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خالصه
در امریکا ،اکثر مقامات فدرال رزرو از جمله رییس آن به جز دو تن از روسای منطقه ای ،به نحوی از افزایش نرر بهرر در
سال  7112دفاع نمودند .ترامپ با اشار به کاهش مالیات صنایع و اقشار متوسط ،از طرح مالیاتی جدید دولت دفاع نمود .در مرا اوت
سفارش کاالهای بادوام رشد خوبی داشته اما درآمد و مخارج شخصی رشد مطلوبی نداشتند .نر رشد اقتصادی فصل دوم نیز از  3به
 3/1درصد مورد تجدید نظر قرار گرفت.
در منطقه یورو ،رییس بانک مرکزی اروپا با تاکید بر استمرار سیاستهای پولی فعلی گفت "برای تقویت نر تورم هنوز هم
به درجهای از سیاست های پول انبساطی نیاز است ".رییس جمهور فرانسه با ارائه بسته پیشنهادی جامع خواسرتار تخصریص بودجره
مستقل و در نظر گرفتن یک وزیر دارایی برای کل منطقه یورو شد .تورم در ما سپتامبر سال جراری کمترر از پریشبینری برازار 1/5
درصد رشد نمود.
در انگلیس ،تولید ناخالص داخلی فصل دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشرته کمترر از پریشبینری برازار 1/5
درصد رشد نمود .بهای مسکن در ما سپتامبر سال جاری نسبت به ما مشابه سال گذشته 7 ،درصد افزایش یافت.
در ژاپن ،شاخص پایه قیمت مصرفکنند (بدون احتساب مواد غذایی تاز و انرژی) در ما اوت نسبت به مرا مشرابه سرال
قبل  1/7درصد افزایش یافت .هرچند تالشهای گسترد بانک مرکزی برای تضعیف ین ،تقویت سود شرکتها و بهبود فعالیتهرای
اقتصادی تا انداز ای موفق بود اما هنوز نتوانسته تورم  7درصدی موردنظر این بانک را حاصل نماید.
در هفته قبل ،دالر در مقابل اکثر اسعار عمد و نوظهور تقویت شد .عدم پیروزی قراطع حرزب مرکرل در انتخابرات آلمران،
نگرانی دراگی رییس بانک مرکزی اروپا از روند تقویت یورو و تاکید بر ادامه سیاست های پولی فوق انبساطی ،سخنان خرانم یلرن در
خصوص ادامه روند افزایش تدریجی نر بهر کلیدی و سخنرانی ترامپ در خصوص کاهش نر مالیات بر شرکت ها و اقشار متوسط
درآمدی ،از عوامل تقویت دالر بودند.
بهای طال در هفته گذشته در مقایسه با هفته ماقبل کاهش یافت .اظهارات خرانم یلرن مبنری برر ادامره سیاسرت افرزایش
تدریجی نر بهر کلیدی با وجود نااطمینانی در خصوص افزایش تورم و تقویت عمومی دالر ،از مهم ترین دالیل نوسانات بهای طال
بودند.
قیمت نفت هفته گذشته افزایش یافت .رأی مردم کردستان به استقالل از عراق و تهدید ترکیه به بستن خطوط انتقال نفت
از این منطقه ،صحبتهای برخی از سران کشورهای تولیدکنند نفت در خصروص نزدیرک شردن برازار نفرت بره تعرادل و کراهش
غیرمنتظر ذخایر نفت امریکا ،مهمترین عوامل افزایش قیمتها بودند.
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امريکا
سخنان مقامات فدرالرزرو
در هفته گذشته ،خانم یلن به نحوی سخن گفت که بیشتر بر افزایش نر بهر تاکید داشت تا ادامه سیاستهای
کنونی .او گفت "ممکن است برداشت فدرال رزرو از روند رو به رشد اشتغال و تورم درست نبود که در این صورت انتظار
میرود این بانک سیاستهای انبساطی را به جای سیاستهای انقباضی در پیش گیرد .هنوز ما تصور مینماییم تورم در
بلندمدت به سمت نر هدف  7درصدی حرکت خواهد نمود و اقتصاد روند رو به بهبود را طی خواهد کرد .هر چند ممکن
است مفروضات سیاستگذاران و پیشبینی آنها صحیح نبود باشد .سیاستگذاران با تغییر تدریجی سیاستهای پولی میتواند
بر این نااطمینانیها فائق آمد اما تغییر سریع سیاستهای ممکن است سبب اجرای سیاستهای نابهجا در سطح کالن اقتصاد
شود .از این رو به نظر میرسد به افزایش تدریجی نر بهر با وجود نااطمینانی در خصوص سرعت افزایش تورم نیاز باشد.
سیاستگذاران به طور مستمر مفروضات پیشبینیهایشان را بازنگری میکنند و شرایطی را در نظر میگیرند که ممکن است
این بانک مجبور باشد سرعت زدودن سیاستهای انبساطی را تقلیل دهد اما باید نگران آثار منفی آن باشد .پایین مانند بیش از
حد نر بهر  ،قدرت فدرال رزرو در مهار تکانههای احتمالی آتی به اقتصاد را کاهش خواهد داد".
ویلیام دادلی گفت "با توجه به تغییر روند کاهش تورم و شرایط مطلوب اقتصاد امریکا ،فدرال رزرو در مسیر افزایش
تدریجی نر بهر قرار دارد ".معاون بانک مرکزی امریکا بیان داشت "تضعیف دالر و بهبود وضعیت اقتصادهای خارجی سبب
شد اقتصاد امریکا کمی بهتر از پیشبینی عمل نمود و دستمزدها افزایش یابند ".رییس فدرال رزرو نیویورک اظهار داشت "با
افزایش تورم وارداتی و کم اثر شدن برخی عوامل موقت ،پیشبینی مینماید تورم این کشور در میانمدت به سمت نر هدف
 7درصدی حرکت نمود و در پاسخ به این افزایش ،فدرال رزرو سیاستهای انبساطی پولی را به تدریج از میان بر خواهد
داشت".
آقای هارکر رییس فدرال رزرو فیالدلفیا گفت "تصور مینمایم فدرال رزرو در ما دسامبر نر بهر کلیدی را افزایش
دهد .همچنین این بانک در سال  7112نیز سه بار نر بهر را افزایش خواهد داد .شرایط بازار کار خوب است و نشانههایی از
افزایش دستمزدها مشهود میباشد".
خانم ایستر جورج نیز عنوان داشته "معتقدم با توجه به شرایط اقتصاد امریکا ،نیاز است فدرال رزرو به افزایش
تدریجی نر بهر ادامه داد تا این نر به سطح طبیعی آن نزدیک شود" .رییس فدرال رزرو کانزاس سیتی گفت "اقتصاد
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امریکا در وضعیت خوبی قرار داشته و در فصل دوم بیش از  3درصد رشد نمود که مهمترین عامل آن رشد مطلوب مصرف
بود است .همچنین شرایط بازار کار رو به بهبود است".
آقای نیل کاشکاری عنوان داشت "افزایش نر بهر کلیدی در حال حاضر اید خوبی نیست" .رییس فدرال رزرو
مینیاپلیس گفت "این بانک نباید تحت هیچ فشاری برای افزایش نر بهر باشد و ما این فرصت را داریم که اجاز دهیم تورم
به سطح هدف  7درصدی برسد ".وی در نوبتهای قبلی که فدرال رزرو در سال  7112نر بهر کلیدی را افزایش داد نیز
به عدم افزایش آن رای داد بود .آقای ِاوانز رییس فدرال رزرو شیکاگو نیز عنوان داشته "تصور مینمایم فدرال رزرو باید قبل
از بر داشتن قدم دیگری در مورد کاهش سیاستهای انبساطی از وجود فشار قیمت و دستمزدها اطمینان حاصل نماید".
هر چند رییس فدرال رزرو و اکثریت اعضای کمیته سیاست بازار باز که در هفته گذشته سخن گفتند ،از افزایش نر
بهر دفاع نمودند ،اما رییس فدرال رزرو مینیاپلیس و شیکاگو در خصوص افزایش نر بهر در سال  7112اظهار نارضایتی
نمودند .افرادی که در دو نوبت گذشته افزایش نر بهر در سال  7112نیز رای منفی به تشدید سیاستهای انقباضی داد
بودند .از این رو ،هنوز احتمال افزایش نر بهر کلیدی در ما دسامبر باالتر از عدم افزایش آن است .همچنین سخنان هفته
آیند سایر مقامات فدرال رزرو روند آتی سیاستهای پولی را بیش از پیش روشن خواهد نمود.
سخنرانی ترامپ
دونالد ترامپ در سخنرانی هفته گذشته به دفاع از برنامه مالیاتی دولت پرداخت .او گفت "با این طرح صنایع و اقشار
متوسط امریکایی را تقویت خواهیم کرد .ما مالیات امریکاییان سختکوش را به طور اساسی کاهش خواهیم داد ".رییس
جمهور امریکا گفت در این طرح مالیات شرکتهای بزرگ به  71درصد کاهش یافته و مالیات شرکتهای کوچک و متوسط
حداکثر  75درصد خواهد بود و این طرح به نفع امریکاییان ثروتمند از جمله رییسجمهور نیست .هر چند ترامپ تالش
مینماید با معرفی محسنات طرح کاهش مالیات ها بر رشد اقتصادی این کشور و افزایش درآمد اشخاص ،کنگر را در تصویب
طرح ارائه شد توسط وزارت خزانهداری مصمم نماید اما واقعیت این جاست که براساس نظر برخی از کارشناسان اقتصادی
کاهش مالیاتها ،حدود  7/7تریلیون دالر از درآمدهای بودجه امریکا را به طور مستقیم و غیرمستقیم کاهش میدهد .این
مسئله به طور حتم دولت را بدهکارتر از قبل خواهد نمود .با توجه به باال رفتن سن نیروی کار امریکایی ،شاید به طور حتم
نتوان گفت که کاهش درآمد های مالیاتی از طریق افزایش تولید ملی جبران خواهد شد ،چالشی که دولت ترامپ با آن رو به رو
خواهد بود.
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سفارش کاالهای بادوام
سفارش کاالهای بادوام که تا حدودی میزان اعتماد اقتصادی در بخش مصرف و تولید را نشان میدهد ،در ما اوت
در مقایسه با ما قبل از آن  1/2درصد افزایش یافت که باالتر از رشد  1درصدی مورد پیشبینی نیز بود .افزایش این سفارشات
در حالی روی داد که در ما ژوئیه افت  6/2درصدی آن به ثبت رسید بود .هر چند بخشی از رشد ما اوت به واسطه افت
شدید سفارشات در ما ژوئیه بود اما در واقع یکی از عوامل رشد در ما اوت ،افزایش  44/2درصدی سفارش هواپیماهای
غیرنظامی بود است .همچنین سفارشات وسایل نقلیه نیز رشد  4/2درصدی داشته است .از این رو بدون در نظر گرفتن
سفارشات مربوط به حمل و نقل ،سفارش کاالهای بادوام در ما اوت در مقایسه با ما ژوئیه تنها  1/7درصد افزایش یافته
است .البته میزان این سفارشات در ما ژوئیه از  1/5به  1/2درصد مورد تجدید نظر قرار گرفته که یکی از دالیل رشد اندک
 1/7درصدی ما اوت نیز بود است .یکی از نکات مثبت و مهم گزارش اخیر مربوط به افزایش  4/2درصدی کاالهای
سرمایهای غیرنظامی در ما اوت بود که به معنی بهبود اعتماد در بین تولیدکنندگان و نوید بخش رشد بهتر تولیدات تا پایان
سال میالدی است.
نرخ رشد اقتصادی
نر رشد اقتصادی فصل دوم امریکا در بازبینی نهایی از  3به  3/1درصد مورد تجدید نظر صعودی قرار گرفت .این
سریعترین نر رشد فصلی در مقیاس ساالنه در دو سال اخیر است .در بازبینی نهایی آنچه سبب بهبود رشد اقتصادی شد،
تجدید نظر در نر رشد سرمایهگذاری خصوصی از  3/6به  3/9درصد ،هزینههای دولت از  -1/3به  -1/7درصد و واردات از
 1/6به  1/5درصد بود .همچنین در این بازبینی نر رشد صادرات از  3/2به  3/5درصد مورد تجدید نظر قرار گرفت .پیشبینی
می شود با بروز چند طوفان خسارت آفرین در ما اوت و سپتامبر در امریکا نر رشد اقتصادی فصل سوم در مقایسه با ارقام
فصل دوم کاهش یابد .اما با توجه به افزایش هزینههای بازسازی در فصل چهارم ،انتظار میرود در فصل نهایی  7112رشدی
بهتری در مقایسه با فصل سوم تجربه شود .همچنین انتظار میرود در خالل سال  7112در مجموع اقتصاد امریکا  3درصد
رشد نماید.
درآمد و مخارج شخصی
درآمدهای شخصی در ما اوت در مقایسه با ما سپتامبر با  1/7درصد ،افزایشی مطابق با پیشبینی و کمتر از رشد
ما گذشته داشت .همچنین درآمدهای قابل تصرف تنها  1/1درصد در ما اوت افزایش داشته که کمتر از رشد آن در ما ژوئیه
بود است .بیشترین رشد درآمدها در ما اوت مربوط به درآمد حاصل اجار بها و دریافتهای بیمهای بود .با توجه به رشد
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اندک درآمدهای شخصی در ما اوت ،مخارج شخصی نیر رشد چندانی نداشت .مخارج شخصی در این ما در مقایسه با ما
ژوئیه  1/1درصد افزایش یافت که هر چند مطابق با انتظار بود اما  1/7واحد درصد کمتر از رشد ما گذشته بود است.
بیشترین افزایش مربوط به مخارج برای خرید کاالهای غیربادام بود و در خصوص کاالهای بادوام افت مشاهد شد است.
با توجه به رشد اندک درآمدها و مخارج شخصی در ما اوت و با توجه بروز طوفانهای اخیر در امریکا ،احتمال رشد
اقتصاد در فصل سوم مطابق با رشد اقتصادی فصل دوم ضعیفتر به نظر میرسد .همچنین شاخص بهای مصرف شخصی
موسوم  ،PCEمهمترین شاخص قیمت مصرفی مورد نظر فدرال رزرو ،در ما اوت در مقایسه با ما اوت سال گذشته 1/4
درصد رشد نمود که برابر با رشد ساالنه آن در ما ژوئیه و بسیار پایینتر از تورم هدف  7درصدی فدرال رزرو بود است.

منطقه يورو
ماریو دراگی ،رییس بانک مرکزی اروپا ،روز دوشنبه دربار تحوالت اقتصادی و پولی منطقه یورو سخنرانی کرد .وی
اظهار داشت" :روند بهبود اقتصادی منطقه در طول  17ما گذشته به کمک سیاستهای فوق انبساطی بانک مرکزی تقویت
شد و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال جاری بهتر از انتظار بود است .ریسکهایی که بر چشمانداز منفی
منقطه یورو تاثیر منفی بر جای گذاشته بود به طور کلی تعدیل شد اند .اما ریسکهای منفی که بیشتر به عوامل جهانی و بازار
ارز خارجی مربوط میشوند ،به طور کامل از بین نرفتهاند .دورنمای تورمی همچنان نگرانکنند است .برای تقویت نر تورم
هنوز به درجهای از سیاستهای فوق انبساطی نیاز است".
روز سهشنبه هفته گذشته ،امانوئل ماکرون ،رییس جمهور فرانسه طی سخنانی در دانشگا سوربون پاریس طرحی با
نام «پایهگذاری مجدد اروپا» را تشریح و پیشنهاد اصالحاتی در بخشهای مختلف چون مالی ،بودجه ،اقتصاد ،حفظ محیط
زیست ،نوآوری ،پناهجویان ،امنیت ،دفاع و مبارز علیه تروریسم ارائه کرد .در این طرح رییس جمهور فرانسه بار دیگر خواستار
اصالح نظام اقتصادی و دارایی اتحادیه اروپا شد و بیکاری  71درصدی جوانان اروپا را یکی از مشکالت پیش روی این
اتحادیه دانست .او خواستار تخصیص بودجه مستقل و در نظر گرفتن یک وزیر دارایی برای کل منطقه یورو شد است.
همچنین با انتقاد از وضعیت فعلی ادار امور مالی اتحادیه اروپا تاکید کرد" :مساله اساسی این است که ساز و کاری که بتواند
به شکلی مطلوب مشکالت ما را حل کند ،وجود ندارد ".تعیین مالیات بر نقل و انتقاالت مالی در سطح اروپا پیشنهاد دیگر
ماکرون بود .بر این اساس درآمد ناشی از وضع چنین مالیاتی میتواند به توسعه اروپا کمک کند .رییس جمهور فرانسه گفت:
"در اروپا تنها دو کشور بر نقل و انتقاالت مالی مالیات تعیین کرد و این دو کشور فرانسه و بریتانیا هستند .باید این نوع مالیات
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را در سطح اروپا گسترش دهیم ".او در بخش دیگر از سخنان خود با مطرح کردن موضوع استفاد از انرژیهای پاک ،از طرح
تعیین قیمت مناسب برای سوخت در سطح اروپا دفاع کرد .تشکیل آژانس نوآوری اروپایی از دیگر پیشنهادات رییس جمهور
فرانسه بود .هدف از تاسیس چنین نهادی تامین منابع مالی پروژ های تحقیقاتی و تشویق به نوآوری است .تعیین بودجه برای
تامین منابع مالی سرمایهگذاریهای مشترک اروپایی طرح دیگر ماکرون است .به گفته وی این بودجه می تواند از محل
دریافت مالیاتها تامین شود .از دیگر طرحهای اقتصادی رییس جمهور فرانسه تعیین حداقل حقوق و دستمزد در سطح اروپا با
در نظر داشتن وضعیت اقتصادی هر کشور است .تشکیل نیروی دفاعی اروپایی با بودجه و استراتژی مشترک دفاعی با هدف
تقویت ظرفیت دفاعی اروپا از دیگر پیشنهادات آقای ماکرون بود.
رییس جمهور فرانسه همچنین برای مبارز موثرتر علیه تروریسم خواهان تشکیل یک دادسرای اروپایی مبارز با
تروریسم شد .تشکیل آکادمی اطالعات اروپایی برای باالبردن ظرفیت عملیاتهای اطالعاتی و امنیتی در سطح اروپا نیز مورد
دیگری است که وی آن را در را مبارز با تروریسم ضروری خواند .وی اعمال اصالحات قانونی مربوط به پناهجویان را در
راستای کنترل و رسیدگی به وضعیت آنان در اروپا ضروری خواند و تشکیل دفتر اروپایی رسیدگی به امور پناهجویان و ایجاد
پلیس واحد اروپایی برای کنترل مرزها را پیشنهادد داد که به باور وی میتواند پاسخگوی بحران حاضر پناهجویان در اروپا
باشد .در بخش فرهنگی و دانشگاهی وی پیشنهاد تاسیس دانشگا های اروپایی و بسترسازی برای دانشجویانی که قصد دارند
در خارج از کشور خود ادامه تحصیل دهند را مطرح کرد .رییس جمهور فرانسه امیدوار است با اجرای این پروژ تا سال 7174
دانشجویان اروپایی بتوانند حداقل به دو زبان تسلط کامل داشته باشند.
اقتصاد منطقه يورو
بر اساس آمار مقدماتی منتشر  ،تورم منطقه یورو در ما سپتامبر سال جاری کمتر از پیشبینی بازار  1/5درصد رشد
نمود .بازار انتظار داشت تورم در ما مذکور به  1/6درصد برسد .با وجود آن که بهای مواد غذایی در ما سپتامبر افزایش یافته،
رشد بهای انرژی و هزینه فعالیتهای بخش خدماتی اندک بود .الزم به ذکر است ،تورم نسبت به ما قبل تغییری نشان نداد
و ثابت بود .تورم پایه (تورم به استثنای نوسانات بهای انرژی و مواد غذایی) در ما سپتامبر سال جاری نسبت به ما مشابه
سال گذشته نیز کمتر از پیشبینی بازار  1/1درصد رشد نمود .پیشبینیها از رشد  1/7درصدی تورم پایه حکایت داشت.
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رشد کمتر از انتظار تورم در ما سپتامبر به احتمال زیاد کاهش تدریجی برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه 1توسط بانک
مرکزی را به تعویق خواهد انداخت .تورم پایه که معیار تصمیمات سیاستی این بانک است نسبت به ما قبل  1/1واحد درصد
کاهش نشان داد و از پیشبینی بازار نیز کمتر بود .این رقم هنوز با نر مورد هدف بانک مرکزی ( 7درصد) فاصله دارد.
همان گونه که در هفته ماقبل نیز ذکر گردید باقی ماندن تورم در سطوح پایین موجب اختالف نظر مقامات بانک مرکزی شد
و نااطمینانیها پیرامون دورنمای آن را افزایش داد است .با این حال انتظار میرود رشد بهتر از انتظار منطقه یورو ،وضعیت
بازار کار ،نر دستمزدها و تورم را بهبود بخشید و سیاستهای فوق انبساطی فعلی را تعدیل نماید .ماریو دراگی روز جمعه
اعالم نمود وی معتقد است "رشد دستمزدها در نهایت به افزایش نر تورم کمک نمود و انتظارات بانک مرکزی را برآورد
خواهد ساخت".

آلمان ،موتور پيشران اقتصاد منطقه يورو
انتخابات آلمان روز یکشنبه برگزار شد .همان گونه که انتظار میرفت ،آنگال مرکل توانست برای چهارمین دور به
عنوان صدر اعظم آلمان انتخاب گردد .اگرچه ائتالف احزاب مسیحی ،متشکل از دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی
توانست نسبت به رقبای خود آرای بیشتری را به دست آورد ( 33درصد) ،اما کاهش آرای ائتالف مرکل در مقایسه با دور های
قبلی انتخابات از یک سو و راهیابی حزب "جایگزین برای آلمان "7به پارلمان این کشور از سوی دیگر ،تلخترین پیروزی را
برای وی رقم زد است .فراتر از آن ،نتایج انتخابات نشان میدهد که آلمان بار دیگر شاهد تشکیل دولت ائتالفی خواهد بود.
دولتی که به نظر میرسد قدرت کمتری نسبت به دولت فعلی داشته باشد .در واکنش به نتایج انتخابات یورو روز دوشنبه،
تضعیف شد .الزم به ذکر است نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد که حدود دو سوم از شهروندان آلمانی از نتایج انتخابات
پارلمانی راضی نیستند .بر این اساس تنها  72درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی ،از نتیجه نوزدهمین انتخابات پارلمانی
آلمان رضایت دارند.
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اقتصاد آلمان
شاخص کسب و کار آلمان موسوم به  Ifoکه وضعیت  6ما آتی را برآورد میکند از  115/9واحد ما اوت به 115/7
واحد در ما سپتامبر سالجاری ،افت نمود .بازار انتظار داشت ،شاخص مذکور به  116واحد افزایش یابد .همچنین ،شاخص
انتظارات فعلی کسب و کار از  174/2واحد ما اوت به  173/6واحد در ما سپتامبر کاهش یافت .افت  1/2واحد درصدی
شاخص  Ifoناشی از نااطمینانی در خصوص نتایج انتخابات بود .این امر نشان میدهد شرکتها از شرایط فعلی و دورنمای
کوتا مدت کسب و کار در ما سپتامبر نسبت به ما اوت ،رضایت کمتری دارند .با وجود آن که وضعیت کسب و کار
خرد فروشان و بخش ساخت و ساز در ما سپتامبر تقویت شد اما بخش کارخانهای و عمد فروشی افت نمود است.
از سوی دیگر نر بیکاری از  5/2درصد ما اوت به  5/6درصد در ما سپتامبر کاهش یافت .بازار انتظار داشت ،این
نر نسبت به ما گذشته تغییری نشان ندهد .بر اساس آمار تعدیلشد فصلی ،تعداد افراد بیکار با  73هزار نفر کاهش به 7
میلیون و  516هزار نفر رسید که کمترین سطح تاریخی از سال  1991به شمار میرود.

ايتاليا
بر اساس آمار مقدماتی منتشر  ،تورم از  1/7درصد ما اوت به  1/1درصد در ما سپتامبر سال جاری کاهش یافت.
بازار انتظار داشت تورم در ما سپتامبر به  1/3درصد افزایش یابد .رشد کمتر از انتظار تورم تا حد زیادی به دلیل کاهش
هزینههای حمل و نقل ،ساخت و ساز و خدمات رفاهی ر داد .الزم به ذکر است ،شاخص بهای مصرف کنند در ما سپتامبر
نسبت به ما گذشته  1/3درصد افت نمود و پیشبینیها از افت  1/1درصدی شاخص مذکور حکایت داشت.

انگلستان
چهارمین دور مذاکرات برکسیت روز دوشنبه هفته گذشته با حضور نمایندگان انگلیس و اتحادیه اروپا در بروکسل آغاز
شد .دونالد توسک رییس شورای اروپا روز سه شنبه اظهار داشت" :تا کنون پیشرفت کافی در مذاکرات برکسیت حاصل نشد
تا به مذاکر کنندگان اجاز دهد وارد مرحله بعدی گفتگوها دربار آیند روابط بین انگلیس و اتحادیه شوند " .توسک در دیدار
با ترزا می نخست وزیر انگلیس از سخنرانی هفته گذشته وی که متعهد شد بود در خصوص شهروندان اتحادیه اروپا که در
انگلیس ساکن هستند ضمانت قانونی ارائه داد و به همه تعهدات انگلیس در چارچوب بودجه اتحادیه اروپا پایبند باشد،
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قدردانی کرد .ترزا می ،نخست وزیر انگلیس ،نیز گفت :با خالقیت میتوان به راهکاری دست یافت که هم برای  72عضو
اتحادیه اروپا و هم برای لندن کارساز باشد .یونکر ،رییس کمیسیون اروپا ،روز جمعه با انتقاد از روند کند مذاکرات برکسیت
گفت :پیشرفت در این زمینه نیازمند معجز است و تا پایان ما اکتبر  7112مذاکرات مذکور پیشرفت کافی نخواهد داشت.
الزم به ذکر است ،انگلیس از آغاز مذاکرات برکسیت ،خواهان گفتوگو دربار آیند همکاریهای تجاری در دور پسا
برکسیت بود  ،اما اروپاییها حاضر نیستند تا پیش از روشن شدن وضع حقوق شهروندان اروپایی ساکن انگلیس ،وضع مرزی
دو ایرلند در پسا برکسیت و هزینه خروج این کشور از اتحادیه اروپا ،در این بار مذاکر کنند.
مارک کارنی ،رئیس بانک مرکزی انگلیس روز جمعه از افزایش زود هنگام نر بهر خبر داد .وی گفت :به احتمال زیاد
نر های بهر در نشست آتی بانک مرکزی ( 7نوامبر) برای اولین بار طی یک دهه اخیر از پایینترین سطح تاریخی (1/75
درصد) به  1/5درصد افزایش خواهد یافت .الزم به ذکر است نر بهر از سال  7119تا  1/5 ، 7115درصد بود که در  7سال
اخیر به  1/75درصد کاهش یافته بود.
اقتصاد انگليس
بر اساس آمار منتشر توسط ادار آمار ملی ،تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال
گذشته کمتر از پیشبینی بازار  1/5درصد رشد نمود .بازار انتظار داشت رشد مذکور  1/2درصد باشد .این رقم کمترین رشد از
سال  7113بود و بر کندی قابل توجه رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری داللت دارد .تنها عامل رشد تولید ناخالص
داخلی در فصل دوم سال جاری فعالیتهای بخش خدمات (در بخشهای نرمافزارهای رایانهای و خرد فروشی ) بود .تولید
ناخالص داخلی در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل گذشته مطابق با پیشبینی بازار 1/3 ،درصد رشد نمود.
شاخص بهای مسکن که توسط مؤسسه  Nationwideمنتشر گردید نشان داد بهای مسکن در ما سپتامبر نسبت به
ما گذشته بیش از پیشبینی بازار  1/7درصد رشد داشته است .بازار انتظار داشت رشد مذکور  1/1درصد باشد .در مقیاس
ساالنه بهای مسکن در ما سپتامبر سال جاری نسبت به ما مشابه سال گذشته 7 ،درصد رشد نمود که از رشد  7/1درصدی
گزارش شد ما اوت کمتر بود .این مؤسسه اعالم نمود بهای مسکن در لندن در ما سپتامبر نسبت به ما مشابه سال 7116
برای اولین بار طی  2سال اخیر افت نمود و  1/6درصد کاهش نشان داد است .کندی رشد بهای مسکن تا حد زیادی ناشی
از عدم پیشرفت مذاکرات برکسیت و نگرانیها پیرامون افزایش آنی نر های بهر در ما های آتی است که به احتمال زیاد نر
بهر وامهای رهنی نیز افزایش خواهند یافت.

9

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

ژاپن
مصرف خانوار در ما اوت نسبت به ما قبل  1/7درصد افزایش یافت که به طور کامل برخالف پریشبینری کراهش
 1/7درصدی بود .در مقیاس ساالنه نیز مصرف خانوار  1/6درصد افزایش یافت که پیشبینی رشد  1درصدی وجود داشت.
روند افزایش شاخص قیمت مصرفکنند که از ابتدای سال  7112آغاز شد برای هشتمین ما متوالی ادامره یافرت.
شاخص قیمت مصرفکنند (با احتساب مواد غذایی تاز و انرژی) در ما اوت نسربت بره مرا مشرابه سرال قبرل مطرابق برا
پیشبینیها  1/2درصد افزایش یافت .ما گذشته این شاخص  1/4درصد رشد داشت .هر چند در نگا اول رشد شاخص قیمت
مصرفکن ند در ما اوت در مقایسه با رشد ساالنه آن در ما قبل قابل توجه به نظر میرسد ،اما بخش قابرل تروجهی از ایرن
رشد ناشی از افزایش قیمت انرژی 1بود است .چرا که بدون احتساب موادغذایی تاز و انررژی ،ایرن شراخص در مرا اوت در
مقایسه با ما مشابه سال گذشته تنها  1/7درصد افزایش یافته است .شاخص پایه قیمت مصررفکننرد در شرهر توکیرو کره
شاخص پیشنگر برای شاخص قیمت مصرفکنند کل به شمار میرود ،در ما سپتامبر نسبت به سپتامبر سال قبل  1/5درصد
افزایش یافت و بدون احتساب انرژی ثابت ماند .بنابراین در ما های آتری نبایرد انتظرار افرزایش چنردانی در شراخص قیمرت
مصرفکنند (بدون احتساب مواد غذایی تاز و انرژی) داشت .هرچند تالش های گسترد بانک مرکزی بررای تضرعیف یرن،
تقویت سود شرکتها و بهبود فعالیتهای اقتصادی تا انداز ای موفق بود اما نتوانسته تورم  7درصدی مورد نظر این بانک را
حاصل نماید .با وجود تضعیف ین و افزایش  61درصدی سود شرکتها طی سالهای  7117تا  7112همچنان نر ترورم در
محدود نزدیک به صفر باقی ماند است .عدم افزایش قیمت ها به ویژ در رشد بسیار ضعیف نر دسرتمزدها قابرل مشراهد
است .هر چند نر دستمزد ساعتی مشاغل پار وقت افزایش یافته اما رشد دستمزدهای مشاغل تمام وقرت در مرا ژوئیره در
مقیاس ساالنه تنها  1/5درصد بود .ترجیح جویندگان کار به داشتن شغل باثبات در مقایسه با شغل با حقوق باالتر و همچنین
چشمانداز محتاطانه کسبوکارها نسبت به آیند اقتصاد مهمترین عواملی است که مانع از رشد دستمزدها شد است .از سوی
دیگر عدم افزایش قابل توجه نر دستمزدها مانع از رشد قابل توجه و پایدار شاخص خرد فروشی شد است .با وجود اینکه به
واسطه تضعیف ین و رونق صنعت توریسم ،رشد شاخص خرد فروشی همچنان ادامه دارد امرا بردون افرزایش درآمرد واقعری
مصرفکنند  ،از قدرت کافی برخوردار نبود و در سطح فعلی محدود خواهد شد .شاخص خرد فروشی در ما اوت نسربت بره
ما مشابه سال قبل  1/2درصد افزایش یافت که بسیار کمتر از رشد  7/6درصدی مورد انتظار و  1/1واحد درصد کمتر از رشد
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در احتساب قیمت انرژی عالو بر بهای نفت خام قیمت سایر مشتقات آن از قبیل بنزین ،نفت سفید ،گازوییل ،مازوت ،انواع گاز و  ...نیز در نظر گرفته میشود.
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بهرهبرداری از اين گزارش در صورت ذکر منبع بالمانع است.

 1/2درصدی ما گذشته است .فروش قابل توجه خودرو همچنان ادامه دارد .در ما اوت فروش خودرو  2/3درصد نسربت بره
ما مشابه سال قبل افزایش یافت.
نر بیکاری در ما اوت مطابق با پیشبینیها و همانند دو ما گذشرته در سرطح  7/2درصرد ثابرت براقی مانرد کره
پایینترین نر بیکاری در  73سال گذشته است .نسبت فرصت های شغلی به درخواستهای کار نیز همانند ما گذشته 1/57
واحد اعالم شد که باالترین نسبت از فوریه  1924است .در این مرا  711هرزار فرصرت شرغلی جدیرد ایجراد شرد و نسربت
فرصت های شغلی جدید به درخواستهای کار با اندکی کاهش به  7/71واحد رسید که همچنان در نزدیکی براالترین سرطح
تاریخی خود قرار دارد .به این معنا که برای هر متقاضی کار بیش از دو فرصت شغلی جدید وجود دارد.
هفته گذشته همچنین نخست وزیر ژاپن از طراحی یک بسته اقتصادی  12میلیارد دالری جدید و برگزاری زود هنگام
انتخابات مجلس نمایندگان این کشور خبر داد .در بسته اقتصادی جدید مقرر شد بیشتر عواید حاصل از افزایش نر مالیات بر
فروش از  2به  11درصد که قرار است در اکتبر سال  7119اعمال شرود ،در بخرش آمروزش ( پریش دبسرتانی و تحصریالت
تکمیلی) و بهبود شرایط شغلی کارکنان مراکز نگهداری از سالمندان سرمایهگذاری گردد .پیش از این قرار بود درآمد حاصل از
افرایش مالیات صرف بازپرداخت بدهیهای عمومی دولت شود .نخست وزیر ژاپن برگزاری زود هنگرام انتخابرات را معیراری
برای اعتماد مردم به وی و همچنین نحو برخورد دولت با تهدیدات کرر شرمالی بشرمرد و ایرن امرر را برا توجره بره تغییرر
برنامه های اقتصادی دولت در خصوص درآمد حاصل از افزایش نر مالیات بر فروش الزامری دانسرت .انتخابرات مرذکور کره
میبایست در دسامبر  7112انجام میگرفت ،قرار است روز  77اکتبر سال جاری برگزار گردد .گفته میشود افزایش اخرتالف
نظرها میان حزب مخالف دولت یعنی حزب دموکرات و حزب حاکم در تصمیم نخست وزیر برای برگزاری زود هنگام انتخابات
بیتأثیر نبود است .در حال حاضر ائتالف حزب لیبرال دموکرات (به ریاست آقای آبه) و حزب کومی 1با  377صندلی اکثریت
قاطع مجلس نمایندگان را به خود اختصاص داد اند .احزاب مخالف دولت در حال تشکیل ائتالفهای مختلفی برای تصراحب
جایگا در مجلس هستند .با این وجود نظر سنجیهای ابتدایی صورت گرفته نشان میدهد هرچند حزب حاکم ممکرن اسرت
تعدادی از صندلیهای نمایندگان خود و اکثریت قاطع را در مجلس جدید از دست بدهد اما همچنان اکثریت مجلس را به خود
اختصاص خواهد داد.

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

چين
شاخص رسمی مدیران خرید تولیدات کارخانهای از  51/2واحد ما اوت به  57/4واحد در ما سپتامبر سال جاری
بیش از پیشبینی بازار افزایش یافت .این رقم سریعترین رشد از آوریل  7117بود و افزایش سفارشات جدید و رشد قیمتها
عامل اصلی آن ذکر شد است .الزم به ذکر است این شاخص در واکنش به کاهش نگرانیها پیرامون کندی رشد اقتصادی
چین برای چهاردهمین ما متوالی رشد نمود و نشان میدهد میزان تقاضای داخلی همچنان در سطح مطلوبی قرار دارد .در
مقابل ،شاخص مدیران خرید تولیدات کارخانهای بخش خصوصی 1که بر وضعیت اقتصادی شرکتهای کوچک و متوسط
داللت دارد ،از  51/6واحد ما اوت به  51واحد در ما سپتامبر افت نمود .بازار انتظار داشت رشد شاخص مذکور  51/5واحد
باشد .کاهش تولید و سفارشات جدید همزمان با افزایش فشارهای قیمتی عامل عمد افت این شاخص بود.

نرخ بهره يوآن چين در آخرين روز کاری هفته گذشته
دوره
نرخ بهره

شايبور
(بين بانکی)
يوآن مرجع

يکشبه
 1/9389

 8ماهه

 3ماهه 

 9ماهه

 21ماهه

 4/3353

 4/3853

 4/3939

 4/4949

 -

 -

 -

 4/33

کره جنوبی
تولیدات صنعتی کر جنوبی در ما اوت در مقایسه با ما ژوئیه  1/4درصد افزایش یافت .همچنین نر رشد ماهانه
تولید صنعتی از  1/9به  1/2درصد تجدید نظر شد .هر چند نر رشد ماهانه تولید صنعتی در ما اوت در مقایسه با رشد 1/2
درصدی آن در ما ژوئیه اندک به نظر میرسد اما باید گفت دلیل رشد باالی این شاخص در ما ژوئیه در واقع افتی بود که
در ما ژوئن روی داد بود .همچنین تولید صنعتی ما اوت در مقایسه با ما اوت سال گذشته  7/2درصد رشد داشته که دلیلی
بر قوت ارقام ما اوت است .شایان ذکر است در ما ژوئیه در مقیاس ساالنه ،نر رشد تولیدات صنعتی  -1/7درصد بود است.

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

تورم مصرفکنندگان این کشور در ما سپتامبر به  7/1درصد رسید که از کند شدن آهنگ رشد قیمتها در ما
سپتامبر در مقایسه با ما اوت خبر داشت .تورم ما اوت  7/6درصد بود .این شرایط فشارها به بانک مرکزی کر جنوبی به
منظور کاهش سیاستهای انبساطی پولی را تخفیف میدهد.

ترکيه
روز پنج شنبه گذشته نخست وزیر ترکیه از احتمال مالقات سره جانبره میران ایرران ،عرراق و ترکیره و گفتگرو در
خصوص همهپرسی استقالل کردستان عراق خبر داد .دولت ترکیه همچنین اعالم نمود که بره هرر گونره تهدیرد امنیتری در
مرزهای این کشور پاسخ جدی خواهد داد و همکاریهای خود را در زمینههای تجاری و اقتصادی به ویژ خرید نفت تنهرا برا
حکومت مرکزی عراق ادامه خواهد داد .احتمال افزایش تنش در منطقه سبب شد در روز برگزاری همه پرسی ،شاخص برورس
استانبول بیشترین کاهش در شش هفته گذشته را تجربه نماید.

تحوالت بازار ارزهای عمده
روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش دالر در برابر ین  1/46درصد تقویت و در برابر فرانک سوئیس 1/17
درصد تضعیف شد .در همین مدت ارزش یورو و پوند انگلیس در برابر دالر امریکا به ترتیب  1/17و  1/21درصد تضعیف
شدند .به نر های پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدود  1/1245-1/1251دالر و هر پوند در
محدود  1/3326-1/3469دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  111/23-117/27ین متغیر بود.
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  -اداره مطالعات و سازمانهای بينالمللی
بهرهبرداری از اين گزارش در صورت ذکر منبع بالمانع است.

عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 عدم پیروزی قاطع حزب مرکل در انتخابات آلمان
 نگرانی دراگی رییس بانک مرکزی اروپا از روند تقویت یورو و اشار بر ادامه سیاستهای فوق انبساطی
 سخنان خانم یلن در خصوص ادامه روند افزایش تدریجی نر بهر
 سخنرانی ترامپ در خصوص کاهش نر مالیاتها برای شرکتها و اقشار متوسط درآمدی
 اعالم انتخابات زود هنگام مجلس نمایندگان ژاپن
عوامل تضعيف دالر در برابر ساير ارزها
 توتیت هفته گذشته ترامپ در خصوص دوام نیاوردن رهبر کر شمالی بر مسند قدرت و اعالم احتمال
سرنگونی هواپیماهای نظامی امریکا از سوی وزیر خارجه کر شمالی
در ما سپتامبر دالر در مقابل ین ژاپن  7/3درصد و در برابر فرانک سوییس  1درصد تقویت شد و در مقابل یورو و
پوند به ترتیب  1/22و  3/6درصد تضعیف شد .تضعیف شدید دالر در مقابل پوند در ما سپتامبر نیز به واسطه اعالم تغییر رویه
بانک مرکزی انگلیس و تصمیم در افزایش نر بهر در آیند نزدیک بود است .اما در هفته گذشته دالر به طور تقریبی پیروز
میدان بود و در مقابل تمامی اسعار مذکور به غیر از فرانک سوییس تقویت شد .در مقابل فرانک سوییس نیز تنها  1/17درصد
تضغیف شد که اندک است.
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  -اداره مطالعات و سازمانهای بينالمللی
بهرهبرداری از اين گزارش در صورت ذکر منبع بالمانع است.

عدم پیروزی قاطع حزب مرکل در انتخابات آلمان که او را مجبور به ائتالف با یکی از احزاب رقیب خواهد نمود،
سبب شد دالر بتواند در ابتدای هفته در مقابل یورو تقویت شود .دراگی رییس بانک مرکزی اروپا با اشار به نوسانات اخیر یورو
بر استمرار سیاستهای پولی تاکید نمود و افزود "برای تقویت نر تورم هنوز هم به درجهای از سیاستهای مذکور نیاز
است ".در خصوص سخنان خانم یلن در مورد سیاستهای پولی بازارهای مالی ترجیح دادند به بخشی از سخنان وی بیشتر
توجه نمایند که به افزایش تدریجی نر بهر اشار داشت .همچنین ترامپ با اشار به طرح مالیاتی دولت از کاهش نر مالیات
برای شرکتها و اقشار متوسط درآمدی سخن گفت .تمامی این اخبار سبب شدند در اکثر روزهای هفته گذشته دالر در مقابل
گرو عمد ارزهای جهانروا تقویت شود.
در ژاپن نخست وزیر از بسته اقتصادی جدیدی به ارزش  12میلیارد دالر و همچنین برگزاری انتخابات زود هنگام
مجلس نمایندگان این کشور خبر داد .ابهام در خصوص نتایج انتخابات زود هنگام که برای دومین بار در دور نخستوزیری
اخیر شینزو آبه برگزاری میشود ،به تضعیف ین در مقابل دالر کمک کرد .البته توتیت هفته گذشته ترامپ در خصوص دوام
نیاوردن رهبر کر شمالی بر مسند قدرت و اعالم احتمال سرنگونی هواپیماهای نظامی امریکا از سوی وزیر خارجه کر شمالی،
سبب شدند فرانک سوییس به عنوان یک ارز امن تا حدی در مقابل دالر تقویت شود .البته دالر در مقابل اکثر اسعار نوظهور
نیز تقویت شد است.

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

 3ماهه 

 ماهه

نامارز

 9ماهه

 21ماهه

دالر

 

 2/39599

 -

 2/98133

يورو

 -9/39943

 -9/39919

-

 -9/11299

پوند

9/33399

 9/49988

 -

 9/91982

فرانک

 -9/91599

 -9/54889

 -

 -9/32959

ين

 -9/93212

 -9/99893

-

 9/29392

درهم امارات

 2/33829

 2/98829

-

 1/29159

لير ترکيه

 23/2283

 23/2425
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  -اداره مطالعات و سازمانهای بينالمللی
بهرهبرداری از اين گزارش در صورت ذکر منبع بالمانع است.

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 1/93 ،درصد کاهش یافت .نوسانات هفته گذشته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدود  1722/76-1312/16دالر برای هر اونس در نر های پایانی ثبت شد.
در شروع هفته گذشته با وجود تنشهای جغرافیایی -سیاسی بین کر شمالی امریکا و عدم پیروزی قاطع مرکل در
انتخابات آلمان ،بهای طال تقویت شد .وزیر خارجه کر شمالی اعالم نمود با توجه به اعالم جنگ امریکا علیه پیونگیانگ،
این کشور حق سرنگونی هواپیماهای نظامی امریکا را برای خود محفوظ میداند .اما در ادامه بعد از اینکه خانم یلن از ادامه
سیاست افزایش تدریجی نر بهر کلیدی با وجود نااطمینانی در خصوص افزایش تورم سخن گفت ،روند نزولی بهای طال نیز
آغاز شد .تقویت عمومی دالر عامل مهم در کاهش بهای طال بود .به نحوی که در روزهایی که ارزش دالر کاسته میشد،
بهای طال افزایش مییافت.

تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 7/76 ،درصرد افرزایش یافرت .بره
نر ها ی پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکرا در محردود  51/56-57/77دالر معاملره گردیرد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در سطح  51/29دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعره
هفته ماقبل آن 1/29 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنرت بره نرر هرای پایران وقرت برازار نیویرورک در دامنره
 52/41-59/17دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن بره  52/16دالر رسرید .بره نرر هرای پایران وقرت برازار
نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدود  55/67-56/43دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشرکه آن
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در سطح  55/93دالر قرار گرفت که در مقایسه با آخرین نر هفته گذشته (روز پنجشنبه) نسبت به جمعره هفتره ماقبرل آن،
 1/32درصد افزایش یافت.
در بیشتر روزهای هفته گذشته قیمتها در بازار نفت افزایش یافت .برگزاری همهپرسی در کردستان عراق برا هردف
استقالل از حکومت مرکزی و صحبت های برخی از سران کشورهای تولیدکنند نفت در خصوص نزدیک شدن بازار نفت بره
تعادل مهم ترین عامل افزایش قیمت ها بود .همهپرسی جدایی منطقه کردستان عراق با وجرود فشرارهای بغرداد ،تهدیردهای
ترکیه و ایران و هشدارهای بینالمللی روز دوشنبه گذشته برگزار شد و طی آن  97درصد از مشارکت کنندگان به استقالل این
منطقه از عراق رای دادند .پس از برگزاری همهپرسی ،تهدیدها و فشارها رنگ جدیتری به خود گرفرت کره سربب افرزایش
قیمت نفت شد .ترکیه اعالم نمود که همکاری های تجاری خود را فقط با حکومت مرکزی بغداد انجام خواهد داد و چنانچره
کردستان بر استقالل خود پافشاری نماید مانع از صادرات نفت از این منطقه خواهد شد .روزانه  511تا  551هزار بشکه نفت از
منطقه کردستان و شمال عراق برای صادرات به بندر جیحان ترکیه منتقل میشود .دولت عراق که همهپرسی انجرام شرد را
به رسمیت نشناخته ،پروازهای بینالمللی فرودگا اربیل را متوقف نمود و خواستار توقف خرید نفت از این منطقه شد .هر چند
صادرات نفت این منطقه همچنان ادامه دارد ،اما احتمال اعمال تحریم ها و در نتیجره کراهش بیشرتر عرضره در برازار سربب
افزایش قیمتها شد.
از سوی دیگر اظهارنظرهای پراکند از سوی برخی کشورهای تولیدکنند نفت در هفته گذشته در افزایش قیمرتهرا
مؤثر بود .حفظ تولید نفت در سطح  7/6میلیون بشکه در روز توسط ایران ،تطابق  111درصدی تولیرد نفرت امرارات متحرد
عربی با برنامه تولید نفت اوپک و تولید کمتر از سهمیه مقرر شد توسط نیجریه از جمله اخباری بود که سبب تقویت قیمتها
شد.
در ابتدای هفته گذشته انتظار بازار از افزایش ذخایر نفت امریکا سبب شد قیمتها اندکی کاهش یابد امرا برر خرالف
پیشبینی رشد  3/4میلیون بشکهای EIA ،اعالم نمود که موجودی ذخایر امریکا در هفته ماقبل  1/2میلیون بشرکه کراهش
یافته است .این کاهش غیرمنتظر که نشاندهند افزایش تقاضا در امریکا به واسطه شروع به کار پاالیشگا ها پس از طوفان
هاروی بود ،سبب افزایش بیشتر قیمت شد.
هر چند در هفته گذشته تقویت ارزش دالر و کسب سود سبب شد قیمت در برخی روزهرا انردکی کراهش یابرد امرا
نتوانست مانع از افزایش هفتگی آن گردد .به این ترتیب نفت برنت این هفته را با قیمت هر بشکه  52/54دالر به پایان برد و
با حدود  71درصد افزایش قیمت فصلی ،قویترین رشد قیمتی فصل سوم را از سال  7114تا کنون رقم زد .نفت خام امریکرا
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نیز به بشکهای  51/62دالر رسید و بهترین عملکرد قیمتی فصل سوم در د سال گذشته را تجربه نمود .تعداد چا های نفتی
امریکا پس از هفت هفته کاهش 6 ،عدد افزایش یافت و به رقم  251رسید.
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ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ )ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ(  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪﻱ
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۶/۰۷/۰۷
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