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وضع ارزهاي عمده و نرخ هاي بهره  :روزدوشنبه ،ماریو دراگی ،رییس بانک مرکزی اروپا پیشبینی کرد؛ در پی توقف برنامه بازخرید اوراق قرضه این بانک با هدف تحریک اقتصاد ،تورم منطقه یورو
به شدت افزایش خواهد یافت .از این رو ،نرخ یورو در برابر دالر پس از افزایش به باالترین سطح  ۳ماه اخیر ( ،)/۱/۱/۱در نهایت با  ۱۱/درصد رشد به  /۱/۱۱۱رسید .شایان ذکر است؛ طی  /۱روز گذشته ،به
دلیل انتشار آمارهای قوی از اقتصاد اروپا ،نرخ یورو در برابر دالر  ۵۱۱درصد رشد داشته است .به موجب انتظارات پیرامون افزایش نرخهای بهره آمریکا در هفته جاری ،نرخ دالر در برابر ین با  ۱۱/درصد
افزایش به  //۵۱۱۱رسید .پس از آن که چین ضمن متهم نمودن آمریکا به زورگویی ،اعالم کرد؛ به دنبال نتیجهای قابل قبول در مذاکرات تجاری با آمریکا میباشد ،روند کاهشی شاخص دالر طی  ۵هفته
گذشته متوقف و با اندکی تغییر به  ۴۹۱/۴۵رسید.
فلزات قيمتي :روز دوشنبه ،در پی اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا ،شاخص دالر تضعیف شد .اما از آنجایی که حجم معامالت پیش از نشست بانک مرکزی آمریکا در هفته جاری بسیار کم بود؛ بهای
طال اندکی افزایش یافت .در این روز ،بهای نقدی طالی و بهای طالی قراردادهای آتی آمریکا تحویل ماه دسامبر به ترتیب  ۱۱۱۹و  ۱۱۳درصد تقویت شد .همچنین در این روز ،حجم معامالت بازارهای آسیا
نیز به دلیل تعطیلی بازارهای ژاپن و چین پایین بود .مطابق آمارهای منتشره در روز جمعه؛ در هفته منتهی به  /۱سپتامبر ،معاملهگران خالص موقعیتهای فروش طال در بازار قراردادهای کامرز را افزایش دادند .در
پایان معامالت این روز ،بهای نقره ،پالتین و پاالدیوم به ترتیب  ۱۱۳ ، ۱۱۳و  ۱۱۴درصد تقویت شد.
نفت خام :روز دوشنبه ،در پی رد هرگونه افزایش فوری تولید نفت از سوی عربستان و روسیه علیرغم درخواستهای ترامپ برای افزایش عرضه جهانی ،بهای نفت برنت با بیش از  ۳درصد رشد به باالترین
سطح چهار سال اخیر( ۱۱دالر در هر بشکه) رسید .روز یکشنبه ،نشست کشورهای عضو و غیر عضو اوپک از قبیل روسیه در الجزایر بدون هیچ بیانیه رسمی برای هرگونه افزایش عرضه به منظور جبران کاهش
تولید ایران ،خاتمه یافت .موسسه جی پی مورگان اعالم کرد؛ تحریمهای آمریکا علیه ایران میتواند سبب کاهش  /۱۱میلیون بشکه نفت در روز شود  .این در حالی است که مرکوریا درخصوص کاهش ۵
میلیون بشکهای نفت در بازار هشدار داده است .در این روز ،ذخایر نفت تجاری آمریکا در پایینترین سطح از اوایل  ۵۱/۱قرار داشتند .در حالی که تولید نفت آمریکا در حدود باالترین سطح تاریخی (//
میلیون بشکه در روز) قرار دارد ،میزان تولید نفت این کشور به دلیل کاهش حفاریهای نفتی تقلیل یافت .در معامالت پایانی ،بهای نفت برنت و نفت آمریکا به ترتیب ۵۱۹۱و  /۱۳۱دالر رشد کرد.
بورس وال استريت  :روز دوشنبه ،اعمال دور جدید تعرفهها توسط چین و آمریکا و گمانهزنیهای گسترده پیرامون افزایش نرخهای بهره آمریکا ،موجب تضعیف شاخص اس اند پی  ۱۱۱و داوجونز
گردید .در این روز ،شاخص بخش کاالهای مصرفی اساسی و مسکن (بخشهای متاثر از تغییرات نرخ بهره) به ترتیب  /۱۱و  /۱۴درصد تضعیف شد .به دلیل معافیت محصوالت اپل از تعرفههای وارداتی جدید
چین ،ارزش سهام شرکت مذکور با  /۱۹درصد افزایش ،موجب تقویت  ۱۱۳درصدی شاخص بخش فنآوری گردید .همچنین ،به دلیل افزایش بهای نفت به سطح باالی  ۱۱دالر در هر بشکه ،شاخص بخش
انرژی شاخص اس اند پی تقویت شد .در معامالت پایانی این روز ،شاخصهای میانگین صنعتی داوجونز ،اس اند پی ۱۱۱و ترکیبی نزدک به ترتیب با  ۱۱۳۱ ، ۱۱۱۱و ۱۱۱۱درصد کاهش به ، ۱۱۱۵۱۱۱۵
 ۵۴/۴۱۳۱و  ۵۱۱۱۴۴۳واحد رسیدند.
بورس اوراق بهادار تهران :به گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل قیمت سهام در روز دو شنبه  ۵مهر ماه  /۳۴۱به رقم  /۱۱۱۵۹۱۱واحد رسید که نسبت به شاخص کل روز یکشنبه  /مهر
ماه  /۳۴۱به میزان  ۳۱۱۵۱۱واحد افزایش داشت.
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احتمال افزايش مجدد نرخهاي بهره کانادا
خبرگزاری رویترز ،مورخ -)/۳۴۱۱۱۱۱۳۱( ۵۱/۱۱۱۴۱۵/علیرغم افت نرخ تورم کانادا به  ۵۱۱درصد در ماه اوت ،تورم از نرخ
هدف بانک مرکزی این کشور( ۵درصد) باالتر قرار گرفت .این امر انتظارات برای افزایش مجدد نرخهای بهره کانادا در ماه
اکتبر توسط بانک مرکزی این کشور را تقویت کرد.
روز جمعه ،استاتیستیکس کانادا اعالم کرد؛ به دلیل افت سرعت افزایش قیمتهای بنزین ،نرخ تورم از سطح  ۳درصد در ماه
ژوئیه کاهش داشته است .این نرخ منطبق بر پیشبینی تحلیلگران شرکتکننده در نظرسنجی رویترز بود.
شایان ذکر است؛ بانک مرکزی کانادا که نرخهای بهره را از ژوئیه  ۵۱/۱تاکنون چهار مرتبه افزایش داده ،همچنان نرخ ۵
درصدی را برای تورم هدف در نظر گرفته است .تاریخ نشست بعدی این بانک برای تعیین نرخ بهره ۵۹ ،اکتبر است.
قبل از انتشار آمار نرخ تورم ،شاخص نرخ بهره شبانه که منعکس کننده انتظارات بازار پیرامون افزایش نرخهای بهره در ماه
اکتبراست ،از  ۱۹۱۹۱به  ۱۱۱۱۹درصد افزایش یافت.
ماه جاری ،بانک مرکزی کانادا اعالم کرد؛ به دلیل از بین رفتن تاثیر افزایشهای قبلی قیمتهای بنزین ،نرخ تورم این کشور
اوایل سال  ،۵۱/۴به سطح  ۵درصد بازخواهد گشت.
کلیه شاخص های نرخ تورم پایه بانک مرکزی در ماه اوت سال جاری ،برای اولین بار از فوریه  ،۵۱/۵باالی  ۵درصد قرار
گرفت .شاخص ( CPI Commomمعیار نرخ تورم بانک مرکزی کانادا) از  /۱۴درصد در ماه ژوئیه به  ۵درصد در ماه اوت
افزایش یافت.
مقرر است استفان پولوز ،رئیس بانک مرکزی کانادا در روز  ۵۱سپتامبر،کنفرانس خبری و سخنرانی داشته باشد.
پس از انتشار آمار ،نرخ دالر کانادا در برابر دالر آمریکا به سطح  /۱۵۱۴/تقویت شد.
آمار استاتسکان نشان داد؛ در مقیاس ساالنه؛ قیمتهای بنزین از  ۵۱۱۹درصد در ماه ژوئیه به  /۴۱۴درصد در ماه اوت کاهش
یافته است.
همچنین ،قیمت کاالهای مصرفی در ماه اوت نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۳۱۱درصد رشد داشته که با رشد  ۹۱۹درصدی ماه
ژوئیه قابل مقایسه است.
استاتسکان با انتشار گزارش جداگانهای اعالم کرد؛ به دلیل فروشهای بیشتر بخش آشامیدنیها و خوراکیها و بنزین ،خرده
فروشی کانادا در ماه ژوئیه  ۱۱۳درصد رشد داشته است .تحلیلگران شرکتکننده در نظر سنجی رویترز ،افزایش  ۱۱۹درصدی
این بخش را پیشبینی کرده بودند.

