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خالصه
در امریکا ،حمایت مشروط اعضای ارشد فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره کلیدی در ماه دساامرر ،احتماال ایان افازایش را از 38
درصد در هفته ماقرل به اندکی باالتر از  07درصد در هفته گذشته کاهش داد .آمار خرده فروشی و تورم مااه ساتتامرر رشاد کمتار از
انتظار اما مناسری داشت .صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصادی امریکا در سال  7710را از  7/8به  7/7درصد کاهش داد.
در منطقه یورو ،ماریو دراگی ،رئیس بانک مرکزی اروپا ،با حمایت از نرخ های بهره موجود و در پاسخ به انتقادهای رئایس باناک
مرکزی آلمان از سیاست های پولی ،اظهار داشت" :تاکنون نرخ های بهره منفی به اقتصاد منطقه آسیب وارد نکرده ،سودآوری سیستم
بانکی را کاهش نداده و همانند گذشته در سطوح فعلی باقی خواهد ماند".
در انگلیس ،پنجمین دور مذاکرات برکسیت دوشنره هفته گذشته آغاز شد و به دلیل عدم تفاهم در ماورد تعهاد ماالی انگلایس،
پیشرفت قابل مالحظه ای نداشت .مقامات اتحادیه اروپا قصد دارند پیشنهاد دهند انگلیس پس از خارو رسامی از اتحادیاه اروپاا در
مارس  ،7712بتواند به مدت  7سال دیگر در بازار مشترک اروپا باقی بماند.
در ژاپن ،روند رشد شاخص قیمت تولیدکننده برای نهمین ماه متوالی ادامه یافت .این شاخص در ماه ستتامرر نسرت به سال قرل
مطابق با پیشبینیها  8درصد افزایش یافت .یکشنره هفته آینده انتخابات مجلس نمایندگان برگزار خواهد شد .آخرین نظرسنجیهای
صورت گرفته نشان میدهد ائتالف حزب لیررال دموکرات این کشور به ریاست آقای آبه (نخست وزیر فعلی این کشور) و حزب
کومیتو ،باز هم خواهند توانست اکثریت قاطع آرا را تصاحب نماید.
در چین ،مازاد تجاری در ماه ستتامرر سال جاری نسرت به ماه مشابه سال گذشته بیش از پیشبینی بازار کاهش یافته و به
 73/70میلیارد دالر رسیده است.
تعویق جدایی ایالت کاتالونیا از استانیا ،تاکید مقامات فدرال رزرو به افزایش مشروط نرخ بهره در ماه دسامرر ،احتمال تغییر رییس
کنونی فدرال رزرو در فوریه سال  7713و تغییر در سیاست های این بانک ،احتمال اعطای فرصت دو سااله باه انگلایس بارای بااقی
ماندن در بازار مشترک اروپا و بهرود برخی شاخصهای اقتصادی در انگلیس و ژاپن ،از جمله دالیل تضعیف دالر در هفته قرل بودند.
سخنان یکی از سناتور های امریکا مرنی بر هدایت این کشور به سمت جنگ جهانی سوم توسط سیاست های ترامپ ،گفتاه هاای
ترامپ در خصوص گزینه نظامی در مورد کره شمالی ،افزایش فشارهای اقتصادی روسیه و چین بر کاره شامالی ،حمایات مشاروط
اعضای فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره در ماه دسامرر و سخنان ترامپ در خصوص برجام و برنامه هسته ای ایران از عوامل افازایش
بهای طال در هفته گذشته بودند.
هفته گذشته قیمت نفت افزایش یافت .کاهش بیشتر از انتظار موجودی ذخایر نفت امریکا ،اظهارات امیدوارکننده دبیرکل اوپاک،
حمایت کشورهای عربستان و عراق از کاهش تولید نفت ،تشدید تنش هاا در منطقاه کردساتان عاراق ،افازایش واردات نفات چاین،
تصمیم رئیس جمهور امریکا مرنی بر عدم تأیید ترعیت ایران از توافق هستهای منجر به افزایش قیمت نفت در هفته گذشته شدند.
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امريکا
سخنان برخی از مقامات فدرال رزرو
هفته گذشته ،چند تن از مقامات فدرال رزرو در خصوص سیاستهای پولی اظهاراتی داشتند .خانم لَل برینارد از
اعضای هیات عامل بانک مرکزی امریکا عنوان داشت تا زمان رشد تورم به باالتر از نرخ هدف بانک مرکزی ،نراید نرخ بهره
کلیدی افزایش یابد .وی معتقد است با کاهش سرعت افزایش نرخ بهره میتوان با افت تورم ماههای قرل ،مقابله نمود .هر
چند افزایش تورم به باالتر از نرخ هدف در زمانی که نرخ بهره کلیدی و نرخ بیکاری در سطح پایینی قرار دارند ،ممکن است
سرب بروز عدم تعادل در بازارهای مالی و سرمایه شود .در واقع وی (عضو صاحب رای در کمیته سیاست بازار باز) معتقد است
فدرال رزرو باید با تیز بینی زمان دقیق افزایش نرخ بهره را تعیین نموده تا خطر ایجاد رکود قیمتی و عدم تعادل در بازارهای
مالی و سرمایه ،به حداقل برسد.
در مقابل آقای اریک روزنگر ،رییس فدرال رزرو بوستون ،با اشاره به وضعیت بازار سهام و رشد بیش از  17درصدی
شاخصهای مهم سهام امریکا از ابتدای سال  ،7710عنوان نمود در حال حاضر قیمت سهام در سطح حداکثری 1قرار داشته و
فدرال رزرو باید در نظر داشته باشد در صورت عدم افزایش نرخ بهره ،قیمت سهام تا چه میزانی رشد خواهد کرد .وی )عضو
بدون حق رای در کمیته سیاست بازار باز) ،قیمت مسکن در مقایسه با میانگین تاریخی آن را باال دانسته ،از این رو موافقت
خود با افزایش نرخ بهره کلیدی در ماه دسامرر را اعالم نمود.
در حال حاضر از  2عضو صاحب رای کمیته سیاست بازار باز ،سه عضو از جمله خانم برینارد و آقایان کاشکاری و
اوانز با افزایش نرخ بهره در ماه دسامرر مخالفت نمودهاند و سایر اعضا یا موافق افزایش بوده و یا تا کنون اظهار نظر صریحی
در این خصوص نداشتهاند.
انتشار صورت جلسه ماه ستتامرر کمیته سیاست بازار باز نشان داد ،اعضا بر رفع موانع موقتی افزایش تورم تاکید کرده
و ابراز داشتهاند با شکلگیری روند اخیر افزایش تورم ،این نرخ به سطح هدف  7درصدی بانک مرکزی خواهد رسید .همچنین
اکثریت اعضای کمیته معتقدند در صورتی که وضعیت اقتصاد در شرایط کنونی حفظ گردیده و تورم به روند صعودی ادامه
دهد ،از افزایش نرخ بهره کلیدی در ماه دسامرر حمایت خواهند نمود .با وجود این که شاخص قیمتی مد نظر فدرال رزرو
(شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی  )PCEدر ماه ستتامرر در مقایسه با ماه مشابه سال قرل 1/7 ،درصد رشد نموده که 7/6
واحد درصد کمتر از نرخ هدف  7درصدی است ،اما سطح اعتماد مصرفکننده باال بوده و این مسئله دورنمای مثرتی را برای
Fully Priced
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افزایش شاخصهای قیمت مصرفکننده ایجاد کرده است .از این رو ،اکثر اعضا با توجه به نرخ بیکاری پایین و رشد اقتصادی
باالی این کشو ر در فصل دوم ،معتقد هستند در میان مدت تورم افزایش خواهد یافت .الرته حمایت مشروط اعضای ارشد
فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره کلیدی در ماه دسامرر ،احتمال این افزایش را از  38درصد در هفته ماقرل به اندکی باالتر از 07
درصد در هفته گذشته کاهش داد.
خرده فروشی
خرده فروشی در ماه ستتامرر در مقایسه با ماه اوت  1/6درصد افزایش یافته که تنها  7/1واحد درصد کمتر از مقدار
پیشبینی شده و  1/0واحد درصد باالتر از نرخ رشد ماه اوت بود .علت رشد کمتر از انتظار ارقام ماه ستتامرر ،تجدید نظر در
افت خرده فروشی ماه اوت از  -7/7به  -7/1درصد بوده است .در ماه ستتامرر بیشترین افزایش مربوط به فروش سوخت،
خودرو و ملزومات باغرانی و منزل به ترتیب با  8/6 ،5/3و  7/1درصد رشد بوده است .همچنین بدون در نظر گرفتن فروش
خودرو ،خرده فروشی در ماه ستتامرر رشد  1درصدی داشته که  7/5واحد درصد باالتر از رشد آن در ماه اوت است .در مجموع
گزارش خرده فروشی ماه ستتامرر از افزایش مناسب مصرف در امریکا در آخرین ماه از فصل سوم خرر داشت .هر چند بخشی
از رشد خرده فروشی از جمله سوخت و ملزومات باغرانی و منزل به واسطه بروز توفان به وجود آمده ،اما انتظار میرود ارقام
اخیر به رشد اقتصادی در فصل سوم کمک شایانی نماید.
تورم
شاخص بهای کاالهای مصرفی در ماه ستتامرر در مقایسه با ماه اوت  7/5درصد افزایش یافت .در حالی که در ماه
اوت رشد  7/7درصدی را تجربه نموده بود .همچنین تورم در ماه ستتامرر  7/7درصد افزایش یافت که  7/8واحد درصد بیشتر
از رشد ساالنه آن در ماه اوت بود .الرته در ماه ستتامرر تورم پایه (بدون در نظر گرفتن نوسان قیمت مواد غذایی و انرژی) 1/0
درصد افزایش یافت که برابر با رشد آن در ماه اوت بوده است .از این رو ،در ماه ستتامرر افزایش بهای سوخت تاثیر زیادی بر
افزایش تورم داشته است .در زمان بروز دو توفان بزرگ در امریکا ،قیمت سوخت در ماه ستتامرر به علت تعطیلی پاالیشگاههای
این کشور  18/1درصد افزایش یافت .همچنین بهای اجاره هتلها نیز  1/5درصد افزایش داشت .با توجه به تاثیر توفانهای
اخیر بر روند قیمتها ،هنوز به طور قطع نمیتوان گفت روند کاهش تورم که از شش ماه قرل آغاز شده بود پایان یافته و روند
صعودی تورم ادامه خواهد یافت .به طور قطع ارقام ماه اکترر میتوانند پاسخ روشنتری به این سئوال داده و در تصمیمگیری
مقامات فدرال رزرو موثرتر خواهند بود.
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گزارش صندوق بینالمللی پول از وضعیت اقتصاد امريکا و برخی از کشورهای عمده
صندوق بینالمللی پول پیشبینی نرخ رشد اقتصاد جهانی را در گزارش ماه اکترر در مقایسه با گزارش ماه آوریل،
بهرود بخشید .صندوق نرخ رشد اقتصادی سال  7710جهان را در مقایسه با ماه آوریل از  8/5به  8/6درصد و برای سال 7713
از  8/6به  8/0درصد ارتقا داد .افزایش سرمایهگذاری ،تجارت ،تولیدات صنعتی و اعتماد مصرفکنندگان در سطح جهان
مهمترین عوامل بهرود پیشبینی صندوق از نرخ رشد اقتصاد جهانی بوده است .بر اساس این گزارش در نیمه نخست سال
 ،7710نرخ رشد اقتصادی در منطقه یورو ،ژاپن ،اقتصادهای نوظهوری نظیر چین و روسیه بهتر از انتظار بوده است .اما در این
مدت در امریکا ،انگلیس و هند رشدی کمتر از انتظار تجربه شده است .همچنین تورم در برخی کشورها از جمله امریکا در
سطح پایینی قرار داشته و پایین بودن بهرهوری نیروی کار و افزایش سن آنها ،سرب کندی آهنگ رشد اقتصادی این کشورها
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شده است .صندوق در خصوص افزایش ریسک بازارهای مالی جهانی و به خصوص اقتصادهای نوظهور به واسطه اتخاذ
سیاستهای انقراضی بانکهای مرکزی عمده جهان ،هشدار داده است .ادامه سیاستهای انقراضی بانکهای مرکزی عمده
میتواند سرب خرو سرمایه از بازارهای مالی جهانی به ویژه از اقتصادهای نوظهور شود .صندوق پیشبینی نموده در سال
 7710سیاستهای مالی امریکا تغییری نداشته باشد اما روند عادی سازی سیاستهای پولی ادامه یافته و در سال  7713شدت
انقراض سیاستهای پولی افزایش یابد.
منطقه يورو
روز پنجشنره ،ماریو دراگی ،رئیس بانک مرکزی اروپا ،با حمایت از نرخهای بهره و در پاسخ به انتقادهای رئیس بانک
مرکزی آلمان از سیاستهای پولی ،اظهار داشت" :تاکنون نرخهای بهره منفی به اقتصاد منطقه آسیب وارد نکرده ،سودآوری
سیستم بانکی را کاهش نداده و همانند گذشته در سطوح فعلی باقی خواهد ماند ".وی معتقد است سیاست های فوق انرساطی
بانک مرکزی اروپا موفقیتآمیز بوده است .رئیس بانک مرکزی آلمان با توجه به رشد اقتصادی مطلوب منطقه خواستار افزایش
نرخهای بهره از سطوح منفی بوده و سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا را مورد نکوهش قرار داده بود .وی معتقد است
مقامات باید به سیاستهای مذکور خاتمه دهند.
دراگی ،روز جمعه در کمیته پولی صندوق بینالمللی پول تأکید نمود تا زمانی که مقامات پولی ،دورنمای پایداری از
نرخ تورم را مشاهده نکنند ،برنامه خرید اوراق قرضه ادامه خواهد داشت .بنابراین هنوز به درجه قابل قرولی از سیاستهای فوق
صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصادی امریکا در سال  7710را از  7/8به  7/7درصد کاهش داد.
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انرساطی نیاز است .الزم به ذکر است ،بانک مرکزی اروپا در نشست سیاستی ماه اکترر قرار است پیرامون کاهش تدریجی
برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه و همچنین چگونگی ادامه روند آن در سال آینده تصمیمگیری نماید .بر اساس گزارش منتشره
بلومررگ ،این بانک اعالم نموده قصد دارد برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه را از  67میلیارد یورو به  87میلیارد کاهش داده و
به احتمال زیاد این تصمیم از ژانویه  7713اجرایی خواهد شد .با این وجود ،هنوز مقامات به طور رسمی در مورد گزینههای
مورد نظر بحث نکردهاند .به نظر میرسد بانک مرکزی به فکر ادامه برنامه خرید اوراق قرضه تا ستتامرر  7713بوده و اعضای
این بانک پیرامون تاریخ پایان کامل آن اختالفنظر دارند.
در استانیا ،پاسخ قاطع نخست وزیر این کشور به مقامات کاتالونیا تا حدودی سرمایهگذاران را خشنود کرد .وی به
دولت کاتالونیا  3روز فرصت داده تا درخواست استقالل از استانیا را لغو کنند .در غیر این صورت ،دولت مرکزی به طور مستقیم
بر این دولت حکومت خواهد کرد .روز چهارشنره ،رئیس دولت محلی کاتالونیا ابتدا بیانیه استقالل را امضاء کرد ،اما در ادامه به
دلیل شروع مذاکرات با دولت استانیا خواستار تعلیق آن شد .در مقابل ،به نظر میرسد استانیا تمایل چندانی برای مذاکره نداشته
و معتقد است برگزاری همهپرسی استقالل غیرقانونی و ناقض قانون اساسی این کشور است .الزم به ذکر است ،در صورتی که
نخست وزیر استانیا ،دولت محلی کاتالونیا را ساقط کرده و کنترل این منطقه را به دست گیرد ،بحران و ناآرامیها تشدید
خواهد شد .اما این امر منجر به حفظ اتحاد استانیا شده و اتحادیه اروپا از آن استقرال خواهد کرد.
اقتصاد
بر اساس آمار تعدیلشده فصلی ،تولیدات صنعتی در ماه اوت نسرت به ماه قرل  1/7درصد (بیش از پیشبینی بازار)
رشد نمود .پیشبینیها از رشد  7/5درصدی تولیدات مذکور حکایت داشت .این رقم بیشترین سطح از نوامرر  7716بوده و
افزایش  8/1درصدی تولید کاالهای سرمایهای نظیر ماشینآالت و رشد  1/8درصدی کاالی مصرفی بادوام ،عامل اصلی آن
ذکر شده است .این امر نشان میدهد تقاضای مصرفکنندگان در ماه اوت برای کاالهای لوکس افزایش یافته است .در
مقیاس ساالنه ،تولیدات صنعتی رشد  8/3درصدی را تجربه نمود که فراتر از پیشبینی بازار ( 7/6درصد) بود .الزم به ذکر
است ،رشد تولیدات صنعتی در ماه ژوئیه از  7/1به  7/8درصد مورد تجدیدنظر صعودی قرار گرفت .آمار بهتر از انتظار تولیدات
صنعتی بر روند بهرود اقتصاد منطقه در فصل سوم سال جاری داللت داشته و میتواند بانک مرکزی را برای کاهش تدابیر
انگیزشی در ماههای آتی ترغیب نماید.
شاخص پیشنگر اعتماد سرمایهگذاران موسوم به  sentixکه دورنمای اقتصادی  6ماه آتی منطقه را پیشبینی
مینماید؛ از  73/7واحد ماه ستتامرر به  72/0واحد در ماه اکترر سال جاری (بیش از پیشبینی بازار) افزایش یافت .رشد بیش از
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انتظار این شاخص ،باالترین رشد ماهانه در  17سال اخیر بوده و حاکی از آن است که سرمایهگذاران نسرت به بیثراتیهای
سیاسی اخیر در منطقه نظیر انتخابات آلمان ،برگزاری همهپرسی استقالل کاتالونیا از استانیا و نگرانیهای برکسیت ،بی اعتنا
بودهاند.
آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
بر اساس آمار تعدیلشده فصلی ،مازاد تجاری از  12/8میلیارد یورو در ماه ژوئیه به  71/6میلیارد یورو در ماه اوت
سال جاری (بیش از پیشبینی بازار) افزایش یافت .بازار انتظار داشت ،مازاد تجاری در ماه اوت به  77میلیارد یورو افزایش یابد.
پیشی گرفتن رشد  8/1درصدی صادرات نسرت به رشد  1/7درصدی واردات ،عامل افزایش تراز تجاری آلمان بود .رشد
صادرات در ماه اوت با باالترین نرخ طی  17ماه اخیر ،نگرانیها پیرامون تأثیر منفی تقویت ماههای اخیر یورو بر فروش کاال و
خدمات به کشورهای خار از منطقه یورو را از بین برد .تولیدات صنعتی در ماه اوت سالجاری نسرت به ماه قرل بیش از
پیشبینی بازار 7/6 ،درصد رشد نمود که بیشترین افزایش از ژوئیه  7711به شمار میرود .پیشبینیها از رشد  7/0درصدی
تولیدات مذکور حکایت داشت .بهرود وضعیت کسب و کار ،سفارشات صنعتی و همچنین افزایش تقاضای خارجی در ماههای
اخیر ،نقش مؤثری در رشد تولیدات مذکور داشته است.
آمارهای اخیر حاکی از آن است که با وجود نااطمینانیهای اخیر در مورد دولت آتی (پس از برگزاری انتخابات ماه
قرل) ،اقتصاد آلمان ،موتور محرک اقتصاد منطقه یورو ،رشد منسجمی را در سومین فصل سال جاری تجربه خواهد کرد.
پیشبینی میگردد تولید ناخالص داخلی در فصل سوم از رشد  7/6درصدی برخوردار گردد.

ايتالیا
تولیدات صنعتی در ماه اوت سال جاری نسرت به ماه قرل 1/7 ،درصد (بیش از پیشبینی بازار) افزایش یافت .بازار
انتظار داشت رشد مذکور همانند ماه گذشته 7/1 ،درصد باشد .تولیدات صنعتی برای چهارمین ماه متوالی رشد نموده و افزایش
تولید انرژی ( 7/5درصد) ،تولید کاالهای واسطهای ( 7/7درصد) و کاالهای سرمایهای ( 7/7درصد) عمدهترین عوامل آن به
شمار میروند .در مقابل ،تولید کاالهای مصرفی در ماه اوت 7/5 ،درصد کاهش یافت .در مقیاس ساالنه ،تولیدات صنعتی 5/0
درصد رشد نمود که فراتر از پیشبینی  7/3درصدی بازار بود.
تورم از  1/7درصد ماه اوت به  1/1درصد در ماه ستتامرر سال جاری (مطابق با پیشبینی بازار) کاهش یافت .کاهش
بهای مسکن و هزینه حمل و نقل در ماه ستتامرر عامل عمده کاهش نرخ تورم به شمار میرود .الزم به ذکر است ،شاخص
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بهای مصرفکننده در ماه ستتامرر نسرت به ماه قرل 7/8 ،درصد (مطابق با پیشبینی بازار) کاهش یافت .ایتالیا که سومین
اقتصاد بزرگ منطقه یورو به شمار میرود پس از سالها رکود اقتصادی؛ در ماههای اخیر از رشد مطلوبی برخوردار گردیده و
این امر منجر به افزایش شاخص اعتماد اقتصادی و رشد نرخ اشتغال به باالترین سطح پس از بحران مالی شده است.

انگلستان
پنجمین دور از مذاکرات برکسیت روز دوشنره هفته گذشته آغاز شد و به دلیل عدم تفاهم در مورد تعهد مالی انگلیس،
پیشرفت قابل مالحظهای نداشت .انگلیس خواهان گفتوگو پیرامون آینده روابط تجاری در دوره پسا برکسیت است .اما
اتحادیه اروپا اعالم نموده پیش از به نتیجه رسیدن مواردی نظیر تعهد مالی انگلیس در قرال برکسیت ،در این خصوص مذاکره
نخواهند کرد .میشل بارنیه ،مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا اظهار داشت ،مذاکرات به بنبست رسیده است .در واقع ،اتحادیه
اروپا و انگلیس علت بن بست کنونی مذاکرات را به یکدیگر نسرت دادند .ترزا می ،نخست وزیر محافظه کار انگلیس ،در
نشست مجلس عوام اظهار داشت  ":در حال حاضر توپ در زمین اتحادیه اروپا است .آنها باید برای خرو از بن بست کنونی
وارد عمل شوند ".در واکنش به نتایج مذاکرات روز پنجشنره ارزش پوند در برابر دالر تضعیف شد .اما پس از انتشار اخراری
مرنی بر آن که مقامات اتحادیه اروپا قصد دارند پیشنهاد دهند انگلیس پس از خرو رسمی از اتحادیه اروپا در مارس ،7712
میتواند به مدت  7سال دیگر در بازار مشترک اروپا باقی بماند ،پوند تقویت شد .در مجموع میتوان گفت ،این امر به احتمال
زیاد تنشها در مذاکرات را کاهش داده و فرصت بیشتری برای تطابق عامالن اقتصادی با شرایط جدید فراهم خواهد کرد.
اقتصاد
طرق آمار منتشره دفتر آمار ملی انگلیس ،کسری تجاری از  17/38میلیارد پوند ماه ژوئیه به  17/77میلیارد پوند در
ماه اوت به طور غیرمنتظرهای افزایش یافت .این امر ناشی از پیشیگرفتن رشد واردات از صادرات در سهماهه منتهی به اوت
بود .به طوری که رشد واردات مواد اولیه ،محصوالت شیمیایی و منسوجات  8/7درصد و رشد صادرات کاال و خدمات از این
کشور 7/0 ،درصد گزارش شده است.
از سوی دیگر ،تولیدات کارخانهای در ماه اوت سال جاری نسرت به ماه قرل بیش از پیشبینی بازار 7/7 ،درصد رشد
نمود .بازار انتظار رشد  7/7درصدی تولیدات مذکور را داشت .در مقیاس ساالنه ،رشد تولیدات مذکور بیش از پیشبینی 1/2
درصدی بازار؛  7/3درصد اعالم شد .پس از انتشار آمار مذکور ارزش پوند در برابر دالر تقویت گردید.
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مؤسسه ملی تحقیقات اجتماعی و اقتصادی 1پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی برای سومین فصل سال جاری را
 7/7درصد اعالم نمود که  7/1واحد درصد از رشد سه ماهه قرل بیشتر است .با وجود ،پیشبینیهای نامطلوب اقتصادی توسط
بانک مرکزی انگلیس و برخی از تحلیلگران بازار ،اقتصاد انگلیس از نظر بنیادی قوی بوده و نگرانیهای برکسیت فقط در
برخی از بخشهای آن نظیر بخش ساخت و ساز تأثیر منفی بر جای گذاشته است .اما در بخشهای خدماتی و تولیدی ،این
کشور شاهد وضعیت مطلوبی بوده و آمار خردهفروشی ماههای اخیر نیز مثرت گزارش شده است .شایان ذکر است ،در صورتی
که تا پایان سال جاری پیشرفت قابل مالحظهای در مذاکرات برکسیت حاصل نگردد ،ترزا می برای خرو بدون توافق ،بیشتر
تحت فشار قرار خواهد گرفت.

ژاپن
میزان سفارش ماشینآالت پایه (بدون احتساب کشتی و امکانات رفاهی )7در ماه اوت نسرت به ماه قرل  8/7درصاد
افزایش یافت که بسیار بیشتر از رشد  1/1درصدی مورد انتظار بود .در مقیاس ساالنه میزان سفارش ماشینآالت  7/7درصاد
افزایش یافت که بسیار بیشتر از رشد  7/3درصدی پیشبینی شده بود .در سالهای اخیر میزان سفارش ماشین آالت که یک
شاخص پیشنگر از وضعیت سرمایهگذاری بخش خصوصی به شمار میرود ،افت و خیز فراوانی داشته و با وجود تضعیف یان،
افاازایش تقاضااای خااارجی و صااادرات و در نتیجااه افاازایش سااود شاارکتهااا ،ساارمایهگااذاران ژاپناای هنااوز در افاازایش
سرمایهگذاریهای تا اندازهای محتاطانه عمل میکنند .هر چند در ماههای اخیر این روند بهرود یافته اما هنوز در تاداوم روناد
افزایشی آن تردیدهایی وجود دارد.
روند افزایش شاخص قیمت تولیدکننده برای نهمین ماه متوالی ادامه یافت .در ماه ستتامرر این شاخص باا  8درصاد
افزایش (سریعترین نرخ رشد ساالنه) رشدی مطابق با پیشبینی داشت .همچنین همانطور که انتظار میرفت ،شاخص قیمات
تولیدکننده نسرت به ماه قرل  7/7درصد افزایش یافت .بیشترین افازایش قیمات در فلازات غیرآهنای و محصاوالت نفتای و
زغالسنگ گزارش شده است .با ادامه روند رشد شاخص قیمت تولیدکننده ،هرچند ممکن است روند افزایش تورم در ماههای
آتی کندتر شود ،اما میتوان امیدوار بود به محدوده منفی باز نگردد.

)The National Institute of Economic and Social Research (NIESR

1

Utilities

2

3

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

یکشنره هفته آینده انتخابات مجلس نمایندگان در ژاپن برگزار خواهد شد .آخرین نظرسنجیهای صورت گرفته نشان
می دهد ائتالف حزب لیررال دموکرات این کشور به ریاست آقای آبه (نخست وزیر فعلی این کشور) و حزب کومیتاو بااز هام
خواهند توانست اکثریت قاطع آرا را تصاحب نموده و حداقل  812کرسی از  765کرسی نمایندگی را به خود اختصاص دهند.
پیروزی در این انتخابات مسیر را برای انتخاب آقای آبه برای سومین دوره متوالی به سمت ریاسات حازب لیرارال دماوکرات
هموار ساخته و دوران نخست وزیری وی را به طوالنی ترین دوره نخست وزیری یک فرد در تاریخ ژاپن تردیل خواهد نماود.
شایان ذکر است انتخابات درون حزبی حزب لیررال دموکرات ستتامرر سال آینده برگزار خواهد شد.

چین
در حالی که بازار پیشبینی میکرد صادرات چین در ماه ستتامرر نسرت به ماه مشابه سال گذشته  3/3درصد رشد
نماید ،رشد مذکور  3/1درصد اعالم گردید .از سوی دیگر واردات در دوره مذکور از رشد  13/0درصدی برخوردار بود که فراتر
از پیشبینی  18/5درصدی بازار بود .بدین ترتیب ،مازاد تجاری در ماه ستتامرر سال جاری نسرت به ماه مشابه سال گذشته
بیش از پیشبینی بازار کاهش یافته و به  73/70میلیارد دالر رسید .الزم به ذکر است ،بازار انتظار داشت مازاد تجاری در ماه
مذکور به  82/57میلیارد دالر برسد.
بر اساس آمار اداره گمرک چین ،مازاد تجاری این کشور با آمریکا در ماه ستتامرر نسرت به ماه قرل به  73/73میلیارد
دالر افزایش یافته که باالترین میزان از سال  7773به شمار میرود .شایان ذکر است ،این رقم برای ماه اوت 76/78 ،میلیارد
دالر گزارش شده بود .احتمال دارد ،انتشار آمار مذکور انتقادات دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،که همواره از عدم موازنه
تجاری میان دو کشور شکایت و تاکید دارد این روند به اقتصاد آمریکا لطمه میزند را تشدید نماید.

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

شايبور
(بین بانکی)
يوآن مرجع

يکشبه
 1/0606


 ماهه

 3ماهه 

 9ماهه

 21ماهه

 4/3099

 4/3303

 4/3936

 4/4624

 -

 -

 -

 4/30
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روسیه
والدمیر پوتین جمعه هفته گذشته از افزایش  75درصدی تجارت روسیه با آلمان از ابتدای سال  7710و رسیدن به
سطح  77/0میلیارد دالر خرر داد .پوتین همچنین عنوان داشت سرمایهگذاری مستقیم شرکتهای آلمانی در اقتصاد روسیه در
این مدت به  16میلیارد دالر رسیده است .بهرود تجارت بین دو کشور و افزایش سرمایهگذاری خارجی آلمان در روسیه با وجود
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه این کشور ایجاد شده است.

ترکیه
تولیدات صنعتی در ماه اوت نسرت به ماه مشابه سال قرل  5/7درصد افزایش یافت .این رشد هر چند در مقایساه باا
رشد  17/5درصدی ماه گذشته بسیار کم به نظر میرسد ،اما همچنان رقم بسیار مطلوبی برای اقتصاد ترکیه به شامار رفتاه و
احتمال ادامه روند رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال  7710را تقویت مینماید.
کسری حساب جاری در ماه اوت باه  1/77میلیاارد دالر کااهش یافات کاه کمتار از کساری  1/77میلیاارد دالری
پیشبینی شده بود .این رقم کوچکترین کسری حساب جاری از اکترر  7715است .کاهش کسری حساب جاری در مااه اوت
به طور عمده ناشی از افزایش مازاد تراز حساب خدمات (افزایش درآمدهای دریافتی از خاار ) از  7/30میلیاارد دالر باه 8/51
میلیارد دالر است .در هشت ماه نخست سال جاری کسری حساب جاری به  70/78میلیارد دالر رسایده کاه بسایار بیشاتر از
کسری  77/32میلیارد دالری دوره مشابه سال قرل است.
هفته گذشته سفارت امریکا در ترکیه ،صدور روادید غیرمهاجرتی را برای اتراع ترک متوقف نمود .ایان اقادام کاه در
پاسخ به رفتار اخیر دولت ترکیه در قرال امریکایی ترارها صورت گرفت ،سرب تضعیف ارزش لیر شد .هفته گذشته دولت ترکیه
یک ترعه ترک را که در حال انجام مأموریت دیتلماتیک برای امریکا بود بدون هیچگونه توضیحی دستگیر نمود .همچنین روز
سهشنره ،دادگاهی در این کشور گزارشگر فنالندی-ترکیهای روزنامه وال استریت را به جرم تهیه گزارشی در خصوص سرکوب
منطقه کردنشین توسط دولت ترکیه در سال  ،7715به  75ماه زندان محکوم نمود.

هند
بر اساس گزارش دریافتی از وزارت امورخارجه ،رشد اقتصادی هند در ساه ماهاه ژوئان تاا اوت ساال  ،7710از 0/5
درصد به  5/0درصد کاهش یافت .این رقم پایین ترین نرخ رشد در سه سال گذشته یعنی از زمان به کار آمدن دولات نارنادرا
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مودی و حزب هندوگرای بیجیپی بوده است .نکته نگرانکنندهتر استمرار سیر نزولی رشد اقتصادی برای  13ماه متوالی است.
از اقدامات مهم و متحول کننده دولت هند معرفی طرح مالیات بر کاال و خدمات بود که به طور خالصه مالیااتی جاامع بارای
جایگزینی مالیاتهای کوچک و مختلف بر کاالها و خدمات مختلف میباشد .الزم به ذکر است ایان طارح از  1ژوئیاه ساال
 7710به طور رسمی و عملی در سراسر کشور هند اجرا شده است .از طرفی حذف اسکناسهای درشت  577و  1777روپیهای
از چرخه اقتصادی و بانکی هند که به طور ناگهانی و غافلگیرکننده در  3نوامرر  7716با هدف جلوگیری از گردش پاولهاای
تقلری و مرارزه با فرار مالیاتی معرفی شد ،تأثیرات تکاندهندهای بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشت و انتقادهای بسایاری را
به دنرال داشت .معرفی مالیات بر درآمد نیز تردیدهایی را میان سرمایهگذاران و سهامداران به وجود آورده که منجر به استمرار
سیر نزولی رشد اقتصادی شده است .سرمایهگذارن برای پرداخت مالیات کمتر ،وجوه خاود را باه باازار ساهام و بیماه منتقال
کردهاند و این امر سرب رکود بخش امالک و مستغالت شده که پس از بخش کشاورزی بیشترین اشتغالزایی را دارد .عاالوه
بر تصمیمات دولت ،بارندگی های نامنظم و غیرمترقره در سال جاری سرب وارد آمدن خسارات جدی باه بخاش کشااورزی و
افزایش تورم این بخش شده است .تعطیلی گسترده کشتارگاه های این کشور نیز منجر به کاهش چشمگیر صادرات دامپروری
شده است.
تحوالت بازار ارزهای عمده
روز جمعه گذشته نسرت به جمعه ماقرل آن ،ارزش دالر در برابر ین و فرانک سوئیس به ترتیب  7/08و  7/77درصد
تضعیف شد .در همین مدت ارزش یورو و پوند انگلیس در برابر دالر امریکا به ترتیب  7/06و  1/65درصد تقویت شدند .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  1/1078-1/1352دالر و هر پوند در محدوده
 1/8171-1/8735دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  111/37-117/63ین متغیر بود.
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عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 افزایش مطلوب تورم مصرفکننده در امریکا
عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
 تعویق جدایی ایالت کاتالونیا از استانیا
 تاکید مقامات فدرال رزرو به افزایش مشروط نرخ بهره در ماه دسامرر
 احتمال تغییر رییس کنونی فدرال رزرو در فوریه سال  7713و تغییر در سیاستهای این بانک
 احتمال اعطای فرصت دو ساله به انگلیس برای باقی ماندن در بازار مشترک اروپا
 بهرود برخی شاخصهای اقتصادی در انگلیس و ژاپن
دالر امریکا بعد از حدود  7هفته که بهترین عملکرد را در بین اسعار جهانروا داشت؛ در هفته گذشته در مقابل این
اسعار و همچنین اسعار نوظهور تضعیف شد .شاخص دالر در جمعه هفته گذشته در مقایسه با روز مشابه هفته ماقرل ،با
7/06درصد کاهش به  28/721واحد رسید .در شروع هفته بعد از این که رهرر ایالت کاتالونیا اجرای نتیجه همهپرسی جدایی از
استانیا را به تعویق انداخت ،یورو توانست بخشی از ارزش از دست رفته در مقابل دالر را جرران نماید .تاکید مقامات فدرال رزرو
به افزایش مشروط نرخ بهره در ماه دسامرر در صورت جلسه ماه گذشته کمیته سیاست بازار باز نیز سرب شد تا دالر به روند
نزولی در اواسط هفته ادامه دهد .در این صورت جلسه افزایش نرخ بهره به حفظ شرایط فعلی اقتصاد و ادامه روند صعودی
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تورم تا پایان سال میالدی جاری مشروط شده بود .هر چند تورم امریکا افزایش خوبی در ماه ستتامرر داشت اما رشد کمتر از
انتظار آن ،نتوانست سرب تقویت دالر شده و تنها کندتر شدن روند نزولی دالر را به همراه داشت.
همچنین در چند هفته گذشته بحث در خصوص جانشین خانم یلن شدت گرفته و مطرح شدن نام افراد مختلف،
احتمال ابقای خانم یلن بعد از فوریه سال  7713را بسیار کاهش داده است .تغییر رییس فدرال رزرو ممکن سرب تغییر در
شدت سیاستهای انقراضی فدرال رزرو شود .این مسئله یکی از عوامل تضعیف دالر در هفته گذشته بود.
دراگی رییس بانک مرکزی اروپا ضمن اعالم حفظ نرخ بهره کلیدی در سطوح کنونی ،بر آغاز طرح کاهش خرید
اوراق قرضه تاکید نمود .در پی انتشار اخراری مرنی بر احتمال اعطای فرصت دو ساله به انگلیس برای باقی ماندن در بازار
مشترک اروپا حتی بعد از خرو از اتحادیه اروپا و نیز افزایش تولیدات کارخانهای انگلیس ،پوند بیشترین سود را از ضعف دالر
در بین اسعار عمده برد و در مقابل آن تقویت شد .افزایش تورم تولیدکننده در ژاپن نیز به تقویت ین در مقابل دالر کمک
نمود.
در هفته گذشته اکثر ارزهای نوظهور در مقابل دالر تقویت شدند .اما با افزایش تنشهای بین دولت امریکا و ترکیه،
سفارت امریکا در ترکیه صدور رواید غیرمهاجرتی را برای اتراع ترک متوقف نمود که سرب تضعیف لیر ترکیه در مقابل دالر
شد.

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

 3ماهه 

 ماهه

نامارز

 9ماهه

 21ماهه

دالر

 2/30333

 2/03433

 -

 2/32139

يورو

 -6/34024

 -6/32204

-

 -6/11930

پوند

6/34340

 6/01029

 -

 6/44466

فرانک

 -6/41046

 -6/04306

 -

 -6/02236

ين

 -6/63406

 -6/66312

-

 6/26424

درهم امارات

 2/00933

 2/49333

-

 1/29633

لیر ترکیه

 23/2930

 23/1140

18

 23/1090

 23/3310
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تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسرت به جمعه هفته ماقرل آن 7/82 ،درصد افزایش یافت .نوسانات هفته گذشته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  1738/16-1878/57دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثرت شد.
در هفته گذشته ،بهای طال بعد از  7هفته افزایش یافت .در روز دوشنره یکی از سناتورهای امریکا در مصاحره با
نیویورک تایمز گفت "سیاستهای ترامپ این کشور را به سمت جنگ جهانی سوم هدایت میکند ".همچنین در پی سخنان
ترامپ در خصوص گزینه نظامی در مورد کره شمالی ،روسیه و چین از افزایش فشارهای اقتصادی بر کره شمالی خرر دادند
که از افزایش تنش در شره جزیره کره نشان داشت .حمایت مشروط اعضای فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره در ماه دسامرر
دلیل دیگری بر رشد بهای طال در هفته گذشته بود .سخنان ترامپ مرنی بر لزوم انجام مذاکرات مجدد در خصوص برجام و
برنامه هستهای ایران به افزایش تنشها در بازارهای مالی و افزایش بهای طال انجامید .الرته در طول هفته گذشته افت ارزش
دالر به افزایش بهای فلز زرد کمک کرد.

تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسرت به جمعه هفته ماقرل آن 7/83 ،درصاد افازایش یافات .باه
نرخها ی پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکاا در محادوده  72/53-51/75دالر معاملاه گردیاد و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه در سطح  57/00دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسرت به جمعه هفته
ماقرل آن 7/02 ،درصد افازایش یافات .هار بشاکه نفات خاام برنات باه نارخهاای پایاان وقات باازار نیویاورک در دامناه
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 55/02-50/10دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه به  56/55دالر رسید .به نرخهای پایان وقت باازار نیویاورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  58/07-57/57دالر معامله گردید .متوسط هفتگای بهاای هار بشاکه در ساطح
 57/78دالر قرار گرفت .شایان ذکر است ،بهای نفت اوپک در روز پنجشنره (آخرین نرخ هفته گذشته) نسرت به جمعاه هفتاه
ماقرل آن 7/76 ،درصد کاهش یافت.
هفته گذشته همانطور که انتظار میرفت اعضای اوپک حمایت بیشتری از ادامه کاهش تولید نفت از خود نشان داده
و اظهارات مثرت آنان سرب افزایش قیمتها شد .دبیرکل اوپک روز یکشنره هفته قرل ضمن اشاره باه رایزنایهاای صاورت
گرفته و در حال انجام در خصوص تمدید توافق کشورهای عضو و غیر عضو اوپاک بارای زماانی فراتار از ماارس  ،7713از
احتمال پیوستن سایر کشورهای تولیدکننده نفت به برنامه مذکور و حضور آنها در اجالس مااه آیناده اوپاک خرار داد 1.وی
همچنین با اشاره به اینکه هیچ یک از تولیدکنندگان نفت به تنهایی قادر به ادامه حیات نیستند ،اعالم نمود ایان ساازمان در
نظر دارد نشستی با شرکتهای نفتی مستقل و همینطور صندوقهای پوشش ریسک 7امریکاایی برگازار نمایاد .عاالوه بار
صحرت های دبیرکل اوپک که سرب تقویت قیمت نفت شد ،عربستان سعودی نیز اعالم نمود در ماه نوامرر صادرات نفت خود
را  567هزار بشکه در روز کاهش میدهد و در این ماه نیز کمتر از سهمیه مقرر شده از سوی اوپک ،نفت صادر خواهد نماود.
وزیر نفت عراق نیز اظهار داشت این کشور به طور کامل به تولید هدفگذاری شده اوپک پایرند است.
پیش از این ،ترعیت باالی کشورهای تولیدکننده نفت با برنامه کاهش تولید نفت اوپک ،هر چند تقویت قیمت نفت را
در پی داشت؛ در عین حال این نگرانی را ایجاد نموده بود که افزایش بیشتر قیمتها ،کشاورهای مشاارکتکنناده را ترغیاب
نماید تولید خود را افزایش دهند .اما تحلیلگران مؤسسه  JPMorganهفته گذشته اعالم نمودند که تداوم پایرندی به برنامه
مذکور در فصل چهارم سال جاری نشان داد که این تردیدها را نراید جدی گرفت .این تحلیلگران همچنین معتقدند رشد بهتر
از انتظار اقتصاد جهان ،زمینه را برای ایجاد تعادل در بازار نفت در صورت تداوم برنامه اوپک برای نه ماه دیگر ،فراهم نماوده
است .افزایش صادرات نفت امریکا به باالترین سطوح تاریخی نیز لزوم ادامه برنامه مذکور را بایش از پایش آشاکار نماوده و
انتظار بازار پیرامون اتخاذ تصمیم جدی در این زمینه از سوی اوپک را افزایش داده است.
وقوع توفان نیت در هفته گذشته باعث شد حدود  35درصد از ظرفیت تولید نفت در خلایج مکزیاک ( 1/72میلیاون
بشکه در روز) از دور خار شود که در چند روز ابتدایی هفته گذشته سرب تقویت روند افزایشی قیمت نفت شد.

کشورهای عضو اوپک قرار است در تاریخ  87نوامرر در وین یکدیگر را مالقات نمایند تا پیرامون برنامه کاهش تولید گفتگو نمایند.
Hedge Fund
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انتشار اخراری در خصوص تشدید تنش ها میان عراق و منطقه خودمختار کردستان نیز عامل دیگری بود که منجر به
افزایش قیمتها شد .هر چند حکومت مرکزی عراق هر گونه حمله نظامی به این منطقه را تکذیب نموده اما مقامات کردستان
برای مقابله با تهدیدهای احتمالی ،گروههای نظامی بیشتری به منطقه نفتی کرکوک اعزام نمودهاند.
کاهش بیش از انتظار موجودی ذخایر نفت امریکا در هفته ماقرل به میزان  7/0میلیون بشکه بر اساس گزارش،EIA
افزایش واردات نفت چین ،تصمیم رئیس جمهور امریکا مرنی بر عدم تأیید ترعیت ایران از توافق هستهای و ادامه تنشهاا در
خاورمیانه سرب افزایش بیشتر قیمت نفت در روزهای پایانی هفته شد تا جایی که روز جمعه قیمت نفت به باالترین ساطح در
ماه اکترر رسید.
واردات نفت چین در ماه ستتامرر به  2میلیون بشکه در روز رسید .این کشور در ماههای ژانویه تاا ساتتامرر باه طاور
میانگین  3/5میلیون بشکه در روز واردات داشته و به بزرگترین واردکننده نفت در جهان تردیل شده است .افزایش در واردات
به دلیل تأمین ذخایر راهرردی این کشور بوده است.
هفته گذشته  IEAدر گزارش ماهانه خود پیرامون بازار نفت ،پیشبینی نمود که در صورت ادامه کاهش تولیاد نفات
توسط کشورهای عضو اوپک ،در سال آینده بازار نفت به طورکلی در حالت توازن باشد .بر اساس این گزارش ،تقاضای نفت در
فصل سوم سال جاری نسرت به فصل مشابه سال قرل 1/7 ،میلیون بشکه در روز افزایش یافات .در فصال دوم ساال جااری
نسرت به فصل مشابه سال قرل نیز تقاضای نفت  7/7میلیون بشکه در روز افزایش یافته بود .کند شدن رشد تقاضا باه طاور
عمده به دلیل تقاضای ضعیف ماههای ژوئیه و اوت و همچنین وقوع توفان در ماه ستتامرر بوده است .این مؤسساه همچناین
اعالم نمود افزایش اندک تولید نفت لیری و عراق در ماه ستتامرر با کاهش عرضه نفت از سوی ونزوئال خنثی و سرب شاد در
ماه گذشته تولید نفت اوپک به طور تقریری ثابت بماند.
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ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ )ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ(  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪﻱ
ﻃﻼ  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻠﻒ ﻭ  ۴ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﻬﺎﻡ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۰۶ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

93.800
1.2533
112.64
1.1732
0.9747
1.3069
1.40587
1273.06
1261.80
55.62
49.29
22774
20691
7523
12956

93.697
1.2514
112.76
1.1737
0.9752
1.3190
1.40887
1272.66
1271.10
56.11
50.21
22682
20592
7481
12940
* ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺷﺎﺧﺺ ﺩﻻﺭ
ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ
ﻳﻮﺭﻭ *
ﻓﺮﺍﻧﮏ ﺳﻮﺋﻴﺲ
ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *
 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ
ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(
ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(
ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ
ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍﺳﺘﺮﻳﺖ(
) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 ۹ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۱۰ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۱۱ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۱۲ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۱۳ﺍﮐﺘﺒﺮ

93.675
1.2551
112.68
1.1743
0.9798
1.3141

93.290
1.2517
112.45
1.1808
0.9753
1.3204
1.41213
1289.81
1291.40
56.61
50.92
22831
20824

93.015
1.2459
112.49
1.1859
0.9734
1.3223
1.41354
1292.88
1289.25
56.94
51.30
22873
20881

93.057
1.2475
112.29
1.1832
0.9756
1.3262
1.41462
1293.40
1290.25
56.25
50.60
22841
20955

93.091
1.2467
111.82
1.1821
0.9745
1.3285
1.41477
1303.50
1299.60
57.17
51.45
22872
21155

1283.16
1278.75
55.79
49.58
22761
20691

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(
) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

12976

12949

12971

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

12983

12992

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

93.113
1.2494
112.35
1.1813
0.9757
1.3223
1.41377
1292.55
1289.85
56.55
50.77
22835
20901
!#DIV/0
12974

۲۰۱۷/۱۰/۱۵
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

-0.76
-0.53
-0.73
0.76
-0.02
1.65
0.63
2.39
3.00
2.787
4.38
0.43
2.245
-100.00
0.28

-0.62
-0.16
-0.37
0.65
0.05
0.25
0.35
1.56
1.48
0.79
1.11
0.68
1.50
!#DIV/0
0.26
ﴰﺎﺭﻩ۳۰
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

