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خالصه

در امريکا ،اعتماد مصرفکننده بیش از انتظار افزايش يافته و نرخ رشد اقتصادی فصل چهارم به  2/1درصد مورد تجديد
نظر قرار گرفت .شاخص قیمت هزينههای مصرف شخصی به سطح مورد هدف فدرال رزرو افزايش يافت .درآمدهای
شخصی رشد خوبی داشته اما آهنگ رشد هزينههای شخصی کاهش يافت.
در منطقه يورو ،شاخص اعتماد مصرف کننده در ماه مارس مطابق با پیشبینیهای بازار و بدون تغییر نسبت به ماه قبل
 -5واحد اعالم شد .تورم از  2درصد در ماه فوريه به  1/5درصد در ماه مارس در مقیاس ساالنه رسید .کاهش رشد بهای
انرژی و مواد غذايی بیشترين تاثیر بر کاهش تورم در ماه مارس را داشته است.
در ايتالیا ،تورم در ماه مارس به  1/4درصد رسید که  0/2واحد درصد کمتر از تورم در ماه فوريه بوده است.
در انگلستان ،با ارسال نامه رسمی به شورای اروپا ،به طور رسمی فرآيند خروج انگلیس از اتحاديه اروپا آغاز شد.
در ژاپن ،در ماه فوريه خرده فروشی بیشتر شد و خانوارهای ژاپنی روی خوشی به مصرف نشان دادند .قیمتها نیز
اندکی افزايش يافت.
در هفته گذشته در بازارهای جهانی ارزش دالر در مقابل يورو ،ين و فرانک سويیس افزايش يافت .بهبود شاخصهای
اقتصادی در امريکا و به ويژه افزايش شاخص قیمت هزينههای مصرف شخصی سبب تقويت دالر شد.
بهای طال در هفته گذشته در مقايسه با هفته ماقبل کاهش يافت .بهبود شاخصهای اقتصادی در امريکا همزمان با
افزايش ارزش دالر سبب کاهش بهای طال شد.
در هفته گذشته قیمت نفت حدود  5درصد افزايش يافت .حمله تروريستی به تأسیسات نفت لیبی ،افزايش کمتر از انتظار
ذخاير نفت امريکا و حمايت کشورهای عضو اوپک از ادامه برنامه کاهش تولید اين سازمان در نیمه دوم سال  2012علل
اصلی اين افزايش بود.
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امريکا
اعتماد مصرفکننده
سطح اعتماد مصرف کننده در ماه مارس به  125/6واحد افزايش يافته که  10/6واحد بیشتر از میزان پیشبینی شده
بود .نکته قابل توجه عالوه بر بهبود قابل مالحظه در اعتماد مصرفی از ماه فوريه به مارس ،تجديد نظر صعودی در شاخص
اعتماد مصرفکننده در ماه فوريه از  114/8به  116/1واحد بوده است .بررسی اجزای شاخص اعتماد مصرفی نشان میدهد
سطح اعتماد به شرايط حال حاضر اقتصادی به  141/1واحد رسیده که نشان میدهد مصرفکنندگان اعتقاد دارند فرصتهای
کافی شغلی در اقتصاد وجود دارد .همچنین بهبود اعتماد به آينده نشان میدهد تعداد مصرفکنندگانی که معتقد به افزايش
درآمد در  6ماه آينده هستند ،افزايش يافته است.
نرخ رشد اقتصادی
نرخ رشد اقتصادی امريکا در فصل آخر سال  2016از  1/9درصد در بازبینی نخست به  2/1درصد در بازبینی نهايی
مورد تجديد نظر واقع شد .در واقع آنچه سبب شده نرخ رشد اقتصادی فصل مذکور مورد تجديد نظر قرار گیرد ،بازبینی
صعودی در ارقام مصرف خصوصی ،هزينههای سرمايهگذاری خصوصی و کاهش رشد واردات بوده است .در مقايسه بازبینی
نخست و نهايی ،رشد مصرف از  1/0به  1/5درصد ،رشد هزينههای سرمايهگذاری از  9/2به  9/4و واردات از  9/0به 8/5
درصد در مقیاس ساالنه مورد تجديد نظر واقع شده است .در مقابل ،رشد هزينههای دولتی از  0/4به  0/2درصد تعديل شد.
همان گونه که ارقام فوق نشان میدهند بهبود در ارقام مصرف خصوصی باالترين تاثیر را در بهبود تولید ناخالص داخلی
داشته است .چرا که با توجه به باال بودن سهم مصرف در تولید ناخالص داخلی امريکا ،تجديد نظر  0/5واحد درصدی در
مصرف خصوصی تاثیر مهمی بر بهبود رشد اقتصادی داشته است .در مقايسه با سال  2015نیز در فصل چهارم ،سود بنگاههای
اقتصادی رشد  9/1درصد نشان میدهد .البته در مجموع ،تجارت خارجی تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی امريکا
داشته است.
شاخص قیمت هزينههای مصرف شخصی
شاخص قیمت هزينههای مصرف شخصی  PCEبه عنوان شاخص قیمت مورد نظر فدرال رزرو برای تصمیمگیری
در خصوص تشديد سیاستهای انقباضی مطرح بوده و از اين منظر بسیار پر اهمیت است .اين شاخص از  1/9درصد در ماه
ژانويه به  2/1درصد در ماه فوريه در مقیاس ساالنه افزايش يافت .يعنی اهداف تورمی فدرال رزرو به طور کامل به سرانجام
رسیده و در حال حاضر هر دو شاخص تورم مصرف کننده و شاخص قیمت هزينههای مصرف شخصی باالتر از نرخ هدف 2
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درصدی اين بانک قرار دارند .البته هنوز شاخص قیمت هزينههای مصرف شخصی (بدون درنظر گرفتن نوسان قیمت مواد
غذايی و انرژی) در سطح  1/8درصد ( مقیاس ساالنه) قرار دارد که در ماه فوريه در مقايسه با ژانويه نیز  0/2درصد افزايش
نشان داد.
درآمد و هزينههای شخصی
درآمدهای شخصی در ماه فوريه به طور میانگین  0/4درصد در مقايسه با ماه ژانويه افزايش يافته که مطابق با انتظار
صاحبنظران فن بوده است .همچنین رشد درآمدهای شخصی در ماه ژانويه از  0/4به  0/5درصد مورد تجديد نظر صعودی
واقع شده است .در ماه فوريه افزايش دستمزد و حقوق بیشترين تاثیر را بر افزايش درآمدهای شخصی داشته است.
همچنین هزينههای شخصی در ماه فوريه به طور میانگین  0/1درصد در مقايسه با ماه ژانويه افزايش داشت که 0/1
واحد درصد کمتر از نرخ رشد آن در ماه ژانويه بوده است .کاهش مصرف برق ،آب و گاز در اين ماه نسبت به زمان مشابه در
سال قبل مهمترين عامل کاهش نرخ رشد هزينههای شخصی بوده است.
تحلیل اقتصادی
ارقام اقتصادی در هفته گذشته نشان دادند اعتماد مصرفکننده به باالترين سطح از اواخر سال  2000افزايش
يافته است .شايان ذکر است که در بین سالهای  2000تا  2006اقتصاد امريکا از منظر رشد اقتصادی در شرايط مطلوبی
قرار داشته و به واسطه رشد باالی قیمت مسکن ،خانوارهای امريکايی شاهد رشد ثروت خود بودند .افزايش در ثروت تاثیر
مثبت بر مصرف خانوارها داشته و در کنار افزايش ساخت و ساز ،منشا رشد اقتصادی در آن دوره زمانی بود .پس از آن دوره به
سبب بروز بحران مالی جهانی در اواخر سال  ،2002سطح اعتماد مصرفکننده به پايینترين سطوح بعد از رکود بزرگ رسید.
اما در سال های اخیر به واسطه بهبود مجدد رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به سطح بیکاری طبیعی ،شاخص اعتماد
مصرفی به سطح بااليی دست يافته است .اين شرايط میتواند تدوام رشد مصرف در ماههای آينده و چه بسا تا پايان سال
 2012را تضمین نمايد .يادآور میشود در ماه فوريه تورم مصرفکننده در سطح  2/2درصد و شاخص هزينههای مصرف
شخصی  PCEدر سطح  2/1درصد قرار دارد .در صورت ادامه روند کند افزايش بهای نفت که از اوايل سال  2016آغاز شده،1
در کنار افزايش در مصرف ،توان افزايش تورم به سطوح باالتر وجود خواهد داشت .در صورت تحقق اين شرايط ،فشارها بر
روی فدرالرزرو به منظور تسريع روند افزايش نرخ بهره کلیدی به سطوح طبیعی ،باال خواهد رفت.
1

شايان ذکر است در خالل اين مدت بهای نفت دچار افت و خیز بوده به طور مثال در ماه فوريه  2012روندی صعودی و در ماه مارس  2012روندی نزولی داشته است .اما در

مجموع نسبت به ابتدای سال  2016در حال حاضر بهای نفت در سطوح باالتری قرار گرفته است .برای اطالعات بیشتر به نمودار نفت برنت در صفحه  22مراجعه شود.
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مقايسه نرخ رشد اقتصادی فصل نهايی  2016با فصل مشابه در سال  2015نشان از بهبود  0/2واحد درصدی آن در
سال  2016دارد .همچنین در سال  2014و  2011نیز به ترتیب رشد  2/2و  2/6درصدی برای فصل نهايی سال به ثبت
رسیده بود .از اين رو به نظر میرسد رشد  2/1درصدی اقتصادی در فصل نهايی  2016مطلوب بوده و از ثبات اقتصادی در
کشور حکايت دارد .به نظر میرسد با توجه به روند بهبود مصرف در سال  ،2012در فصل دوم تا چهارم نرخهای باالتر رشد
اقتصادی به ثبت برسد که در صورت تحقق آن ،مسیر افزايش اشتغال ،تورم و همچنین نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو
هموارتر خواهد شد.
منطقه يورو
تیم بارو ،سفیر بريتانیا در اتحاديه اروپا ،روز چهارشنبه نامه رسمی خروج کشورش از اتحاديه اروپا را به دونالد توسک،
رئیس شورای اتحاديه اروپا ،تحويل داد .آقای توسک پس از دريافت نامه  6صفحهای ترزا می ،نخست وزير بريتانیا ،ناراحتی
خود را پنهان نکرد.
او با اشاره به مذاکرات پیش رو گفت" :روز خوبی برای بروکسل و لندن نیست و دلیلی هم ندارد که اين موضوع را
پنهان کنیم .برخالف معمول ،می توان گفت که برکسیت پیامدهای مثبتی هم داشته است .برکسیت موجب شده تا  22کشور
عضو مصمم تر و متحدتر شوند .با حفظ اين اتحاد و عزمی راسخ به استقبال مذاکرات پیش رو و مشکالت آن می رويم».
ترزا می ،نخست وزير انگلیس ،روز چهارشنبه با فعال کردن ماده  50پیمان لیسبون ،به طور رسمی روند خروج
کشورش از اتحاديه اروپا موسوم به برکسیت را کلید زد .وی در همین راستا نامهای حاوی اعالم قصد بريتانیا در استفاده از
ماده  50معاهده اتحاديه اروپا راجع به ترک عضويت کشورهای عضو ،را امضا کرد .با ارسال و امضای اين نامه ،مذاکرات
مربوط به خروج بريتانیا از اتحاديه اروپا تا ماه مارس سال  ،2019دو سال ديگر ادامه خواهد داشت.
از سوی ديگر ،طرفداران خروج بريتانیا از اتحاديه اروپا خوشحالی خود را پنهان نکردند و در مقابل کمیسیون اروپا
جشنی برگزار کردند .يکی از شرکت کنندگان در اين جشن با اشاره به انتخابات رياست جمهوری فرانسه گفت" :پیام برای
اروپا اين است که نخست بريتانیا و سپس کشورهای ديگر ،مشتاق ديدن «فرکسیت» هستند .خانم لوپن می تواند اين کار را
انجام دهد ".دولت فرانسه نگران اتفاقاتی است که در اين کشور در حال وقوع است.
سابین لوتنچالجر ،عضو هیات اجرايی بانک مرکزی بانک اروپا ،روز دوشنبه گفت" :بانک مرکزی اروپا قبل از اجرايی
شدن برکسیت ،نقل مکان بانکها از انگلیس به منطقه يورو را مورد توجه قرار خواهد داد تا اطمینان حاصل کند دارايیهای
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آنها از ساختار مناسب برخوردار باشد .اين بانک ،مجوزهايی مجوزهايی برای فعالیت در منطقه يورو به بانکهای تجاری اعطا
خواهد کرد .واضح است ما فقط به بانکهايی که خوب مديريت و خوب تأمین سرمايه شدهاند مجوز خواهیم داد".
بنوا کرو  ،عضو هیئت اجرايی بانک مرکزی بانک اروپا ،پیرامون استقالل و مسئولیتپذيری بانک مرکزی اروپا اظهار
داشت " :بانک مرکزی اروپا به طور کامل ارزشهايی که بر شفافیت بین المللی تأکید دارند نظیر صداقت و مسئولیت پذيری
را توصیه میکند .زمانی که بسیاری از مردم در مورد موسسات دولتی ترديد دارند ،روشن است که اين اصول برای مشروعیت
مؤسسات حیاتی است .ما معتقديم به منظور پاسخگويی بیشتر و ادغام در سطح منطقه يورو ،که برای تقويت اتحاديه پولی و
اقتصادی ما بسیار موردنیاز است؛ بايد با مسئولیت بیشتر دموکراتیک با يکديگر متحد شويد".
شاخصهای اقتصادی
شاخص اعتماد مصرفکننده در ماه مارس مطابق با پیشبینیهای بازار  -5واحد اعالم شد .شايان ذکر است اين
شاخص در ماه فوريه نیز  -5واحد گزارش شده بود.
از سوی ديگر شاخص حساسیت اقتصادی منطقه يورو در ماه مارس  102/9واحد اعالم گرديد .پیشبینیها حاکی از
افزايش آن به  108/1واحد بود .الزم به ذکر است اين شاخص در ماه فوريه  108واحد اعالم شده است.
شاخص وضعیت کسب و کار در ماه مارس نسبت به ماه فوريه بدون تغییر  0/82و کمتر از  0/84واحد مورد انتظار
بازار بود.
شاخص اعتماد بخش صنعتی نیز در ماه مارس نسبت به ماه فوريه بر خالف پیشبینی بازار ( 1/4واحد) ،به  1/2واحد
رسید .شايان ذکر است شاخص مذکور در ماه فوريه  1/1درصد بوده است.
تورم در ماه مارس نسبت به ماه مارس سال قبل به  1/5درصد رسید .در حالی که در ماه فوريه تورم به  2درصد
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رسیده بود .کاهش رشد بهای انرژی و مواد غذايی بیشترين تاثیر بر کاهش تورم در ماه مارس را داشته است .شايان ذکر است
تورم پايه نیز در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته به  0/2درصد رسید که  0/2واحد درصد کمتر از تورم پايه در ماه
فوريه بوده است .ماريو دارگی ،ريیس کل بانک مرکزی اروپا ،نیز در ماه قبل به صراحت عنوان داشته بود " :افزايش سريع
تورم به سطح  2درصد موقتی بود .با تعديل بهای انرژی و موادغذايی ،روند افزايش تورم کندتر خواهد شد ".از اين رو وی نیاز
به افزايش نرخ بهره کلیدی را رد کرده بود.

تورم منطقه يورو از  -0/1درصد در ماه مارس سال  2016به  2درصد در ماه فوريه  2012افزايش يافت .اين افزايش سريع تورم در منطقه يورو عالوه بر ضعف يورو به واسطه
افزايش بهای نفت در اين دوره بوده است .اما در ماه مارس بهای نفت به طور کلی کاهش يافته که تاثیر نزولی بر تورم منطقه در ماه مارس داشت.
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آلمان موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
مطابق آمارهای مقدماتی منتشره ،رشد شاخص قیمت مصرفکننده آلمان در ماه مارس نسبت به ماه گذشته 0/2
درصد اعالم گرديد .رشد اين رشد شاخص در ماه فوريه  0/6درصد گزارش شده بود .تحلیلگران پیشبینی میکردند شاخص
مذکور در ماه مارس  0/4درصد افت نمايد .همچنین تورم از  2/2درصد در ماه ژانويه به  1/5درصد در ماه فوريه کاهش يافت.
شاخص وضعیت کسب و کار آلمان در ماه مارس از  111/1واحد درماه فوريه به  112/1افزايش يافت .پیشبینی
تحلیلگران حاکی از افت  0/1درصدی شاخص مذکور بود .شاخص انتظارات کسب و کار آلمان نیز در ماه مارس به 105/2
واحد افزايش يافت .در حالی که اين شاخص در ماه فوريه  104/2واحد اعالم شده بود ،بازار پیش بینی مینمود اين شاخص به
 104/1واحد افزايش يابد.
نرخ بیکاری نیز در اين کشور از  5/9درصد در ماه فوريه به  5/8درصد در ماه مارس کاهش يافته است.
مانفرد وبر ،سیاستمدار مهم و نماينده آلمان در پارلمان اروپا ،واکنش شديد به برکسیت نشان داد .وی با اشاره به
فعالیت آن دسته از سیاستمداران بريتانیايی که برای خروج کشورشان از اتحاديه اروپا تالش کردهاند ،گفت« :آنها اين فرصت
را داشتند که در يک اروپای آزاد رشد کنند ،ولی به جای آن ،ديوار میسازند».

ايتالیا
شاخص بهای مصرف کننده در ماه مارس در مقايسه با ماه فوريه تغییری نداشت و تورم در ماه مارس به  1/4درصد
رسید که  0/2واحد درصد کمتر از تورم در ماه فوريه بوده است .بررسیها نشان می دهد افزايش تورم در ماه مارس نیز تحت
تاثیر افزايش بهای انرژی و مواد غذايی در اين کشور بوده است .در بخش کاالهای مصرفی تورم به  1/2درصد و در بخش
خدمات به  1/0درصد رسیده است.
در ايتالیا سفارشات صنعتی در ماه ژانويه در مقايسه با ماه دسامبر  2/9درصد کاهش يافته است .همچنین نرخ رشد
سفارشات در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل از آن ،از  2/8به  1/0درصد مورد تجديد نظر واقع شد .بررسیهای نشان میدهد
بیشترين کاهش در سفارشهای کاالهای صنعتی مربوط به سفارشات داخل منطقه يورو بود .سفارشات خارج از منطقه افزايش
داشته است.
شاخص اعتماد کسب و کار از  106/4واحد در ماه فوريه به  102/1واحد در ماه مارس افزايش يافت .همچنین
شاخص اعتماد مصرف کننده نیز از  106/6واحد در ماه فوريه به  102/6واحد در ماه مارس افزايش يافت.
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تحلیل اقتصادی
در ماه مارس شاخص اعتماد مصرفکننده با  1واحد درصد رشد نسبت به ماه فوريه به  102/6واحد رسیده است.
افزايش تورم ايتالیا در شرايطی که روند تورم در منطقه يورو رو به افزايش است نشانه قابل اتکايی برای بهبود وضعیت
اقتصادی در اين کشور بعد از بحران بدهی در يونان و تاثیر آن بر اقتصاد ايتالیاست .نشانه ديگر بر اين مدعا کاهش نرخ بازده
اوراق قرضه  10ساله اين کشور در حراج اخیر از  2/28به  2/5درصد است که نشان میدهد فعاالن بازارهای مالی اعتماد
بیشتری به وضعیت اقتصادی ايتالیا به عنوان سومین اقتصادی بزرگ منطقه يورو دارند.

انگلستان
روز چهارشنبه  29مارس  ،2012با ارسال نامه رسمی انگلیس به رئیس شورای اروپا مبنی بر جدايی اين کشور از
اتحاديه اروپا ،برکسیت وارد مرحله اجرايی شد .براساس اين نامه ،ترزا می ،نخست وزير بريتانیا با فعال کردن ماده  50معاهده
لیسبون ،آغاز مذاکرات برای خروج از اتحاديه اروپا را اعالم کرد .مطابق اين ماده ،مذاکرات میان اتحاديه اروپا و بريتانیا بر سر
نحوه خروج اين کشور از اتحاديۀ اروپا و تعامالت تجاری و سفر به بريتانیا و ديگر کشورهای اين اتحاديه به مدت دو سال به
طول خواهد انجامید .ترزا می در نامه خود با مطرح کردن جمالتی مانند "گفتوگوهای سازنده و محترمانه بین طرفین" و
"آرزوی موفقیت و پیشرفت متقابل" سعی کرده تا حدودی از اتفاقات پیش رو تنشزدايی کند .وی همچنین در اين نامه
خواستار يک قرارداد تجارت آزاد جسورانه و جاهطلبانه در صنايع حیاتی انگلیس ،به خصوص بانکداری شده است.
خانم می در همین روز ،در گفتوگويی تلويزيونی با تاکید بر اينکه قصد دارد همکاری جديدی میان لندن و اتحاديه
اروپا ايجاد کند ،در پاسخ به سوالی در خصوص هزينه  50میلیارد يورويی خروج از اين اتحاديه گفت  " :اتحاديه اروپا اين
هزينه خروج را طلب کرده اما برآوردهای مختلفی وجود دارد و تا کنون هیچ درخواست رسمی ارائه نشده است .آنچه که در
مذاکرات خروج از اتحاديه اروپا با اهمیت است ،دستيابی به توافقی برای تجارت آزاد است ".وی ابراز امیدواری کرد تجارت
آزاد بدون هزينه گمرکی در مرزهای اين کشور با اتحاديه اروپا برقرار گردد.
شايان ذکر است اتحاديه اروپا روز جمعه نشستی را با رهبران کشورهای عضو برای تعیین سرفصل های مذاکرات
خود با بريتانیا برگزار خواهد کرد .سفر آزاد شهروندان اروپايی طبق پیمان شنگن ،مساله مهاجرت و همچنین حضور نیروی کار
اروپايی در بريتانیا در کنار قوانین مربوط به تجارت آزاد از جمله شرايطی است که اتحاديه اروپا خواهان اجرای آن از سوی
بريتانیا است.
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از بعد اجتماعی ،برکسیت پیامدهای زيادی برای شهروندان اتحاديه اروپا در بريتانیا و بريتانیايیهای ساکن اروپا
خواهد داشت .زندگی و آينده شغلی حدود سه میلیون ساکنان غیربريتانیايی مقیم بريتانیا و يک میلیون و  100هزار بريتانیايی
که در کشورهای اروپايی زندگی میکنند تحت تاثیر نتايج مذاکرات خواهد بود.
آمارهای اقتصادی
شاخص قیمت مسکن در انگلستان در ماه مارس نسبت به ماه قبل ،معادل  0/1درصد کاهش يافت .پیشبینی بازار
از افزايش  0/4درصد اين شاخص برای مارس حکايت داشت .شايان ذکر است اين شاخص در ماه فوريه نسبت به ماه ژانويه
معادل  0/6درصد رشد کرده بود .همچنین در مقیاس ساالنه اين شاخص در ماه مارس  1/5درصد رشد کرد.
تسهیالت مصرفی بانک مرکزی انگلیس در ماه فوريه باالتر از پیش بینی بازار به  1/44میلیارد پوند رسید .پیشبینی
بازار از افزايش  1/1میلیارد پوندی تسهیالت مصرفی حکايت داشت.
مطابق آمارهای نهايی منتشره ،سرمايه گذاری کسب و کار در فصل چهارم  2016نسبت به فصل قبل 0/9 ،درصد
کاهش يافت .پیشبینی بازار از کاهش  1درصدی سرمايهگذاری کسب و کار حکايت داشت .همچنین در مقیاس ساالنه نیز
سرمايه گذاری کسب و کار در فصل چهارم  0/9درصد کاهش داشت .سرمايهگذاری کسب و کار در فصل سوم  2016نسبت
به فصل سوم  2015معادل  2/2درصد کاهش يافته بود.
کسری حساب جاری انگلیس در فصل چهارم  2016به  12/1میلیارد پوند رسید .شايان ذکر است کسری حساب
جاری در فصل سوم بیش از  25میلیارد پوند گزارش شده بود.
مطابق آمارهای نهايی منتشره ،رشد تولید ناخالص داخلی در فصل چهارم 2016نسبت به فصل قبل 0/2،درصد
افزايش يافت .در مقیاس ساالنه رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در فصل چهارم  1/9درصد گزارش شده است .پیش از اين
رقم  2درصد برای رشد تولید ناخالص داخلی در فصل چهارم اعالم شده بود.
تحلیل اقتصادی
با انتشار آمارهای نهايی تولید ناخالص داخلی و سرمايهگذاری کسب و کار ،پرونده اقتصادی انگلیس در سال 2016
بسته شد .هر چند اقتصاد انگلیس علیرغم تمامی مشکالتی که برکسیت به وجود آورد ،توانست رشدی هماهنگ با رشد
بلندمدت خود در سال  2016را حفظ نمايد ،اما به نظر میرسد سال  2012سال خوبی برای اقتصاد انگلیس نخواهد بود .چرا
که کاهش حدود  18درصدی ارزش پول ملی ،افزايش شتابان تورم ،افزايش هشدار دهنده تسهیالت مصرفی ،افت
سرمايهگذاری کسب و کار ،افزايش کسری حساب جاری و کاهش مصرف خصوصی در سال  ،2016افت تولیدات صنعتی در
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ابتدای سال  2012و مهم تر از همه ،آغاز روند اجرايی برکسیت از  29مارس و افزايش نااطمینانیها ،اقتصاد اين کشور را تحت
تاثیر جدی قرار خواهد داد.
اگرچه طی چند روز گذشته مقامات انگلیس و اتحاديه اروپا از جدايی مسالمتآمیز سخن گفتهاند ،اما در جايی که
منافع مشترک وجود داشته باشد ،به طور يقین ،تضاد منافع منجر به ايجاد مناقشات خواهد شد .لذا به نظر میرسد طی دو سال
آينده که مذاکرات برکسیت در جريان است ،افزايش نااطمینانی ،اقتصاد انگلیس را تهديد خواهد کرد.
گزارش موسسه ملی مطالعات اقتصادی و اجتماعی که در روز  10مارس منتشر شد ،تايیدی بر مطالب باالست .در
اين گزارش رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه منتهی به فوريه  2012معادل  0/6درصد پیشبینی کرده بود .در
حالی که قبل از اين ،رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه منتهی به ژانويه  2012را  0/2درصد پیشبینی شده بود.
کاهش پیشبینی اين موسسه در فاصله کمتر از يک ماه ،نشان از عمق مشکالت اقتصادی انگلیس در سال  2012میباشد .به
هر حال ،جديدترين گزارش موسسه مذکور روز  2آوريل منتشر خواهد شد .به طور قطع در اين گزارش آغاز روند اجرايی
برکسیت لحاظ شده و پیشبینیها با در نظر گرفتن تمامی ريسکهای مترتب به اقتصاد ارائه خواهد شد .با بررسی دقیق اين
گزارش میتوان از عمق مشکالت اقتصادی انگلیس در سال  2012مطلع شد.

ژاپن
هفته گذشته آمارهای امیدوارکنندهای از اقتصاد ژاپن منتشر شد .در ماه فوريه خردهفروشی بیشتر شد و خانوارهای
ژاپنی روی خوشی به مصرف نشان دادند .قیمتها نیز اندکی افزايش يافت.
مصرف خانوار در ماه فوريه نسبت به ماه قبل از آن  2/5درصد افزايش يافت که بسیار فراتر از میزان پیشبینی شده
بود .از سوی ديگر شاخص خردهفروشی در ماه فوريه نسبت به ماه قبل با  0/2درصد افزايش به  100/4واحد رسید .اما در
مقیاس ساالنه مصرف خانوار  1/8درصد و خردهفروشی  0/1درصد کاهش يافتند .افزايش حقوق اعمال شده توسط بسیاری از
شرکتهای ژاپنی در شروع فصل بهار ،کمترين میزان در چهار سال گذشته بوده و اين امر مصرف را تحت تأثیر قرار داده
است .بیشترين کاهش در مصرف مربوط به مواد خوراکی و کاالهای بادوام به ترتیب با  1/5و  2/2درصد افت نسبت به ماه
مشابه سال قبل است.
از سوی ديگر ،برای دومین ماه متوالی شاخص قیمت مصرفکننده (بدون احتساب مواد غذايی) افزايش يافتت .ايتن
شاخص در ماه فوريه نسبت به ماه قبل  0/2درصد رشد داشت که مطابق با پیشبینیها بود .علت عمده افزايش اين شاخص،
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عالوه بر سیاستهای فوق انبساطی بانک مرکزی ژاپن ،افزايش  0/6درصدی بهای انرژی در ماه فوريه در مقايسه با ماه ژانويه
بوده است .طی سالهای  2014و  2015کاهش بهای انرژی (سوخت ،برق و گاز) سبب کاهش شاخص قیمت مصرف کننتده
شده بود .از اوايل سال  2012و با ادامه روند افزايش بهای انرژی که از اوايل سال  2016آغاز شده بود ،به نظر میرسد فشتار
نزولی اين عامل بر شاخص قیمت مصرفکننده متوقف شده است .به نحوی که در فوريه  2012شتاخص بهتای انترژی 1/6
درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته که اولین افزايش آن در  25ماه گذشته است .با اين وجود شاخص قیمت مصرفکننده
تا نرخ  2درصدی مورد نظر بانک مرکزی اين کشور فاصله زيادی دارد.
تخمینهای اولیه نشان میدهد شاخص تولیدات صنعتی با  2درصد رشد در ماه فوريه نسبت بته متاه قبتل بته رقتم
 102/2واحد رسید .قبل از اين پیشبینی شده بود تولیدات صنعتی  1/2درصد رشد نمايد .رشد در تولیدات صنايع خودروسازی
عامل اصلی افزايش تولیدات صنعتی بود .بهبود عملکرد صادرکنندگان سبب ايجاد خوشبینی در صنايع ژاپنی شده و پیشبینی
تولید در ماههای آتی نشان میدهد که بايد انتظار افزايش تولیدات صنعتی را تا ماه آوريل داشت.
عرضه و تقاضا در بازار کار ژاپن بسیار نزديک به هم است .نرخ بیکاری در متاه فوريته  2/8درصتد اعتالم شتد کته
کمترين میزان از نوامبر  1991است .نسبت فرصتهای شغلی جديد به تقاضای کار با انتدکی کتاهش از  2/11واحتد در متاه
ژانويه به  2/12واحد رسید .اين نسبت نشان میدهد به ازای هر تقاضای کار ،بیش از دو فرصت شغلی جديد ايجاد شده است.
اما اين شرايط بیشتر به دلیل پیری جمعیت و کاهش نیروی کار ژاپن پديد آمده و به همین دلیل چندان امیدوارکننده نیست.

چین
شی جین پینگ ،رئیس جمهور چین روز پنجشنبه آينده 6 ،آوريل مهمان آقای ترامپ ،رئیس جمهور امريکتا خواهتد
بود .گفته میشود محور مذاکرات آنها کره شمالی است .اما بعید به نظر میرسد آنها در خصوص تجارت آزاد و سیاستت ارزی
مذاکره نکنند .چرا که ترامپ در جريان مبارزات انتخاباتی خود به شدت از چین و سیاست ارزی اين کشور انتقاد کرده و قول
اعمال محدوديت برای تجارت با چین را به هواداران خود داده بود .از طرفی رئیس جمهور چین نیز از مواضع حمايتگرانته و
ضد تجارت آزاد امريکا انتقاد کرده بود .در آستانه سفر ريیس جمهور چین به امريکا ،دولت چین از دولت امريکا خواسته بترای
کاهش اختالف در تجارت بین دو کشور تالش نمايد .چین اعالم کرده تضعیف يوآن تعمدی و برای افتزايش صتادارت ايتن
کشور نیست .هفته گذشته دونالد ترامپ قبل از سفر همتای چینی خود در تويتر اعالم نموده بود که دولت امريکا ديگر تحمل
کسری تجاری در مقابل چین و از دست رفتن فرصت های شغلی در امريکا را ندارد .همچنین ترامپ بارها چین را به تضتعیف
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تعمدی يوآن به منظور افزايش صادرات متهم نموده بود .در مقابل معاون وزير خارجه چین وجود کستری تجتاری امريکتا در
مقابل چین را مربوط به اختالف ساختاری اقتصاد دو کشور در بخش خدمات دانسته است .وی عنوان داشتته دولتت چتین از
روی تعمد به دنبال ايجاد تراز مثبت تجاری با امريکا نبوده و در تضعیف يوآن دخالتی ندارد .در سال گذشته میالدی يوآن 6/5
درصد در مقابل دالر تضعیف شده که باالترين میزان افت از سال  1994بوده است.
آمارهای اقتصادی
شاخص مديران خريد بخش کارخانهای از  51/6واحد در ماه فوريه به  51/8واحد در مارس افزايش يافت .همچنین
شاخص مديران خريد غیرکارخانهای از  54/2واحد در ماه فوريه به  55/1واحد در ماه مارس افزايش يافت.
شايان ذکر است شاخص مديران خريد کارخانهای محاسبه شده توستط  HSBCو شتاخص متديران خريتد بختش
خدمات محاسبه شده توسط  HSBCهفته آينده منتشر خواهند شد .اين شاخصها در ماه فوريه به ترتیب  51/2و  52/6واحد
گزارش شده بود .مطابق پیشبینی تحلیلگران بازار ،اين شاخصها در ماه مارس روند نزولی خواهند داشت.

کره
نرخ رشد اقتصادی کره در فصل نهايی سال  2016در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به  2/4درصد رسید که تنها
 0/1واحد درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی اين کشور در فصل سوم بوده است .همچنین در فصل چهارم سال قبل نرخ
رشد ساالنه اقتصاد اين کشور در سطح  1/1درصد قرار داشت .افت رشد اقتصادی کره در سال  2016در مقايسه با سال قبل از
آن به علت عزل ريیس جمهور اين کشور و رسوايی در بین مديران برخی از شرکتهای بزرگ کرهای و کاهش سودهی آنها
بوده که سبب کاهش اعتماد اقتصادی ،کاهش مصرف و در نهايت تولید در اين کشور شده است.
همچنین تولیدات صنعتی اين کشور در ماه فوريه در مقايسه با ماه ژانويه  1/4درصد کاهش يافته و اين در حالی بوده
است که در ماه ژانويه رشد  2/9درصد در اين بخش به ثبت رسیده بود .اين باالترين افت ماهانه تولیدات صنعتی در  8سال
گذشته بوده است .کاهش تولید در گوشیهای تلفن هوشمند که در پی بروز مشکل فنی در يکی از تولیدات شرکت سامسونگ
روی داد نیز در افت تولیدات صنعتی موثر بوده است .همچنین در ماه فوريه در مقايسه با ژانويه رشد بخش خدمات  0/1درصد
بود که  0/2واحد درصد کمتر از رشد آن در ماه ژانويه است .علیرغم اين مسئله دولت کره جنوبی هنوز معتقد است اقتصاد
اين کشور در مسیر بهبود حرکت مینمايد.
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روسیه
در هفته گذشته اتحاديه اروپا عالئمی از تمايل خود برای احداث دومین خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا نشان داد.
کمیسیون اروپا از وزرای انرژی کشورهای اروپايی برای تشکیل جلسه جهت تصمیمگیری در اين خصوص تقاضا نموده است.
روسیه نیز اعالم کرده در صورت تمايل طرف اروپايی شرکت گازپروم روسیه را که در حال حاضر ثلث گاز مورد مصرف
اتحاديه اروپا را تامین مینمايد ،مامور به احداث خط لوله گاز از روسیه به آلمان خواهد نمود .در صورت توافق اين خط لوله از
طريق دريای بالتیک به سمت آلمان کشیده خواهد شد .خط قبلی لوله انتقال گاز روسیه به اروپا از کشور اوکراين گذشته و در
صورت توافق برای احداث خط لوله جديد از مسیر ديگر ،قدرت چانهزنی شرکت گازپروم برای پرداخت حق ترانزيت گاز به
اوکراين افزايش خواهد يافت .در اين بین کشورهای اروپای شرقی از جمله اوکراين معتقد هستند که احداث خط لوله دوم
انتقال گاز روسیه ،اروپا را بیشتر از پیش به اين کشور وابسته خواهد نمود .در مقابل کشورهای اروپای غربی از جمله آلمان از
احداث خط دوم انتقال گاز روسیه حمايت نموده و آن را راه حلی برای چالش انرژی در منطقه میدانند.
يک منبع آگاه از احتمال باالی تصمیم کمیسیون اروپا به عدم برقراری تعرفه موقت بر واردات فوالد از چین ،روسیه،
بزريل ،اوکراين ،صربستان و ايران خبر داد .کارخانههای تولید فوالد در اتحاديه اروپا اعالم کرده بودند با وجود پايین بودن
قیمت فوالد صادراتی آنها به اتحاديه اروپا قادر به رقابت اب کشورهای مورد اشاره نبوده و کمیسیون اروپا برای حمايت از
تولید فوالد در اين اتحاديه بايد بر روی واردات فوالد از کشورهای ياد شده ،تعرفه وضع نمايد .البته کمیسون اروپا تا  2آوريل
 2012وقت دارد در اين خصوص تصمیمگیری نمايد ،اما به نظر میرسد کمیسون اروپا از وضع تعرفه وارداتی در اين خصوص
صرف نظر کرده است.
ريیس بانک مرکزی روسیه از بانکهای اين کشور درخواست نموده بخشی از سود سالیانهشان را به افزايش سرمايه
جهت بهبود وامدهی اختصاص دهند .وی با اشاره به بهبود شرايط سیستم بانکی اين کشور در قبال شوک وارده در سال 2014
و  ،2015از بانکهای اين کشور خواسته با توجه به بهبود کلی در وضعیت اقتصادی اين کشور ،اقدام به افزايش اعتبارات به
بنگاههای اقتصادی نمايند.
تورم روسیه از  5درصد در ماه ژانويه به  4/6درصد در ماه فوريه کاهش يافته است .روند نزولی تورم در روسیه از ماه
ژوئن سال  2016آغاز شده بود .با شروع روند نزولی تورم ،ريیس بانک مرکزی روسیه اعالم نمود برای تثبیت اين روند نرخ
بهره کلیدی را چند درصد باالتر از تورم اعالم خواهند نمود .با کاهش تورم به  4/6درصد در ماه فوريه  ،2012بانک مرکزی
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روسیه در جلسه  24مارس اقدام به کاهش  0/25درصدی نرخ بهره کلیدی موسوم به نرخ بهره بازخريد مجدد يک هفتهای
کرد .در صورت ادامه روند کاهشی تورم بانک مرکزی نیز ممکن است نرخ بهره کلیدی را باز هم کاهش دهد.

ترکیه
در سه ماهه چهارم سال  2016اقتصاد ترکیه با نرخی بیشتر از میزان مورد انتظار رشد نمود .تولید ناخالص داخلی اين
کشور در سه ماهه چهارم سال قبل  1/5درصد افزايش يافت که بیشتر از رشد  1/9درصدی پیشبینی شده بتود .تشتنجهتای
سیاسی پس از کودتای نظامی سال گذشته ،تأثیر سو بر مصرف گذاشت و سبب تضعیف اقتصاد اين کشور در سه ماهه ستوم
سال  2016پس از هفت سال رشد متوالی شده بود .اما سیاست های مالی انبساطی دولت هتر چنتد منجتر بته افتزايش يتک
درصدی کسری بودجه گرديد ولی مانع از آن شد که اين کشور رکود تکنیکی (رشد اقتصادی منفی برای دو فصل پیتاپی) را
تجربه نمايد .در فصل چهارم سال  2016نسبت به فصل مشابه سال قبل ،مخارج دولت  0/8افزايش يافت که بیشتر ناشتی از
افزايش حقوق کارمندان دولت و خريد کاال و خدمات بود .همچنین تقاضای خانوار  5/2درصد افزايش يافت .بته ايتن ترتیتب
رشد تولید ناخالص داخلی اين کشور در سال  2016به  2/9درصد رسید .اقتصاد ترکیه در سال  2015با نرخ  6/1درصد رشتد
نموده بود.
هفته گذشته مهمت هاکان آتیال ،معاون مدير کل هالک بانک ترکیه ،در فرودگاه بین المللی جان اف کندی امريکتا
بازداشت شد .وی متهم به تبانی با رضا ضراب ،تاجر طالی ايرانی االصل ،بترای انجتام صتدها میلیتون دالر تتراکنش متالی
غیرقانونی برای دولت و ساير نهادهای تحريم شده ايرانی ،از طريق بانک های آمريکايی شده است .پس از انتشار ايتن خبتر
ارزش سهام هالک بانک که پنجمین بانک بزرگ ترکیه از نظر میزان سرمايه است 14 ،درصد کاهش يافت .همچنتین جتون
کیم ،دادستان موقت آمريکا در منهتن ،تصمیم رضا ضراب به انتخاب رودی جولیانی (شتهردار ستابق نیويتورک) و میشتائیل
موکاسی (دادستان کل سابق آمريکا ) به عنوان وکیل مدافع خود را منشا ايجاد تعارض منافع دانسته است .چرا کته حتداقل 8
بانک بزرگی که قربانی اقدامات غیرقانونی رضا ضراب شدهاند ،در حال حاضر يا در گذشته ،موکالن موسسات حقوقی دو فترد
يادشده بودهاند.
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تحوالت بازار ارزهای عمده

روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش ين و فرانک سوئیس در برابر هر دالر امريکا به ترتیب  0/05و 1/16
درصد تضعیف گرديد .ارزش دالر امريکا روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن در برابر هر يورو  1/11درصد تقويت و در
برابر هر پوند  0/59درصد تضعیف شد .به نرخهای پايان وقت بازار نیويورک ،در هفته گذشته هر يورو در محدوده
 1/0656-1/0864دالر و هر پوند در محدوده 1/2415-1/2558دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه
 110/66-111/92ين متغیر بود.

عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 افزايش بیش از انتظار در سطح اعتماد مصرفکنندگان امريکايی
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 تجديد نظر در نرخ رشد اقتصادی امريکا


افزايش شاخص قیمت هزينههای مصرف شخصی  PCEبه باالتر از نرخ هدف فدرال رزرو

 افزايش مناسب در درآمدهای شخصی امريکا
عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
 عدم موفقیت دولت ترامپ در تصويب اليحه بیمه درمانی همگانی در هفته ماقبل و کاهش اعتماد به قدرت وی در
خصوص تغییر نظام مالیاتی
روز جمعه هفته گذشته در مقايسه با روز جمعه هفته مقابل شاخص دالر با  0/65درصد افزايش به سطح 100/19
واحد رسید .البته در ابتدای هفته گذشته بعد از اينکه دولت ترامپ نتوانست در تصويب اليحه بیمه درمانی همگانی موفق عمل
نمايد ،اعتماد به قدرت وی در خصوص تغییر نظام مالیاتی کاهش يافته و در نتیجه دالر تضعیف شد .هر چند با توجه به
افزايش موقعیت های فزونی دالر در بازارهای آتی در هفته ماقبل ادامه اين روند مشکل به نظر میرسید .از روز سهشنبه با
افزايش بیش از انتظار در سطح اعتماد مصرفکنندگان امريکايی روند صعودی دالر آغاز شد .تجديد نظر در نرخ رشد اقتصادی
و افزايش شاخص قیمت هزينههای مصرف شخصی  PCEبه باالتر از نرخ هدف فدرال رزرو و افزايش مناسب در درآمدهای
شخصی در امريکا سبب شد تا دالر بتواند بخشی از افت دو هفته گذشتهاش را جبران نمايد.
در هفته گذشته يورو در مقابل دالر تضعیف شد .آغاز برنامه خروج انگلیس از اتحاديه اروپا تاثیر منفی بر يورو داشت.
بانک مرکزی اروپا به طور تلويحی از نیاز خروج برخی از بانکهای اروپايی از بازار مالی لندن سخن گفته است .بازار لندن
بزرگترين بازار مالی اروپا بوده که ممکن است بعد از خروج انگلیس از اتحاديه اروپا فرانکفورت اين جايگاه را به خود اختصاص
دهد .کاهش تورم در منطقه يورو و آلمان و منفی شدن رشد تورم نقطه به نقطه در فرانسه احتمال افزايش نرخ بهره در منطقه
يورو را کاهش داد.
در ابتدای هفته با ادامه روند نزولی در بازارهای سهام جهانی ين توانست در مقابل دالر تقويت شود .در ادامه هفته
دالر به طور عمومی در مقابل اسعار جهانروا تقويت شد و ين و فرانک سويیس نیز شانسی در مقابل دالر نداشتند .برخی از
فعاالن بازار معتقدند که با توجه به افت دالر در دو هفته ماقبل اين ارز هنوز جای رشد داشته و ارزش آن کمتر از واقع است.
در هفته گذشته راند افريقای جنوبی در مقابل دالر تضعیف شد .ايجاد تغییرات در کابینه دولت اين کشور و عزل وزير
دارايی افريقای جنوبی يکی از داليل افت ارزش راند در مقابل دالر بود.
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نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
بهره (درصد)

 3ماهه 

 ماهه

 9ماهه

دالر

 2/26742

2/62474

-

 2/79366

يورو

 -0/35572

-0/16963

-

-0/21226

پوند

0/33766

 0/69104

 -

0/72749

فرانک

-0/71940

-0/44600

 -

-0/69640

ين

 -0/02346

0/06050

-

 0/26600

درهم امارات

 2/64733

2/49147

-

1/11027

يوآن مرجع

 -

 -

-

 6/35

 21/6914

21/5974

نامارز

لیر ترکیه

21/6099

 21ماهه

21/9275

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/02 ،درصد کاهش يافت .نوسانات هفته گذشته قیمت
طال در بازار نیويورک در محدوده  1245/41-1256/02دالر برای هر اونس در نرخ های پايانی ثبت شد.

بهای طال در روز جمعه هفته قبل در مقايسه با روز جمعه هفته ماقبل کاهش يافت .در پی بهبود شاخصهای
اقتصادی در امريکا ارزش دالر در مقابل اسعار جهانروا افزايش يافته و در مقابل بهای طال کاهش يافت .افزايش در شاخص
قیمت هزينههای مصرف شخصی در امريکا ،احتمال افزايش دو نوبته نرخ بهره کلیدی امريکا را بیش از پیش افزايش داد .در
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مقابل کاهش آهنگ رشد تورم در منطقه يورو احتمال افزايش نرخ بهره در اين منطقه را کاهش داد .همچنین آغاز برنامه
خروج انگلیس از اتحاديه اروپا در مجموع سبب کاهش ارزش يورو شده و به روند صعودی دالر و در نتیجه افت بهای طال
کمک کرد.
تحوالت بازار نفت

بهای نفت خام پايه امريکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 5/48 ،درصتد افتزايش يافتت .بته
نرخها ی پايان وقت بازار نیويورک ،بهای هر بشکه نفت خام پايه آمريکتا در محتدوده  42/61-50/60دالر معاملته گرديتد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  49/29دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعته
هفته ماقبل آن 4 ،درصد افزايش يافت .هتر بشتکه نفتت ختام برنتت بته نترخهتای پايتان وقتت بتازار نیويتورک در دامنته
 50/61-52/95دالر معامله گرديد و متوسط هفتگی هر بشکه آن بته  52/01دالر رستید .بته نترخهتای پايتان وقتت بتازار
نیويورک ،بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  48/25-50/20دالر معامله گرديد .متوسط هفتگی بهای هر بشتکه آن
در سطح  49/21دالر قرار گرفت که در مقايسه با آخرين نرخ هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعته هفتته ماقبتل آن،
 4/02درصد افزايش يافت.
سران اوپک و ساير کشورهای مشارکت کننده در برنامه کاهش تولید نفت اوپک روز يکشنبه هفته قبل توافق نمودند
تا تمديد اجرای برنامه موردنظر تا آخر سال  2012را بررسی نمايند .روز سه شنبه همچنتین گتروههتای مستلح بتا حملته بته
تأسیسات نفتی کشور لیبی سبب توقف تولید در دو میدان نفتی اين کشور شدند .اين حمله سبب کاهش تولید نفت اين کشور
به میزان  252هزار بشکه در روز معادل يک سوم تولید کل آن شد .اين خبر در کنار افزايش امیدواری به ادامه برنامه کاهش
تولید اوپک سبب شد قیمت نفت روز سه شنبه  2درصد افزايش يابد .از سوی ديگر  EIAدر گزارش هفتگی خود اعالم نمتود
که موجودی انبارهای نفت امريکا در هفته ماقبل تنها  862هزار بشکه افزايش يافته که به طور تقريبی نصف افتزايش متورد
انتظار بود .شروع مجدد فعالیت پااليشگاه ها پس از تعمیرات فصلی ،کاهش واردات و افزايش صادرات نفتت در امريکتا علتت
عمده اين امر اعالم شد که سبب افزايش قیمت  2درصدی نفت در روز چهارشنبه شد .روز پنج شنبه حمايت کويتت از ادامته
برنامه کاهش تولید نفت اوپک در نیمه دوم سال  2012نیز به تقويت بیشتر قیمتها کمک نمود تتا اينکته در روز جمعته بتا
اعالم افزايش  10عددی سکوهای نفتی در هفته گذشته رشد قیمت ها محدود گرديد.
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