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خالصه
در امريکا ،فدرال رزرو  0/52درصد نرخ بهره کلیدی را افزايش داد و بیانیه جلسه سیاستگذاری از افزايش نرخ بهره برای 5
نوبت ديگر در سال  5002خبر داشت .خردهفروشی در ماه فوريه در مقايسه با ماه ژانويه افزايش اندکی داشت و تورم در ماه
فوريه به  5/2درصد رسید که  0/5واحد درصد بیشتر از تورم ثبت شده در ماه ژانويه بود .تولیدات صنعتی در ماه فوريه در
مقايسه با ماه ژانويه افزايشی نداشت .سفارس کاالهای بادوام نیز در همین مدت  0/2درصد افزايش يافته که مطلوب بوده
است.
در منطقه يورو ،وزيران دارايی گروه اروپا در خصوص بررسی تقاضای بريتانیا مبنی بر خروج از اين اتحاديه اعالم آمادگی
کردند .همچنین آمارهای اقتصادی منتشره از بهبود وضعیت اقتصادی منطقه يورو حکايت دارد.
در انگلستان ،کمیته سیاست پولی ،نرخ بهره پايه را در سطح زير  0/52درصد تثبیت کرد .همچنین دولت انگلیس اعالم
کرده فرآيند خروج اين کشور از اتحاديه اروپا از  52مارس  5002آغاز خواهد شد.
در ايتالیا ،نرخ تورم در ماه فوريه به  0/6درصد رسید .همچنین تولیدات صنعتی در ماه ژانويه نسبت به دسامبر  5/3درصد
افت داشت.
در ژاپن ،بانک مرکزی سیاستهای پولی قبلی را بدون تغییر حفظ نمود و شاخص قیمت تولید کننده در ماه فوريه نسبت
به ماه قبل  0/5درصد افزايش يافت.
در دو هفته گذشته در بازارهای جهانی ارزش دالر کاهش و در مقابل ارزش يورو ،پوند ،ين و فرانک سويیس افزايش
يافت .پس از افزايش  0/52درصدی نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو مقامات اين بانک نیز از عدم افزايش سرعت رشد
نرخ بهره سخن گفتند .اعضا گروه  50نیز در خصوص سیاستهای تجاری دولت ترامپ اظهار نگرانی نمودند که در مجموع
سبب تضعیف دالر و تقويت ساير اسعار شد.
بهای طال در دو هفته گذشته در مقايسه با هفته ما قبل افزايش يافت .افزايش  0/52درصدی نرخ بهره کلیدی توسط
فدرال رزرو و تاکید مقامات اين بانک بر افزايش تدريجی نرخ بهره و تنها برای دو نوبت ديگر در سال  ،5002نگرانی اعضا
گروه  50از سیاستهای تجاری دولت ترامپ و تضعیف دالر از جمله مهمترين داليل تضعیف دالر در اين مدت بودند.
در هفته گذشته نگرانی از افزايش تولید و باالبودن موجودی انبارهای نفتی آمريکا سبب افت قیمت نفت شد .در صورتی که
در هفته ماقبل آن بهای نفت به علت کاهش ذخاير نفت امريکا ،تضعیف دالر و پیشبینی  IEAاز ايجاد کمبود عرضه در
بازار در نیمه نخست سال  ،5002افزايش يافته بود.
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امريکا
افزايش نرخ بهره کلیدی
فدرال رزرو در جلسه  01-02مارس بازه هدف نرخ بهره يکشبه ،موسوم به نرخ بهره کلیدی را  0/52درصد افزايش
داده و به سطح  0/22تا  0/0درصد رساند .بعد از اين جلسه ،خانم يلن در کنفرانس خبری گفت "ما مشاهده نموديم که اقتصاد
امريکا در چند ماه گذشته روند رو به رشدی مطابق انتظار ما داشته است .تورم در نزديکی نرخ هدف فدرالرزرو قرار داشته و
سرمايهگذاری در کسب و کار بعد از چند ماه افت ،در حال افزايش است ".خانم يلن سخنی از تمايل اعضای کمیته سیاست
بازار باز به افزايش سرعت رشد نرخ بهره ،به میان نکشید .در مقابل از افزايش تدريجی نرخ بهره سخن گفت و عنوان داشت
در صورت افزايش نرخ بهره با سرعت کنونی ،رسیدن به سطوح عادی نرخ بهره تا پايان سال  5002به طول خواهد انجامید.
همچنین بیانیه اين جلسه نشان داد که فدرال رزرو ممکن است نرخ تورم باالتر از  5درصد هدف را تا حدی تحمل نمايد .در
خصوص کوچکسازی ترازنامه فدرال رزرو خانم يلن ضمن تاکید بر هدفگذاری به منظور انجام اين اقدام در آينده ،از عدم
تعجیل در اين خصوص سخن گفت .بیانیه فدرال رزرو همچنین نشان داد که اعضای کمیته سیاست بازار باز هنوز در خصوص
سیاستها دولت ترامپ دچار نااطمینانی هستند .از اين رو به نظر میرسد نمیتوان انتظار افزايش بیش از  5نوبت ديگر نرخ
بهره را در سال  5002داشت .نکتهای که در سخنان برخی از اعضا کمیته سیاست بازار باز در هفته منتهی به  51مارس نیز
مشهود بود.
خرده فروشی
خرده فروشی در ماه فوريه در مقايسه با ماه ژانويه  0/0درصد افزايش يافت .هر چند افزايش خردهفروشی در ماه
فوريه چندان قابل توجه نبود ،اما رشد خرده فروشی ماه ژانويه در مقايسه با ماه قبل از آن از  0/1به  0/6درصد مورد تجديد
نظر واقع شد .همچنین خرده فروشی بدون در نظر گرفتن فروش خودرو در ماه فوريه در مقايسه با ماه ژانويه  0/5درصد رشد
داشت .در ماه ژانويه متغیر رشد ماهانه  0/5درصد در را تجربه نموده بود .در ماه فوريه فروش اتومبیل و وسايل نقلیه موتوری
 0/5درصد و فروش لوازم الکترونیکی و برقی  5/8درصد کاهش يافته اما فروش اسباب و لوازم منزل  0/2درصد در ماه رشد
داشته است .فروش مصالح ساختمانی و باغبانی نیز رشد  0/8درصدی داشت.
تورم
شاخص بهای مصرفکننده در ماه فوريه در مقايسه با ماه ژانويه  0/0درصد افزايش يافت که  0/2واحد درصد کمتر
از رشد ماهانه در ژانويه بود .همچنین تورم در ماه فوريه به  5/2درصد رسید که  0/5واحد درصد بیشتر از تورم ثبت شده در
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ماه ژانويه بود .البته تورم پايه در ماه فوريه (بدون در نظر گرفتن تغییرات قیمت مواد غذايی و انرژی) با  0/0واحد درصد
کاهش نسبت به ژانويه به  5/5درصد رسیده است .نتايج اين گزارش در راستای اهداف فدرال رزرو بوده که میتواند مسیر
افزايش نرخ بهره کلیدی را هموار نمايد .
سفارس کاالهای بادوام
سفارس کاالهای بادوام در ماه فوريه  0/2درصد نسبت به ماه ژانويه افزايش يافت .همچنین رشد سفارشات در ماه
ژانويه نسبت به ماه قبل از آن از  0/8به  5/3درصد مورد تجديد نظر قرار گرفت .رشد سفارش کاالهای بادوام بدون در نظر
گرفتن اقالم مربوط به حمل و نقل در ماه فوريه نسبت به ماه ژانويه  0/2درصد افزايش يافته و سفارشات مربوط به ماه ژانويه
نیز از  -0/5به  0/5درصد مورد تجديد نظر قرار گرفت .بر اين اساس در ماههای فوريه و ژانويه نه تنها بخش حمل و نقل و به
خصوص سفارش هواپیما نظامی و غیرنظامی منشا رشد بوده بلکه در ساير بخشها نیز رشد مثبت مشاهده شده است .جزيیات
گزارش سفارش کاالهای بادوام بیانگر رشد  83و  18درصدی سفارش هواپیما غیرنظامی به ترتیب در ماه ژانويه و فوريه بوده
است .در همین مدت سفارش کاالهای کارخانهای  3/1و  5/2درصد رشد داشته است .يکی از نکات بسیار مهم گزارش اخیر
افزايش  2/5و  5/6درصدی سفارش کاالهای سرمايهای در دو ماهه ژانويه و فوريه بوده که میتواند نويد بخش افزايش تولید
در بخشهای مختلف اقتصاد امريکا باشد.
تولیدات صنعتی
تولیدات صنعتی در ماه فوريه در مقايسه با ماه ژانويه افزايشی نداشت .اما افت آن در ماه ژانويه در مقايسه با ماه قبل
از آن از  -0/3به  -0/0درصد مورد تجديد نظر صعودی قرار گرفت .هر چند در دو ماه منتهی به فوريه تولیدات صنعتی روند
مثبتی نداشته اما با توجه به افزايش  58هزار نفری اشتغال اين بخش در ماه فوريه ،رشد شاخص  ISMدر ماه مذکور و مهمتر
از آن افزايش خوب سفارش کاالهای بادوام کارخانهای در دو ماه ابتدايی سال  ،5002اين احتمال وجود دارد که در ماههای
آتی رشد مثبت در بخش صنعتی به ثبت برسد .همچنین الزم به ذکر است که میانگین رشد سه ماهه منتهی به فوريه در
مقايسه با مدت مشابه قبل  0/2درصد است که مطلوب به نظر میرسد.

طرح بیمه درمانی ترامپ
روز جمعه هفته گذشته طرح بیمه همگانی دولت دونالد ترامپ که در صورت تصويب ،جايگزين بیمه درمانی دولت
سابق امريکا موسوم به اوباماکر میشد ،با حد نصاب نرسیدن تعداد رای دهندگان ،تصويب نشده و رای گیری برای آن به
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تعويق افتاد .ترامپ عنوان داشته بود اين اليحه سبب کاهش کسری بودجه دولت فدرال خواهد شد .اما برخی سناتورهای
دموکرات و حتی جمهوریخواه معتقد بودند که اين طرح شمار شهروندان فاقد بیمه درمانی را افزايش خواهد داد .نانسی
پلوسی ،رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمايندگان نیز از به تعويق افتادن تصويب اليحه جايگزين بیمه درمانی اوباماکر به عنوان
پیروزی ياد کرد .دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمريکا روز جمعه در واکنش به شکست طرح بیمه همگانی ،دموکراتهای
کنگره را مسئول اين شکست دانست .او معتقد است که زمان باعث شکست طرح اوباما خواهد شد .شکست اليحه بیمه
همگانی دونالد ترامپ در کنگره نخستین آزمون برای دولت جديد آمريکا به شمار میرفت که پیشتر وعده تغییرات عمده را از
طريق تصويب لوايح جديد در کنگره داده بود .شايان ذکر است ،در حال حاضر  58میلیون شهروند امريکايی فاقد بیمه درمانی
هستند .بعد از اين شکست ترامپ اعالم نمود در قدم بعدی طرح اصالح ساختار مالیاتی را به کنگره ارائه خواهد نمود .اما اين
ترديد وجود دارد که اين طرح نیز با شکست رو به رو شود.

منطقه يورو
آقای درآگی روز دوشنبه  03مارس  ،5002در کنفرانس مشترک بانک مرکزی اروپا و دانشگاه  MITدر مورد حمايت
از نوآوری و کارآفرينی در منطقه يورو سخنرانی کرد .دراگی گفت " :شايد در نگاه نخست چنین به نظر برسد که اين موضوع
رابطه چندانی با کنفرانس بانک مرکزی نداشته باشد ،چرا که سیاست پولی سمت تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد.
اما داشتن تصويری آشکار از سمت عرضه ،توانايی ما برای انجام ماموريت بانک مرکزی را افزايش میدهد .رشد بهرهوری به
شدت به ابتکار و کارآفرينی بستگی دارد .رشد باالی بهرهوری برای مدل اقتصادی اروپا به منظور ارائه دستمزدهای باالتر و
حمايتهای اجتماعی ،اهمیت حیاتی دارد .اين موضوع ،راهی برای مقابله با نااطمینانی اقتصادی رايج در برخی کشورهای
پیشرفته میباشد .به منظور افزايش رشد بهرهوری که در منطقه يورو کاهش يافته ،نیازمند توجه در هر دو زمینه توسعه
نوآوریها و استفاده از فنآوریهای نوين برای ايجاد انقالبی در فرآيند تولید هستیم".
نشست وزيران دارايی گروه اروپا در روز  50مارس  5002برگزار شد .در اين نشست در مورد دستاوردهای نشست
وزيران اقتصاد گروه  G20در  02و  08مارس بحث و تبادل نظر شد .همچنین تصمیم بريتانیا برای اجرای ماده  20معاهده
لیسبون در خصوص اجرايی کردن بريکسیت ،موضوع اصلی اين نشست بود .هدف از اين نشست تبیین استراتژی اتحاديه
اروپا در مذاکرات مربوط به بريکسیت با دولت بريتانیا عنوان شده بود .شايان ذکر است پس از فعال شدن ماده  ، 20مذاکرت
خروج بین اتحاديه اروپا و بريتانیا آغاز شده و نتیجه مذاکرات در پارلمان بريتانیا به رای گذاشته خواهد شد.
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آمارهای اقتصادی
تولیدات صنعتی در ماه ژانويه نسبت به ماه قبل ،پايینتر از انتظارات بازار  0/2درصد افزايش يافت .تحلیلگران
اقتصادی افزايش  0/3درصدی تولیدات صنعتی در ژانويه را پیشبینی کرده بودند .شايان ذکر است تولیدات صنعتی در ماه
دسامبر نسبت به نوامبر  0/5درصد کاهش يافته بود .همچنین در مقیاس ساالنه ،تولیدات صنعتی در ماه ژانويه  0/6درصد
افزايش يافت.
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،شاخص مديران خريد بخش خدمات از  22/2واحد در ماه فوريه به  26/2واحد در
ماه مارس افزايش يافت .همچنین شاخص مديران خريد بخش کارخانهای از  22/1واحد در ماه فوريه به  26/5واحد در ماه
مارس افزايش يافت .عالوه بر آن ،شاخص مديران خريد مرکب موسسهی مارکیت از  26واحد در ماه فوريه به  26/2واحد در
ماه مارس افزايش يافت .افزايش شاخصهای مديران به معنی افزايش تولید ،کسب و کار جديد و رشد باالتر ايجاد اشتغال
میباشد .همچنین بهبود در اين شاخصها ،نويدبخش بهبود فضای کسب و کار در آينده نیز میباشد.
تراز تجاری منطقه يورو در ماه ژانويه با  0/6میلیارد يورو کسری مواجه شد .شايان ذکر است تراز تجاری منطقه يورو
در ماه دسامبر  58/0میلیارد يورو مازاد داشت.
شاخص حساسیت اقتصادی  ZEWبه عنوان يک شاخص پیشرو سالمت اقتصادی ،چشم انداز اقتصادی شش ماهه
منطقه يورو را نشان میدهد .اين شاخص در  01مارس  5002منتشر شد .طبق اين گزارش ،شاخص مذکور با رشد قابل
توجهی به  52/6واحد رسیده است که حدود  6واحد بیشتر از پیشبینیها بوده است .اين شاخص در ماه فوريه  02/0واحد
گزارش شده بود.
آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
شاخص بهای مصرف کننده در ماه فوريه نسبت به ژانويه  0/6درصد افزايش يافت .همچنین نرخ تورم در ماه فوريه
در سطح  5/5درصد تثبیت شد.
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،شاخص مديران خريد بخش خدمات از  21/1واحد در ماه فوريه به  22/6واحد در
ماه مارس افزايش يافت .همچنین شاخص مديران خريد بخش کارخانهای از  26/8واحد در ماه فوريه به  28/3واحد در ماه
مارس افزايش يافت .عالوه بر آن ،شاخص مديران مرکب از  26/0واحد در ماه فوريه به  22واحد در ماه مارس افزايش يافت.
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ايتالیا
شاخص بهای مصرف کننده در ماه فوريه نسبت به ژانويه  0/1درصد افزايش يافت .همچنین نرخ تورم در ماه ژانويه
باالتر از پیشبینی بازار به  0/6درصد رسید .شايان ذکر است نرخ تورم در ماه ژانويه  0/2درصد گزارش شده بود.
تولیدات صنعتی ايتالیا در ماه ژانويه نسبت به دسامبر  5006معادل  5/3درصد افت داشت .تولیدات صنعتی در ماه
دسامبر نسبت به نوامبر  0/1درصد افزايش يافته بود .همچنین در مقیاس ساالنه نیز تولیدات صنعتی در ماه ژانويه  0/2درصد
کاهش يافت .شايان ذکر است تولیدات صنعتی در ماه دسامبر 5006نسبت به دسامبر 5002معادل 6/8درصد افزايش يافته بود.
تراز تجاری ايتالیا در ماه ژانويه برخالف پیشبینی بازار ،با کاهش 0/6میلیارد يورويی مواجه شد .پیشبینی بازار از
افزايش  3/2میلیارد يورويی حکايت داشت .شايان ذکر است ترازتجاری ايتالیا در ماه دسامبر با  2/2میلیارد يورو مازاد مواجه
شده بود.

انگلستان
تصمیمات بانک مرکزی انگلستان در نشست روز پنجشنبه 06 ،مارس  5002در خصوص نرخ بهره منتشر شد .طبق
اين تصمیمات ،نرخ بهره پايه بدون تغییر در سطح زير  0/52درصد باقی ماند .همچنین کمیته سیاست پولی در راستای
دستیابی به نرخ تورم هدفگذاری شده  5درصدی ،ادامه برنامه خريد دارايی در سطح فعلی را تصويب کرد.
در صورتجلسه منتشره عنوان شده است " :اين تصمیم در جهت کمک به پايداری رشد اقتصادی و کاهش بیکاری
اتخاذ شده است .مسیر سیاست پولی با توجه به ارزيابی تقاضا ،عرضه بالقوه ،نرخ ارز و تورم مشخص شده است .اين کمیته
انتظار دارد در نیمه دوم سال جاری ،کاهش اندکی در تقاضای کل به دلیل کاهش رشد تقاضای خانوارها در واکنش به رشد
اندک درآمد حقیقی به وجود آيد ".نکته مهم اينکه در اين جلسه بر خالف نشست های قبلی ،اتفاق آرا در خصوص تثبیت نرخ
بهره وجود نداشت و يکی از اعضای کمیته سیاست پولی خواستار افزايش نرخ بهره بود.
انتشار خبر فعال کردن ماده  20معاهده اتحاديه اروپا از سوی دولت بريتانیا در روز  52ماه مارس و آغاز روند خروج
اين کشور از اتحاديه اروپا در صدر اخبار هفته گذشته قرار داشت .بدين ترتیب نمايندگان بريتانیا بايستی با نمايندگان اتحاديه
اروپا بر سر میز مذاکره نشسته و در خصوص چگونگی اجرای بريکسیت مذاکره نمايند .در نهايت نتیجه اين مذاکرات در
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پارلمان اروپا مطرح و به رای گذاشته خواهد شد .بريتانیا در تالش است پس از خروج از اتحاديه اروپا ،همچنان به بازار
مشترک دسترسی داشته و از منافع آن استفاده نمايد .در مقابل سران اتحاديه اروپا مخالف اينگونه دستچینی منافع توسط
بريتانیا هستند.
آمارهای اقتصادی
نرخ بیکاری از  1/8درصد در دسامبر سال  5006به  1/2درصد در ماه ژانويه کاهش يافت .اين کمترين نرخ بیکاری
از سپتامبر  5002بود .متوسط نرخ بیکاری انگلیس از سال  0220تا  5006معادل  2/0درصد گزارش شده است.
همچنین تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در ماه فوريه باالتر از پیشبینی بازار حدود 00هزار نفر کاهش يافت .پیشبینی
بازار از کاهش حدود پنج هزار نفری متقاضیان بیمه بیکاری حکايت داشت .شايان ذکر است تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در
ماه ژانويه نیز حدود  10هزار نفر کاهش پیدا کرده بود.
شاخص بهای مصرفکننده در ماه فوريه نسبت به ژانويه باالتر از پیشبینی تحلیلگران اقتصادی  0/2درصد افزايش
يافت .پیشبینیها از افزايش  0/2درصدی اين شاخص در ماه فوريه نسبت به ژانويه حکايت داشت .همچنین نرخ تورم در ماه
فوريه نیز باالتر از انتظارات بازار ،به  5/3درصد رسید .پیشبینیها از افزايش نرخ تورم به  5/0درصد حکايت داشت .شايان ذکر
است نرخ تورم در ماه ژانويه  0/8درصد گزارش شده بود.
خردهفروشی در ماه فوريه نسبت به ژانويه ،بسیار فراتر از انتظارات بازار  0/1درصد افزايش يافت .پیشبینیها از
افزايش  0/1درصدی خردهفروشی در اين ماه حکايت داشت .شايان ذکر است خردهفروشی در ماه ژانويه نسبت به دسامبر
 5006معادل  0/2درصد کاهش يافته بود.
تحلیل اقتصادی
تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در ماه فوريه حدود  00هزار نفر کاهش يافت .اين چهارمین ماه پیاپی است که
متقاضیان بیمه بیکاری کاهش پیدا میکند .روند کاهشی نرخ بیکاری انگلیس از ابتدای سال  5006شروع شده است .نرخ
بیکاری از  2/0درصد در ماه ژانويه  5006به  1/2درصد در ژانويه  5002رسیده و با توجه به آمار منتشره در خصوص
متقاضیان بیمه بیکاری و با عنايت به اينکه آهنگ افزايش نرخ دستمزد کاهش پیدا کرده ،به نظر میرسد در ماههای آتی نرخ
بیکاری انگلیس دوباره کاهش يابد .در کنار عوامل فوق ،آغاز روند اجرايی بريکسیت منجر به خروج اتباع غیر انگلیسی از بازار
کار انگلیس شده و به نوبه خود تعداد شاغالن انگلیسی افزايش و نرخ بیکاری کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.
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اما در خصوص دستمزدها ،شرايط متفاوت است .دو نیروی همراستا فشار رو به باال بر روی دستمزدها در بازار کار
انگلیس ايجاد خواهند کرد .از يک سو؛ اجرای بريکسیت و خروج کارگران و کارمندان غیربومی از بخشهای صنايع و خدمات
انگلیس منجر به افزايش تقاضا برای نیروی کار در اين بخشها و رشد دستمزدها خواهد شد .از سوی ديگر؛ افزايش تورم در
ماههای اخیر و پیشبینی افزايش بیشتر طی ماههای آتی منجر خواهد شد تا اتحاديههای کارگری در راستای جلوگیری از افت
دستمزد حقیقی ،تقاضای دستمزدهای اسمی باالتر را مطرح نمايند .لذا احتمال در آينده ،برآيند اين دو نیرو منجر به افزايش
دستمزدهای اسمی و کاهش بیکاری شود.

ژاپن
شاخص قیمت تولید کننده در ماه فوريه نسبت به ماه قبل  0/5درصد افزايش يافت .اين چهارمین ماه متووالی اسوت
که شاخص مورد نظر افزايش میيابد .در مقیاس ساالنه نیز اين شاخص با  0درصد افزايش دومین رشد خود را پس از  50ماه
به ثبت رساند.
شاخص پايه سفارش ماشین آالت در ماه ژانويه نسبت به ماه قبل  3/5درصد کاهش يافت .اين شاخص نسبت به ماه
مشابه سال قبل نیز  8/5درصد افت داشت .شاخص مذکور از ابتدای سال  5002تا کنون در يک محودوده مشوخص نوسوان
داشته و نمی توان روند افزايشی يا کاهشی پايداری را در اين مدت به تغییرات آن نسبت داد .اين امر نشان دهنده آن است که
صنايع ژاپن همچنان با احتیاط به آينده اقتصادی اين کشور نگريسته و بسیار محتاطانه اقدام به سرمايهگذاری می نمايند.
مازاد تراز تجاری ژاپن در ماه فوريه به  680میلیارد ين رسید که بیشترين میزان از آوريل  5000بود .افوزايش موازاد
تراز تجاری به دلیل رشد قابل توجه صادرات در ماه فوريه بود .در ماه فوريه نسبت به ماه مشوابه سوال قبول ،صوادرات 00/3
درصد افزايش يافت .عالوه بر رشد صادرات به چین در ماههای اخیر ،افزايش تقاضا به دلیل تعطیالت سال نووی چینوی نیوز
صادرات را تشديد کرد .در مقیاس ساالنه صادرات به چین در ماه فوريه 58درصد افزايش يافت.
کمیته سیاستهای پولی بانک مرکزی ژاپن در جلسه مورخ  06-02مارس ،سیاستهای پوولی قبلوی خوود را بودون
تغییر حفظ نمود .رئیس بانک مرکزی ژاپن اعالم نمود که در حال حاضر با توجه به اينکه تورم اين کشور بوا توورم هودف دو
درصدی فاصله زيادی دارد ،هیچ دلیلی برای افزايش نرخ هدف تعیین شده برای بازده اوراق وجود ندارد .وی احتمال کواهش
سیاست های انبساطی را رد نمود و اعالم داشت که بانک مرکزی در صورتی در مورد افزايش نرخ بهره بحث خواهد نمود که
افزايش تورم در آينده شتاب بیشتری بگیرد و تنها به دلیل اينکه نرخ بهره بلند مدت در خارج از کشور افوزايش يافتوه بوازده
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اوراق قرضه را افزايش نخواهد داد .به اين ترتیب با رای هفت در مقابول دو ،بانوک مرکوزی ايون کشوور تصومیم بوه حفوظ
سیاستهای قبلی گرفت .نرخ بهره  – 0/0برای سپرده های کوتاه مدت و حفظ نرخ بوازده اوراق قرضوه دولتوی ده سواله در
محدوده نزديک به صفر از جمله سیاستهای پولی اين بانک است .همچنین بانک مذکور همانند قبل ،بوه خريود سواالنه 80
تريلیون ين معادل  202میلیارد دالر از اوراق قرضه دولتی ادامه خواهد داد.

چین
تولیدات صنعتی در ماه ژانويه نسبت به ماه مشابه سال قبل ،باالتر از پیشبینی بازار  6/3درصد افزايش يافت.
تحلیلگران اقتصادی افزايش  6/5درصدی تولیدات صنعتی در ماه ژانويه را پیشبینی کرده بودند.
خرده فروشی در ماه ژانويه نسبت به ماه مشابه سال قبل ،پايینتور از پویشبینوی بوازار  2/2درصود افوزايش يافوت.
پیشبینی بازار از افزايش  00/2درصدی خرده فروشی در ماه ژانويه حکايت داشت.
با کاهش احتمال تداوم روند سیاست انقباضی آمريکا و پايینترين سطح تاريخی نرخ بهره چین توسط بانک مرکزی
اين کشور ،فشارهای جريان خروجی سرمايه از چین در سال  5002در حال افزايش هستند .بانک مرکزی چین دقت بررسوی
درخواست ها برای انتقال پول به خارج از اين کشور را از سال گذشته تا به حال افزايش داده و در حال سرعت بخشی به روند
اصالحات برای باز کردن بازار داخلی اوراق قرضه با هدف جلب بیشتر سرمايه گذاران خارجی است .بر اسواس قووانین فعلوی
حساب سرمايه ،وجوه يوآنی به طور کامل قابل تبديل به ديگر ارزها نیستند .شرکت ها زمانی که قصد خروج سود به خوارج از
کشور را دارند ،بايد اسناد و مدارک الزم از قبیل پرداخت مالیات و گزارشهای حسابرسی ارائه کنند .سوقف تبوديل  20هوزار
دالر در سال را برای هر فرد در اين کشور تعیین نموده است.
بانک مرکزی چین در پی افزايش تولیدات کارخانهای اين کشور نسبت به ثبات اقتصادی و به پیروی از سیاستهای
انقباضی فدرال رزرو ،هزينه های وامدهی را افزايش داد .ساعاتی پس از آنکه فدرال رزرو نرخهای بهره آمريکا را  0/52درصد
افزايش داد ،بانک مرکزی چین نرخ بهره تسهیالت میانمدت و هزينه معامالت بازار باز را افزايش داد .نرخ بازخريد اوراق بوا
سررسید  01 ،2و  58روزه با  0/0واحد درصد افزايش بهترتیب به  5/6 ،5/12و  5/22رسید .هزينه وامها نیز از طريق رشد نرخ
بهره تسهیالت میانمدت افزايش پیدا کرد .در نتیجه ،نرخ بهره وامهای  6ماهه و يکساله هر کدام با  0/0واحد درصد افزايش
به ترتیب به  3/02و  3/5درصد رسید.
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بانک مرکزی چین در بیانیهای اعالم کرد ،انتظارات بازار پیرامون نرخهای باالتر وامدهی و افزايش نرخها در بازار باز
لزوما به دلیل افزايش نرخهای بهره آمريکا نیست .بلکه متاثر از افزايش نرخ تورم و کاهش هزينههای واقعوی وام در شورايط
ثبات اقتصادی است که باعث تمايل شديد موسسات مالی به افزايش اعتبارات گرديده و اين امر نرخ مسکن در برخی شهرها
را افزايش داده است.

کره
پس استقرار سامانه دفاع ضدموشکی امريکا در خاک کره جنوبی به بهانه مهار قدرت موشکی کره شمالی ،روابط
سیاسی کره جنوبی و چین سردتر شده است .چین معتقد است اين سیستم در واقع يک رادار قوی است که قدرت نفوذ و
جاسوسی در سرزمین اين کشور را دارد .اين مسئله سبب شده تجارت بین کره جنوبی و چین متاثر شود .کاهش صادرات کره
به چین و بسته شدن چندين فروشگاه کرهای در چین از جمله اين تاثیرات بوده است .تا جايی که ريیس بانک مرکزی کره
جنوبی در روزهای اخیر در خصوص تاثیر منفی مسائل سیاسی بر روابط تجاری اظهار نگرانی نموده و عنوان داشته اين مسئله
سبب کاهش رشد اقتصادی کره خواهد شد .چین بزرگترين شريک تجاری کره جنوبی است .افت رشد اقتصادی کره در
ماههای اخیر سبب شده نرخ بیکاری در اين کشور از  3/6درصد در ماه دسامبر به  1درصد در ماه ژانويه افزايش يابد.
شرکت کشتیسازی دوو اعالم نموده که چند بانک بزرگ کرهای مقرر نمودهاند  5/6میلیارد دالر برای کمک مالی به
اين شرکت اختصاص دهند .شرکت کشتیسازی دوو در سالهای اخیر به علت متضرر شدن در پروژههای خارجی ،قادر به
تسويه بدهیهای خود نبوده است .اين شرکت بايد در سال  5002حدود  810میلیون دالر از قروض سررسید شدهاش را باز
پرداخت نمايد که بدون کمک مالی بانکهای کرهای قادر به تسويه آنها نخواهد بود.

روسیه
وزير اقتصاد روسیه اعالم نموده پیشبینی مینمايد اقتصاد اين کشور در سال  5002نرخ رشد  5درصدی را پس از
چند سال رکود شديد تجربه نمايد .وی همچنین عنوان داشته ارزش روبل در برابر دالر باالتر از سطحی است که واقعیتهای
اقتصادی اين کشور نشان میدهند .همچنین تولیدات صنعتی اين کشور در ماه فوريه در مقايسه با ماه ژانويه  5/2درصد
کاهش يافته است .اين در حالی بود که در ماه ژانويه رشد  5/3درصد در ماه به ثبت رسیده بود.
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ترکیه
مؤسسه موديز ،چشم انداز اقتصادی اين کشور را از باثبات به منفی تغییر داد و رتبه اعتباری ايون کشوور را در سوطح
 Ba1حفظ نمود که يک درجه پايینتر از محدوده مناسب برای سرمايهگذاری است .در گزارش اين موسسه آمده است ":تأثیر
تنش های سیاسی طوالنی بر اعتماد مصرف کنندگان داخلی و افزايش فشارهای خارجی که منجر به تضوعیف لیور و افوزايش
تورم گشته ،رشد اقتصادی اين کشور را کندتر از میزان مورد انتظار خواهد نمود".
روند افزايش نرخ بیکاری اين کشور که از جوالی  5006آغاز شده در ماه دسامبر نیوز اداموه يافوت .میوانگین نورخ
بیکاری در سه ماه منتهی به دسامبر  5002به  05/2درصد رسید .میانگین نرخ بیکاری در سه ماهه منتهی به جووالی 5006
به رقم  2/3درصد بود.
بانک مرکزی ترکیه در جلسه مورخ  06مارس با هدف تقويت لیر و کنترل تورم اقدام به افزايش نرخ بهره استقراض
جهت پوشش کمبود نقدينگی بازار بین بانکی 0از  00درصد به  00/22درصد و نرخ استقراض يک شوبه 5از  8/20درصود بوه
 2/52درصد نمود.
اين بانک همچنین اعالم نموده تا زمانی که نرخ تورم بهبود قابل توجهی نیابد ،قصد دارد به اجورای سیاسوتهوای
انقباضی در آينده ادامه دهد.
تحوالت بازار ارزهای عمده

روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش ين و فرانک سوئیس در برابر هر دالر امريکا به ترتیب  0/50و 0/25
درصد تضعیف گرديد .ارزش دالر امريکا روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر هر يورو و هر پوند به ترتیب
 0/28و  0/65درصد تضعیف شد .به نرخهای پايان وقت بازار نیويورک ،در هفته گذشته هر يورو در محدوده
 0/0210-0/0805دالر و هر پوند در محدوده 0/5322-0/5250دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه -005/22
 000/23ين متغیر بود.
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عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 افزايش خرده فروشی و سفارش کاالهای بادوام در امريکا
 نزديک شدن به تاريخ خروج انگلیس از اتحاديه اروپا
عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
 تاثیر بیانیه فدرال رزرو مبنی بر تدريجی بودن افزايش نرخ بهره
 اظهار نگرانی اعضای گروه  50نسبت به سیاستهای تجاری دولت ترامپ
 تاکید دولت ترامپ در باال بودن ارزش دالر در نشست گروه 50
 رشد بهتر از انتظار برخی از شاخصهای اقتصادی در منطقه يورو
 رشد تورم انگلیس به سطحی باالتر از نرخ مورد هدف بانک مرکزی اين کشور
 افت بازارهای سهام جهانی و کاهش بازده اوراق قرضه امريکا
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در هفته منتهی به  02مارس ارزش دالر در مقابل يورو ،پوند ،فرانک سويیس و ين ژاپن در مقايسه با هفته ما قبل
آن کاهش يافت .شاخص دالر در روز جمعه منتهی به هفته مذکور در مقايسه با جمعه هفته ما قبل آن  0/01درصد کاهش
يافت علیرغم افزايش  0/52درصدی نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو ،بیانیه اين بانک نشان از افزايش سرعت باال رفتن
نرخ بهره در سال  5002نداشته و خانم يلن بر تدريجی بودن اين افزايش تاکید نمود .همچنین به نظر رسید که فدرال رزرو در
حال حاضر قصد کوچک سازی ترازنامهاش را ندارد .اين اخبار سبب تضعیف عمومی دالر شد.
در هفته منتهی به  51مارس دالر در بازارهای جهانی تضعیف شد .به نحوی که شاخص دالر جمعه هفته گذشته در
مقايسه با جمعه هفته ما قبل آن  0/26درصد کاهش يافت .در روزهای ابتدايی هفته ،دالر تحت تاثیر بیانیه هفته ماقبل فدرال
رزرو قرار داشت .در اواسط هفته نیز در جلسه گروه  ،50اعضا نسبت به سیاستهای تجاری دولت ترامپ اظهار نگرانی نمودند.
دولت ترامپ نیز ارزش دالر را باالتر از حد دانست .اين مسائل سبب شد تا دالر تحت فشار نزولی قرار گیرد.
در هفته گذشته يورو در برابر دالر تقويت شد .انتشار بهتر از انتظار شاخص مديران خريد و شاخص حساسیت
اقتصادی منطقه يورو بر روند رو به بهبود اقتصاد اين منطقه تاکید داشت که همزمان با ضعف عمومی دالر سبب شد تا يورو
تقويت شود.
در هفته مذکور پوند انگلیس در مقابل دالر نوسان داشت .هر چند در مجموع در مقابل دالر تقويت شد .نزديک شدن
به تاريخ آغاز خروج از اتحاديه اروپا سبب افت پوند در مقابل دالر در ابتدای هفته شد .اما در اواسط هفته افزايش تورم به
سطحی باالتر از نرخ مورد هدف بانک مرکزی انگلیس موجب تقويت پوند شد .در روز جمعه نیز تاکید وزرای دارايی اتحاديه
اروپا مبنی بر خروج انگلیس از بازار مشترک اروپايی سبب شد تا پوند در مقابل دالر تا حدی تضعیف شود.
در هفته منتهی به  51مارس ين در مقابل دالر تقويت شد .افت بازارهای سهام جهانی از جمله در امريکا و کاهش
بازده اوراق قرضه امريکا معامالت ريسکگريزانه را به سمت خريد ين ژاپن سوق داد که موجب تقويت ين شد .اين مسائل
حتی سبب شد فرانک سويیس نیز به عنوان ارزی ريسکگريز تقويت شود.
در هفته گذشته بعد از کاهش بهای آهن در بازارهای جهانی دالر استرالیا به عنوان ارزی وابسته به بهای کاالها ،در مقابل
دالر تضعیف شد .در همین مدت ارزهای نوظهور نیز از ضعف عمومی دالر سود برده و در مقابل دالر تقويت شدند.
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نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
بهره (درصد)

 3ماهه 

 ماهه

 9ماهه

دالر

 2/22211

2/11722

-

 2/19119

يورو

 -9/32272

-9/11719

-

-9/22119

پوند

9/31232

 9/19912

 -

9/73393

فرانک

-9/73219

-9/33319

 -

-9/19999

ين

 -9/92131

9/91279

-

 9/21719

درهم امارات

 2/11319

2/37219

-

1/23772

يوآن مرجع

 -

 -

-

 1/32

 21/1999

21/2921

نامارز

لیر ترکیه

21/3173

 21ماهه

21/1339

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/12 ،درصد افزايش يافت .نوسانات هفته گذشته قیمت
طال در بازار نیويورک در محدوده  0533/25-0512/66دالر برای هر اونس در نرخ های پايانی ثبت شد.



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

در هفته منتهی به  02مارس ،بهای طال در بازار جهانی در مقايسه با هفته ما قبل آن افزايش يافت .علیرغم افزايش
 0/52درصدی نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو ،تاکید اين بانک مبنی بر تدريجی بودن افزايش نرخ بهره در ادامه سال
 ،5002احتمال افزايش سرعت رشد نرخ بهره را از میان برد و هم زمان با تضعیف دالر ،بهای طال افزايش يافت.
در هفته منتهی به  51مارس ،بهای طال در بازار جهانی در مقايسه با هفته ما قبل آن افزايش داشت .در هفته مذکور
نوسانات طال تحت تاثیر ضعف عمومی دالر قرار داشت .نگرانی اعضای گروه  50از سیاستهای تجاری دولت ترامپ و ادامه
تاثیر بیانیه فدرال رزرو که بر افزايش تدريجی نرخ بهره تاکید داشته به همراه اظهارات برخی از مقامات ارشد اين بانک مبنی
بر افزايش نرخ بهره حداکثر برای دو نوبت ديگر در سال  ،5002همزمان با تضعیف دالر سبب شد طال با رشد ارزش رو به رو
شود .همچنین در خالل هفته گذشته با وجود افت بازده اوراق قرضه در امريکا ،برخی از فعاالن بازار به سمت طال به عنوان
محل امن سرمايهگذاری روی آوردند.

تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پايه امريکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبول آن 0/6 ،درصود کواهش يافوت .بوه
نرخها ی پايان وقت بازار نیويورک ،بهای هر بشکه نفت خام پايه آمريکوا در محودوده  12/31-18/32دالر معاملوه گرديود و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  47/88دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعوه
هفته ماقبل آن 0/8 ،درصد کاهش يافت .هر بشکه نفوت خوام برنوت بوه نورخهوای پايوان وقوت بوازار نیويوورک در دامنوه
 20/26-20/62دالر معامله گرديد و متوسط هفتگی هر بشکه آن بوه  20/23دالر رسوید .بوه نورخهوای پايوان وقوت بوازار
نیويورک ،بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  18/58-12/53دالر معامله گرديد .متوسط هفتگی بهای هر بشوکه آن
در سطح  18/26دالر قرار گرفت که در مقايسه با آخرين نرخ هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعوه هفتوه ماقبول آن،
 5/02درصد کاهش يافت.
در هفته منتهی به  02مارس ،قیمت نفت اندکی (کمتر از يک درصد) افزايش يافت .کاهش ذخاير نفت امريکا بورای
اولین بار پس از نه هفته رشد متوالی ،تضعیف دالر و پیشبینی  IEAاز ايجاد کمبود عرضه در بوازار در نیموه نخسوت سوال
 5002به میزان  200هزار بشکه در روز در صورت اجرای کامل برنامه کاهش تولید اوپک ،مهمترين عوامول افوزايش قیموت
نفت در هفته موردنظر بود .هرچند اين رشد با افزايش  02عددی سکوهای نفتی امريکا و افزايش موجودی انبارهای نفوت در
کوشین امريکا ،محدود گشت.
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در هفته گذشته قیمت نفت روند نزولی داشت .با وجود حمايت کشورهای تولیدکننده نفتی از تمديود برناموه کواهش
تولید نفت اوپک برای شش ماهه دوم سال  5002و همچنین تأکید ويژه عربستان بر اين امر ،نگرانی از افوزايش تولیود نفوت
امريکا و باالبودن موجودی انبارهای نفتی سبب افت قیمت شد .به عالوه بر اسواس اعوالم  EIAموجوودی انبارهوای نفوت
امريکا در هفته گذشته با  2میلیون بشکه افزايش به  233/0میلیون بشکه رسید که بسیار فراتر از رشد  5/8میلیون بشوکهای
پیشبینیشده بود .در هفته گذشته همچنین تعداد سکوهای نفتی امريکا  01عدد افزايش يافت که دهمین هفته متوالی رشد را
رقم زد .به اين ترتیب نگرانی از ادامه مازاد عرضه و عدم موفقیت برنامه کاهش تولید نفت اوپک منجر به غلبه بدبینی در بازار
و تنزل قیمت شد .اعالم خبر کاهش صادرات نفت عربستان به امريکا به میزان  300هزار بشکه در روز از ماه فوريوه و اداموه
اين روند طی ماه های آتی سبب شد قیمت نفت روز جمعه اندکی افزايش يابد اما با وجود اين ،قیمت نفت نسبت به هفته قبل
حدود  0/2درصد کاهش يافت.
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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
 ۱۷ﻣﺎﺭﺱ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

100.300
1.3350
112.69
1.0738
0.9985
1.2397
1.35682
1229.40
1229.60
51.73
48.75
20915
19522
7425
12095

100.693
1.3380
113.80
1.0700
1.0026
1.2284
1.35256
1216.10
1213.31
51.51
48.50
20904
19586
7387
12033
* 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 ۱۳۹۶/۰۱/۰۴

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 ۲۰ﻣﺎﺭﺱ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﻣﺎﺭﺱ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۲۲ﻣﺎﺭﺱ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۲۳ﻣﺎﺭﺱ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۲۴ﻣﺎﺭﺱ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

100.400
1.3353
112.55
1.0741
0.9985
1.2357
1.35769
1233.92
1232.40
51.67
48.35
20906
7430
12053

1.3353
111.72
1.0812
0.9939
1.2479
1.36143
1244.48
1241.60
50.96
47.34
20668
19456
7378
11962

99.698
1.3330
111.17
1.0798
0.9913
1.2484
1.36175
1249.98
1249.05
50.64
48.04
20661
19041
7325
11904

99.757
1.3352
110.93
1.0784
0.9933
1.2520
1.36223
1245.26
1247.50
50.56
47.70
20657
19085
7341
12040

99.739
1.3379
111.33
1.0800
0.9913
1.2474
1.36311
1247.66
1247.50
50.80
47.97
20597
19263
7337
12064

99.731
1.3353
111.54
1.0787
0.9937
1.2463
1.36124
1244.26
1243.61
50.93
47.88
20698
19211
7362
12005

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۷/۰۳/۲۴
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

-0.56
0.22
-1.21
0.58
-0.72
0.62
0.46
1.49
1.46
-1.798
-1.60
-1.52
-1.327
-1.19
-0.26

-0.95
-0.20
-1.99
0.81
-0.89
1.45
0.64
2.32
2.50
-1.13
-1.27
-0.99
-1.92
-0.34
-0.24
ﴰﺎﺭﻩ ۱
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

