اوت
افزایش یافت .نشست سیاست پولی بان

مرکزی برگزار شد اما تغییری در نرخهای بهره و برنامه خرید اوراق قرضه اعمال

نشد.
در ژاپن ،روند صتودی شاخص قیمتتولیدکععده که از ابتدای سال جاری آغاز شده بود در ماه اوت نیز ادامه یافت .این

شاخص با  2/9درصد افزایش در مقیاس ساالنه باالترین نرخ رشد از اکتبر  2112را تجربه نمود و از آنجا که پنس از رشند
 2/6درصدی ماه ژوئیه حاصل گشته بسیار قابل توجه است.
در چین ،رشد سرمایهگذاری داراییهای ثابت ،تولیدات صعتتی و خرده فروشی همگی کاهش یافت.
دالر در هفته ماقبل در مقابل اکثر استار عمده و نوظهور به جز پوند انگلیس تقویت شند .رشند بنازار سنهام امریکنا و
افزایش بازده اوراق قرضه ،پوشش وضتیت کسری دالر و انتشار ارقام رشد بهتر از انتظار تنورم تولیدکععنده و مصنر کععنده در
امریکا ،دالیل تقویت دالر بودند.
بهای طال در هفته گذشته در مقایسه با هفته ما قبل کاهش یافت .افزایش تمایل برای سرمایه گذاری بر روی معنابتی
که با ریس

بیشتری همراه هستعد و تقویت بازار سهام امریکا ،افزایش تورم تولیدکععنده و مصنر کععنده و اظهنارات یکنی از

مقامات  ECBدر خصوص لزوم ادامه بخشی از سیاستهای انبساط پولی ،از مهمترین دالیل نوسانات بهای طال بودند.

قیمت نفت در هفته گذشته افزایش یافت .بازگشایی پاالیشگاههای نفت امریکا پنس از طوفناه هناروی ،احتمنال
افزایش مدت اجرای برنامه کاهش تولید نفت اوپ
اوپ

به  11ماه ،تجدیدنظر صتودی در تقاضای نفت در سال  2112از سوی

و  IEAو کاهش تتداد سکوهای نفت امریکا از جمله مهمترین عواملی بودند که سبب افزایش قیمت نفت گردید.
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امريکا
تورم
تورم امریکا بتد از سه ماه کاهش بیش از انتظار ،در ماه اوت رشدی فراتر از انتظار بازار داشت .در ماه اوت شاخص
بهای کاالهای مصرفی در مقایسه با ماه ژوئیه  1/2درصد افزایش یافت که  1/1واحد درصد باالتر از پیشبیعی و باالترین نرخ
رشد ماهانه از ژانویه گذشته بود .همچعین تورم ماه اوت به  1/9درصد افزایش یافت که  1/1واحد درصد بیش از مقدار مورد
انتظار و  1/2واحد درصد باالتر از تورم ماه ژوئیه بود .تورم پایه بدوه احتساب بهای موادغذایی و انرژی در ماه اوت به 1/2
درصد افزایش یافته که برابر با تورم پایه ماه ژوئیه میباشد .بر این اساس مهمترین عامل رشد تورم در ماه اوت افزایش 2/8
درصدی بهای سوخت و  1/1درصدی بهای موادغذایی بوده است .البته در سایر بخشها از جمله هزیعه اسکاه ،بهداشت و
درماه و سایر خدمات نیز رشد قیمت مشاهده شده است.
افزایش سطح تورم و نزدی
مقامات این بان

شده تورم پایه به  2درصد مورد هد فدرال رزرو ،ممکن است بخشی از نگرانی

در خصوص روند کاهش تورم که از ماه آوریل گذشته آغاز شده بود را کاهش دهد .همچعین با توجه به

افزایش بهای سوخت در ماه سپتامبر و بروز طوفاه در امریکا ،احتمال افزایش تورم در ماه سپتامبر نیز وجود دارد .افزایش تورم
تولیدکععده از  1/9درصد در ماه ژوئیه به  2/2درصد در ماه اوت نیز میتواند با انتقال بخشی از افزایش فشار هزیعه تولید به
مصر کععدگاه به افزایش تورم در ماه سپتامبر کم

نماید.

البته با توجه به فاصله تورم پایه با تورم هد در حال حاضر ،احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی در ماه سپتامبر بسیار
پایین بوده اما به احتمال زیاد ،زماه آغاز برنامه فروش داراییهای مالی در نشست ماه سپتامبر اعالم خواهد شد .تا نشست
کمیته سیاست بازار باز در ماه دسامبر ،سه نوبت دیگر ارقام تورمی انتشار خواهعد یافت .روند و سرعت نوسانات تورم در این
مدت میتواند مقامات فدرال رزرو را در اتخاذ تصمیم سیاستی هدایت نماید .البته سخعاه خانم یلن در هفته پیشرو و پس از
نشست ماه سپتامبر ،میتواند در تتیین زماه بتدی افزایش نرخ بهره کلیدی موثر باشد.
خردهفروشی
در ماه اوت خردهفروشی امریکا در مقایسه با ماه ژوئیه  1/2درصد کاهش یافت .همچعین رشد خردهفروشی ماه ژوئیه
از  1/6به  1/3درصد مورد تجدید نظر نزولی واقع شد .البته در ماه اوت خردهفروشی بدوه در نظر گرفتن اقالم پرنوساه مربوط
به حمل و نقل  1/2درصد رشد داشته که از جمله نکات مثبت گزارش خردهفروشی بود .بر این اساس در ماه اوت بیشترین
کاهش در خصوص فروش وسایل نقلیه موتوری و قطتات یدکی با  1/6درصد روی داده است .البته فروش پوشاک ،لوازم
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الکترونی
نزدی

و رایانهای و مصالح ساختمانی نیز کاهش داشته است .کارشعاساه بخشی از کاهش فروش در بخشهای مذکور را
شده به فصل بروز طوفاه در خلیج مکزی

میدانعد که هر سال خساراتی در اوت و سپتامبر در امریکا ایجاد میکعد.

بر این اساس به طور متمول در ماه اوت کاهش خردهفروشی عادی است .در سال  2116نیز در ماه اوت خردهفروشی در
مقایسه با ماه قبل از آه  1/3درصد کاهش یافته بود .البته در ماه اوت فروش سوخت  2/1درصد ،اثاثیه معزل  1/2درصد ،مواد
غذایی  1/3درصد و فروش ایعترنتی  1/8رشد داشته است.
افت خردهفروشی در ماه اوت و تجدید نظر نزولی ارقام ماه ژوئیه سبب خواهد شد در سه ماهه سوم مصر رشد
خوبی نداشته باشد .در سال  2116نیز نرخ رشد مصر در سه ماهه سوم در مقایسه با سه ماهه دوم کاهش داشت که انتظار
میرود همین روند در سال  2112تکرار شود.
همچعین انتظار میرود با بروز دو طوفاه بزرگ در امریکا که خسارات فراوانی را به دو ایالت تگزاس و فلوریدا وارد
آورده ،در ماه سپتامبر خردهفروشی رشد خوبی داشته باشد .بازسازی خانههای مسکونی و خرید اسباب و اثاثیه معزل در ماه
سپتامبر رشد خواهد داشت و در صورت افزایش هزیعههای مصر در خصوص خرید وسایل نقلیه موتوری و هزیعه سوخت (به
واسطه افزایش قیمت سوخت در ماه سپتامبر) ،پیشبیعی میشود در ماه سپتامبر خردهفروشی  1/1تا  1درصد در مقایسه با ماه
اوت رشد داشته باشد.
تولیدات صنعتی
صعتت با سهمی حدود  19/1درصد از اقتصاد امریکا دومین بخش مهم اقتصاد این کشور محسوب میشود .اما در ماه
اوت تولیدات صعتتی در مقایسه با ماه ژوئیه  1/9درصد کاهش یافت .البته رشد تولیدات صعتتی در ماه ژوئیه از  1/2به 1/2
درصد مورد تجدید نظر واقع شد که خود دلیلی بر تشدید افت تولیدات صعتتی ماه اوت بوده است .همچعین بروز طوفاه
هاروی در اواخر ماه اوت و پیشبیعی بروز طوفاه دیگر در ماه سپتامبر از دالیل کاهش تولیدات صعتتی بوده است .فدرال رزرو
تخمین زده  1/21واحد درصد از افت تولیدات صعتتی به واسطه بروز طوفاه در این کشور بوده است .طوفاه سبب شده تا
ظرفیت مورد استفاده در تولید از  26/9درصد در ماه ژوئیه به  26/1درصد در ماه اوت کاهش یابد .در ماه اوت در مقایسه با ماه
ژوئیه تمام بخشهای تولید صعتتی از جمله تولید کارخانهای و متده و همچعین تولید خدمات از جمله آب ،برق و گاز کاهش
یافته است .به واسطه تتدیل دمای هوا در بخش شرقی امریکا ،مصر برق کاهش داشته که سبب کاهش تولید نیز شده
است.
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همچعین بر اساس نظرسعجی فدرال رزرو نیویورک موسوم به امپایر استیت ،شاخص وضتیت بخش صعتت از معظر
مدیراه آه از  21/2واحد در ماه اوت به  22/2واحد در ماه سپتامبر کاهش یافته است .فدرال رزرو بروز طوفاه هاروی و پس از
آه طوفاه ایرما را دلیل افت این شاخص در معطقه نیویورک ذکر کرده است .البته نکته مطلوب گزارش فدرال رزرو افزایش
سفارشات صعتتی جدید در این معطقه به باالترین سطح در  2سال گذشته بوده است .از این رو انتظار میرود تولیدات صعتتی
در ماههای بتد در معطقه نیویورک افزایش داشته باشد .اما در مجموع در کل امریکا به علت کاهش ظرفیت تولید احتمال
کاهش تولید صعتتی در ماه سپتامبر نیز وجود دارد.
منطقه يورو
نشست رهبراه اتحادیه اروپا موسوم به "یورو گروپ" روز جمته برگزار شد .رئیس گروه اروپا اعالم کرد ،یوناه
«مسیری طوالنی» در پیش دارد و ارائه پیشعهاد از سوی این کشور برای رفع «روند کسری بودجه بیش از حد» ،نشانهای از
بهبود اقتصادی است که از آه استقبال میشود .او گفت" :به طور عمده نهادها در آتن در حال آماده شده برای بررسی سومین
بازنگری برنامه نجات مالی میباشعد .اما الزم است کار بیشتری در برخی از موارد صورت پذیرد .یوناه باید  91اقدام را که
بسیاری از آنها در طول برنامه نجات به کار گرفته شدهاند ،تکمیل نماید  ".یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره امور مالی و
اقتصادی اتحادیه اروپا گفت" :یوناه اولین قدم برای بازگشت به بازارهای مالی را برداشته ،این نکته مثبتی است و به اعتماد
نیاز دارد تا پایدار گردد".
در حالی که سیاستگذاراه بان
روز سهشعبه یکی از متاوناه 1این بان

مرکزی اروپا از کاهش تدریجی برنامه خرید اوراق قرضه در ماه اکتبر خبر دادهاند،
اعالم کرد ابزارهای سیاستی غیرمتتار بان

مرکزی تا حد زیادی مؤثر واقع شدهاند

و با وجود کاستیهای فراواه باید به ععواه بخشی از شیوهنامه سیاستی باقی بمانعد .او متتقد است تدابیر انگیزشی ،تورم را
کمتر از انتظار افزایش داده و بان

مرکزی در نهایت باید به تورم هد

دست یابد .وی میگوید با حفظ درجهای از

سیاستهای فوق انبساطی از دستیابی به تورم  2درصدی اطمیعاه حاصل خواهد شد .این امر معجر به تضتیف ارزش یورو در
بازار ارز شد.

Vitor Constancio
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اقتصاد
تولیدات صعتتی در ماه ژوئیه سال جاری نسبت به ماه قبل مطابق با پیشبیعی بازار 1/1 ،درصد رشد نمود .در مقیاس
ساالنه ،رشد تولیدات مذکور برای ماه ژوئیه کمتر از پیشبیعی بازار 3/2 ،درصد گزارش شد که  1/2واحد درصد کمتر از انتظار
بازار بود .افزایش سرمایهگذاری توسط شرکتها و همچعین تولید کاالهای واسطهای ،سرمایهای و مصرفی عامل عمده رشد
تولیدات صعتتی بوده و افت شدید  1/6درصدی آه در ماه قبل را جبراه نمود .شایاه ذکر است ،از میاه کشورهای معطقه،
ایتالیا ( 2/2درصد) ،آلماه ( 3/9درصد) ،فرانسه ( 3/6درصد) و اسپانیا ( 1/9درصد) بیشترین میزاه تولید را در ماه ژوئیه نسبت
به ماه مشابه سال قبل به خود اختصاص دادند .اگر چه رشد تولیدات صعتتی ماه ژوئیه اندک بود ،اما نشاه میدهد رشد
اقتصادی نیمه دوم سال در سراسر کشورهای معطقه مطلوب بوده و شاخص اعتماد کسب و کار نیز بهبود یافته است.
رشد دستمزدها در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته 2 ،درصد اعالم گردید .این رقم
سریعترین نرخ رشد طی دو سال اخیر بوده و احتمال کاهش سیاستهای فوق انبساطی توسط بان
تقویت مینماید .مقامات بان

مرکزی در ماه اکتبر را

مرکزی عالوه بر تأکید بر لزوم افزایش نرخ تورم فتلی ،رشد دستمزدها را نیز در کاهش

تدریجی برنامه اوراق قرضه مدنظر قرار دادهاند .بان

مرکزی امیدوار است رشد قوی اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی با

سرعتی بیشتر؛ در نهایت معجر به افزایش درآمدها شده و همچعین تقویت موردنیاز تورم را فراهم سازد .علیرغم آنکه استخدام
نیروی کار از اوایل سال  2113حدود  2میلیوه نفر افزایش یافته ،رشد دستمزدها در چعد سال اخیر محسوس نبوده و بهبود
ناچیز آه سیاستگذاراه را مردد باقی گذاشته است.
روز جمته آمار تجاری معطقه یورو معتشر شد .آمار مذکور نشاه داد ،مازاد تجاری از  26/6میلیارد یورو ماه ژوئن به
 23/2میلیارد یورو در ماه ژوئیه کاهش یافته است .اما این بیش از پیشبیعی بازار ( 21/2میلیارد یورو) بود .پیشی گرفتن رشد
واردات از صادرات در ماه ژوئیه عامل اصلی کاهش تراز تجاری بود .به طوری که واردات از رشد  8/2درصدی برخوردار بود
ولی صادرات فقط  6/1درصد رشد نمود.
آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
یعس وایدمن ،1رئیس بان

مرکزی آلماه اعالم کرد ،سیاستهای انبساطی بان

معطقه یورو بوده است .اما مقامات این بان

مرکزی اروپا معاسب با شرایط

نباید فرصت عادیسازی سیاستهای مذکور را از دست دهعد .وی با اشاره به

ایعکه تهدید کاهش قیمت ها تا حد زیادی از بین رفته ععواه نمود حجم برنامه خرید اوراق قرضه توسط بان

مرکزی باید

Jens Weidmann
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تتدیل گردد و این بان

باید به کوچ سازی ترازنامه خود بپردازد .وایدمن به ععواه فردی معتقد همواره عملکرد بان

اروپا را مورد نکوهش قرار داده هم اکعوه به سمت دراگی ،رئیس بان

مرکزی

مرکزی اروپا چشم دوخته است .اما به عقیده

تحلیلگراه او میتواند با لحعی آرام و سازگارتر ،موقتیت خود به ععواه نامزد جانشین دراگی در سال  2119را مستحکم نماید.
اقتصاد
شاخص بهای مصر کععده در ماه اوت سال جاری نسبت به ماه قبل مطابق با تخمینهای ابتدایی 1/1 ،درصد رشد
نمود .افزایش بهای مواد غذایی و انرژی عامل عمده رشد مذکور به شمار می روند و بازار نیز انتظار همین رشد را داشت .الزم
به ذکر است ،تورم از  1/2درصد ماه ژوئیه به  1/8در ماه اوت و مطابق با پیشبیعی بازار افزایش یافت که بیشترین سطح از
ماه آوریل سال جاری به شمار میرود.

ايتالیا
بر اساس آمار تتدیل شده فصلی تولیدات صعتتی در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل بر خال پیشبیعی بازار 1/1 ،درصد
رشد نمود که در مقایسه با رشد ماه ژوئن با کاهش  1درصدی مواجه شد .بازار انتظار افت  1/3درصدی تولیدات مذکور را
داشت .این سوم ین ماه متوالی است که تولیدات صعتتی رشد نموده اما کمترین میزاه از ماه آوریل به شمار میرود .کاهش
تولید کاالهای مصرفی ،غیربادوام و سرمایهای عامل عمده کاهش رشد تولیدات صعتتی در ماه ژوئیه بود .هماه گونه که در
بخش معطقه یورو ذکر شد ،تولیدات صعتتی ایتالیا در ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ،بیش از پیشبیعی بازار2/2 ،
درصد رشد نمود.
در پی نشانههایی از بهبود بازار کار در ایتالیا ،نرخ بیکاری فصل دوم سال جاری نسبت به فصل قبل ،به  11/2درصد
رسید .بازار انتظار داشت این رقم به  11/3درصد برسد .این رقم پایینترین سطح  1سال اخیر بوده و نسبت به فصل اول 1/2
واحد درصد کاهش نشاه داده است .الزم به ذکر است ،با وجود آنکه اقتصاد ایتالیا برای دهمین فصل متوالی رشد نموده اما
اشتغال هعوز به سطح قبل از بحراه مالی بهبود نیافته است.

انگلستان
قرار بود دور چهارم مذاکرات برکسیت ،از روز دوشعبه  18سپتامبر آغاز گردد .اما انگلیس و اتحادیه اروپا با ی
تأخیر آه را به  21سپتامبر موکول نمودند .دولت انگلیس اعالم کرد ،این تأخیر ی
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انتطا پذیری بیشتری دهد و زماه بیشتری برای مشورت کرده آناه فراهم سازد .از سوی دیگر ژاه کلود یانکر ،رئیس
کمیسیوه اتحادیه اروپا با انتقاد از تصمیم انگلیس برای خروج از اتحادیه اظهار داشت" :برکسیت ی

تصمیم ناراحتکععده

بود .آناه (انگلیسیها) همیشه از این تصمیم پشیماه خواهعد بود .روند برکسیت باید پیش برود و ما به تصمیم مردم بریتانیا
احترام میگذاریم .خروج انگلیس ،آیعده اتحادیه اروپا نیست".
اقتصاد
بر اساس آمار معتشره توسط اداره آمار ملی 1تورم از  2/6درصد ماه ژوئیه به  2/9درصد در ماه اوت افزایش یافت .این
در حالی است که بازار پیشبیعی مینمود رشد تورم در ماه اوت  2/8درصد باشد .رشد بیش از انتظار تورم به دلیل افزایش
بهای سوخت وسائط نقلیه و پوشاک به ویژه پوشاک بانواه رخ داد .تورم پایه که نوسانات بهای انرژی و مواد غذایی را در بر
نمیگیرد بیش از پیشبیعی  2/1درصدی بازار؛  2/2درصد (بیشترین سطح از سال  )2111افزایش یافت.
این آمار قبل از نشست بان

مرکزی معتشر شد و سبب شد گمانهزنیها پیراموه افزایش نرخهای بهره توسط بان

مرکزی شدت گیرد .بدین ترتیب نرخ پوند در برابر دالر به باالترین سطح ی
دستمزدها برای ماه ژوئیه ی

سال اخیر ( )1/3221نزدی

شد .آمار رشد

روز پس از ارقام تورم معتشر شد .در حالی که بازار انتظار داشت میانگین درآمدها با احتساب

پاداش در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل 2/3 ،درصد رشد نماید ،این رقم  2/1درصد اعالم گردید .رشد کمتر از انتظار درآمدها
ارقام مطلوب رشد تورم را تحت تأثیر قرار داد.
نشست سیاستی بان

مرکزی انگلیس روز پعجشعبه برگزار گردید .کمیته سیاست پولی با  2رأی موافق و  2رأی

مخالف تصمیم گرفت نرخهای بهره را در سطح  1/21درصد باقی گذاشته و برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه به ارزش 231
میلیارد پوند را همانعد قبل ادامه دهد .الزم به ذکر است فقط  2نفر از اعضای سیاستگذاری خواهاه افزایش نرخ بهره بودند.
مارک کارنی ،رئیس بان
هد  2درصدی بان

مرکزی انگلیس پس از نشست مذکور اعالم نمود " :به معظور بازگشت تورم فتلی به نرخ

مرکزی ،به احتمال زیاد ضروری است تغییراتی در نرخهای بهره در ماههای آتی صورت پذیرد .ما بر

مبعای آمار اخیر تورم تصمیم خواهیم گرفت و من حدس میزنم افزایش نرخهای بهره در آیعدهای نزدی

قطتی باشد".

در این راستا ،صورتجلسه نشست مذکور حاکی از آه بود که به معظور کاهش فشار بر خانوارهای انگلیسی ،افزایش
نرخ های بهره زودتر از انتظار بازار اتفاق خواهد افتاد و اعضای کمیته انتظار دارند اعمال سیاست های انقباضی در ماههای آتی
آغاز گردد .در حال حاضر ،بازارهای مالی زماه احتمالی افزایش نرخهای بهره از پایینترین سطح تاریخی ( 1/21درصد) را ماه

Office for National Statistics
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نوامبر پیشبیعی میکععد .این امر هزیعه اعتبار ،وامهای رهعی و وامگیری را افزایش خواهد داد .اما از سوی دیگر باید بازدهی
پسانداز را تقویت نموده و نرخ تورم را نیز کاهش دهد.

ژاپن
سفارش ماشینآالت پایه در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل از آه  8درصد افزایش یافت که نزدین

بنه دو برابنر رشند

مورد انتظار و نخستین رشد مثبت طی سه ماه اخیر بود .در این ماه سفارش تولیدی  2/9درصند و سنفارش غیرتولیندی 2/8
درصد افزایش یافت .میزاه سفارش ماشینآالت پایه ی

شاخص پیشنگر برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در ژاپنن بنه

شمار میرود .نتیجه گیری در این خصوص اندکی زودهعگام بوده و باید معتظر روند تغییرات سفارش ماشینآالت در مناههنای
آتی بود .اما افزایش اخیر در میزاه سفارش ماشینآالت پایه میتواند نشاهدهعده آه باشد که صاحباه کسب و کار تا اندازهای
از احتیاط بیش از اندازه خود دست کشیده و بخشی از سود بسیار قابل توجه کسب و کار را بنه گسنترش سنرمایه گنذاریهنا
اختصاص دادهاند .به نظر میرسد رشد تولیدناخالص داخلی برای  9فصل متوالی و سود باالی شرکتها تأثیر مثبتی بنر تلقنی
کسب وکارهای ژاپعی از وضتیت اقتصادی این کشور داشته است.
شاخص قیمت تولیدکععده در ماه اوت همانعد ماه قبل در سطح  98/8واحد ثابت ماند .با وجود ایعکه روند افزایش
ماهانه این شاخص که از ابتدای سال  2112آغاز شده کعد به نظر میرسد اما خبر خوبی برای اقتصاد ژاپن به شمار میرود .در
مقیاس ساالنه این شاخص در ماه اوت  2/9درصد افزایش داشته و با وجود ایعکه نتوانست به رشد  3درصدی مورد انتظار برسد
اما باالترین نرخ رشد از اکتبر  2112بوده و از آنجا که پس از رشد  2/6درصدی ماه ژوئیه حاصل گشته بسیار قابل توجه است.
شاخص قیمت تولیدکععده از آوریل  2111تا ابتدای سال  2112همواره روند نزولی داشته و نرخ رشد آه به  – 2/2درصد هم
رسید که پس از سال  2119شدیدترین نرخ تعزل به شمار میرود .از ابتدای سال  2112این شاخص روند صتودی گرفته و از
آنجا که ادامه آه میتواند معجر به افزایش تورم گردد حائز اهمیت است .رشد شاخص قیمت تولیدکععده به طور عمده ناشی از
افزایش قیمت در گروه فلزات غیرآهعی به میزاه  16/8درصد و گروه محصوالت پتروشیمی و زغال سعگ به میزاه 12/1
درصد بود.
چین
رشد سرمایهگذاری داراییهای ثابت در فواصل ماههای ژانویه تا اوت سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال
گذشته کمتر از پیشبیعی بازار 2/8 ،درصد اعالم شد .بازار انتظار رشد  8/2درصدی آه را داشت .این امر ناشی از کاهش
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سرعت رشد سرمایهگذاری در پروژههای ساختمانی در دست اجرا و همچعین کاهش سرمایهگذاری در وجوه داخلی بود .شایاه
ذکر است ،رشد سرمایهگذاری پروژههای مذکور در هشت ماهه اول سال نسبت به دوره قبل از آه (ژانویه تا ژوئیه سال جاری)،
 1/8واحد درصد کاهش نشاه داده است.
از سوی دیگر ،تولیدات صعتتی در ماه اوت سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته کمتر از پیشبیعی بازار1/6 ،
درصد رشد نمود .بازار پیشبیعی میکرد رشد تولیدات صعتتی  6/6درصد باشد .این رقم از رشد ساالنه گزارش شده در ماه قبل
 1/2واحد درصد کمتر بوده و ضتیفترین رشد از ماه ژانویه سال جاری به شمار میرود .در واقع این دومین ماهی است که
رشد مذکور با کعدی مواجه شده و کاهش تولید برق ،آب و گاز به ویژه بخش متده در آه دخیل بود.
خرده فروشی در ماه اوت نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز کمتر از پیشبیعی بازار 11/1 ،درصد رشد نمود .افت
 2/1درصدی فروش نفت و فرآوردههای نفتی ،کاهش  2/9درصدی فروش خودرو و  8/8درصدی مواد اولیه ساخت و ساز ،بر
کاهش رشد خردهفروشی تأثیرگذار بودند .آمار فوق حاکی از آه است که تالشهای دولت برای مهار رشد بدهیها و کاهش
ظرفیت مازاد ،سبب شده فتالیتهای اقتصادی چین در فصل دوم سال جاری روندی نزولی به خود بگیرد و رشد اقتصادی
دوباره کعد گردد.
بعا بر گزارش خبرگزاری بلومبرگ ،سیاستگذاراه بان

مرکزی چین با لغو مقرراتی که موجب گمانهزنیها در مورد
مرکزی

تقویت یوآه شده بود ،از موضع قبلی خود در مورد افزایش ارزش یوآه عقب نشیعی کردند .بر اساس بیانیه جدید بان

چین ،موسسات مالی جهت خرید ارز از طریق قراردادهای سلف برای مشتریاه ملزم به سپردهگذاری نیستعد .پیش از این ،بر
اساس قانوه اکتبر  2111که متاثر از تالش مقامات چین برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از افت یوآه اعمال گردیده بود،
بان ها مکلف به نگهداری 21درصد نقدیعگی حاصل از فروش ارز برای مدت ی
این گزارش ،بان

سال و با نرخ بهره صفر درصد بودند .طبق

مرکزی چین ذخیره قانونی برای سپرده های یوآه توسط موسسات مالی خارجی را نیز لغو کرد .الزم به ذکر

است ،رفع محدودیتها نشاه دهعده نگرانی فزایعده دولت چین پیراموه تداوم روند تقویتی یوآه است و این بان

به زماه

اجرای این اقدام اشاره نکرده است.
نرخ بهره يوآن چین در آخرين روز کاری هفته گذشته
دوره
نرخ بهره

شايبور
(بین بانکی)
يوآن مرجع

يکشبه
 1/8996

 ماهه

 3ماهه 

 9ماهه

 21ماهه

 6/3863

 6/3633

 6/3963

 6/6329

 -

 -

 -

 6/39
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کره جنوبی
در هفته گذشته خانم کریستین الگارد در دیدار از کره جعوبی ععواه داشت" :اقتصاد این کشور از انتطا پذیری و
استحکام معاسبی برخوردار است .با وجود بروز ناآرامیها در شبه جزیره کره در صورت بروز نااطمیعانی ،اقتصاد کره جعوبی که
از تعوع خوبی برخوردار است ،تواه بازسازی خود را دارد ".وی پیشبیعی نمود اقتصاد کره در سال  2112حدود  3درصد رشد
داشته باشد.
همچعین بر اساس ارقام اداره ملی آمار کره جعوبی در ماه اوت نرخ بیکاری با  1/2واحد درصد رشد نسبت به ماه
ژوئیه به  3/8درصد رسید.

روسیه
بر اساس ارقام ارائه شده توسط دولت روسیه اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم  2112در مقایسه با مدت مشابه در
سال قبل  2/1درصد رشد نموده که باالترین نرخ رشد از سه ماهه سوم  2112است .همچعین دولت روسیه نرخ رشد اقتصادی
این کشور در فصل نخست را از  1/1به  1/1درصد در مقایسه با فصل نخست سال  2116تجدید نظر نموده است .والدیمیر
پوتین نیز اعالم نمود که اقتصاد این کشور به طور کامل از رکود خارج شده و به زودی بهبود در وضتیت اقتصادی توسط مردم
و فتااله اقتصادی احساس خواهد شد.
در پی کاهش تورم به نرخی پایینتر از نرخ هد  2درصدی بان

مرکزی برای سال  ،2112بان

مرکزی روسیه

نرخ بهره کلیدی را از  9به  8/1درصد کاهش داد .گفتعی است تورم در ماه اوت به  3/3درصد کاهش یافته است .این مسئله
سبب شده بان
اساس بیانیه بان

مرکزی روسیه در نشست هفته گذشته به جای  1/21درصد  1/1درصد نرخ بهره کلیدی را کاهش دهد .بر
مرکزی روسیه تورم در اوت در مورد کاالهای غیر خوراکی کاهش یافته اما بهای خدمات افزایش یافته

است .در سه ماهه دوم نرخ رشد اقتصادی روسیه فراتر از انتظار بوده که به واسطه رشد سرمایهگذاری و مصر داخلی و بهبود
در تولید بوده است .بان

مرکزی روسیه نرخ رشد اقتصادی سال  2112را بین  1/2تا  2/2درصد پیشبیعی نموده که در

صورت ایجاد تغییرات ساختاری و رفع محدودیتهای موجود در خصوص ظرفیت تولید امکاه افزایش بیشتر رشد اقتصادی
وجود دارد.
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دو شرکت بزرگ روسی فتال در استخراج الماس و طال با نامهای آلروسا و پولیاس 1پیشبیعی نمودهاند در سال
آیعده روبل در مقابل دالر حداکثر با  1درصد تضتیف در مقابل دالر به طور میانگین هر دالر  61روبل روسیه متامله شود .این
پیشبیعی در شرایطی صورت گرفته که روبل در مقابل دالر در سال  2116حدود  19درصد و در سال  2112تا  13سپتامبر
 6/6درصد تقویت شده است .روبل تحت تاثیر ثبات بهای نفت ،بهبود وضتیت اقتصادی ،کاهش تورم روسیه از اوایل سال
 2116شروع به تقویت در مقابل دالر نموده است.

ترکیه
رشد تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال  2112نسبت به فصل مشابه سال قبل به  1/1درصد رسید .این رشد
هرچعد اندکی کمتر از رشد  1/3درصدی مورد انتظار و رشد  1/2درصدی فصل قبل بود اما همچعاه رشد بسیار خوبی برای
اقتصاد ترکیه به شمار میرود .به این ترتیب ترکیه پس از چین و هعد باالتریعن نرخ رشد را در میاه کشورهای  G20به
خود اختصاص داد .در این فصل رشد مصر خانوار و صادرات اندکی کعد شد و مخارج عمومی دولت کاهش یافت .رشد
مصر خانوار از  3/6درصد فصل اول به  3/2درصد و رشد صادرات از  11/9درصد فصل اول به  11/1درصد در فصل دوم
رسید .مخارج عمومی دولت نیز بر خال رشد  9/2درصدی در فصل قبل 2/3 ،درصد کاهش یافت.
با وجود رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی ،بان

مرکزی در نشست اخیر کمیته سیاست پولی که روز پعجشعبه
مرکزی در بیانیه خود اعالم کرد که آمارهای اخیر

گذشته برگزار شد تغییری در سیاستهای پولی ایجاد نعمود .بان

اقتصادی نشاه میدهعد روند بهبود اقتصاد قوت گرفته است .روند بهبود تقاضای داخلی تدوام یافته و تأثیر مثبت تقاضای
کشورهای اتحادیه اروپا بر صادرات همچعاه ادامه دارد .اما با توجه به افزایش تورم تصمیم گرفته شد نرخهای بهره کوتاه
مدت در سطوح قبلی حفظ و نرخ  Repoی

هفتهای در سطح  8درصد باقی بماند .طی دوره سه ماهه آوریل تا ژوئیه،

شاخص تورم روند نزولی پیش گرفته بود و از  11/82درصد در ماه آوریل به  9/29درصد در ماه ژوئیه رسیده بود .اما در ماه
اوت بار دیگر افزایش یافت و به  11/68درصد در مقیاس ساالنه رسید .بان

مرکزی تأکید نموده که از تمامی ابزارهای

موجود برای حفظ ثبات قیمتها استفاده خواهد نمود و سیاستهای انقباضی تا زمانی که بهبود قابل توجهی در تورم پدیدار
گردد حفظ خواهد شد.

Alrosa & Polyus
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متوسط نرخ بیکاری سه ماه معتهی به ژوئن همانعد ماه قبل  11/2درصد اعالم شد .میانگین سه ماهه نرخ بیکاری در
چهار ماه گذشته روند نزولی به خود گرفته بود .به نحوی که از  13درصد در ماه ژانویه به  11/2درصد در ماه ژوئن کاهش
یافت .اما روند تغییرات میانگین سه ماهه نرخ بیکاری در پعج سال گذشته نشاه میدهد با آغاز نیمه دوم سال متوسط نرخ
بیکاری افزایش مییابد .بعابراین توقف روند کاهشی میانگین سه ماهه نرخ بیکاری در ماه ژوئن میتواند سرآغاز افزایش نرخ
بیکاری باشد.
تحوالت بازار ارزهای عمده
روز جمته گذشته نسبت به جمته ماقبل آه ،ارزش دالر در برابر ین و فران

سوئیس به ترتیب  2/22و  1/62درصد

تقویت شد .در همین مدت ارزش یورو در برابر دالر امریکا  1/21درصد تضتیف و ارزش پوند انگلیس در برابر دالر امریکا
 2/99درصد تقویت شد .به نرخهای پایاه وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  1/1881-1/1966دالر و
هر پوند در محدوده  1/3161-1/3192دالر در نوساه بود .همچعین هر دالر نیز در دامعه  119/39-111/83ین متغیر بود.
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عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 رشد بازار سهام امریکا و افزایش بازده اوراق قرضه


پوشش وضتیت کسری دالر که در هفتههای ماقبل شکل گرفته بود



انتشار ارقام رشد بهتر از انتظار تورم تولیدکععده و مصر کععده در امریکا



افزایش احتمال نرخ بهره کلیدی در ماه دسامبر از  21به  11درصد

عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
 افت خرده فروشی و تولیدات صعتتی امریکا در ماه اوت


احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی در انگلیس
نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته

بهره (درصد)

 3ماهه 

 ماهه

نامارز
دالر

 2/23893

 2/6

 21ماهه

 9ماهه

 2/

 -

يورو

 -3/33893

 -3/33168

-

 -3/11333

پوند

3/31866

 3/63229

 -

 3/33133

فرانک

 -3/31833

 -3/86913

 -

 -3/93683

ين

 -3/33238

 -3/33338

-

 3/23333

درهم امارات

 2/99223

 2/38633

-

 1/26133

لیر ترکیه

 23/2366

 23/2269

 23/1363

 23/1139

دالر در هفته گذشته در مقابل اکثر استار جهاهروا و حتی نوظهور تقویت شد .در واقع هفته گذشته هفتهای چالش
برانگیز برای دالر بود .با وجود افت خردهفروشی و تولیدات صعتتی امریکا در پایاه هفته و شلی

ی

موش

بالستی

دیگر

توسط کره شمالی از فراز آسماه ژاپن ،دالر توانست در مقابل تمام ارزهای مهم به جز پوند انگلیس تقویت شود .رشد بازار
سهام امریکا و افزایش بازده اوراق قرضه این کشور مهمترین عوامل توجه سرمایهگذاراه به دالر در هفته گذشته بود .در هفته
گذشته با فروکش نموده طوفاه ایرما در فلوریدا ،فتااله بازار به سمت بازارهای پریس تر از جمله سهام سوق یافتعد .در کعار

13

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

این مسائل پوشش وضتیت کسری دالر که در هفتههای ماقبل شکل گرفته بود ،سبب افزایش تقاضا برای دالر در هفته
گذشته شد .همچعین بتد از انتشار ارقام رشد بهتر از انتظار تورم تولیدکععده و مصر کععده در امریکا ،احتمال افزایش نرخ بهره
کلیدی در ماه دسامبر از  21به  11درصد افزایش یافت .البته افت خرده فروشی و تولیدات صعتتی امریکا در ماه اوت و افزایش
تولیدات صعتتی معطقه یورو تا حدی از شدت تقویت دالر در مقابل یورو کاست.
با استقبال بیشتر سرمایهگذاراه از بازارهای پرریس تر در هفته گذشته ،ین ژاپن و فران

سوییس به ععواه

محلهای امن سرمایهگذاری ،با اقبال کمتری رو به رو شدند که سبب تضتیف این دو ارز در طول هفته گذشته شد .البته در
هفته گذشته بان

مرکزی سوییس بر ادامه سیاستهای انبساطی پولی تاکید نمود که به تضتیف ارز این کشور دامن زد.

بهبود برخی از شاخصهای اقتصادی در انگلیس از جمله خردهفروشی و تورم سبب شد بان

مرکزی از احتمال

افزایش نرخ بهره کلیدی در نشستهای بتدی سخن بگوید .این مسئله مهمترین دلیل تقویت پوند در مقابل دالر در هفته
گذشته بود.
دالر در هفته قبل در مقابل استار نوظهور نیز تقویت شد که دلیل آه تقویت عمومی دالر در هفته گذشته بود .البته
بخشی از تقویت دالر مدیوه اصالح قیمتی روی داده در بازار ارز در پی افت ارزش آه در هفتههای ماقبل بود.

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمته هفته گذشته نسبت به جمته هفته ماقبل آه 1/92 ،درصد کاهش یافت .نوسانات هفته گذشته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  1321/88-1331/68دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.
در هفته گذشته بازار برای سرمایهگذاری بر روی معابتی که ریس

بیشتری دارند ،تمایل نشاه داد .تقویت بازار سهام

امریکا سبب شد تا روند نزولی طال در هفته گذشته کلید بخورد .همچعین افزایش تورم تولیدکععده و مصر کععده در امریکا به
روند نزولی طال کم

کرد .اظهارات یکی از مقامات  ECBدر خصوص لزوم ادامه بخشی از سیاستهای انبساطی برای

افزایش بیشتر تورم نیز ضربه دیگری بر بهای طال بود .این مقام ارشد متتقد است عدم افزایش تورم به سطوح مورد هد ،
توقف کلیه سیاستهای انبساطی ECBرا نفی مینماید .در مجموع هفته گذشته نوسانات دالر نیز تاثیر متکوسی بر بهای
طال داشت.
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البته در هفته گذشته ترامپ باز هم کره شمالی را به شدت تهدید نمود .او گفت تحریمهای سازماه ملل علیه کره
شمالی در مقابل آنچه در پایاه بر سر این کشور خواهد آمد ،بسیار ناچیز هستعد و امریکا با قدرت تمام با این کشور برخورد
خواهد نمود .این اخبار سبب شدند در برخی از روزهای هفته طال تقویت شود.

تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمته هفته گذشته نسبت به جمته هفته ماقبل آه 2/91 ،درصند افنزایش یافنت .بنه
نرخها ی پایاه وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکنا در محندوده  28/12-29/89دالر متاملنه گردیند و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آه در سطح  29/18دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمته هفته گذشته نسبت به جمتنه
هفته ماقبل آه 3/32 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برننت بنه ننرخهنای پایناه وقنت بنازار نیوینورک در دامعنه
 13/82-11/62دالر متامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آه بنه  12/82دالر رسنید .بنه ننرخهنای پایناه وقنت بنازار
نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام اوپ

در محدوده  11/82-13/63دالر متامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشنکه آه

در سطح  12/61دالر قرار گرفت که در مقایسه با آخرین نرخ هفته گذشته (روز پعجشعبه) نسبت به جمتنه هفتنه ماقبنل آه،
 2/19درصد افزایش یافت.
پس از آنکه در دو هفته اخیر زمزمه هایی از احتمال تمدید برنامه کاهش تولید نفت اوپ

به گوش رسنید ،عربسنتاه

تالش های رسمی خود را برای تمدید مدت زماه اجرای برنامه مورد نظر آغاز نمود .مارس  2118زماه پایناه اجنرای برنامنه
مورد نظر است و عربستاه در تالش است تا این برنامه را برای سه ماه دیگر تمدید نماید .کشورهای امنارات متحنده عربنی،
ونزوئال و روسیه تا کعوه موافقت خود را با تمدید برنامه اعالم نمودند .وزیر انرژی عربستاه همچعین با همتای قزاقستانی خود
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در این خصوص مالقات داشته است .تقویت احتمال ادامه ینافتن کناهش تولیند کشنورهای عضنو اوپن

و برخنی دیگنر از

کشورهای غیر عضو تولیدکععده نفت یکی از عوامل افزایش قیمت نفت در هفته گذشته بود.
هفته گذشته همچعین گزارش ماهانه اوپ

در خصوص بازار نفت معتشنر شند .در اینن گنزارش اوپن

تقاضای جهانی نفت در سال  2112را مورد تجدیدنظر صتودی قرار داد .به این ترتیب اوپ

پنیشبیعنی

تقاضای نفت در سال  2112را با

حدود  11هزار بشکه افزایش در روز نسبت به پیشبیعی قبلی 1/22 ،میلیوه بشکه در روز افزایش داد .شاخصهای اقتصنادی
بهتر از انتظار کشورهای معطقه  OECDو همیعطور چین در فصل دوم سال  2112علت اصلی این تجدیدنظر صتودی اعالم
شده است .اوپ

همچعین پیشبیعی نمود در سال  2118تقاضای نفت  1/31میلیوه بشکه در روز افزایش یابد که حندود 21

هزار بشکه از رقم تخمین زده شده قبلی بیشتر است .به عالوه بر اساس این گزارش تولید اوپ

در ماه اوت با کاهش روزانه

 29هزار بشکه به  32/26میلیوه بشکه در روز رسید.
هفته گذشته گزارش ماهانه  IEAنیز در اختیار عموم قرار گرفت .این مؤسسه اعالم نموده کنه در فصنل دوم سنال
 2112تقاضای جهانی نفت با  2/3میلیوه بشکه در روز افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد بسیار قدرتمعدی داشنته
است .این مؤسسه همچعین اعالم نموده که مازاد عرضه نفت در بازار جهاه رو به کاهش است .افزایش تقاضا در امریکا و اروپا
و همچعین کاهش تولید نفت توسط کشورهای اوپ

و برخی کشورهای غیر عضو عامل اصلی نزدی

شده تقاضا به عرضنه

در بازار نفت ععواه شده است .این مؤسسه پیش بیعی خود از رشد تقاضای نفت در سال  2112را به  1/6میلیوه بشکه در روز
مورد تجدیدنظر صتودی قرار داده که به طور عمده ناشی از افزایش تقاضا در کشورهای  OECDبه ویژه امریکا و اروپاسنت.
این مؤسسه همچعین اعالم نموده که در ماه اوت عرضه نفت به دلیل تتطیلیهای غیرمعتظره و عملینات تتمینر و نگهنداری
برنامهریزی شده به طور عمده در کشورهای غیر عضو اوپ

به میزاه  221هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

 EIAدر گزارش هفتگی خود اعالم نمود که ذخایر نفت امریکا در هفته ماقبل  1/9میلیوه بشکه افزایش یافته کنه
بیش از میزاه مورد انتظار بود .پیش از این مؤسسه  APIنیز اعالم نموده بود در هفته معتهی به  8سپتامبر ذخایر نفت امریکا
 6/2میلیوه بشکه افزایش یافته که نزدی

به دو برابر رشد  3/2میلیوه بشکه ای مورد انتظار و ناشی از تتطیلی پاالیشگاهها

به دلیل وقوع طوفاه هاروی بود .بر خال افزایش ذخایر نفت ،ذخایر بعزین به پایینترین سطح کاهش یافت .با اینن وجنود
قیمت بعزین در هفته گذشته کاهش یافت .شروع به کار مجدد پاالیشگاه ها به ویژه بزرگترین پاالیشگاه نفت امریکا نشاه از
آه داشت که عرضه به زودی افزایش خواهد یافت .از سوی دیگر خسارات وارده توسنط طوفناه ایرمنا در ایناالت فلوریندا و
جورجیا به ویژه به خودروها سبب شد تقاضای بعزین در این ایاالت که به ترتیب سومین و هفتمین ایاالت پرمصر در امریکا
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  -اداره مطالعات و سازمانهای بينالمللی
بهرهبرداری از اين گزارش در صورت ذکر منبع بالمانع است.

هستعد ،کاهش یابد IEA .همچعین پیشبیعی نموده که آسیبهای وارده از وقوع این طوفاهها سبب کاهش تقاضای نفت در
امریکا طی فصل سوم گردد.
از سوی دیگر در هفته گذشته تتداد سکوهای نفتی امریکا  2عدد کاهش یافت که بیشترین میزاه کاهش از ژانوینه
بوده است .به این ترتیب رشد  12ماهه سکوهای نفتی طی هفته های اخیر کعد یا متوقف شده که به دلیل کاهش قیمت نفت
و نبود توجیه اقتصادی بوده است.
تضتیف دالر در اواخر هفته گذشته هم مزید بر علت شد تا قیمت نفت برنت به باالترین حد در پعج ماه گذشته برسد.
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ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ )ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ(  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪﻱ
ﻃﻼ  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻠﻒ ﻭ  ۴ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﻬﺎﻡ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۰۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

91.352
1.2159
107.84
1.2037
0.9442
1.3197
1.43068
1347.80
1346.25
53.82
47.56
21798
19275
7378
12304

91.889
1.2259
108.81
1.1958
0.9529
1.3061
1.42347
1341.34
1339.25
53.65
48.37
21786
19385
7383
12208
* 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(

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۱۲ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۱۳ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۱۴ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۱۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

91.875
1.2110
109.39
1.1953
0.9562
1.3160
1.42600
1330.24
1334.20
53.84
48.07
22057
19546
7414
12475

91.882
1.2188
110.17
1.1966
0.9600
1.3284
1.42215
1330.68
1326.50
54.27
48.23
22119
19777
7401
12525

92.520
1.2173
110.49
1.1885
0.9641
1.3210
1.42395
1322.91
1327.55
55.16
49.30
22158
19866
7380
12554

92.124
1.2165
110.23
1.1920
0.9633
1.3398
1.41941
1328.33
1324.55
55.47
49.89
22203
19807
7295
12540

91.872
1.2195
110.83
1.1947
0.9597
1.3592
1.42381
1321.88
1322.85
55.62
49.89
22268
19909
7215
12519

92.100
1.2166
110.22
1.1934
0.9607
1.3329
1.42306
1326.81
1327.13
54.87
49.08
22161
19781
7341
12523

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۷/۰۹/۱۵
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

0.57
0.30
2.77
-0.75
1.64
2.99
-0.48
-1.92
-1.74
3.344
4.90
2.16
3.290
-2.20
1.75

0.23
-0.76
1.30
-0.20
0.81
2.05
-0.03
-1.08
-0.90
2.29
1.46
1.72
2.04
-0.56
2.57
ﴰﺎﺭﻩ۲۶
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

