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خالصه

در امریکا ،سفارش کاالهای بادوام در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر  1/3درصد (کمتر از انتظار) افزایش یافت  .امتا
رشد درآمد و مخارج مصرف شخصی مطلوب بود .مجلس نمایندگان و سنا امریکا ،قانون کاهش مالیات ها را تصویب نموده
و برای امضا به کاخ سفید ارسال کردند.
در منطقه یورو ،تورم در ماه نوامبر مطابق با پیشبینی بازار و آمار مقدماتی 1/5 ،درصد اعالم گردید .مجموع حقتو و
دستمزد اسمی نیروی کار در فصل سوم سالجاری نسب به فصل مشابه سال گذشته  1/6درصد رشد نمود که در مقایسته
با رشد  2درصدی فصل دوم کمتر بود.
در انگلیس ،تولید ناخالص داخلی در فصل سوم سال جاری نسب به فصل مشابه سال گذشته 1/7 ،درصد رشد نمتود.
با این وجود ،اف مصرفخصوصی و کاهش سرمایهگذاری در داراییهای ثاب سبب گردید ضعیفترین رشتد از نخستتین
فصل  2113به ثب برسد.
در ژاپن ،در ماه اکتبر نسب به ماه مشابه سال قبل ،صادرات و واردات به ترتیب  16/2و  17/2درصد رشد نمود .بانت
مرکزی این کشور نیز تغییری در سیاس های پولی اعمال ننمود.
در چین ،شاخص بهای مسکن نوساز در ماه نوامبر نسب به ماه مشابه سال گذشته  5/1درصد رشد نمود و ضعیفترین
نرخ رشد از مارس  2116را به خود اختصاص داد.
انتقاد نمایندگان دموکرات کنگره به تاثیر اندک کاهش مالیات بر اقتصاد امریکا ،کاهش اندک نرخ رشد اقتصادی فصل
سوم امریکا و افزایش موقعی های کسری دالر در دو هفته گذشته سبب تضعیف دالر در مقابل اکثتر ارزهتای جهتان روا و
نوظهور در هفته گذشته شد .در مقابل ،عوامل تضعیف کننده ارزش دالر به تقوی بهای طال کم

نمودند.

هفته گذشته قیم نف اندکی افزایش یاف  .ادامه تعطیلی خط لوله فورتیس جهت تعمیترات ،اظهتارات عربستتان و
روسیه در خصوص مشخص نبودن زمان توقف برنامه کاهش تولید نفت اوپت
اعتصاب ی

و تتدریجی بتودن ختروج از ایتن برنامته،

روزه کارگران صنع نف نیجریه و ادامه درگیریهای عربستان سعودی و یمن سبب افزایش قیم نف شد.

با این حال ،افزایش مجدد تولید نف امریکا رشد قیم را محدود نمود.
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امريکا
سفارش کاالهای بادوام
سفارش کاالهای بادوام در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر  1/3درصد افزایش یاف که  1/7واحد درصد کمتر از
میزان پیشبینی شده بود .البته میزان سفارشات ماه اکتبر نیز از  -1/2به  -1/4درصد مورد تجدید نظر صعودی قرار گرف  .در
ماه نوامبر سفارش هواپیماهای نظامی و غیر نظامی در مقایسه با ماه اکتبر به ترتیب  11/9و  14/5درصد افزایش داش که
مهمترین عامل رشد سفارش کاالهای بادوام بود .بدون در نظر گرفتن اقالم مربوط به حمل و نقل ،سفارش کاالهای بادوام در
ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر  1/1درصد کاهش نشان میدهد .رشد سفارشات مذکور در ماه اکتبر نیز از  1/4به  1/3درصد
مورد بازبینی صعودی قرار گرف  .هر چند سفارش کاالهای بادوام در ماه نوامبر رشدی کمتر از انتظار داشته اما نمیتوان آن را
ضعیف ارزیابی نمود .چرا که تجدید نظر صعودی در ارقام ماه اکتبر سبب شد رشد سفارشات ماه نوامبر کمتر از مقدار مورد
انتظار بازار باشد .نکته بسیار قابل توجه ،رشد مثب سفارش کاالهای بادوام سرمایهای به میزان  2/8درصد اس که میتواند
روند رشد مثب در سایر بخشهای اقتصاد امریکا به خصوص بخش صنعتی را در آینده تضمین نماید .با توجه به روند رشد
بیش از  14درصدی تحویل ماشین آالت و تجهیزات سرمایهای در سه ماهه سوم و رشد مطلوب آنها در ماه اکتبر و نوامبر،
پیشبینی میشود نرخ رشد تحویل ماشین آالت و تجهیزات سرمایهای در سه ماهه چهارم به  8درصد برسد.
درآمد و مخارج مصرف شخصی
در پی افزایش  1/4درصدی درآمدهای شخصی در ماه اکتبر ،در ماه نوامبر نیز درآمدهای شخصی  1/3درصد در
مقیاس ماهانه افزایش یاف و به روند رشد مطلوب خود ادامه داد .در ماه نوامبر بیشترین رشد درآمد شخصی مربوط به افزایش
 1/4درصدی حقو و دستمزدها بوده که حدود  47درصد درآمدهای شخصی را تشکیل میدهد .به نظر میرسد بر خالف روند
چند سال گذشته ،نسب حقو و دستمزدها در مقایسه با سایر اقالم مربوط به درآمدها ،همراه با کاهش نرخ بیکاری ،در حال
افزایش اس  .بعد از حقو و دستمزدها ،بیشترین رشد درآمدهای شخصی از محل رشد  1/7درصدی درآمدهای حاصل از
داراییها و  1/6درصدی درآمد اجاره ایجاد شده اس .
در ماه نوامبر مخارج مصرف شخصی در مقایسه با ماه اکتبر  1/6درصد افزایش یاف که بیش ارقام پیشبینی شده و
رشد  1/2درصدی ماه اکتبر بود .با رشد بهتر از انتظار مخارج مصرف شخصی ،پیشبینی میشود در ماه نوامبر خردهفروشی
رشد خوبی داشته باشد .مخارج انجام شده برای دریاف خدمات در ماه نوامبر  1/4درصد (بیش از انتظار) افزایش داش  .این
بخش  69درصد مخارج مصرف شخصی را تشکیل میدهد .همچنین در ماه نوامبر نرخ پس انداز نسب به ماه اکتبر کاهش
یاف  .با توجه به ارقام اخیر ،پیشبینی میشود در فصل چهارم  ،2117مصرف حداقل  2/8درصد رشد داشته باشد.
2

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

در ماههای اخیر درآمدها و مخارج مصرفی روند رشد مناسبی داشته که به نظر میرسد در حال تاثیر بر شاخصهای
قیمتی اس  .شاخص قیم مخارج مصرف شخصی موسوم به  PCEدر ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر  1/2درصد و در
مقایسه با ماه نوامبر سال گذشته( 1/8 ،بیش از انتظار) افزایش یاف  .شاخص قیم مخارج مصرف شخصی پایه نیز در ماه
نوامبر در مقایسه با نوامبر سال گذشته  1/5درصد افزایش یاف و  1/1واحد درصد بیش از میزان آن در ماه اکتبر بود.
اليحه کاهش مالیاتها
الیحه اصالح قانون مالیات امریکا روز سهشنبه هفته گذشته ،پس از تصویب در مجلس نمایندگان به مجلس سنا
فرستاده شد و در جریان رایگیری در بامداد روز چهارشنبه ،با اختالف کمی به تصویب سنا رسید .الیحه مالیاتها در مجلس
نمایندگان امریکا با  227رای موافق در برابر  213رای مخالف به تصویب رسید .در سنا نیز  51سناتور به آن رای مثب و 48
نفر رای منفی دادند .بنا بر گزارشها در جریان رایگیری در سنا ،مخالفان چندین بار دس به اعتراض زدند و مای

پنس،

معاون رئیسجمهور ،هر بار خواستار حفظ آرامش و بازگش به روند رایگیری شد .دموکراتهای مخالف الیحه اصالح مالیات
میگفتند این قانون فقط به نفع طبقه مرفه جامعه اس .
اصالحات مالیاتی پس از رایگیری نهایی ،باید به امضای دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری امریکا ،برسد .رای مثب
مجلس نمایندگان و سنای امریکا به قانون اصالح مالیاتی ،نخستین دستاورد مهم در حوزه قانونگذاری برای ترامپ در 11
ماه گذشته محسوب میشود .وی پیش از این تالشهایی برای لغو قانون بیمه درمانی کرده بود که موفقی آمیز نبود.
یکی از اهداف این مصوبه ،کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرک های بزرگ از  35به  21درصد اس  .پیشبینیها
حاکی اس که قانون جدید مالیاتی ظرف  11سال آینده 1/5 ،هزار میلیارد دالر به بدهیهای دول این کشور اضافه میکند.
بدهی امریکا در حال حاضر  21هزار میلیارد دالر اس  .پیشبینی شده اس با کاهش مالیاتها ،بخشی از نقدینگی  2/6هزار
میلیارد دالری شرک های بزرگ امریکایی که در خارج از مرزهای این کشور انباش شده ،به داخل امریکا بازگردد .همچنین
برآورده شده کاهش مالیاتها سبب افزایش  4/8درصدی سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی و رشد  1/5درصدی حقو و
دستمزدها در سال  2118شود .البته منتقدان قانون اصالح مالیاتی میگویند به احتمال زیاد ،شرک ها پولی که از پرداخ
کمتر مالیات به دس خواهند آورد را صرف خرید سهام خود 1و به اشتراک گذاشتن سود آن با سهامداران خواهند کرد .آنها
معتقدند احتمال این که این شرک ها پول اضافی را صرف گسترش علمیات اقتصادی کنند ،بسیار پایین اس .

Buy-Back
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منطقه يورو
دول اسپانیا با غیرقانونی خواندن همهپرسی استقالل کاتالونیا در ماه اکتبر سال جاری ،خواستار برگزاری انتخابات
زودهنگام در این منطقه خودمختار شد .بدین ترتیب ،انتخابات مذکور روز پنجشنبه هفته گذشته ( 21دسامبر) برگزار گردید .با
شمارش  99درصد از آرای انتخابات محلی کاتالونیا ،احزاب حامی استقالل این منطقه  71کرسی پارلمان محلی یعنی 2
کرسی بیش از اکثری مطلق را به دس آوردند .این در حالی اس که نتایج شمارش آراء نشان میدهد پس از احزاب حامی
استقالل ،حزب اتحادگرای «شهروندان اسپانیا» بیشترین آراء (حدود  25درصد) را کسب کرده و  37کرسی پارلمان را به دس
آورده اس  .پارلمان کاتالونیا  135کرسی دارد .بنا بر قوانین کاتالونیا ،حزبی که بیشترین آراء را در انتخابات کسب کند ،اجازه
دارد برای تشکیل دول محلی اقدام نماید .ارزش یورو در واکنش به خبر مذکور تضعیف شد .با وجود آن که هنوز نتایج
انتخابات به طور رسمی اعالم نشده ،اکثر نظرسنجیها از پیروزی احزاب استقاللطلب کاتالونیا حکای دارند.
اقتصاد
بر اساس آمار نهایی منتشره ،تورم منطقه یورو در ماه نوامبر سال جاری مطابق با پیشبینی بازار و آمار مقدماتی1/5 ،
درصد اعالم گردید .شایان ذکر اس  ،تورم در ماه اکتبر  1/4درصد گزارش شده بود .در حالی که بهای مواد غذایی در ماه
نوامبر اندکی کاهش یاف  ،رشد ساالنه  4/7درصدی بهای انرژی در آمار تورم تأثیرگذار بود .تورم پایه که نوسانات بهای مواد
غذایی و انرژی در آن لحاظ نمیگردد ،همانند ماه گذشته و مطابق با پیشبینی بازار در سطح  1/9درصد ثاب باقی ماند .در
میان کشورهای عضو منطقه یورو ،آلمان و اسپانیا هر کدام با رشد تورم  1/8درصدی و پس از آنها فرانسه با  1/2درصد رشد،
باالترین میزان تورم را به خود اختصاص دادهاند.
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همان گونه که در نمودار مشاهده میگردد ،نرخ تورم در ماه نوامبر همچنان از نرخ هدف ( 2درصد) بان

مرکزی

کمتر میباشد .اما این رقم نسب به ماه مشابه سال  2116که تورم در سطح  1/6درصد قرار داش  ،به طور قابل مالحظهای
افزایش یافته اس .1
آمار رشد دستمزدها پس از ارقام تورم منتشر شد .بر این اساس ،مجموع حقو و دستمزد اسمی نیروی کار در فصل
سوم سالجاری نسب به فصل مشابه سال گذشته  1/6درصد رشد نمود که در مقایسه با رشد  2درصدی فصل دوم کمتر بود.
از سوی دیگر ،دستمزد ساعتی نیروی کار در فصل سوم سال جاری نسب به فصل مشابه سال قبل 1/6 ،درصد افزایش یاف
که این رقم نیز از رشد  1/8درصدی فصل دوم (باالترین میزان رشد از سه ماهه نخس سال  )2116کمتر بود .در حال حاضر،
تورم ضعیف منطقه یورو ،مشکل اصلی بان

مرکزی اروپا بوده و پیشبینی میگردد نرخ تورم تا پایان سال  2121به رقم

هدفگذاری شده ( 2درصد) نرسد .این بان

رشد قوی

روند رشد دستمزدها را به دق

تح

نظر داشته و امیدوار اس

اقتصادی و افزایش سریع فرص های شغلی ،در نهای منجر به افزایش نرخ دستمزدها و تورم در منطقه یورو شود .شایان ذکر
اس  ،از سال  2113تا کنون حدود  7میلیون فرص شغلی ایجاد شده ،اما رشد دستمزدها محدود بوده و در قالب مسئلهای حل
نشده برای سیاس گذاران باقی مانده اس  .این امر ممکن اس ناشی از کاهش قدرت کنترل بان

مرکزی بر نرخ تورم به

دلیل جهانی شدن باشد .زیرا عرضه ،تقاضا و بازار کار ،در حال بینالمللی شدن میباشند.

آلمان ،موتور پیشران اقتصاد منطقه يورو
شاخص فضای کسب و کار آلمان موسوم به  Ifoاز  117/5واحد ماه نوامبر به  117/2واحد در ماه دسامبر سال
جاری اف نمود .بازار انتظار داش شاخص مذکور در ماه دسامبر به  117/6واحد افزایش یابد .نگرانیهای سیاسی عامل اصلی
اف وضعی آتی کسب و کار بوده و خوشبینیها پیرامون دورنمای بزرگترین اقتصاد منطقه یورو را نیز کاهش داده اس .
همچنین ،شاخص انتظارات آتی کسب و کار از  111واحد ماه نوامبر به  119/5واحد در ماه دسامبر کاهش یاف  .الزم به ذکر
اس ؛ طی ماه دسامبر شاخص انتظارات پیرامون بهبود وضعی کسبوکار در میان تولیدکنندگان و عمدهفروشان اف نموده،
اما در میان سازندگان و خردهفروشان رشد یافته اس .

 1شایان ذکر اس  ،به دلیل رشد  9/2درصدی بهای انرژی ،تورم در ماه فوریه سال جاری به  2درصد رسید .اما ماریو دراگی اظهار داش  ،این افزایش موقتی و
غیرپایدار بوده و بان

مرکزی نباید تغییری در سیاس های فو انبساطی اعمال نماید.
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انگلستان
مارک کارنی ،رئیس بان

مرکزی انگلیس که ریاس هیأت ثبات مالی گروه  21را نیز بر عهده دارد ،روز سهشنبه

اظهار داش  :وی انتظار دارد قانونگذاران جهان پیرامون ارزهای رمزنگار 1و نقش آتی بان های مرکزی در ارزهای دیجیتال
بحث نمایند .کارنی افزود« :از نظر ما در حال حاضر افزایش ارزش بی کوین 2مسئلهای برای ثبات سیستم مالی نبوده و به
سیستم مالی وصل نمیباشد .قانونگذاری در مورد ارزهای رمزنگار وظیفه اصلی بان

مرکزی انگلیس نیس ».

هفته گذشته کمیسیون اروپا پس از انجام هماهنگیهای الزم با نخس وزیر انگلیس اعالم کرد ،آخرین فرص لندن
برای ترک کامل این اتحادیه پایان سال  2121میباشد .کمیسیون اروپا تاکید کرد ،بروکسل این تاریخ را حتی برای ی
تمدید نخواهد کرد و بدون ش

روز

خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا باید تا موعد مقرر صورت پذیرد.

به گفته مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا ،به دلیل آن که اتحادیه میبایس از سال  2121روند تنظیم بودجه تا 7
سال آتی را شروع کند؛ بدین ترتیب ،خروج کامل انگلیس از این اتحادیه تا پایان سال  2121ضروری اس .
اقتصاد
بر اساس آمار نهایی منتشره ،تولید ناخالص داخلی در فصل سوم سال جاری نسب به فصل مشابه سال گذشته1/7 ،
درصد رشد نمود .بازار انتظار رشد اقتصادی  1/5درصدی را داش  .با وجود رشد بیش از انتظار اقتصاد انگلیس در فصل سوم،
اف مصرفخصوصی و کاهش سرمایهگذاری در داراییهای ثاب سبب گردید ضعیفترین رشد از نخستین فصل  2113به
ثب برسد .الزم به ذکر اس  ،رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی در فصل دوم ،از  1/5به  1/9درصد مورد تجدیدنظر صعودی
قرار گرف  .تولید ناخالص داخلی در فصل سوم نسب به فصل قبل 1/4 ،درصد رشد داش که  1/1واحد درصد از فصل دوم
بیشتر بود .اما به دلیل نگرانیها پیرامون برکسی  ،این رقم همچنان از رشد  1/7درصدی فصل پایانی  ،2116کمتر میباشد.
بر اساس آمار بازنگری شده ،سرمایهگذاری در کسب و کار در فصل سوم سالجاری نسب به فصل قبل 1/5 ،درصد
رشد داش  .این رقم بیش از رشد مورد انتظار بازار و آمار مقدماتی ( 1/2درصد) بود .رشد  1/9درصدی بخش ساخ و ساز و
افزایش  1/8درصدی محصوالت فکری تا حد زیادی در رشد مذکور مؤثر بودند که به واسطه اف تولید تجهیزات حمل و نقل
( 6/5درصد) تعدیل گردید .طبق اعالن اداره آمار ملی انگلیس کسری حساب جاری این کشور از  25/8میلیارد پوند در فصل
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دوم سال به  22/8میلیارد پوند در فصل سوم کاهش یاف  .در واقع آمار مذکور به اختالف پرداخ های داخل و خارج کشور
اشاره داشته و کاهش کسری آن به مفهوم افزایش درآمدهای ناشی از سرمایهگذاریهای خارجی میباشد.

ژاپن
صادرات ژاپن در ماه نوامبر پس از تعدیالت فصلی با  16/2درصد رشد نسب به ماه مشابه سال قبل به  6/852هزار
میلیارد ین (باالترین رقم از سپتامبر  )2118رسید .ماه اکتبر صادرات  14درصد افزایش یافته بود و انتظار میرف در ماه نوامبر
 14/6درصد افزایش یابد .افزایش صادرات در گروههای کاالیی ماشینآالت ،ساخ و ساز و تولیدات کارخانهای و افزایش رشد
تقاضای چین ،عوامل اصلی افزایش رشد صادرات ژاپن اعالم شده اس  .در میان شرکای تجاری ،صادرات به چین (25/1
درصد) ،کره جنوبی (  21/5درصد) ،امریکا ( 13درصد) و اتحادیه اروپا ( 13/3درصد) افزایش یاف .
واردات ژاپن در ماه نوامبر پس از تعدیالت فصلی با  17/2درصد افزایش به  6/488هزار میلیارد ین (باالترین رقم از
ژوئیه  )2115رسید .این رشد کمتر از رشد  18/9درصدی ماه اکتبر و رشد  18درصدی مورد انتظار بود .افزایش واردات سوخ
و ماشینآالت الکترونی  ،عوامل اصلی رشد واردات بودند .در میان شرکای تجاری ،واردات از خاورمیانه (  23درصد) ،چین
( 21/6درصد) ،امریکا ( 12/3درصد) و اتحادیه اروپا ( 6/8درصد) افزایش یاف  .با توجه به آمار منتشره در ماههای اکتبر و
نوامبر ،در صورت حفظ روند فعلی ،پیشبینی میشود صادرات و واردات در فصل چهارم به ترتیب  2و  1درصد نسب به فصل
مشابه سال قبل افزایش پیدا کند .به این ترتیب ،انتظار میرود در فصل چهارم خالص صادرات منجر به ادامه روند رشد
اقتصادی گردد.
بان

مرکزی در نشس دو روزه سیاس پولی در روز پنجشنبه ،با  8رأی موافق در برابر ی

رأی مخالف ،تصمیم به

ادامه سیاس های قبلی گرف  .به این ترتیب ،نرخ بهره کوتاه مدت در سطح  – 1/1درصد و نرخ بازده هدف اورا دولتی ده
ساله در محدوده صفر درصد باقی ماند .آقای کورودا  -رئیس بان
رشد اقتصادی ادامه یابد ،اما سیاس های این بان

مرکزی  -تأکید نمود هر چند انتظار میرود روند مالیم

تا زمان عدم حصول نرخ تورم هدف ( 2درصد) تداوم خواهد یاف .

چین
شاخص بهای مسکن نوساز در ماه نوامبر نسب به ماه مشابه سال گذشته  5/1درصد رشد نمود .شاخص مذکور در
برای بیس و ششمین ماه متوالی از سیر صعودی برخوردار بود .اما ضعیفترین رشد از مارس  2116را به خود اختصاص داد.
الزم به ذکر اس ؛ رشد شاخص مذکور برای ماه اکتبر  5/4درصد گزارش شده بود .بهای مسکن در شهرهای پکن و شانگهای
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طی ماه نوامبر هر کدام  1/2درصد کاهش نشان دادند .در مقیاس ماهانه ،بهای مسکن در ماه نوامبر همانند ماه قبل1/3 ،
افزایش یاف .
نرخ بهره يوآن چین در آخرين روز کاری هفته گذشته
دوره
نرخ بهره

شايبور
(بین بانکی)

يکشبه
 1/0216

يوآن مرجع

 ماهه

 3ماهه 

 9ماهه

 21ماهه

 4/8968

 4/8098

 4/1602

 4/1489

 -

 -

 -

 4/30

کره جنوبی
چین در اعتراض به استقرار سامانه ضد موشکی امریکا در خاک کره جنوبی ،انجام سفرهای تفریحی را برای اتباع
چینی به مقصد کره جنوبی دوباره ممنوع کرد .این امر پس آن رخ داده که چین این ممنوعی را قبل سفر رییس جمهور کره
جنوبی به این کشور برای مدتی لغو کرده بود .بدین ترتیب ،کره جنونی نگران کاهش درآمدهای توریستی در سال آینده اس .

روسیه
آقای الکسی کوردین ،رئیس اجرایی مرکزی مطالعات استراتژی

روسیه ،با توجه به کندی تحوالت ساختاری در

اقتصاد این کشور ،پیشبینی نموده اقتصاد روسیه در سال  2118بین  1/5تا  2درصد رشد داشته باشد که با پیشبینی بان
مرکزی روسیه در این خصوص مطابق دارد .خردهفروشی ماه نوامبر در این کشور در مقایسه با ارقام سال گذشته  2/7درصد
افزایش یاف که کمتر از رشد  3/5درصد مورد انتظار بود .تولیدات صنعتی روسیه نیز در همین مدت  3/6درصد (بیش از انتظار
بازار) اف نمود .ممکن اس در فصل چهارم رشد اقتصادی این کشور در مقایسه با فصل سوم کمتر باشد.
تحوالت بازار ارزهای عمده

روز جمعه گذشته نسب به جمعه ماقبل آن ،ارزش دالر در برابر ین  1/6درصد تقوی و در برابر فران

سوئیس 1/21

درصد تضعیف شد .در همین مدت ،ارزش یورو و پوند انگلیس در برابر دالر امریکا به ترتیب  1/97درصد و  1/31درصد تقوی
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گردیدند .به نرخهای پایان وق بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  1/1782-1/1876دالر و هر پوند در
محدوده  1/3363-1/3385دالر در نوسان بود .هر دالر نیز در دامنه  112/54-113/39ین متغیر بود.

عوامل تقويت دالر در مقابل ساير ارزها
 رشد مطلوب سفارش کاالهای بادوام ،درآمد و مخارج مصرف شخصی در امریکا
عوامل تضعیف دالر در مقابل ساير ارزها
 انتقاد نمایندگان دموکرات کنگره به تاثیر اندک کاهش مالیات بر اقتصاد امریکا
 کاهش اندک نرخ رشد اقتصادی فصل سوم امریکا
 افزایش موقعی های کسری دالر در دو هفته گذشته
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هفته گذشته ،شاخص دالر در مقایسه با هفته ماقبل با  1/62درصد کاهش به  93/347واحد در روز جمعه رسید .در
سه روز ابتدای هفته ،دالر از انتشار اخباری درخصوص تصویب قانون کاهش مالیاتهای امریکا ،تاثیر مثب چندانی نگرف .
انتقاد نمایندگان دموکرات کنگره به تاثیر اندک کاهش مالیات بر اقتصاد امریکا در مقابل افزایش قابل توجه کسری بودجه
دول  ،سبب تضعیف دالر شد .مجلس نمایندگان که اکثری آن را جمهوریخواهان در اختیار دارند ،الیحه اصالح شده قانون
کاهش مالیاتها را تصویب و به مجلس سنا ارسال نمود .تصویب این قاتون در مجلس سنا نیز کم

چندانی به تقوی دالر

نکرد .کاهش اندک نرخ رشد اقتصادی فصل سوم امریکا در بازبینی نهایی در مقایسه با ارقامی که از قبل اعالم شده بود تا
حدودی به ادامه روند نزولی دالر در اواخر هفته کم

کرد .در واقع بعد افزایش نرخ بهره کلیدی توسط بان

مرکزی امریکا

در دو هفته قبل ،موقعی های کسری دالر رو به افزایش نهاد که سبب تضعیف عمومی دالر در اکثر روزهای هفته گذشته شد.
البته روز جمعه ،رشد مطلوب سفارش کاالهای بادوام ،درآمد و مخارج مصرف شخصی در امریکا سبب شد دالر بخشی از اف
هفته گذشته را جبران نماید.
روز جمعه ،یورو در مقابل دالر تضعیف شد .کسب  71کرسی از  135کرسی پارلمان محلی کاتولونیا اسپانیا توسط
حزب جدایی طلب در انتخابات زود هنگام ،احتمال جدایی دوباره کاتولونیا از این کشور را مطرح نمود.
هفته گذشته رئیس بان

مرکزی ژاپن اعالم کرد این بان

عجلهای برای کاهش سیاس های فو انبساطی خرید

دارایی و تزریق نقدینگی ندارد .این خبر سبب تضعیف ین در روز سهشنبه شد و در پایان هفته نیز تقوی ارزش ین را بسیار
محدود ساخ  .در این مدت ،نرخ دالر در مقابل اکثر ارزهای نوظهور تضعیف شد .ضعف عمومی دالر دلیل این تضعیف بوده
اس .
نرخ بهره اليبور ارزها در آخرين روز کاری هفته گذشته
بهره (درصد)

 3ماهه 

 ماهه

نامارز

 9ماهه

 21ماهه

دالر

 2/08011

 2/83303

 -

 1/26120

يورو

 -6/38412

 -6/31612

-

 -6/14401

پوند

6/02032

 6/01160

 -

 6/10106

فرانک

 -6/10086

 -6/00266

 -

 -6/03606

ين

 -6/61101

 6/62133

-

 6/21433

درهم امارات

 2/16333

 2/91101

-

 1/48021

لیر ترکیه

 24/9431

 20/2010
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تحوالت بازار طال
بهای طال در جمعه هفته گذشته نسب به جمعه هفته ماقبل آن 1/47 ،درصد افزایش یاف  .نوسانات هفته گذشته
قیم طال در بازار نیویورک در محدوده  1261/86-1273/61دالر برای هر اونس در نرخ های پایانی ثب شد.
هفته گذشته ،نااطمینانیها درخصوص تصویب قانون کاهش مالیاتها در امریکا و افزایش انتقادها از عدم تاثیر این قانون بر
بهبود رشد اقتصادی این کشور از سوی منتقدین دموکرات کنگره ،همزمان با تضعیف دالر سبب تقوی بهای طال شد .حتی
بعد از تصویب این قانون در مجلس نمایندگان و مجلس سنا ،دالر به روند نزولی ادامه داد و بهای طال نیز افزایش یاف .
کاهش اندک رشد اقتصادی فصل سوم امریکا در بازبینی نهایی ،به تقوی ارزش طال کم

کرد .در روز جمعه نیز با وجود

افزایش محدود ارزش دالر ،بهای طال افزایش یاف  .در انتخابات زود هنگام محلی در کاتولونیا اسپانیا ،حزب جدایی طلب اکثر
کرسیهای پارلمان را به دس آورد تا بار دیگر شایعه استقالل این منطقه از اسپانیا مطرح شود.

تحوالت بازار نفت
بهای نف خام پایه امریکا در جمعه هفته گذشته نسب به جمعه هفته ماقبل آن 2/14 ،درصد افزایش یاف  .به
نرخهای پایان وق بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نف خام پایه آمریکا در محدوده  56/46-58/47دالر معامله گردید و
متوسط هفتگی بهای هر بشکه در سطح  57/71دالر قرار گرف  .بهای نف برن در جمعه هفته گذشته نسب به جمعه
هفته ماقبل آن 3/21 ،درصد افزایش یاف  .هر بشکه نف

خام برن

به نرخهای پایان وق

بازار نیویورک در دامنه

 63/41-65/25دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه به  64/36دالر رسید .به نرخهای پایان وق بازار نیویورک،
بهای هر بشکه نف خام اوپ

در محدوده  61/64-62/16دالر معامله گردید .متوسط هفتگی بهای هر بشکه در سطح
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 61/84دالر قرار گرف  .شایان ذکر اس  ،بهای نف اوپ

در روز چهارشنبه (آخرین نرخ هفته گذشته) نسب به جمعه

هفته ماقبل آن 1/11 ،درصد افزایش یاف .
هفته گذشته ،قیم نف افزایش یاف  .عربستان سعودی و روسیه اعالم نمودند هنوز برای صحب از زمان توقف
برنامه کاهش تولید نف بسیار زود اس و خروج اوپ

از برنامه مذکور نیز به صورت تدریجی و آهسته خواهد بود .اظهارات

این دو کشور و ادامه تعطیلی خط لوله فورتیس (یکی از خطوط انتقال نف اصلی در دریای شمال) جه تعمیرات ،مهمترین
دالیل افزایش قیم نف بودند .این خط لوله که روزانه  451هزار بشکه نف را از دریای شمال به اسکاتلند انتقال میدهد،
هفته ماقبل به دلیل نش نف به طور کامل تعطیل شد .پیشبینی شده تعمیرات آن بین دو تا چهار هفته طول کشیده و از
اوایل ژانویه سال آتی به چرخه انتقال نف

بازگردد .به عالوه ،اعتصاب ی

روزه کارگران صنع

نف

نیجریه و ادامه

درگیریهای عربستان سعودی و یمن نیز سبب تقوی روند صعودی قیم نف شدند.
در هفته گذشته همچنین پیش بینی  APIدرخصوص کاهش  5/2میلیون بشکه ای ذخایر نف امریکا برای پنجمتین
هفته متوالی ،منجر به افزایش قیم نف شد .آمار رسمی  EIAنیز نشان داد هفته ماقبل ذخایر نف امریکا بتا  6/5میلیتون
بشکه کاهش (بیش از میزان مورد انتظار) به  436میلیون بشکه و پایین ترین سطح از اکتبر  2115رسیده که منجر به افزایش
بیشتر قمی شد .هرچند افزایش تولید نف امریکا به  9/79میلیون بشکه در روز ،رشد قیم نف را محدود نمود.
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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
 ۱۵ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

93.932
1.2867
112.61
1.1748
0.9908
1.3322
1.41406
1255.12
1254.60
63.23
57.30
24652
22553

93.738
1.2840
112.93
1.1773
0.9897
1.3365
1.41235
1250.34
1247.26
63.40
57.21
24527
22762

13104

13121

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 ۱۳۹۶/۱۰/۰۱

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 ۱۸ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۱۹ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
 ۲۰ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﺟﻤﻌﻪ
 ۲۲ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ

93.695
1.2864
112.54
1.1782
0.9855
1.3383
1.41304
1261.87
1260.60
63.41
57.16
24792
22902

93.441
1.2882
112.89
1.1840
0.9849
1.3385
1.41394
1260.86
1260.35
63.80
56.46
24755
22868

93.313
1.2834
113.39
1.1873
0.9868
1.3375
1.41516
1265.26
1264.55
64.56
58.09
24727
22892

93.278
1.2739
113.33
1.1876
0.9883
1.3385
1.41592
1266.35
1265.85
64.76
58.33
24782
22866

93.347
1.2728
113.29
1.1862
0.9887
1.3363
1.41572
1273.61
1268.05
65.25
58.47
24754
22903

93.345
1.2809
113.09
1.1847
0.9868
1.3378
1.41476
1265.59
1263.88
64.36
57.70
24762
22886

۲۰۱۷/۱۲/۲۲
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
**ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

***ﻫﻔﺘﮕﻲ

-0.62
-1.08
0.60
0.97
-0.21
0.31
0.12
1.47
1.07
3.195
2.04
0.42
1.550

-0.42
-0.24
0.14
0.62
-0.29
0.10
0.17
1.22
1.33
1.50
0.85
0.96
0.54

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

* ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

13312

13216

13069

** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ

13110

13073

*** ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﮕﻲ

13156

-0.23

0.27
ﴰﺎﺭﻩ۴۰
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

