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خالصه
در امریکا ،درآمد شخصی در ماه ژوئن رشدی نداشت و رشدد هزیند هدای شخصدی بسدیار اندد بددد .شداص

ISM

کارصان ای و غیرکارصان ای از کاهش رشد این بخش ها صبر داشتند .اما سفارشات کارصاند ای و اشدتاا در مداه ژوئید در
مقایس با ماه ژوئن رشد بهتر از انتظاری را تجرب نمددند.
در منطق یدرو ،تدلید ناصال

داصلی فصل دوم سا جاری نسبت ب فصل مشاب سا گذشت  ،کمتر از پیشبینی بدازار

 2/1درصد رشد نمدد .نرخ بیکاری از  9/2درصد ماه م ب  9/1درصد (کمتر از پیشبینی بازار) در ماه ژوئن کاهش یافت.
در ایتالیا ،تدرم از  1/2درصد ماه ژوئن ب  1/1درصد در ماه ژوئی (مطابق با پیشبینی بازار) سا جاری کاهش یافت.
در انگلیس ،کمیت سیاست پدلی بانک مرکزی با اکثریت آراء تصمیم گرفت نرخهای بهره را در سطح  0/22درصد
(کمترین سطح تاریخی) ثابت باقی گذاشت و برنام صرید اوراق قرض را نیز همانند ماههای گذشت ب میزان  532میلیارد
پدند ادام دهد.
در ژاپن ،تخمینهای اولی نشان میدهد تدلیدات صنعتی در ماه ژوئن  1/6درصد افزایش داشت است .این امر سبب شد
احتما رشد تدلید ناصال
در چین ،شاص

داصلی این کشدر برای ششمین فصل متدالی بسیار قدت بگیرد.

رسمی مدیران صرید تدلیدات کارصان ای از  21/7واحد ماه ژوئن ب  21/5واحد در ماه ژوئی (کمتر از

پیشبینی بازار) کاهش یافت.
در بازار ارز هفت گذشت دالر پس از س هفت کاهش اندکی تقدیت شد .مهم ترین دلیل تقدیت دالر گزارش بهتر از
انتظار اشتاا غیر کشاورزی امریکا بدد ک امید ب افزایش نرخ بهره کلیدی فدرا رزرو را تقدیت نمدد .تعداد محدودی از
ارزها مدفق شدند در هفت گذشت در برابر دالر تقدیت شدند ک یدرو یکی از این معدود ارزها بدد .بازار ارز همچنان معتقد
است بانک مرکزی اروپا در حا آماده شدن برای صروج از برنام صرید دارایی ها است.
بهای طال در جمع هفت گذشت در مقایس با جمع هفت ماقبل  0/88درصد کاهش یافت .انتشار بهتر از انتظدار ارقدام
اشتاا امریکا ،کاهش نرخ بیکاری این کشدر و باال رفتن احتما افزایش نرخ بهره کلیدی تدسط فدرا رزرو در سا جاری
میالدی ،مهمترین دالیل کاهش بهای طال بددند.
بهای نفت هفت قبل تاییر بسیار اندکی داشت .افزایش تدلید نفت اعضای اوپک و امریکا باعث ایجاد فشار نزولی بر
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امريکا
درآمد و هزينههای شخصی
درآمد های شخصی در ماه ژوئن در مقایس با ماه م هیچ تاییری نداشت و این در حالی بدد ک رشد درآمدهای
شخصی ماه م در مقایس با ماه ماقبل آن از  0/5ب  0/3درصد مدرد تجدید نظر قرار گرفت .با وجدد عدم افزایش درآمدهای
شخصی در ماه ژوئن ،حقدق و دستمزدها حدود  0/37درصد رشد داشتند .رشد درآمد حاصل از اجاره و دریافتهای بالعدض،
رشد بسیار اند

و قابل اغماضی داشت و اما درآمدهای بهرهای کاهش یافت .افزایش بیشتر دستمزدها در بخش صدمات در

مقایس با بخش تدلیدی از ادام ضعف بخش کارصان ای و صنعتی صبر داشت.
با عدم رشد درآمدهای شخصی در ماه ژوئن ،هزین های شخصی نیز ضعیفتر از حد انتظار ،تنها  0/1درصد در
مقایس با ماه م افزایش یافت .البت صبر صدش در صصدص هزین ها ،تجدید نظر صعددی در ارقام رشد ماه م از  0/1ب 0/2
درصد بدده است .از این رو بخشی از رشد اند

هزین های شخصی ماه ژوئن ب واسط تجدید نظر صعددی در ارقام ماه م ،

از میان رفت .در ماه ژوئن هزین های مصرف کاال حدود  0/2درصد در مقایس با ماه م کاهش یافت ک صدشبختان این
کاهش در صصدص کاالهای غیربادوام محسدستر بدد .البت هزین ها در بخش صدمات 0/1 ،درصد در همین مدت رشد
داشت.
ارقام تخمینی از رشد اقتصادی فصل دوم ک در هفت ماقبل منتشر شد ،نشان داد هزین های مصرف شخصی رشد
ب نسبت صدبی داشت است .اما رشد اند درآمدهای شخصی در ماه پایانی فصل دوم ،احتما تجدید نظر نزولی در ارقام رشد
اقتصادی فصل مذکدر را افزایش داده است.
همچنین در ماه ژوئن شاص

قیمت مصرف شخصی ب عندان یکی از مهمترین شاص های قیمتی مد نظر

فدرا رزرو ،در مقایس با ماه مشاب سا قبل  1/5درصد رشد نمدد ک  0/1واحد درصد کمتر از رشد ساالن این شاص
م بدده است .البت پیشبینی میشد این شاص

در ماه ژوئن رشد  1/3درصدی داشت باشد .همچنین شاص

در ماه

قیمت مصرف

شخصی (بدون در نظرگرفتن بهای مدادغذایی و انرژی) در ماه ژوئن در مقایس با ماه مشاب سا قبل  1/2درصد افزایش
یافت ک برابر با رشد ساالن آن در ماه م بدده است .عدم کاهش این شاص

در ماه ژوئن نسبت ب ماه م و تدقف سیر

نزولی آن ک از ماه فدری گذشت شروع شده بدد ،شاید دلیلی بر صحت پیشبینی رییس فدرا رزرو مبنی بر مدقتی بددن افت
اصیر تدرم در امریکا باشد .در صدرت ادام این روند و یا حتی افزایش شاص
افزایش نرخ بهره کلیدی تا ماه دسامبر ،باالتر صداهد رفت.
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شاخص ISM

شاص

کارصان ای  ISMاز  27/8واحد در ماه ژوئن ب  26/3واحد در ماه ژوئی افت نمدده ک بیانگر افت رشد

کارصان ای در این مدت بدده است .باالتر بددن شاص

 ISMکارصان ای از  20واحد ،ک نشان ای از رشد مثبت این بخش در

 11ماه گذشت بدده ،این تلقی را ب وجدد آورده ک این بخش میتداند در فصل دوم  2017حدود  2/2درصد رشد نماید و
تثبیت روند مطلدب رشد سفارشات بخش کارصان ای ،امید ب تحقق رشد مدرد نظر را تقدیت نمدده است .افزایش بهای مداد
اولی و نیروی کار سبب شده تا مدیران از افزایش فشار هزین ها در ماه ژوئی صبر دهند.
در بخش غیرکارصان ای شاص

 ISMاز سطح  27/5واحد در ماه ژوئن ب  23/5واحد در ماه ژوئی کاهش یافت ک

از کاهش شدیدتر نرخ رشد در بخش صدمات صبر داشت .این پایینترین سطح شاص

مذکدر از ماه اوت  2016بدده است.

همچنین بیشترین کاهش در رشد سفارشات جدید روی داده و سبب شده بخش بزرگی از فعاالن این حدزه افت سطح
فعالیتها را گزارش نمایند .بر صالف روند گذشت  ،در ماه ژوئی میزان استخدام نیروی کار جدید در بخش صدمات نیز دچار
افت شده است .تنها نکت مثبت گزارش ماه ژوئی در بخش صدمات ،افزایش قیمتها بدده ک امید ب افزایش تدرم را بهبدد
بخشیده است.
سفارش کارخانهای
سفارش کارصان ای در ماه ژوئن در مقایس با ماه م  3درصد افزایش یافت .همچنین رشد سفارشات ماه م از -0/8
ب  -0/3درصد مدرد تجدید نظر صعددی واقع شد .آنچ سبب شده در ماه ژوئن سفارش کارصان ای رشد صدبی داشت باشد،
رشد  6/5درصدی سفارش کاالهای باداوم بدده است .در مقابل ،سفارش کاالهای غیرباداوم 0/3 ،درصد در ماه ژوئن نسبت ب
ماه قبل از آن کاهش یافت .از آنجایی ک تاییرات قیمتی تاثیر سریعتری بر تقاضای کاالهای غیربادوام در مقایس با کاالهای
بادوام دارند ،با تدج ب کاهش اند

در حجم تقاضای کاالهای غیربادوام ،کاهش قیمت سبب شده افت ارزش تقاضای این

قسم کاالها از منظر دالری مشهددتر ب نظر برسد.
اشتغال
اشتاا بخش غیر کشاورزی ک حدود  80درصد اشتاا کل امریکا را تشکیل میدهد ،در ماه ژوئی در مقایس با ماه
ژوئن  209هزار نفر افزایش یافت ک باالتر از میانگین  186هزار نفری  12ماه ماقبل آن و همچنین بسیار فراتر از تعداد
مدرد پیشبینی بدده است .در ماه ژوئی بیشترین افزایش اشتاا مربدط ب بخش صدمات با  185هزار نفر بدد .همچنین در این
ماه ب تعداد شاغلین بخش دولتی  11هزار نفر افزوده شد ک در چند ماه اصیر بیسابق میباشد .افزایش اشتاا در بخش
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صنعتی و ساصت و ساز نیز رشد ب نسبت صدبی داشت .بر این اساس ،نرخ بیکاری نیز از  5/5درصد در ماه ژوئن ب  5/3درصد
در ماه ژوئی کاهش یافت.
در ماه ژوئی در مقایس با ماه مشاب سا قبل میانگین درآمد نیروی کار  2/2درصد افزایش یافت ک تنها  0/1واحد
درصد کمتر از میانگین افزایش آن در  12ماه ماقبل است .ادام روند بهبدد شرایط بازار کار ،روند کاهش نرخ بیکاری را کند
نمدده و سبب افزایش فشار صعددی بر دستمزدها شده است .تا جایی ک نرخ میانگین رشد ماهان درآمد نیروی کار از 0/2
درصد در ماه ژوئن ب  0/3درصد در ماه ژوئی افزایش یافت است .با تدج ب کاهش تدرم و پایین بددن بهرهوری نیروی کار،
انتظار میرود در ماههای آینده فشار بر رشد دستمزدها ،افزایش چندانی در مقایس با ماههای اصیر نداشت باشد.
در مجمدع ،گزارش مطلدب اشتاا در ماه ژوئی  ،احتما افزایش نرخ بهره کلیدی در ماه دسامبر را نسبت ب هفت
ماقبل افزایش داده است .در صدرت شروع روند افزایش تدرم ک نشان هایی از آن در هفت گذشت مشاهده شد ،این احتما ب
طدر حتم افزایش صداهد یافت .در هفت گذشت نیز دو تن از روسای منطق ای فدرا رزرو از شروع برنام فروش داراییهای
مالی در ماه سپتامبر صبر دادند.

منطقه يورو
آمارهای اقتصادی
بر اساس آمار مقدماتی منتشره ،تدرم در ماه ژوئی نسبت ب ماه قبل مطابق با پیشبینی بازار در سطح  1/3درصد ثابت
ماند .این رقم پایینترین نرخ از دسامبر سا گذشت بدده و با آنک بهای انرژی رشد فزایندهای داشت کندی فعالیتهای بخش
صدمات مهمترین عامل عدم تاییر آن ب شمار میرود .تدرم پای (تدرم ب استثنای ندسانات بهای انرژی و مداد غذایی) از 1/1
درصد ماه ژوئن ب  1/2درصد در ماه ژوئی افزایش یافت .الزم ب ذکر است آمار نهایی تدرم 17 ،اوت سا جاری منتشر صداهد
شد.
از سدی دیگر ،نرخ بیکاری از  9/2درصد در ماه م ب  9/1درصد (کمتر از پیشبینی بازار) در ماه ژوئن کاهش یافت.
این رقم ضعیفترین نرخ از فدری  2009ب شمار می رود و بازار پیشبینی میکرد ،نسبت ب ماه گذشت تاییری نشان ندهد .افت
نرخ بیکاری ب پایینترین سطح  8سا اصیر حاکی از آن است ک شاص

اعتماد اقتصادی ب باالترین سطح یک ده اصیر

نزدیک شده و فعالیتهای قدی اقتصادی ،فرصتهای شالی بیشتری ایجاد نمدده است .ب گفت تحلیل گران ،انتظار میرود تدرم
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در سا جاری و آتی ب ترتیب ب  1/2و  1/5درصد برسد .آنان پیشبینی میکنند ،نرخ بیکاری برای سا های مذکدر ب ترتیب
 9/2و  8/8درصد کاهش یابد.
صردهفروشی در ماه ژوئن سا جاری نسبت ب ماه قبل فراتر از پیشبینی بازار 0/2 ،درصد رشد نمدد .بازار پیشبینی
مینمدد صرده فروشی در ماه مذکدر فقط  0/1درصد رشد نشان دهد .افزایش  1درصدی فروش سدصت و  0/7درصدی مداد
غذایی و آشامیدنی؛ عمدهترین عدامل رشد صردهفروشی بدده است .این امر حاکی از افزایش مصرف داصلی در ماه ژوئن بدده و
صریداران عالوه بر مداد غذایی و آشامیدنی ب صرید کاالهای بادوام و غیربادوام نیز روی آوردهاند .بدین ترتیب ،فروش پدشا و
کفش ک جزو کاالهای غیربادوام محسدب میشدند  1/5درصد و فروش اسباب و اثاثی منز و لدازم الکترونیک  1/3درصد رشد
نمدده است .شایان ذکر است ،صردهفروشی در س کشدر منطق یدرو از جمل آلمان ( 1/1درصد) ،هلند ( 0/9درصد) و اسپانیا (0/7
درصد) بیشترین تأثیر مثبت را در رشد صردهفروشی منطق یدرو داشت و در فرانس شدیدترین افت را تجرب نمدده است.
طبق آمار اولی  ،تدلید ناصال

داصلی فصل دوم سا جاری نسبت ب فصل مشاب سا گذشت  ،کمتر از پیشبینی بازار

 2/1درصد رشد نمدد .پیشبینیها از رشد  2/5درصدی آن حکایت داشت .رشد تدلید ناصال

داصلی فصل دوم نسبت ب فصل

او سا جاری ،مطابق با پیشبینی بازار  0/6درصد اعالم شد .الزم ب ذکر است رشد مذکدر برای فصل او  0/2درصد گزارش
شده بدد.
رشد اقتصادی منطق یدرو در سا جاری عاملی مثبت برای تقدیت اقتصاد جهان بدده و تا حدودی تدانست رشد
اقتصادی کمتر از انتظار آمریکا را جبران نماید .بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند رشد اقتصادی منطق با ورود ب سا 2017
در واکنش ب نااطمینانیهای سیاسی و افزایش بهای انرژی کند گردد .در مجمدع میتدان گفت رشد سریع اقتصاد منطق یدرو تا
حد زیادی مدیدن افزایش صدشبینیها پیرامدن فضای کسب و کار ،تقدیت مصرف داصلی و افت نرخ بیکاری بدده است .الزم ب
ذکر است آمار نهایی تدلید ناصال

داصلی  7سپتامبر منتشر صداهد شد.

آلمان ،موتور پيشران اقتصاد منطقه يورو
صرده فروشی در ماه ژوئن سا جاری نسبت ب ماه گذشت بیش از پیشبینی بازار 1/1 ،درصد رشد نمدد .پیشبینیها
از رشد  0/2درصدی آن حکایت داشت .این دومین ماه متدالی است ک صرده فروشی رشد نمدده و در ماه ژوئن دارای
سریعترین رشد از اکتبر  2016بدده است .در مقیاس ساالن نیز صرده فروشی  1/2درصد افزایش یافت .این امر حاکی از آن
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است ک مصرف صصدصی ب عندان محر اصلی رشد اقتصادی طی  2ماه اصیر از رشد صادرات پیشی گرفت و رونق بازار کار
و نرخهای بهره پایین عامل اصلی آن بددهاند.
بر اساس آمار تعدیلشده فصلی ،تعداد افراد بیکار در ماه ژوئی سا جاری نسبت ب ماه قبل ،بیش از پیشبینی بازار 9
هزار نفر کاهش یافت .بازار پیشبینی میکرد ،تعداد افراد بیکار  2هزار نفر کاهش یابد .الزم ب ذکر است ،در حا حاضر نرخ
بیکاری آلمان  2/7درصد میباشد ک پایینترین سطح از سا  1990ب شمار میرود.

ايتاليا
بر اساس آمار مقدماتی منتشره ،تدرم از  1/2درصد در ماه ژوئن ب  1/1درصد در ماه ژوئی (مطابق با پیشبینی بازار)
سا جاری کاهش یافت .این رقم پایینترین نرخ از ماه ژاندی بدده و کاهش بهای مداد غذایی ،مسکن و حمل نقل عمدهترین
عامل آن ب شمار میرود .شاص

بهای مصرفکننده در ماه ژوئی نسبت ب ماه گذشت  0/1 ،درصد رشد نمدد .این رشد تا حد

زیادی مدیدن رونق فعالیتهای بخش صدمات بدد .اکثر تحلیلگران پیشبینی میکنند ،تدرم برای سا  2017و  2018ب
ترتیب ب  1و  1/2درصد برسد.

انگلستان
نشست سیاستی بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنب برگزار شد .در این نشست ترکیب آراء برای افزایش نرخهای
بهره  2ب  6اعالم شد .تنها دو نفر از اعضای هیأت سیاستگذاری رأی ب افزایش نرخهای بهره داده و مابقی اعضاء صداهان
عدم افزایش آن بددند .بدین ترتیب ،کمیت سیاست پدلی بانک مرکزی با اکثریت آراء تصمیم گرفت نرخهای بهره را در سطح
 0/22درصد (کمترین سطح تاریخی) ثابت باقی گذاشت و برنام صرید اوراق قرض را نیز همانند ماههای گذشت ب میزان 532
میلیارد پدند ادام دهد .این بانک در بیانی ای با استناد ب تأثیرات منفی برکسیت بر شرایط اقتصاد در ماههای آتی ،سختتر
شدن وضعیت صاندارهای انگلیسی و کاهش رشد دستمزدها ،تاییری در نرخهای بهره اعما نکرد و پیشبینی رشد اقتصادی
برای سا جاری را از  1/9ب  1/7درصد کاهش داد .الزم ب ذکر است پیش از این رشد اقتصادی سا  1/7 ،2018درصد
اعالم شده بدد ک هم اکندن ب  1/6درصد کاهش داده شده است .این امر منجر ب تضعیف چشمگیر ارزش پدند در برابر دالر
و یدرو گردید.
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بر اساس بیانی بانک مرکزی ،کمیت سیاست پدلی پیشبینی مینماید نرخهای بهره طی  3سا آتی 2 ،مرتب
افزایش یابد .پیش از این کمیت مذکدر پیشبینی افزایش نرخهای بهره را یک مرتب اعالم نمدده بدد .الزم ب ذکر است ،در
نشست قبلی  3نفر از سیاستگذاران بانک مرکزی با استناد ب افزایش نرخ تدرم ب  2/9درصد صداهان افزایش نرخ بهره بددند.
اما ب دلیل آنک این رقم در ماه ژوئن ب  2/6درصد کاهش پیدا کرد ،افزایش نرخ بهره از دستدر کار بانک مرکزی انگلیس
صارج شد .البت بانک مرکزی انگلیس نرخ تدرم را  2درصد هدف گذاری کرده بدد.
مار

کارنی ،رئیس بانک مرکزی انگلیس در کنفرانس صبری اظهار داشت« :نگرانیها پیرامدن برکسیت ،ب ویژه

کاهش سرمای گذاری تدسط شرکتها حاکی از آن است ک اقتصاد نمیتداند همانند سا های گذشت بدون افزایش تدرم ب
رشد صدد ادام دهد .بنابراین ،فقط با اندکی بهبدد در رشد اقتصادی ،افزایش نرخهای بهره محتمل صداهد بدد».

آمارهای اقتصادی
بر اساس آمار تعدیل شده فصلی ،شاص

مدیران صرید تدلیدات کارصان ای از  25/2واحد در ماه ژوئن ب  22/1واحد

در ماه ژوئی  ،بیش از پیشبینی بازار افزایش یافت .رشد تدلید مطلدب بدده و عالوه بر آن روند استخدام و شاص

کسب و کار

مثبت گزارش شدهاند .با این وجدد رشد قابل مالحظ سفارشات صادراتی ب باالترین سطح از سا  ،2010عامل اصلی آن
اعالم شده است .ب نظر می رسد ،کاهش ارزش پدند همراه با بهبدد اقتصاد جهان از طریق تقدیت تقاضای صارجی ،حمایت
قابل مالحظ ای از تدلیدکنندگان ب عمل آورده است.
شاص

مدیران صرید بخش صدمات از  23/5واحد در ماه ژوئن ب  23/8واحد در ماه ژوئی بیش از پیشبینی بازار

افزایش یافت .در ماه ژوئی ایجاد فرصتهای شالی ب باالترین سطح  2/2سا اصیر افزایش یافت و شاص
از پایینترین سطح  6/2سال در ماه ژوئن ،اندکی تقدیت شده است .این شاص

فعالیتهای آتی

بیش از  70درصد از نیروی کار در سراسر

کشدر را تشکیل میدهد و ب احتما زیاد آمار مطلدب آن شتاب رشد اقتصادی در فصل سدم سا جاری را افزایش میدهد.
از سدی دیگر شاص

مدیران صرید بخش ساصت و ساز از  25/8در ماه ژوئن ب  21/9واحد در ماه ژوئی (بیش از

پیشبینی بازار) کاهش یافت .پیشبینی ها از افت شاص

مذکدر ب  25/5واحد حکایت داشت .این رقم ضعیفترین رشد از

اوت سا گذشت بدده و در حالی ک رشد فعالیتهای ساصت امال مسکدنی کند شده ،ساصت و ساز امال تجاری نیز کمتر
شده است .الزم ب ذکر است بخش مسکن انگلیس ،حدود  6درصد از مجمدع اقتصاد این کشدر را ب صدد اصتصاص داده و در
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ماههای اصیر ب واسط نگرانیهای برکسیت صدم دیده است .در واقع میتدان گفت کاهش ارزش پدند منجر ب افزایش
بهای مداد اولی شده و سددآوری یک سدم سازندگان مسکن را تحت فشار قرار داده است.

ژاپن
تخمینهای اولی نشان میدهد تدلیدات صنعتی در ماه ژوئن  1/6درصد افزایش داشت ک بسیار نزدیک ب رشد 1/7
درصدی مدرد انتظار بدد .افزایش در تدلیدات صنعتی ناشی از افزایش تدلید تجهیزات حمل و نقل ،مداد شدیمیایی (بد غیدر از
دارو) و ماشینآالت الکترونیک ب ترتیب ب میزان  5/2درصد 3/5 ،درصد و  5/9درصد بدد .رشدد اصیدر در تدلیددات صدنعتی
سبب شد ک تدلیدات صنعتی در س ماه آوریل تا ژوئن نسبت ب فصل قبل  1/9درصد رشدد نمایدد .از آنجدا کد تدلیددات
صنعتی و تدلید ناصال
احتما رشد تدلید ناصال

داصلی ژاپن همبستگی زیادی با یکدیگر دارند ،رشد تدلیدات صنعتی در س ماه دوم  2017سبب شد
داصلی این کشدر برای ششمین فصل متدالی بسیار قدت بگیرد .پیشبینی افزایش تدلید صنعتی در

ماه ژوئی ب میزان  0/8درصد نسبت ب ماه قبل از آن و همچنین پیشبینی افزایش قابدل تدجد  3/6درصددی در مداه اوت
احتما ادام روند افزایش تدلید ناصال
شاص

داصلی را تقدیت نمدده است.

اعتماد مصرفکننده با  0/2واحد افزایش ب  53/8واحد در ماه ژوئی و بسیار نزدیک ب سطح  53/9واحددی

ماه مارس  2017رسید ک باالترین میزان شاص

اعتماد مصرفکننده طی س سا گذشت بدد .شاص هدای شدرایط کلدی

زندگی و تمایل ب صرید کاالهای بادوام ب ترتیب  1/2و  1واحد افزایش داشتند .شاص

اشتاا ثابت ماند و رشد درآمد 0/1

واحد افزایش یافت.

چين
بر اساس اعالم اداره آمار ملی ،شاص

رسمی مدیران صرید تدلیدات کارصان ای از  21/7واحد ماه ژوئن ب 21/5

واحد در ماه ژوئی (کمتر از پیشبینی بازار) کاهش یافت .افت میزان تدلید سفارشات جدید و تضعیف تقاضا عامل اصلی کاهش
شاص

مذکدر بدد .در مقابل ،شاص

ژوئی افزایش یافت .این شاص

مدیران صرید تدلیدات کارصان ای  Caixinاز  20/5واحد ماه ژوئن ب  21/1واحد در ماه

ک بر فعالیتهای شرکتهای کدچک و متدسط (بخش صصدصی) اشاره دارد ،برای دومین

ماه متدالی رشد نمدده و ب باالترین سطح  5ماه اصیر افزایش یافت است .رشد تدلید و سفارشات جدید ناشی از فروش مطلدب
کاالهای صادراتی عمدهترین عامل آن ذکر شده است.
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علیرغم افت ماهان شاص

تدلیدات کارصان ای؛ ارقام ماه اصیر همچنان بیش از میانگین نیم او سا جاری

میباشد .مخارج مصرفی مرتبط با فصل تابستان از قبیل مسافرتهای ریلی ،هدایی ،مداد غذایی و آشامیدنی رشد چشمگیری
نشان داده است.

کره جنوبی
دولت کره جندبی ب منظدر کنتر قیمت در بازار مسکن این کشدر ،اقدام ب سختتر نمددن شرایط دریافت وامهای
رهنی و اصذ مالیات از دارندگان مسکن نمدده است .بر این اساس افرادی ک در بخش مسکن سرمای گذاری مینمایند و مالک
بیش از یک واحد مسکدنی هستند ،باید  20درصد از سدد حاصل از سرمای گذاری را ب عندان مالیات بر سدد سرمای ب دولت
پرداصت نمایند .افزایش بهای مسکن در طد زمان نیز مشمد دریافت مالیات صداهد شد .البت این قاندن قرار است در گام
نخست تنها در سئد اجرایی شده و در صدرت نیاز در سایر شهرهای بزرگ نیز ب اجرا درآید.
ذصایر ارزی کره جندبی در ماه ژوئی با بیش از  3میلیارد دالر افزایش در مقایس با ماه ژوئن ب  383/76میلیارد دالر
رسید ک باالترین سطح در س ماه اصیر است .بانک مرکزی کره جندبی اعالم نمدده این افزایش در ارزش ذصایر ب واسط
رشد ارزش ارزهای سبد ارزی از جمل یدرو و ین ژاپن در مقابل دالر و همچنین افزایش سددهی حاصل از سرمای گذاری
ذصایر در صارج از کره بدده است.
یک نظرسنجی نشان میدهد  92درصد صاحبان صنایع کدچک و متدسط معتقد هستند با افزایش حداقل حقدق
کارگران میباید اقدام ب تعدیل نیروی کار نمایند .دولت کره جندبی میزان حداقل حقدق کارگران را با  16درصد افزایش ب
 7230وون معاد  6/90دالر برای هر ساعت ،رسانده است .این باالترین رشد ساالن حقدق از سا  2001است .دولت جدید
کره جندبی قصد دارد با این سیاست اتکای اقتصاد را از صادرات ب مصرف داصلی سدق دهد .دولت عندان داشت قصد دارد تا
سا  2020میزان حداقل حقدق در هر ساعت را ب 10هزار وون افزایش دهد .آقای مدن ،رییس جمهدر کره قد داده با
پرداصت یاران ب کارفرمایان بخشی از این افزایش دستمزد را جبران نماید.

روسيه
مدودف نخست وزیر روسی پس از امضای قاندن تحریمهای جدید علی روسی تدسط دونالد ترامپ ،اعالم نمدده این
تحریمها اعالن جنگ اقتصادی علی این کشدر است و با امضا این تحریمها ،امید برای بهبدد روابط روسی و امریکا در دوره
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دولت ترامپ ب پایان رسیده است .با وجدد اینک ترامپ از امضا تحریمها علی روسی رضایت نداشت اما تعداد رای باالی در
تصدیب این قاندن در کنگره امریکا ،قدرت رییس جمهدر برای استفاده از حق وتد را بی اثر نمدده است .روسی در جداب ب
تحریمهای جدید اقدام ب اصراج  722دیپلمات امریکایی از صا

روسی نمدده است .اما با تدج ب رشد اقتصادی کند و

شکننده روسی بعید ب نظر میرسد این کشدر در فکر ایجاد تحریمهای اقتصادی علی امریکا باشد .چرا ک در این صدرت
اقتصاد روسی ضرب شدیدتری صداهد صدرد.

ترکيه
بانک مرکزی ترکی پیشبینی نرخ تدرم سا  2017را از  8/2ب  8/7درصد افزایش داد اما تدرم مدرد انتظار برای سا
 2018را بدون تاییر در سطح  6/5درصد حفظ نمدد .مهمترین دلیل این تجدیدنظر صعددی افزایش بهای مداد صدراکی
اعالم شده است .مداد صدراکی ک یک پنجم سبد کاالهای مصرفی صاندار را تشکیل میدهد در ماه ژوئن بیش از  15درصد
افزایش یافت است .رییس بانک مرکزی این کشدر اعالم کرده تا زمانی ک بهبدد قابل تدجهی در شاص های قیمتی ایجاد
نشدد ،سیاستهای پدلی بانک مرکزی ادام صداهد یافت .شاص

قیمت مصرفکننده در ماه ژوئی نسبت ب ماه مشاب سا

قبل ب  9/79درصد رسید ک اندکی کمتر از میزان مدرد انتظار بدد .ب این ترتیب روند کندتر شدن تدرم برای سدمین ماه
متدالی ادام یافت اما هندز با نرخ تدرم هدف بانک مرکزی یعنی  2درصد بسیار فاصل دارد.
تحوالت بازار ارزهای عمده

روز جمع گذشت نسبت ب جمع ماقبل آن ،ارزش دالر در برابر ین ثابت ماند و در برابر فرانک سدئیس  0/5درصد تقدیت
شد .روز جمع گذشت نسبت ب جمع ماقبل آن ارزش یدرو در برابر دالر امریکا  0/2درصد تقدیت و ارزش پدند در برابر دالر
امریکا  0/75درصد تضعیف شد .ب نرخهای پایان وقت بازار نیدیدر  ،در هفت گذشت هر یدرو در محدوده 1/1775-1/1870
دالر و هر پدند در محدوده  1/3039-1/3225دالر در ندسان بدد .همچنین هر دالر نیز در دامن
 110/02-110/75ین متایر بدد.
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عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 گزارش اشتاا غیر کشاورزی ماه ژوئی بهتر از انتظار بدد و همچنین اظهارات مدیر شدرای ملی اقتصاد
امریکا در مدرد کاهش مالیات بر شرکتها باعث شد تا در روز جمع مدج بلندی از صرید دالر در برابر سایر
ارزهای عمده ایجاد شدد و زیان دالر طی هفت را جبران نماید.
عوامل تضعيف دالر در برابر ساير ارزها
 ادام تنشهای سیاسی ناشی از اظهارات ترامپ در مدرد مسائل مختلف و همچنین عز مدیر روابط
عمدمی کاخ سفید باز هم تردیدها در مدرد تدانایی ترامپ در اداره کشدر را افزایش و زمین تضعیف دالر را
فراهم ساصت.
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 شاص های اقتصادی امریکا از جمل فعالیت بخش صدمات و فعالیتهای ساصتمانی کمتر از انتظار بددند.
یکی از اعضای کمیت عملیات بازار باز فدرا مخالفت صدد را با افزایش نرخ بهره اعالم کرد .تا اواسط هفت
این مدارد احتما افزایش نرخ بهره کلیدی امریکا تا قبل از پایان سا جاری میالدی را کاهش و زمین
تضعیف دالر را فراهم ساصت.
نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
بهره (درصد)

 3ماهه 

 ماهه

 9ماهه

دالر

 2/32213

2/11222

-

 2/31113

يورو

 -3/33333

-3/19819

-

-3/28933

پوند

3/19313

 3/11933

 -

3/13113

فرانک

-3/31113

-3/11313

 -

-3/19313

ين

 -3/32112

3/33913

-

 3/22181

درهم امارات

 2/11183

2/31313

-

1/23183

يوآن مرجع

 -

 -

-

 1/31

 23/2119

23/1329

نامارز

لير ترکيه

هفت گذشت شاص

23/3911

 21ماهه

23/1113

دالر تقدیت شد با اینک دالر هفت را همچدن هفت های گذشت با ضعف شروع کرده بدد اما در

روز پایانی هفت ب لطف گزارش بهتر از انتظار اشتاا غیر کشاورزی ماه ژوئی آمریکا مدج بلندی از صرید دالر در مقابل سایر
ارزهای عمده شکل گرفت ک ن تنها ضعف دالر در طد هفت را از بین برد بلک تقدیت س دهم درصدی شاص

دالر را

نسبت ب ابتدای هفت ب همراه داشت .اتفاق مهم هفت گذشت تدقف روند نزولی دالر بدد ک حتی در میان مدت انتظار اتفاق
افتادن آن وجدد نداشت .از منظر دالر تحدالت هفت گذشت را می تدان ب دو قسمت تقسیم کرد؛ او ادام روند تضعیف دالر
در مقابل ارزهای مثل یدرو پدند و دالر استرالیا بدد و قسمت دوم تحدالت روز جمع بدد ک تدان جهش بلند ارزش دالر در
برابر سایر ارزهای عمده از جمل یدرو را ایجاد کرد .ابتدای هفت همچدن هفت های اصیر با انتشار آمارهای ن چندان امیدوار
کننده از اقتصاد امریکا مانند برصی شاص های ساصت و ساز و صدمات همراه شد و حتی بدالرد رئیس فدرا رزرو سنت
لدئیس و یکی از اعضای دارای حق رای در کمیت عملیات بازار باز فدرا رزرو نسبت ب افزایش بیشتر نرخ بهره کلیدی تدسط
بانک مرکزی آمریکا هشدار داد و این اقدام را مانعی برای دستیابی ب تدرم هدف گذاری شده  2درصدی برای بانک مرکزی
آمریکا دانست .اما قسمت دوم تحدالت بازار ارز در هفت گذشت مربدط ب انتشار گزارش اشتاا غیر کشاورزی آمریکا در ماه
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ژوئی بدد ک هم را غافلگیر ساصت .در حالی ک انتظار میرفت تنها  183هزار شال جدید در بخش غیر کشاورزی در ماه
ژوئی ایجاد شده باشد اما گزارش اشتاا از افزایش  209هزار شال در این ماه صبر داد .ضمن اینک نرخ بیکاری هم ب 5/3
درصد در این مدت کاهش یافت و متدسط دستمزد ساعتی نیز ک بسیار مدرد تدج و تحلیلگران بازار اشتاا در آمریکا قرار
دارد افزایش یافت.
با تدج ب شرایط رو ب رشد اقتصادی حدزه یدرو ،ارز مشتر اروپایی تدانست از مدج بلندی ک روی صرید دالر در
روز جمع ایجاد شده بدد عبدر کرده هفت را با دو دهم درصد افزایش ب پایان رساند .گزارشهای اقتصادی منطق از جمل
سفارشات صنعتی آلمان نشان داد ک بزرگترین و مهمترین اقتصاد منطق یدرو در حا گسترش فعالیت های اقتصادی صدد
است .یدرو تا روز پنجشنب ب پیشرفت صدد در برابر دالر ادام داد ب طدری ک حتی در برصی لحظات روز جمع هریدرو تا
مرز  1/1890دالر پیش رفت .اما در روز جمع بخشی از معامل گران یدرو را در برابر دالر ب فروش رساندند .البت هندز عمده
تحلیلگران بر این باورند بانک مرکزی اروپا صدد را برای صروج تدریجی از برنام صرید دارایی ها آماده می کند ،بنابراین یدرو از
آینده روشنی برصدردار است .در مقابل گروه دیگری از فعاالن بازار ارز بر این نکت تاکید دارند ک از ابتدای سا جاری میالدی
یدرو بیش از  10درصد در برابر دالر تقدیت شده و این مدضدع ب هیچ وج برای رشد شکننده اقتصادی منطق یدرو مناسب
نیست .ب هر حا یدرو جزو معدود ارزهایی بدد ک در هفت گذشت تدانست از مدج بلند دالر عبدر کرده و هفت را با افزایش ب
پایان برساند.
پدند استرلینگ در هفت گذشت شرایط متفاوتی داشت .گزارش تدرم و جلس بانک مرکزی انگلیس مثبتی ک بتداند
ب پدند کمک کند ،نداشت .کارنی رییس بانک مرکزی اعالم کرد نگرانیهای مربدط ب جدایی انگلیس از اتحادی اروپا بر
عرض و تقاضای کل اقتصاد انگلیس تاثیر منفی داشت است .این بانک پیش بینی صدد از رشد اقتصادی انگلیس را نسبت ب
پیش بینی قبلی کاهش داد .بانک مرکزی انگلیس همچنین در بیانی پس از جلس سیاستگذاری زمان احتمالی افزایش نرخ
بهره کلیدی را فصل سدم سا  2018اعالم کرد .این مدضدع امیدها برای افزایش نرخ بهره تا پایان سا  2017را ب کلی از
بین برد .ب این ترتیب پدند ب یک باره پشتدان حرکتی صدد ک همان امید ب افزایش نرخ بهره تا پایان سا جاری میالدی
بدد را از دست داد .پدند ک در هفت گذشت تا مرز  1/3270دالر نیز پیش رفت بدد ،هفت را در نرخ  1/3039دالر ب پایان برد.
ب نظر میرسد روند تضعیف پدند در هفت آینده همچنان ادام داشت باشد.
ارزهای وابست ب کاال هم در هفت گذشت در برابر دالر تضعیف شدند .با اینک شاص
شاص

های اقتصادی کانادا از جمل

اشتاا و نرخ بیکاری بسیار صدب و امیدوارکننده بددند اما ارز این کشدر قربانی تقدیت دالر آمریکا در روز پایانی هفت

شد .ب طدری ک در پایان هفت دالر آمریکا  1/72درصد در برابر دالر کانادا تقدیت شد .بانک مرکزی استرالیا هم در هفت ای
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ک آمارها و شاص های اقتصادی این کشدر بهتر از انتظار بددند ،نسبت ب افزایش ارزش دالر استرالیا و تأثیر منفی آن بر
تدرم ،اشتاا و رشد اقتصادی هشدار داد .این بانک همچنین پیشبینی صدد از رشد اقتصادی سا  2017این کشدر را کاهش
داد .این مدضدع عالوه بر تقدیت دالر ،عامل اصلی تضعیف دالر استرالیا در هفت گذشت بددند.
رفتار ارزهای ندظهدر در مقابل دالر در هفت گذشت یکسان نبدد .راند افریقای جندبی بیش از سایر ارزهای ندظهدر
در برابر دالر آمریکا تضعیف شد .وون کره جندبی و روبل روسی نیز کاهش را در مقابل دالر تجرب کردند .سایر ارزهای
ندظهدر مثل لیر ترکی تاییری در برابر دالر ثبت نکردند و یا مثل یدآن و روپی حتی در برابر دالر تقدیت شدند.

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمع هفت گذشت نسبت ب جمع هفت ماقبل آن 0/88 ،درصد کاهش یافت .ندسانات هفت گذشت قیمت
طال در بازار نیدیدر در محدوده  1227/66-1273/26دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.

تحت تاثیر رشد کند شاص

بهای مصرف شخصی در س ماه دوم امریکا ک هفت ماقبل منتشر شده بدد ،در

شروع هفت گذشت بهای طال از سطدح حداکثری هفت ماقبل اندکی فاصل گرفت و بهای آن تعدیل شد .اما در اواسط هفت با
انتشار ارقام ضعیفتر از انتظار درآمد و هزین های شخصی و همچنین شاص

 ISMکارصان ای و غیرکارصان ای در امریکا بار

دیگر هم زمان با کاهش احتما افزایش نرخ بهره تدسط فدرا رزرو ،بهای طال ب باالترین سطح در  7هفت اصیر دست
یافت .در روزهای پایان هفت نیز انتشار بهتر از انتظار ارقام اشتاا امریکا و کاهش نرخ بیکاری این کشدر سبب شد تا بار دیگر
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سرمای گذاران احتما افزایش نرخ بهره تا پایان سا میالدی جاری را مطرح نمایند .این صبر سبب شد تا بهای طال تنها در
روز جمع بیش از  1درصد کاهش یابد.

تحوالت بازار نفت
بهای نفت صام پای امریکا در جمع هفت گذشت نسبت ب جمع هفت ماقبل آن 0/26 ،درصدد کداهش یافدت .بد
نرخها ی پایان وقت بازار نیدیدر  ،بهای هر بشک نفت صام پای آمریکدا در محددوده  59/03-20/17دالر معاملد گردیدد و
متدسط هفتگی بهای هر بشک آن در سطح  59/58دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمع هفت گذشت نسبت ب جمعد
هفت ماقبل آن 0/19 ،درصد کاهش یافت .هر بشک نفت صدام برندت بد ندرخهدای پایدان وقدت بدازار نیدیددر در دامند
 21/78-22/62دالر معامل گردید و متدسط هفتگی هر بشک آن بد  22/21دالر رسدید .بد ندرخهدای پایدان وقدت بدازار
نیدیدر  ،بهای هر بشک نفت صام اوپک در محدوده  59/29-20/25دالر معامل گردید .متدسط هفتگی بهای هر بشدک آن
در سطح  59/88دالر قرار گرفت ک در مقایس با آصرین نرخ هفت گذشت (روز پنجشنب ) نسبت ب جمعد هفتد ماقبدل آن،
 1/28درصد افزایش یافت.
هفت گذشت بازار نفت ندسان داشت و در نهایت نفت برنت و  WTIهفتد گذشدت را بدا انددکی کداهش بد پایدان
رساندند .افزایش تدلید نفت اعضای اوپک و امریکا باعث ایجاد فشار نزولی بر قیمتها گردید اما تقاضای قدی مانع از کاهش
قابل تدج قیمت شد .هفت گذشت بررسی صدرت گرفت تدسط رویترز نشان داد ک تدلید اعضای اوپک در ماه ژوئن نسبت ب
ماه قبل با  90هزار بشک در روز افزایش ب رقم  33میلیدن بشک در روز رسیده ک باالترین میزان در سا  2017است .این
صبر سبب شد نگرانی از افزایش عرض قیمتها را کاهش دهد .از سدی دیگر  EIAاعالم نمدد ذصدایر نفدت صدام امریکدا در
هفت منتهی ب  28ژوئی  1/2میلیدن بشک کاهش یافت است.این کاهش هرچند حدود نصف کاهش مدرد انتظار بدد امدا در
کنار افزایش تقاضای بنزین و پاالیشگاهها تدانست از افت بیشتر قیمتها جلدگیری نماید .طرح تحریم ونزوئال از سدی امریکا،
کندتر شدن روند افزایش چاههای نفتی امریکا 1و انتشار آمار اشتاا مثبت در این کشدر از دیگر عداملی بددند ک سدبب کندد
شدن کاهش قیمت نفت در هفت گذشت شدند.

تعداد چاههای نفتی جدید اضاف شده در ماه ژوئی تنها ده عدد بدد ک کمترین میزان از ماه م  2016است.
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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 ۱۳۹۶/۰۵/۱۳

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 ۳۱ﮊﻭﺋﻴﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۰۱ﺍﻭﺕ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۰۲ﺍﻭﺕ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۰۳ﺍﻭﺕ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۰۴ﺍﻭﺕ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

92.863
1.2480
110.26
1.1843
0.9668
1.3215
1.40775
1267.40
1267.55
52.65
50.17
21891
19925
7372
12118

93.043
1.2539
110.37
1.1802
0.9657
1.3205
1.41192
1273.26
1270.95
51.78
49.16
21964
19986
7424
12251

92.836
1.2571
110.74
1.1857
0.9709
1.3224
1.41259
1270.43
1269.60
52.20
49.45
22016
20080
7411
12181

92.839
1.2587
110.05
1.1870
0.9685
1.3138
1.41242
1268.15
1268.10
52.01
49.03
22026
20029
7475
12155

93.542
1.2651
110.69
1.1774
0.9728
1.3039
1.41392
1257.66
1257.70
52.42
49.58
22093
19952
7512
12298

93.065
1.2566
110.42
1.1829
0.9689
1.3164
1.41172
1267.38
1266.78
52.21
49.48
21998
19995
7439
12201

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

۲۰۱۷/۰۸/۰۴
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

0.30
1.75
0.00
0.20
0.40
-0.74
0.60
-0.88
-0.57
-0.190
-0.26
1.20
-0.038
1.95
1.11

-0.55
0.59
-0.72
1.18
1.28
0.68
0.56
0.62
0.79
2.87
2.34
1.41
-0.05
0.32
-0.24
ﴰﺎﺭﻩ۲۰
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

