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خالصه
در امریکا ،سفارش کاالهای بادوام در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه قبل از آن  2/2درصد افزایش یافته و شاخص مددیران خریدد
در دو بخش کارخانهای و خدمات ،رشدی بهتر از انتظار داشت .نرخ رشد اقتصادی فصل سوم نیز  3درصد (بهتر از انتظار) اعالم شد.
در منطقه یورو ،نشست سیاستی بانک مرکزی اروپا برگزار شد .شورای حکام بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخهای بهره کلیدی و
تسهیالت سپرده را به ترتیب در سطوح صفر و  -0/4درصد حفظ نموده و در بیانیه سیاست پولی اعالم کرد نرخ های بهره برای مدت
طوالنی در سطوح فعلی باقی خواهد ماند .این بانک حجم برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه را از  00به  30میلیارد یورو کاهش داد که
از ژانویه  201۲اجرایی میگردد و تا ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت.
در انگلیس ،طبق ارقام منتشره مقدماتی دفتر آمار ملی این کشور ،تولید ناخالص داخلی در فصل سوم سالجاری نسبت به فصدل
قبل 0/4 ،درصد (بیش از پیشبینی بازار) رشد نمود .این رشد تا حد زیادی مرهون افزایش  0/4درصدی فعالیتهای بخش خدمات و
افزایش  1درصدی تولیدات صنعتی در فصل سوم سال بود.

در ژاپن ،شاخص پایه قیمت مصرفکننده (بدون احتساب مواد غذایی تازه) در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل،
 0/7درصد افزایش یافت .حزب لیبرال دموکرات ژاپن (حزب حاکم به ریاست آقای آبه) توانست اکثریت مجلس نمایندگان را
به دست آورد.
در چین ،متوسط بهای مسکن در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال گذشته 0/3 ،درصد رشد نمود که از رشد  ۲/3درصدی ماه

اوت کمتر بوده و ضعیفترین رشد قیمتی از آوریل  2010محسوب میشود.
در هفته گذشته دالر در مقابل اکثر ارزهای عمده و نوظهور تقویت شد .حمایت برخی از اعضای کنگره امریکا از آقای تیلور برای
تصدی ریاست فدرال رزرو و انتشار بهتر از انتظار ارقام اقتصادی امریکا ،از جمله دالیل تقویت دالر بودند.
بهای طال در هفته گذشته کاهش یافت .پیروزی حزب آقای آبه در انتخابات ژاپن و احتمدال بداالی ادامده سیاسدت هدای پدولی
انبساطی توسط بانک مرکزی این کشور ،تمدید  9ماهه برنامه خرید اوراق قرضه به میدزان  30میلیدارد یدورو در مداه توسدط باندک
مرکزی اروپا ،اظهار نگرانی رئیس بانک مرکزی اروپا از روند کند افزایش تورم منطقه یورو و احتمال انتخاب آقای تیلدور بده ریاسدت
فدرال رزرو ،ارقام اقتصادی بهتر از انتظار امریکا و افزایش تنش ها در خصوص جدایی کاتولونیا از اسپانیا ،از علل کداهش ارزش طدال
بودند.

قیمت نفت هفته گذشته افزایش یافت .حمایت عربستان از ادامه برنامه کاهش تولیدد نفدت اوپدک ،کداهش  7حلقدهایدی
چاه های نفت در هفته ماقبل و اخالل در صادرات نفت عراق به دلیل درگیدری حکومدت مرکدزی ایدن کشدور بدا منطقده
خودمختار کردستان ،مهمترین عوامل افزایش قیمت نفت بودند.
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امريکا
سفارش کاالهای بادوام
سفارش کاالهای بادوام در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه قبل از آن  2/2درصد افزایش یافت .همچنین نرخ رشد این
سفارشات در ماه اوت از  1/7به  2درصد مورد تجدید نظر صعودی قرار گرفت .در ماه سپتامبر سفارش هواپیماهای غیرنظامی
 31/5درصد افزایش داشته که مهمترین عامل رشد سفارش کاالهای بادوام بوده است .البته بدون در نظر گرفتن اقالم
پرنوسان مربوط به حمل و نقل از جمله هواپیما ،سفارش کاالهای بادوام در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت  0/7درصد رشد
داشته است .شایان ذکر است؛ میزان رشد در ماه اوت نیز از  0/2به  0/7درصد مورد تجدید نظر قرار گرفته است .در ماه اوت و
به خصوص سپتامبر ،رشد سفارشات در اکثر بخشها مشهود بوده است .سفارش کاالهای سرمایهای در این ماه  5/9درصد
افزایش داشته که حدود  3برابر رشد ماه اوت بوده است .با وجود بروز دو طوفان شدید در ماههای اوت و سپتامبر ،افزایش
مناسبی در سفارشات کاالهای بادوام صورت پذیرفته که این امر نشانهای از وجود اعتماد در بین مصرفکنندگان و فعاالن
اقتصادی این کشور است .از این رو ،انتظار میرود در ماه سپتامبر و اکتبر نیز رشد مناسبی در تولیدات صنعتی به ثبت برسد.
شاخص مديران خريد
شاخص مدیران خرید در دو بخش کارخانهای و خدمات ،رشدی بهتر از انتظار داشت .شاخص مدیران خرید
کارخانهای از  53/1واحد در ماه سپتامبر به  54/5واحد در ماه اکتبر (باالترین سطح  9ماه گذشته) افزایش یافت .افزایش
تولیدات کارخانهای ،سفارشات جدید و اشتغال ،سبب بهبود شاخص مدیران خرید در این بخش شده است .در بخش خدمات
نیز شاخص مدیران خرید از  55/3واحد در ماه سپتامبر به  55/9واحد در ماه اکتبر افزایش یافت .بهبود وضعیت کلی کسب
وکار ،افزایش فروش و همچنین پیشبینی ادامه روند بهبود در سال آتی ،از جمله دالیل رشد شاخص مذکور بوده است.
رشد اقتصادی
ارقام مقدماتی اداره کل تجزیه و تحلیل اقتصادی امریکا نشان داده اقتصاد این کشور در فصل سوم سال جاری در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3 ،درصد رشد نموده است .این در حالی است که صاحبنظران اقتصادی رشد  2/5درصدی را
برای فصل مذکور پیشبینی نموده بودند .در فصل سوم سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،مصرف خصوصی 2/4
درصد ،سرمایهگذاری خصوصی  0درصد ،صادرات  2/3درصد افزایش یافتند .اما هزینههای دولت و واردات به ترتیب  0/1و
 0/۲درصد کاهش داشتند .پیشبینی شده بود بروز طوفانهای اخیر سبب کاهش رشد اقتصادی این کشور شود .اما انتشار بهتر
از انتظار ارقام اقتصادی در فصل سوم تا حدودی از این نگرانیها کاست .البته ارقام کنونی بر اساس اطالعات مقدماتی
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محاسبه شده و امکان تغییر آنها بسیار زیاد است .در ماه آینده میالدی اطالعات بازبینی نخست ارقام رشد اقتصادی منتشر
خواهد شد که تصویر دقیقتری از وضعیت اقتصادی امریکا در فصل سوم ارائه میدهد .شایان ذکر است؛ پیشبینیها از بهبود
رشد اقتصادی در فصل چهارم سال جاری در مقایسه با فصل سوم حکایت دارند .افزایش هزینههای بازسازی و سرمایهگذاری
بعد از طوفان ،نوید بخش بهبود رشد اقتصادی در فصل چهارم است.
تحلیل اقتصادی
انتشار شاخص مدیران خرید و سفارش کاالهای بادوام امریکا ،نشانههایی از پیشبینی ادامه روند بهبود اقتصادی در
سال  201۲توسط فعاالن اقتصادی امریکا داشته اما هنوز خطر کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال  201۲در مقایسه با سال
جاری  ،به طور کامل از میان نرفته است .در شرایطی که نرخ بیکاری به سطح بیکاری طبیعی رسیده؛ ادامه روند افزایش
اشتغال ،مستلزم افزایش شدیدتر قیمتها است .با شروع روند افزایش تورم در چند ماه اخیر و پیشبینی ادامه این روند در
ماههای آتی ،بدون شک سرعت افزایش دستمزدها حقیقی کاهش یافته و در صورت کاهش سودآوری بنگاههای اقتصادی ،در
نهایت روند افزایش اشتغال متوقف خواهد شد که این مسئله میتواند بر رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته باشد .از سوی دیگر،
افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی امریکا خواهد داشت .افزایش نرخ بهره ضمن افزایش
هزینه تامین مالی در بخش واقعی اقتصاد ،بر بازار سهام نیز اثری منفی داشته و تمایل به پذیرش ریسک را در سایر بازارهای
مالی کاهش خواهد داد .هر چند خوشبینی اقتصادی در بین فعاالن اقتصادی و حتی مصرفکنندگان امریکایی مشهود است
اما بانک ناتیگزیس 1پیشبینی نموده نرخ رشد اقتصادی امریکا در سال  201۲کاهش یابد .بانک گلدمن ساکس نیز در
گزارشی پیشبینی کرده تا سال  2020نرخ رشد اقتصاد جهانی به  3/9درصد افزایش یافته اما در همین مدت رشد اقتصادی
امریکا به  1/5درصد افت نماید .افزایش سن شاغلین و عدم رشد مناسب بهرهوری نیروی کار ،از علل این قبیل پیشبینیها
است.
منطقه يورو
روز پنجشنبه نشست سیاستی بانک مرکزی اروپا برگزار شد .همان گونه که انتظار میرفت شورای حکام بانک
مرکزی تصمیم گرفت نرخهای بهره کلیدی و تسهیالت سپرده را به ترتیب در سطوح صفر و  -0/4درصد حفظ نموده و در
بیانیه سیاست پولی اعالم کرد نرخهای بهره برای مدت طوالنی در سطوح فعلی باقی خواهد ماند .این بانک حجم برنامه خرید
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ماهانه اوراق قرضه را از  00به  30میلیارد یورو کاهش داد که از ژانویه  201۲اجرایی میگردد و تا ماه سپتامبر ادامه خواهد
یافت .طبق اعالن بانک مرکزی احتمال دارد برنامه مذکور پس از سپتامبر  201۲نیز تمدید گردد.
ماریو دراگی ،رئیس بانک مرکزی اروپا ،پس از نشست مذکور در کنفرانس خبری اظهار داشت« :رشد اقتصادی
منطقه قوی اما فشارهای تورمی داخلی هنوز ضعیف است .تورم پایه هنوز روند صعودی قابل قبولی ندارد .بنابراین همچنان به
درجهای از سیاستهای انبساطی نیاز است .بانک مرکزی اوراق قرضه سررسید شده را دوباره سرمایهگذاری خواهد کرد.
تصمیم بانک پیرامون نرخهای بهره از سوی تمامی اعضا مورد موافقت قرار نگرفت اما توسط اکثریت آنان حمایت شد».
وی در پایان سخنانش تاکید نمود« :سیاستگذاران پیرامون بخشهای مختلف برنامه خرید اوراق قرضه اختالفنظر
زیادی نداشته و در مورد زمان پایان برنامه مذکور به بحث پرداختند .اکثر اعضا ترجیح دادند در حال حاضر زمان مشخصی
برای پایان برنامه خرید اوراق اعالم نشود ».پس از بیانیه سیاستی بانک مرکزی اروپا ،اظهارات دراگی مبنی بر تداوم
سیاستهای انبساطی و همچنین احتمال عدم افزایش نرخهای بهره حداقل تا اکتبر 201۲؛ سرمایهگذاران به فروش یورو روی
آوردند و این امر سبب تضعیف ارزش یورو در برابر دالر در پایان هفته گذشته شد.
علیرغم مخالفت و هشدار اسپانیا ،روز جمعه پارلمان محلی کاتالونیا به جدایی کامل از اسپانیا رای مثبت داد .ماریانو
راخوی ،نخست وزیر اسپانیا ،میگوید اقدامات پارلمان کاتالونیا برای اعالم جدایی از این کشور تمسخر دموکراسی است و
اسپانیا انتخابات زودهنگام ایالتی را  21دسامبر سالجاری برگزار خواهد کرد.
پس از ساعتها بحث و بررسی ،پارلمان کاتالونیا با تصویب قطعنامه استقالل به صورت یکطرفه ،از دولت اسپانیا
اعالم جدایی کرد .نمایندگان کاتالونیا با  70رای مثبت 10 ،رای منفی و  2رای ممتنع به جدایی از اسپانیا رای دادند .به دنبال
این امر ،مجلس سنای اسپانیا با استناد به ماده  155قانون اساسی مبنی بر لزوم پایبندی ایالت خودمختار کاتالونیا به تعهدات
خود در قبال دولت مرکزی اسپانیا (که به دلیل برگزاری همهپرسی استقالل این تعهدات اجرا نشدهاند) ،خودمختاری این ایالت
را لغو و اداره امور را به دولت مرکزی واگذار کرد .این وضعیت منجر به ایجاد تنشها در اسپانیا و تشدید نوسانات یورو شد.
اقتصاد
بر اساس آمار مقدماتی منتشره ،شاخص مدیران خرید تولیدات کارخانهای از  5۲/1واحد ماه سپتامبر به  5۲/0واحد در
در ماه اکتبر سال جاری (بر خالف پیشبینی بازار) ،افزایش یافت .بازار انتظار داشت ،شاخص مذکور به  57/۲واحد کاهش یابد.
این رقم سریعترین رشد از فوریه  2011بوده و علیرغم آن که رشد تولید در ماه اکتبر به پایینترین سطح دو ماه اخیر تنزل
یافت؛ افزایش سفارشات جدید صادراتی و استخدام در رشد شاخص مذکور نقش به سزایی داشتند .از سوی دیگر ،شاخص
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مدیران خرید بخش خدمات از  55/۲واحد ماه سپتامبر به  54/9واحد در ماه اکتبر سال جاری (بیش از پیشبینی بازار) کاهش
یافت .پیشبینیها از افت شاخص مذکور به  55/0واحد حکایت داشت .بدین ترتیب ،شاخص مدیران خرید مرکب مؤسسه
مارکیت در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل ،بیش از انتظار بازار کاهش یافت و به  55/9واحد رسید .علیرغم این افت ،رشد شاخص
مذکور برای نهمین ماه متوالی همچنان بیش از  55واحد بوده و بر تداوم رشد قوی بخش خصوصی داللت دارد .در مجموع
میتوان گفت ،اقتصاد منطقه یورو چهارمین فصل سال را با رشدی مطلوب آغاز نموده و این امر مرهون افزایش سفارشات
جدید در ماههای اخیر میباشد.
آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
بر اساس آمار تعدیل شده فصلی ،شاخص وضعیت کسب و کار مؤسسه  Ifoدر ماه اکتبر نسبت به ماه گذشته ،به
 110/7واحد (باالترین سطح تاریخی) افزایش یافت .بازار پیشبینی میکرد ،شاخص مذکور به  115/2واحد افزایش یابد .این
شاخص که به صورت ماهانه و بر اساس گزارش منسجمی از  7هزار شرکت آلمانی تهیه میگردد در ماه سپتامبر از  115/2به
 115/3واحد مورد تجدیدنظر صعودی قرار گرفت .مؤسسه مذکور اعالم نمود تداوم بهبود اقتصادی منطقه یورو به
صادرکنندگان آلمان به ویژه شرکتهای فعال در تولید محصوالت کارخانهای و مواد شیمیایی کمک نموده از شرایط بهتری
برخوردار شوند .شرکتها پیرامون بهبود شرایط در ماههای پیشرو بسیار خوشبین بوده و ارزیابی آنها از وضعیت فعلی کسب
و کار نیز بسیار مطلوب است .به طوری که شاخص ارزیابی فعلی کسبوکار از  123/7ماه سپتامبر به  124/۲واحد در ماه اکتبر
سال جاری (بیش از پیشبینی بازار) افزایش یافت.

ايتالیا
بر اساس اعالم اداره آمار ملی ،شاخص اعتماد کسب و کار در ماه اکتبر سالجاری نسبت به ماه قبل به  111واحد
افزایش یافت .بازار انتظار داشت ،شاخص مذکور در ماه اکتبر  110واحد رشد نماید .این رقم باالترین سطح از مه  2007بوده و
با آن که موجودی انبارها در ماه اکتبر  1/۲درصد کاهش یافته؛ انتظارات تولید و ارزیابی سفارشات به ترتیب  17/۲و 0/0
درصد افزایش نشان دادهاند .شاخص ترکیبی اعتماد کسب و کار که تولیدات کارخانهای ،بخشهای خردهفروشی ،ساخت و ساز
و خدمات را پوشش میدهد نیز از  10۲واحد ماه سپتامبر به  109/1واحد در ماه اکتبر افزایش یافت .رشد این شاخص تا حد
زیادی مرهون افزایش خردهفروشی و تولیدات کارخانهای در ماه اکتبر بود و نشان میدهد رشد سومین اقتصاد منطقه یورو در
نیمه دوم سال جاری همچنان ادامه دارد.
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همچنین سفارشات جدید صنعتی در ماه اوت سال جاری نسبت به ماه قبل ۲/7 ،درصد رشد نمود .این رقم باالترین
سطح از ژوئن سال گذشته بوده و طبق اعالم اداره آمار این کشور تقاضا برای سفارشات مذکور در بازار داخلی و خارجی به
ترتیب  12/7و  3/3درصد افزایش یافته است .الزم به ذکر است ،رشد سفارشات صنعتی در ماه ژوئیه از  0/2به  0/4درصد
مورد تجدیدنظر صعودی قرار گرفت.

انگلستان
روز دوشنبه ،شهردار لندن گفت« :در صورتی که پارلمان انگلیس توافق خروج از اتحادیه اروپا را رد کند ،امکان
برگزاری همهپرسی دوم برای جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا وجود دارد .برخی از صنایع و تجار بزرگ لندن هشدار دادهاند در
صوتی که توافق مناسب برای برکسیت حاصل نشود ،پایتخت انگلیس را ترک خواهند کرد ».وی از دولت خواست برنامه خود
برای دوره گذار بعد از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا را ارائه کند .در غیر این صورت بانکهای اصلی اروپا ممکن است از
انگلیس خارج شوند.
دونالد توسک ،رئیس شورای اروپا ،روز سهشنبه اظهار داشت« :انگلیس هنوز هم برای بازگشت از تصمیم خود (خروج
از اتحادیه اروپا) فرصت دارد و در صورتی که این کشور بخواهد ،مذاکرات جاری میتواند به برکسیت ختم نشود .تا به حال 5
دور از مذاکرات برکسیت برگزار شده که میتواند به توافق خوب ،عدم توافق یا حتی به جایی ختم گردد که برکسیت اتفاق
نیافتد .صرف نظر از مسیر مذاکرات ،ما باید اتحادمان را حفظ کنیم .از آنجایی که ما از هم جدا نیستیم ،اتحادیه اروپا قادر
خواهد بود در مقابل هر سناریویی آمادگی داشته باشد .در حقیقت بر عهده انگلیس است که چگونه این قضیه را به نتیجه
برساند ».الزم به ذکر است؛ ترزا می ،نخستوزیر انگلیس ،در مذاکرات اخیر اعالم نموده بود تالش خود را برای دستیابی به
بهترین توافق به کار خواهد گرفت .اما هماکنون آمادگی دارد بدون حصول توافق نیز اتحادیه اروپا را ترک کند .رئیس بانک
مرکزی آلمان در این خصوص اظهار داشت« :بانکها بایستی برای شکست مذاکرات برکسیت آماده شوند .زیرا روند مذاکرات
بسیار کند بوده و احتمال خروج بدون توافق وجود دارد .اگر این امر اتفاق بیفتد انگلستان به یک کشور ثالث برای اتحادیه اروپا
تبدیل خواهد شد ».سخنان وی در روز جمعه موجب نگرانی سرمایهگذاران و تشدید افت ارزش پوند شد.
اقتصاد
طبق ارقام منتشره مقدماتی دفتر آمار ملی انگلیس ،تولید ناخالص داخلی در فصل سوم سالجاری نسبت به فصل
قبل 0/4 ،درصد (بیش از پیشبینی بازار) رشد نمود .بازار انتظار داشت رشد مذکور همانند فصل گذشته 0/3 ،درصد باشد .این
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رشد تا حد زیادی مرهون افزایش  0/4درصدی فعالیتهای بخش خدمات نظیر طراحی برنامههای کامپیوتری و افزایش 1
درصدی تولیدات صنعتی در فصل سوم سال بود .رشد تولیدات کارخانهای پس از عملکرد ضعیف در فصل دوم نیز در آن مؤثر
بود .رشد تولید ناخالص داخلی در فصل سوم سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از پیشبینی  1/4درصدی بازار؛
 1/5درصد اعالم شد .پس از انتظار آمار مذکور در روز چهارشنبه ،ارزش پوند در برابر دالر تقویت شد .به احتمال زیاد رشد غیر
منتظره تولید ناخالص داخلی سبب خواهد شد بانک مرکزی انگلیس برای افزایش نرخهای بهره در ماههای آتی مصممتر شود.
نشست سیاستی بانک مرکزی انگلیس هفته آتی ( 2نوامبر) برگزار خواهد شد .همانگونه که هفته ماقبل تصریح گردید ،اکثر
سرمایهگذاران انتظار دارند افزایش نرخهای بهره پس از نشست مذکور اتفاق افتد .اما در حال حاضر سیاستگذاران بانک
مرکزی انگلیس به دو دسته تقسیم شدهاند .عدهای معتقدند نرخ  3درصدی تورم باید کنترل گردد و خواستار افزایش نرخ بهره
میباشند .اما عدهای دیگر از جمله مارک کارنی که نسبت به مذاکرات برکسیت خوشبین نیستند؛ معتقدند به منظور حمایت از
رشد اقتصادی ،سیاستهای انبساطی باید تشدید گردد .طبق پیشبینیهای بازار انتظار میرود  0نفر از اعضای هیأت مدیره به
افزایش نرخهای بهره رأی مثبت داده و  3نفر از آنان خواستار عدم تغییر آن باشند.
از سوی دیگر ،شاخص انتظارات سفارشات صنعتی کنفدراسیون صنعت انگلیس 1که یک شاخص پیشنگر وضعیت
آتی کسب و کار به شمار میرود؛ در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل بر خالف پیشبینی بازار به  -2واحد تنزل یافت .پیشبینیها
از رشد  9واحدی شاخص مذکور حکایت داشت .این رقم کمترین سطح از نوامبر سال گذشته بوده و کاهش انتظارات تولید
عامل عمده آن ذکر شده است .الزم به ذکر است ،این شاخص بنا بر انتظارات  500نفر از تولیدکنندگان تخمین زده میشود و
ارقام پایینتر از صفر حاکی از کاهش حجم سفارشات و وخیمتر شدن وضعیت کسب و کار در ماههای آتی است.

ژاپن
رشد قیمتها در ژاپن همچنان بسیار کم و به آهستگی اتفاق میافتد .شاخص پایه قیمت مصرفکننده (بدون
احتساب مواد غذایی تازه) در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل 0/7 ،درصد افزایش یافت .در ماه اوت نیز این شاخص
 0/7درصد رشد نموده بود .شاخص پایه قیمت مصرفکننده در شهر توکیو که شاخص پیشنگر برای شاخص قیمت
مصرفکننده کل به شمار میرود ،در ماه اکتبر نسبت به سال قبل  0/0درصد افزایش یافت که  0/1واحد درصد باالتر از رشد
مورد انتظار بود .گذشته از کند بودن رشد قیمتها ،آنچه به ناپایدار بودن این روند بیشتر دامن میزند ،عامل پدیدآورنده این
)The Confederation of British Industry (CBI
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رشد است .بخش عمدهای از افزایش قیمت ناشی از رشد قیمت انرژی بود .در ماه سپتامبر قیمت انرژی  7/0درصد نسبت به
سال قبل افزایش یافت که منجر به افزایش  0/5واحد درصدی شاخص قیمت مصرفکننده گردید .بدون احتساب مواد غذایی
و انرژی ،شاخص قیمت مصرفکننده در کل کشور و در شهر توکیو به ترتیب در ماههای سپتامبر و اکتبر ثابت باقی ماند.
شاخص قیمت مصرفکننده از ابتدای سال  2017رشد مالیمی داشته و از  99/9واحد در ماه ژانویه به  100/3واحد در ماه
سپتامبر رسیده است .به عالوه ،رشد تورم مورد نظر بانک مرکزی در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل ،همانند ماه گذشته0/2 ،
درصد باقی ماند که با نرخ هدف این بانک ( 2درصد) در مارس  ،2019فاصله بسیاری دارد .با وجود اینکه در اروپا و امریکا،
بهبود وضعیت اقتصادی و نزدیک شدن به تورم هدف باعث شده بانکهای مرکزی آنها به سمت کاهش سیاستهای
انبساطی حرکت کنند؛ اما تورم ضعیف و ناپایدار در ژاپن امکان کاهش سیاستهای پولی انبساطی و همسویی با بانکهای
مرکزی دنیا را از بانک مرکزی این کشور سلب نموده و انتظار نمیرود بانک مذکور در آینده نزدیک اقدام به خروج از
سیاستهای انبساطی نماید .پیروزی دوباره حزب آقای آبه و ابقای وی در مقام نخست وزیری نیز تا اندازه زیادی احتمال ادامه
روند فعلی را تقویت نمود .در انتخابات روز  22اکتبر ،حزب لیبرال دموکرات ژاپن (حزب حاکم به ریاست آقای آبه) به همراه
حزب کومی (حزب مؤتلفه خود) توانست  313صندلی از  405صندلی مجلس را تصاحب نموده و اکثریت مطلق مجلس
نمایندگان را به دست آورد .پیروزی آقای آبه مسیر را برای افزایش مالیات ها در سال  2019و اصالح قانون اساسی هموارتر
نمود.

چین
متوسط بهای مسکن در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال گذشته 0/3 ،درصد رشد نمود که از رشد  ۲/3درصدی
ماه اوت کمتر بود .بهای مسکن در ماه سپتامبر برای بیست و چهارمین ماه متوالی افزایش یافت ،اما ضعیفترین رشد قیمتی از
آوریل  2010را به خود اختصاص داد .در مقیاس ماهانه ،متوسط بهای مسکن در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل 0/2 ،درصد
رشد نمود .الزم به ذکر است ،مقامات چین برای مهار افزایش قیمت مسکن از ماه مارس سال جاری تدابیر انقباضی نظیر مهار
وامهای رهنی و کاهش ریسک در سیستم مالی این کشور اعمال نمودهاند .آمار بانک مرکزی نشان میدهد ،اعطای وام به
بخش امالک و مستغالت کاهش یافته ،به طوری که وامهای بازپرداخت نشده در پایان ماه سپتامبر با  22/۲درصد افزایش به
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 31/1هزار میلیارد یوآن (معادل  4/7هزار میلیارد دالر آمریکا) رسید .این میزان  1/4واحد درصد کمتر از رقم اعالم شده در
پایان ماه ژوئن میباشد.

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

شايبور
(بین بانکی)
يوآن مرجع

يکشبه
 1/1212

 ماهه

 3ماهه 

 9ماهه

 21ماهه

 4/3992

 4/3913

 4/4992

 4/4940

 -

 -

 -

 4/30

کره جنوبی
اقتصاد کره جنوبی در فصل سوم در مقایسه با فصل دوم  1/4درصد رشد نموده و نرخ رشد ساالنه در فصل سوم به
 3/0درصد (باالترین نرخ رشد در  7سال اخیر) رسیده است .افزایش  0/1درصدی صادرات در فصل سوم مهمترین دلیل بهبود
رشد اقتصادی این کشور اعالم شده است .صادرات  40درصد تولید ناخالص داخی کره جنوبی را تشکیل میدهد .در فصل
سوم ،باالترین میزان صادرات نیز مربوط به قطعات الکترونیکی و خودرو بوده است .همچنین افزایش سرمایهگذاری به
خصوص در بخش مسکن ،به رشد اقتصادی این کشور کمک کرده است .در این شرایط حتی در صورت کاهش  0/54درصدی
رشد اقتصادی در فصل چهارم ،رشد سریع اقتصاد در فصل سوم سبب خواهد شد این کشور بتواند به نرخ رشد  3درصدی مورد
هدف دولت در سال  2017دست یابد .دولت کره جنوبی در ماه قبل نیز پیشبینی نموده بود با افزایش تنشهای بین این
کشور و چین (به واسطه استقرار سپر موشکی امریکا در کره جنوبی) نرخ رشد اقتصادی کره جنوبی  0/4واحد درصد کندتر شود
که ارقام منتشره اخیر بر خالف پیشبینی بوده است.

روسیه
والدیمر پوتین هفته گذشته با تاکید دوباره بر خروج اقتصاد روسیه از رکود ،عنوان داشت در  9ماهه نخست سال
جاری صنعت این کشور  1/۲درصد رشد داشته و دستمزدها  2/5درصد افزایش یافته است .همچنین میزان سرمایهگذاری
مستقیم خارجی  2برابر شده و به  23میلیارد دالر رسیده است .بر اساس پیشبینی وزارت توسعه اقتصادی روسیه ،اقتصاد این
کشور در سال  2017رشد  2درصدی را تجربه خواهد نمود.
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بهبود شرایط اقتصادی سبب شده دولت دو طرح بزرگ خصوصی سازی را به تعویق اندازد .در ابتدای سال میالدی
مقرر شده بود دولت از محل فروش بخشی از سهام بانک بزرگ  VTBو کشیسازی  2/39 ،Sovcomfloمیلیارد دالر درآمد
کسب نماید .اما با افزایش بهای نفت و فروش اوراق قرضه ،دولت  24/2میلیارد دالر بیش از پیشبینی ابتدای سال جاری
میالدی درآمد کسب نموده که این امر لزوم خصوصی سازی در شرایط فعلی را کمرنگ کرده است.

ترکیه
همان طور که انتظار میرفت در نشست روز پنجشنبه گذشته ،بانک مرکزی نرخ بهره اصلی را بدون تغییر در سطح
 ۲درصد حفظ و اعالم نمود تا زمانی که چشمانداز تورم بهبود نیابد این بانک سیاستهای پولی خود را به طور جدی و با
قاطعیت ادامه خواهد داد .این نخستین بار است بانک مرکزی در بیانیه خود از لفظ "قاطعیت" استفاده می نماید .با کاهش
ارزش لیر از سال گذشته ،بانک مرکزی اقدام به اعمال سیاستهای انقباضی نمود؛ اما با وجود اینکه ارزش لیر به ثباتی
نسبی دست یافت ،اقتصاد این کشور همچنان با تورم باال مواجه است .تورم در ماه سپتامبر  11/2درصد گزارش شد که در
مقایسه با تورم  5درصدی مورد نظر بانک مرکزی بسیار باالست .تفسیرهای صورت گرفته از بیانیه بانک مرکزی در حفظ
نرخ بهره قبلی ،متفاوت بود .برخی این اقدام را پیش درآمدی بر افزایش نرخهای بهره در آینده نزدیک و اعمال سیاستهای
انقباضیتر دانسته و در سوی مقابل برخی دیگر آن را تأکید بر حفظ نرخهای فعلی و ناکافی برای محدود نمودن نقدینگی
توصیف نمودند.
به دنبال انتشار خبری مبنی بر جریمه شدن شش بانک بزرگ ترکیه توسط امریکا به دلیل زیر پا گذاشتن
تحریمهای ایران ،آقای اکبن – رئیس آژانس مقررات و نظارت بانکی ترکیه د ضمن تکذیب این خبر اعالم نمود تا کنون
هیچ سند یا در خواستی از همتایان امریکایی خود در این زمینه دریافت ننموده و هیچ بازرسیای در این مورد در حال انجام
نیست .پیش از این ،سه مدیر اجرایی هالک بانک ترکیه – دومین بانک دولتی بزرگ ترکیه د به دلیل زیر پاگذاشتن
تحریمهای علیه ایران ،در امریکا محکوم شدهاند اما به بانک مذکور هیچ اتهامی وارد نشده است .این اخبار سبب شد
شاخص بورس استانبول در روز دوشنبه  2/9درصد افت نماید .ارزش لیر نیز روز دوشنبه  1/۲درصد کاهش یافت.
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تحوالت بازار ارزهای عمده
روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن ،ارزش دالر در برابر ین و فرانک سوئیس به ترتیب  0/13و  1/31درصد
تقویت شد .در همین مدت ارزش یورو و پوند انگلیس در برابر دالر امریکا به ترتیب  1/47و  0/40درصد تضعیف شدند .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  1/1010-1/1۲13دالر و هر پوند در محدوده
 1/3127-1/3202دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  113/43-113/99ین متغیر بود.

عوامل تقويت دالر در برابر ساير ارزها
 حمایت برخی از اعضای کنگره امریکا از آقای تیلور برای تصدی ریاست فدرال رزرو
 انتشار بهتر از انتظار ارقام اقتصادی امریکا
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عوامل تضعیف دالر در برابر ساير ارزها
 انتشار اسامی افراد مختلف برای تصدی ریاست فدرال رزرو
هفته گذشته ،شاخص دالر با  1/30درصد رشد نسبت به هفته ما قبل به  94/910واحد افزایش یافت .برخی از
نوسانات دالر تحت تاثیر اخباری در خصوص انتخاب رئیس آینده فدرال رزرو قرار گرفت .آقای تیلور استاد اقتصاد دانشگاه
استنفورد و یکی از کاندیداهای مطرح بر تصاحب این پست ،معتقد به افزایش سریع نرخ بهره است .اما دو کاندیدای دیگر
خانم یلن رئیس فعلی و آقای پاول عضو هیات مدیره فدرال رزرو معتقد به افزایش تدریجی و کند نرخ بهره هستند .البته نام
آقای کوهن مشاور رئیس جمهور امریکا نیز برای تصدی این پست مطرح است .هفته گذشته ،حمایت برخی از اعضای
کنگره امریکا از انتخاب آقای تیلور سبب تقویت دالر شد .همچنین انتشار بهتر از انتظار ارقام اقتصادی امریکا از جمله
خردهفروشی و رشد اقتصادی فصل سوم ،به روند تقویت دالر کمک کرد.
هفته گذشته ،تایید جدایی از اسپانیا توسط پارلمان محلی کاتولونیا ،تنشها بین دولت مرکزی اسپانیا و دولت محلی
کاتولونیا را افزایش داد .همچنین تمدید  9ماهه سیاست فوق انبساطی خرید اوراق قرضه به میزان  30میلیارد یورو توسط
بانک مرکزی اروپا در حالی که فعالن بازار ارز در انتظار اعالم کاهش حجم خریدهای مذکور بودند ،1سبب سقوط ارزش
یورو در مقابل دالر و ین ژاپن شد .دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا با اعالم این خبر ،در خصوص روند کند افزایش تورم
منطقه یورو اظهار نگرانی نمود.
هر چند ارقام بهتر از انتظار رشد اقتصادی انگلستان به تقویت پوند کمک کرد ،اما این امر نتوانست تقویت پوند در
برابر دالر را در پی داشته باشد و در نهایت پوند در مقابل دالر تضعیف گردید.
پیروزی مجدد حزب شینزو آبه در انتخابات پارلمانی ژاپن و انتخاب وی به نخست وزیری این کشور برای سومین
مرتبه متوالی و احتمال باالی ادامه سیاستهای فوق انبساطی پولی توسط بانک مرکزی ژاپن ،سبب شد هفته گذشته ین در
مقابل دالر تضعیف شود .شایان ذکر است؛ در ژاپن بانک مرکزی از دولت مستقل نبوده و از این رو پیرو سیاستهای دولت
است.

این انتظار سبب افزایش موقیعتهای فزونی یورو در هفتههای گذشته شده بود.
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هفته گذشته دالر در مقابل اکثر ارزهای نوظهور به جز روپیه هند و وون کره جنوبی تقویت شد .استقبال خارجی از
اوراق قرضه در هند مهمترین دلیل افزایش تقاضا روپیه در مقابل دالر و تقویت آن بوده است .همچنین رشد بهتر از انتظار
اقتصاد کره جنوبی عامل تقویت ارز این کشور در مقابل دالر بود .شایعه اعمال جریمه علیه  0بانک ترکیهای به علت دور زدن
تحریمها علیه ایران ،به تضعیف ارز این کشور در مقابل دالر منجر شد.

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

 3ماهه 

 ماهه

نامارز

 9ماهه

 21ماهه

دالر

 2/31999

 2/01131

 -

 2/14119

يورو

 -9/31101

 -9/31212

-

 -9/13212

پوند

9/41113

 9/00033

 -

 9/13994

فرانک

 -9/11349

 -9/34139

 -

 -9/01199

ين

 -9/93134

 -9/99399

-

 9/22443

درهم امارات

 2/01233

 2/12233

-

 1/19309

لیر ترکیه

 23/4213

 23/4399

 23/4111

 23/0391

تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 0/71 ،درصد کاهش یافت .نوسانات هفته گذشته
قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  1207/01-12۲0/43دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.
هفته گذشته ،همزمان با رشد شاخصهای سهام امریکا ،روند نزولی بهای طال کلید خورد .پیروزی حزب آقای آبه
در انتخابات ژاپن و احتمال باالی ادامه سیاستهای پولی انبساطی توسط بانک مرکزی این کشور ،تمدید  9ماهه برنامه
خرید اوراق قرضه به میزان  30میلیارد یورو در ماه توسط بانک مرکزی اروپا  ،اظهار نگرانی رئیس بانک مرکزی اروپا از
روند کند افزایش تورم منطقه یورو و احتمال انتخاب آقای تیلور استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد به ریاست فدرال رزرو (تحت
حمایت برخی اعضای کنگره امریکا) به افت قیمت طال کمک کرد .در صورت انتخاب آقای تیلور که معتقد به افزایش سریع
نرخ بهره است ،احتمال تضعیف بیشتر بهای طال وجود دارد .ارقام اقتصادی بهتر از انتظار امریکا و همچنین افزایش تنشها
در خصوص جدایی کاتولونیا از اسپانیا که موجب تقویت دالر شد ،دلیل دیگری برای افت بهای طال بود.
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تحوالت بازار نفت
بهای نفت خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 4/۲۲ ،درصد افزایش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  51/90-53/90دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه در سطح  52/02دالر قرار گرفت .بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه
هفته ماقبل آن 5/17 ،درصد افزایش یافت .هر بشکه نفت خام برنت به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک در دامنه
 57/37-00/44دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه به  5۲/7۲دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده  55/59-50/45دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه در سطح
 50/04دالر قرار گرفت .شایان ذکر است ،بهای نفت اوپک در روز پنجشنبه (آخرین نرخ هفته گذشته) نسبت به جمعه هفته
ماقبل آن 1/۲۲ ،درصد افزایش یافت.
هفته گذشته قیمت نفت افزایش یافت .مهمترین عامل رشد قیمت نفت ،حمایت عربستان از ادامه برنامه کاهش
تولید نفت اوپک بود که در کنار حمایت روسیه از برنامه مذکور در اوایل ماه جاری ،مورد توجه بازار قرار گرفت .وزیر انرژی
این کشور تأکید کرد کاهش ذخایر نفت در کشورهای صنعتی به سطح میانگین پنج سال گذشته ،در مرکز توجه اوپک باقی
خواهد ماند .وی همچنین اعالم نمود با وجود فشارهای بینالمللی بر استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر انرژی ،تا سال 2050
تقاضای نفت  45درصد افزایش خواهد یافت .اعضای اوپک و روسیه  30نوامبر سال جاری در وین با یکدیگر مالقات
خواهند نمود تا در خصوص چگونگی ادامه برنامه کاهش تولید نفت تصمیمگیری نمایند .حمایت برخی از کشورهای مهم در
هفتههای اخیر ،احتمال ادامه کاهش تولید نفت را تقویت نموده است.
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در اوایل هفته گذشته همچنین ،پیشبینی کاهش موجودی ذخایر نفت امریکا و کاهش  7حلقهای چاههای نفت
امریکا و کانادا در هفته ماقبل ،سبب افزایش بیشتر قیمت در بازار نفت شد.
اخالل در صادرات نفت عراق به دلیل درگیری حکومت مرکزی این کشور با منطقه خودمختار کردستان نیز یکی
دیگر از عوامل افزایش قیمت نفت در هفته گذشته بود .صادرات نفت این کشور در ماه جاری روزانه  110هزار بشکه کاهش
یافته که به طور عمده به دلیل کاهش تولید نفت در منطقه کرکوک است .هر چند صادرات نفت این منطقه به  2۲۲هزار
بشکه در روز افزایش یافته اما هنوز تا میزان صادرات معمول گذشته ( 000هزار بشکه در روز) فاصله زیادی دارد.
بر اساس اعالم  ، EIAدر هفته منتهی به  20اکتبر ،ذخایر نفت امریکا بر خالف پیشبینی کاهش  2/0میلیون
بشکهای ۲50 ،هزار بشکه افزایش یافت .با این وجود ،این خبر نتوانست بر قیمتها تأثیر چندانی بگذارد .به ویژه آنکه
افزایش ذخایر نفتی ،همراه با کاهش ذخایر بنزین و سایر معیانات نفتی بود .کاهش ذخایر بنزین در حالی که تولید
پاالیشگاهها افزایش یافته ،نشاندهنده قوی بودن تقاضا در امریکا حتی پس از پایان فصل سفرهای زمینی است.
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 ۲۴ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۲۵ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۲۶ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۲۷ﺍﮐﺘﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

93936
12648
11343
11751
09851
13197
140760
128043
127490
5737
5190
23274
21697

93772
12675
11391
11761
09910
13133
140853
127673
127645
5833
5247
23442
21805

93711
12799
11374
11813
09897
13262
140910
127661
127500
5844
5218
23329
21708

94612
12846
11399
11653
09978
13160
141103
126761
127375
5930
5264



94916
12800
11367
11610
09973
13127
140198
127036
126645
6044
5390
23434
22008

94253
12754
11375
11718
09922
13176
140765
127435
127331
5878
5262
23370
21804

۲۰۱۷/۱۰/۲۷
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

130
137
013
147
131
046
064
071
115
5168
488
045
2567

085
183
095
068
133
017
028
091
108
185
179
108
202

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

* ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

13003

13013

12953

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ



13218

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

13047

174

032
ﴰﺎﺭﻩ۳۲
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

