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خالصه
هفته گذشته با انتشار ارقام رشد اقتصادی ضعیف سه ماهه نخست امریکا آغاز شد .اقتصاد امریکا تنها  0/2درصد در دوره ساالنه در
این مدت رشد کرد .بخش تولید تحت فشار باقی ماند .هرچند شاخص کارخانهای موسسه مدیریت عرضه که فعالیتهای کارخانهای
سراسر کشور را زیر نظر دارد در ماه آوریل در محدوده انبساطی یعنی  55/5واحد قرار گرفت .اما این انبساط محدود و کند گزارش شده
است .شاخص اعتماد مصرفکننده در ماه آوریل  6/2واحد کاهش یافته است .عمده نگرانی پاسخدهندگان در مورد کاهش اعتماد به
عدم خوشبینی در مورد بازار کار مربوط بوده است .البته آمار هفتگی متقاضیان جدید بیمه بیکاری در سطوح پایین قرار داشته و شاخص
هزینه اشتغال نیز افزایش یافته که تصویر خوشایندی از بازار کار را نشان میدهد.
در پی اعمال سیاستهای انبساطی و فوق انبساطی از سوی بانک مرکزی اروپا ،در منطقه یورو با افزایش تورم از سطح منفی به
صفر درصد در ماه آوریل ،خطر تورم منفی تا حد زیادی از بین رفته است .اما بیکاری هنوز باال بوده و اعتماد اقتصادی کاهش یافته
است .در مقابل برای اولین بار طی  43ماه گذشته میزان وامدهی به بخش خصوصی توسط سیستم بانکی افزایش یافت.
مهمترین ارقام اقتصادی هفته گذشته در انگلستان ،رشد اقتصادی فصل نخست بود .اقتصاد با ثبت رشد  0/4درصدی نشان داد که
بسیاری از بخشها در دوره مذکور با کاهش رشد مواجه شدهاند .به عالوه تعداد وامهای رهنی نیز در ماه مارس افت نمود .تنها شاخص
اعتماد مصرفکننده بود که در سطوح باالی پیشین خود تثبیت گردید.
بانک مرکزی ژاپن رسیدن به هدف تورم متوسط دو درصدی را تا نیمه اول سال  2056به تعویق انداخت .در حالی که آمار بیکاری
در ژاپن به سطح مطلوبی رسیده اما هنوز مخارج مصرفی و سرمایه گذاری یکی از مشکالت آن است .به طوری که هفته پیش آمار
خرید بازار مسکن نشان دهنده افت چشمگیر در یک سال گذشته داشت.
در بازار ارز ،نوسانات اسعار به ضرر دالر رقم خورد .ارقام ضعیف از اقتصاد امریکا همچون رشد اقتصادی اندک در فصل نخست
 2055که احتمال افزایش نرخ بهره را عقب انداخت از یک سو و تغییرات مثبت در تیم مذاکره کننده بر سر بحران بدهی در یونان از
سوی دیگر به تضعیف دالر در این هفته منجر گردید.
بهای طال در دو روز ابتدایی هفته همانطور که پیش بینی شده بود ،افزایش داشت و با  4درصد رشد به سطوح باالیی بازه قیمتی دو
ماهه خود رسید و پس از رسیدن بدان نزولی شد.
متوسط بهای جهانی نفت خام در مقایسه با متوسط آن در هفته ماقبل افزایش داشت .کاهش ذخایر نفتی منطقه کوشینگ ،افزایش
کمتر از انتظار ذخایر تجاری امریکا و تعویق افزایش نرخ بهره کلیدی امریکا حداقل تا ماه سپتامبر از جمله مهمترین دالیل افزایش
بهای جهانی نفت خام بود.
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بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي عمده

آمريکا
سرانجام رشد اقتصادی امریکا در زمستان سخت  2055اعالم شد .همانطور که انتظار میرفت بزرگترین اقتصاد جهان در
سه ماهه نخست سال رشد چندانی نداشت .اعالم شد که رشد اقتصادی سه ماهه نخست در دوره ساالنه تنها  0/2درصد (در
مقایسه با رشد  2/2درصدی سه ماهه پایانی سال قبل) بوده و جزئیات گزارش نیز حاکی از ضعف گسترده در بیشتر بخشهای
اقتصادی در این دوره است .رشد مخارج شخصی(مصرف شخصی) به کمتر از نصف میزان خود در فصل پایانی سال 2053
( 5/9در مقابل  3/3درصد) کاهش یافته است .کاهش فعالیتها در بخش انرژی به ویژه سرمایهگذاری در حفاری ،باعث
کاهش سرمایهگذاری کسب و کار به میزان  24درصد در سه ماهه نخست سال در دوره ساالنه شده است .تقویت دالر و
اعتصابات در بنادر غربی در این مدت نیز به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شد .به طوری که  5/4درصد از صادرات در این
دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت .تنها بخش عمدهای که در سه ماهه نخست رشد داشت موجودی انبار بود
که  0/7درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت .با این حال همانطور که پیشتر نیز گفته شد عمده عوامل تأثیر
گذار بر کاهش رشد اقتصادی در این دوره موقت بوده که یا تاکنون از بین رفته و یا در حال از بینرفتن است و نمیتوان از
آنها به عنوان مشکالت اساسی که اقتصاد کالن با آنها رو به رو است ،نام برد .مخارج شخصی در ماه مارس نسبت به ماه
قبل  0/3درصد رشد داشته است .شرایط درآمدی بازار کار در ماه مارس نسبت به ماه قبل بهبود یافته به طوری که دستمزد و
حقوق در این ماه  0/2درصد باالتر قرار گرفته است.
اعتماد مصرفکننده در ماه آوریل  6/2واحد کاهش یافت و به پایینترین میزان از دسامبر گذشته رسید .از نظر
پاسخ دهندگان به بررسی انجام شده ،اعتماد هم به شرایط فعلی و هم افق زمانی بلندتر کاهش یافته است .ضمن اینکه
خوشبینی کمتری در مورد بازار کار وجود دارد .این موضوع برخالف سایر گزارشهایی است که در حال حاضر از اشتغال و
بازار کار دریافت میشود .تعداد متقاضیان جدید دریافت بیمه بیکاری در هفته گذشته کمترین میزان طی  55سال اخیر بوده و
با حذف نوسانات هفتگی ،میانگین  3هفتهای این شاخص نیز وضعیت مشابهی را نشان میدهد .از سوی دیگر ،همانطور که
اشاره شد نرخ رشد دستمزد پس از مدتها کاهش ،در ماه مارس افزایش یافته و شاخص هزینه اشتغال نیز در سه ماهه نخست
 0/7درصد نسبت به سه ماهه قبل باالتر بوده که بخش عمده آن مربوط به دستمزد و مزایای کار است .بر اساس این شاخص،
هزینه اشتغال در این مدت  2/9درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته ،حال آنکه رشد این شاخص در  5سال
گذشته در بهترین حالت بیشتر از  2/0درصد نبوده است .در مجموع یکی از مهمترین نگرانیهای فدرال رزرو در مورد لختی
بازار کار عدم افزایش دستمزدها بود که به نظر میرسد بر طرف شده است .گفتنی است افزایش دستمزد و هزینهها در بازار کار
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میتواند نرخ تورم را به سطح هدفگذاری شده  2/0درصدی مورد نظر نزدیک کرده و موقعیت فدرال رزرو برای اجرای
سیاست خروج از سیاست پولی آسان را مستحکم نماید .گفتنی است نرخ تورم ساالنه در ماه مارس  -0/5درصد اعالم شده
است .البته نرخ تورم مورد توجه فدرال رزرو  5PCEپایه است که در ماه مارس رشد  5/4درصدی را به ثبت رسانده است.
شایان ذکر است تقویت بازار کار و افزایش دستمزدها مهمترین عامل برای رشد تورم پایه و رسیدن آن به سطح هدفگذاری
شده  2/0درصدی میباشد.
اطالعات اخیر بازار مسکن ،دیدگاه فدرال رزرو در مورد افزایش رشد اقتصادی در ادامه سال جاری میالدی را پشتیبانی
مینماید .در سه ماهه نخست سال جاری ،در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  5/5میلیون خانوار جدید 2تشکیل شده که البته
به دلیل رشد سریع ،بازار اجارهبهای مسکن بیشتر را داغ کرده است .در بعد فروش نیز چشم انداز خوبی مشاهده میشود ،به
ویژه که فصل نقل و انتقاالت در بهار و تابستان پیش رو قرار دارد .خانههای آماده محضر که پیشنگر فروش در ماههای آتی
است در ماه مارس  54/3درصد در دوره ساالنه افزایش یافته و تعداد متقاضیان دریافت وامهای رهنی نیز به باالترین سطح
خود در دو سال گذشته رسیده است.
شرایط در بخش کارخانهای متفاوت است .در ادامه ضعف ماههای قبل ،این بخش در ماه آوریل همچنان تحت فشار بود.
شاخص مدیران خرید مناطق داالس و ریچموند از کاهش فعالیتها در این مناطق حکایت داشت .از سوی دیگر ،شاخص
فعالیتهای کارخانهای در کل کشور موسوم به شاخص کارخانهای موسسه مدیریت عرضه  ISMدر ماه آوریل بدون تغییر در
سطح  55/5واحد باقی ماند .این شاخص در بخش تولید و سفارشات جدید رشد داشت ،اما در قسمت اشتغال و سفارشات
انبارشده کاهش نشان میداد.

منطقه يورو
کاهش خطر تورم منفي
آمارها نشان میدهند که خطر تورم منفی در حوزه پولی یورو تا حد زیادی از بین رفته است .نرخ تورم در این منطقه در ماه
آوریل سال جاری از بازه منفی به صفر رسیده است .این نرخ در ماه ژانویه  -0/6درصد و در ماه فوریه  -0/4درصد بوده است.
کاهش قیمت سوخت نیز که از اواسط سال  2053آغاز شده بود تاثیر مهمی بر روند نزولی نرخ تورم در منطقه یورو داشته

Personal Consumption Expenditure
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عالوه بر ازدواج آغاز هر گونه زندگی مستقل مثل جدا شدن فرزند از خانواده را نیز شامل میشود.
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است .اما با توجه به اتخاذ سیاستهای انبساطی و فوق انبساطی تسهیل مقداری از سوی بانک مرکزی اروپا ،اکنون تورم منفی
جای خود را به تورم صفر درصدی داده است.
با این وجود ،یکی از نگرانیهای مهم سیاستگذاران اروپا یعنی نرخ بیکاری فزاینده هنوز خودنمایی میکند .نرخ بیکاری
حوزه یورو در ماه مارس در سطح  55/4درصد قرار گرفت .در حالی که پیشبینی کاهش نرخ بیکاری به  55/2درصد وجود
داشت .نرخ بیکاری باال سبب شده تا شاخص اعتماد مصرف کننده در ماه آوریل به  -3/6واحد برسد ،در حالی که در ماه
مارس در سطح  -4/7واحد قرار داشت .در بخش صنعتی ،شاخص اعتماد صنعتگران از  -2/9به  -4/2واحد کاهش یافت.
البته در بخش خدمات ،شاخص اعتماد با اندکی رشد از  6/5به  6/7واحد رسید و شاخص اعتماد کسب و کار نیز از  0/24به
 0/42واحد در همین مدت افزایش داشت .بر این اساس ،شاخص کل اعتماد اقتصادی که در برگیرنده مجموع شاخصهای
اعتماد در سطح منطقه یورو است ،از  504/9واحد در ماه مارس به  504/7واحد در ماه آوریل کاسته شد که نشانه خوبی برای
اقتصاد منطقه یورو در آستانه فصل دوم سال  2055محسوب نمیشود.
افزايش وامدهي به بخش خصوصي
بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی اروپا ،در ماه مارس  2055برای اولین بار بعد از ماه مه  2052میزان
وام دهی به بخش خصوص در منطقه یورو افزایش  0/5درصد را تجربه نمود .این شاخص که به نوعی ابزاری برای سنجش
وضعیت سالمت منطقه یورو است ،از مه  2052تاکنون نشان دهنده کاهش وامدهی به بخش خصوص بوده است .این کاهش
در پی رکود اقتصادی و عدم تمایل بانکها به وامدهی به بخش خصوص منطقه یورو علیرغم سطوح حداقلی نرخ بهره
کلیدی روی داده بود .اما سیاست بانک مرکزی اروپا در منفی نمودن نرخ بهره سپردههای مازاد بانکی نزد خود و تزریق
ماهیانه  60میلیارد یورو در قبال خرید داراییهای مالی یورویی توسط این بانک ،سبب شد تا تمایل بانکها به وامدهی به
شرکتها و خانوارها افزایش یابد و در ماه مارس رشد مثبت را تجربه نماید.

انگلستان
رشد اقتصادي
سرانجام تخمین ابتدایی از رشد اقتصادی بریتانیا برای فصل اول سال  2055منتشر شد و نشان داد که در دوره مذکور
اقتصاد بریتانیا با سرعتی کمتر از آنچه انتظار میرفت رشد کرده است .رشد فصلی  0/4درصدی در مقایسه با پیشبینی 0/5
درصدی اکثر اقتصاددانان ،رقم قابل قبولی در فاصله  3روز مانده به انتخابات در این کشور نبود .اگرچه در این دوره ،رشد 0/5
درصدی در بخش خدمات به ثبت رسید ،اما افت در سه بخش کارخانهای ( 0/5درصد افت) ،ساختوساز ( 5/6درصد افت) و
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کشاورزی ( 0/2درصد افت) در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منجر شده بود .این ارقام برای آقای دیوید کامرون نخست وزیر
بریتانیا که همواره رشد قوی اقتصاد را کلید پیروزی در انتخابات میپنداشت ،چندان جالب نبود.
اعتماد مصرفکننده
تمایالت مصرفکننده انگلیسی در ماه آوریل باز هم در باالترین سطوح  52سال گذشته باقی ماند .شاخص ماهیانه اعتماد
مصرفکننده که توسط موسسه  GfKمنتشر میشود یک بتر دیگر سطح  +3واحد را به ثبت رساند .شاید بتوان باقی ماندن
شاخص اعتماد مصرفکننده در سطوح باالی فعلی را به آغاز رشد دستمزدهای واقعی و کاهش بیکاری نسبت داد .گفتنی است
که شاخص مذکور بیشتر فصل دوم سال  2053میالدی را در ناحیه منفی سپری نموده و از ماه ژانویه  2055به بازه مثبت وارد
گشت.
وامهاي رهني
وامهای رهنی در بریتانیا به طور غیرمنتظرهای در ماه مارس افت نمود .این موضوع از عدم تمایل به خرید پیش از
انتخابات  7مه نشان دارد .این وامها از  65524نفر در ماه فوریه به  65435نفر در ماه مارس کاهش یافت .در حالی که کمتر
از یک هفته به انتخابات در این کشور باقی مانده ،این ارقام بیشتر به نفع آقای میلیبند 5از حزب کارگر در بریتانیاست تا آقای
کامرون از حزب محافظهکاران.
ژاپن
بانک مرکزی ژاپن در گزارش چشمانداز فعالیت اقتصادی و قیمتها 2بدین امر اعتراف کرد که هدف تورمی دو درصدی
که از دو سال پیش در دستور کار قرار گرفت هنوز محقق نشده است .اکنون این بانک در نظر دارد هدف مذکور را در نیمه اول
سال مالی  2056محقق سازد .اما برخی از کارشناسان با توجه به شاخصهای قیمتی و ضعف در مصرف و مخارج
سرمایهگذاری ،تحقق این هدف را در دوره یاد شده دشوار میبینند.
با وجود این مساله ،بانک مرکزی ژاپن معتقد است سیاستهای انبساطی که از سال  2054به مورد اجرا گذارده شده،
بسیار کارآمدتر از سیاستهای قبلی بوده است .این امر میتواند به معنای آن باشد که بانک مرکزی ژاپن در ماههای آتی بار
دیگر اقدام به اجرای سیاستهای محرک اقتصادی بیشتری خواهد نمود.
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  -اداره مطالعات و سازمانهای بينالمللی
بهرهبرداری از اين گزارش در صورت ذکر منبع بالمانع است.

آمار منتشره
نرخ بیکاری در ماه مارس نشان میدهد که بیکاری در ژاپن از سطح  4/5درصد ماه فوریه به  4/3درصد رسیده است .در
حالی که کارشناسان بر این نظر بودند که نرخ بیکاری در ماه مارس تغییر نخواهد کرد .از سوی دیگر آمار مدیران خرید بخش
تولیدات کارخانهای در ماه آوریل نشان میدهد که این شاخص از  39/7واحد در ماه مارس به  39/9واحد رسیده است .هر چند
این رقم از ماه قبل بیشتر است اما چون پایینتر از سطح میانه  50واحد قرار دارد ،نشان میدهد تولیدات کارخانهای در ماه
آوریل کاهش داشته است .از آمار مهم دیگری که هفته پیش منتشر شد ،میتوان به مخارج بخش مسکن اشاره کرد که نشان
میدهد در ماه مارس میزان خرید ژاپنیها نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به  50/6درصد کاهش داشته است .در حالی
که این رقم در ماه فوریه تنها  2/9درصد افت را نشان میداد.

تحوالت بازار ارزهاي عمده

متوسط ارزش دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین ،یورو ،فرانک و پوند به ترتیب ،2/929 ،0/53
 5/60و  5/96درصد تضعیف شد.
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به نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،در هفته گذشته هر یورو در محدوده  5/0995-5/5224دالر و هر پوند در محدوده
 5/5534-5/5330دالر در نوسان بود .همچنین هر دالر نیز در دامنه  559/97-520/59ین متغیر بود.

خالصه تحوالت اسعار در هفته گذشته
عوامل تضعیف دالر در مقابل اسعار:


تغییرات در تیم مذاکرهکننده یونان با مقامات اروپایی و صندوق بینالمللی پول



افت اعتماد مصرفکننده در امریکا



افت ارقام ابتدایی رشد اقتصادی فصل نخست در امریکا

 احتمال افزایش دیرهنگامتر نرخ بهره در امریکا نسبت به آنچه پیشتر تلقی میشد
عوامل تقویت دالر در مقابل اسعار:


نشانههای ثبات در بازار کار امریکا



رشد  0/7درصدی دستمزدها در فصل اول در امریکا

 ارقام کارخانهای فراتر از انتظار در ناحیه غرب میانه امریکا
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مشروح تحوالت اسعار در هفته گذشته
روز دوشنبه ،یورو به بیشترین سطح  4هفته گذشته در مقابل دالر رسید .در این روز ،نخستوزیر یونان آقای تسیپراس 5با
آقای تیساکالودوس 2معاون وزیر امور خارجه که در میان طلبکاران یونان بسیار محبوب است و سمت هماهنگکننده جدید
بسته نجات بینالمللی یونان را نیز در اختیار دارد ،مالقات نمود .در این دیدار ،به وی نقش فعالتری پیرامون مباحثات
بدهیهای یونان داده شد .این اقدامات سبب شد که نقش آقای واروفاکیس 4وزیر دارایی یونان که روز جمعه ماقبل از جلسه
وزرای دارایی اتحادیه اروپا دست خالی باز گشته بود ،کمرنگتر شود .فعاالن بازار ارز وزیر دارایی یونان را به عنوان مانعی برای
دستیابی به توافق بر سر بدهیهای این کشور ارزیابی نموده و کمرنگ شدن نقش وی در مباحثات ،امیدها به حصول توافق را
افزایش داد و به تقویت یورو منجر گردید.
روز سهشنبه ،دالر به کمترین سطح  9هفته گذشته سقوط کرد .گزارش افت اعتماد مصرفکننده در امریکا ،3احتمال آن که
فدرال رزرو در جلسه روز چهارشنبه به افزایش دیرهنگامتر نرخ بهره متمایل شود را افزایش داد و سبب تضعیف دالر گردید.
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یورو نیز متاثر از تحوالت روز دوشنبه و تغییرات در تیم مذاکرهکننده پیرامون بدهیهای یونان با تقویت در مقابل دالر روبرو
شد .گفتنی است در این روز نخستوزیر یونان ابراز امیدواری کرد که پیش از جلسه وزرای دارایی حوزه یورو در  55مه ،6توافق
نهایی حاصل خواهد شد.
روز چهارشنبه ،دالر به کمترین سطح  9هفته اخیر سقوط نمود .این اتفاق پس از آن رخ داد که ارقام ابتدایی رشد اقتصادی
فصل نخست در امریکا 7نشان از رشد کمتر از انتظار داشت .پس از آن ،با پایان یافته جلسه دو روزه فدرال رزرو و انتشار بیانیه
آن نیز مشخص شد که بانک مرکزی حداقل تا ماه سپتامبر دست به افزایش نرخ بهره سیاستی نخواهد زد .اگرچه که در این
بیانیه ،علت اصلی رشد کمتر از انتظار فصل نخست سال به عوامل زودگذری همچون سرمای زمستان در امریکا نسبت داده
شده بود.

Alexis Tsipras
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 3شاخص اعتماد مصرفکننده از  505/4واحد در ماه مارس ،به  95/2واحد در ماه آوریل رسید.
 5بازار از عدم تغییر نرخ بهره در این جلسه مطمئن بود و تنها در انتظار بیانیه پس از جلسه بود.
 6یک روز پیش از آنکه یونان مجبور به بازپرداخت  700میلیون یورو به صندوق بینالمللی پول باشد.
 7رشد اقتصادی در دوره سالیانه برای فصل نخست  ،2055تنها  0/2درصد برآورد شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته رشد  2/2درصدی به ثبت رسیده
بود.
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روز پنجشنبه ،دالر در مقابل ین ژاپن تقویت شد .نشانههای ثبات از بازار کار امریکا 5و سایر ارقام مطلوب در این روز ،2تا
حدودی توانست معاملهگران را از جهتگیریهای روز گذشته خارج کرده و به این اجماع برساند که فدرال رزرو در سال ،2055
حداقل یکبار نرخ بهره را افزایش خواهد داد .این ارقام نیز نتوانست مانع از بروز بدترین عملکرد ماهیانه دالر در  3سال
گذشته شود و دالر در مجموع ماه آوریل  4/7درصد افت کرد.
روز جمعه ،در حالی که اکثر بازارها در اروپا بسته بودند ،دالر به باالترین سطح دو هفته گذشته در مقابل ین و بیشترین
سطح دو ماه گذشته در مقابل سبدی از اسعار عمده رسید .نشانهها از آغاز مجدد رشد اقتصادی در امریکا پس از افول فصل
نخست حکایت دارد .ارقام اقتصادی این کشور در این روز متناقض ظاهر شد؛ اگرچه که در نهایت به نفع دالر عمل نمود و
سبب تقویت آن گردید.

نام ارز

 3ماهه

 6ماهه

 9ماهه

دالر

0/17872

0/00790

-

0/70212

يورو

-0/88700

0/02786

-

0/27603

پوند

0/26872

0/70223

-

0/99088

فرانک

-0/79000

-0/70960

-

-0/28060

ين

0/09019

0/23919

-

0/10972

درهم امارات

0/73827

0/88272

-

2/06720

يوآنمرجع

0/9200

2/3200

2/3200

2/3200

لير ترکيه

22/0290

20/9080

20/9080

20/9080

 5کمترین سطح متقاضیان هفتگی بیمه بیکاری امریکا در  55سال اخیر به ثبت رسید.
 2رشد  0/7درصدی دستمزدها در فصل اول و ارقام کارخانهای فراتر از انتظار در غرب میانه
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 21ماهه

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

تحوالت بازار طال
نوسانات هفته گذشته قیمت طال در بازار نیویورک در محدوده  5573/55-5252/54دالر بررای هرر اونرس در نررخهرای
پایانی ثبت شد .متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 0/45 ،درصد افزایش یافت.

بهای طال در روز دوشنبه بیش از  2درصد افزایش یافت و به باالی سطح  5200دالر در هر اونس رسید که بیشترین رشد
روزانه از ماه ژانویه محسوب شد .علت این افزایش ،بیشتر ناشی از دالیل فنی بود .با رفتن بهای طال به سطوح پایین بازهای
که برای مدتها در آن قرار گرفته بود ،معاملهگران انتظار افزایش بهای طال را داشتند و از همین رو گزینه خرید را انتخاب
کردند .در پایان این روز بهای فلز زرد رنگ با  2/5درصد افزایش به سطح  5204/40دالر در هر اونس رسید.
روز سهشنبه ،در تداوم روند روز معامالتی قبل ،بهای طال تقریبا به میزان  5درصد افزایش یافت .در این روز با انتشار
دادههای اعتماد مصرف کننده در ایاالت متحده که نشان دهنده کاهش اعتماد و رسیدن به پایینترین سطح سال در ماه
آوریل بود ،انتظارات در مورد افزایش نرخ بهره در جلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو در این هفته کاهش یافت .از همین رو
تقاضا برای طال افزون شد و بهای آن باال رفته و در سطح  5252/54دالر در هر اونس بسته شد.
روز چهارشنبه ،مشخص شد که فدرال رزرو به دنبال روش جلسه به جلسه است تا زمان اولین افزایش نرخ بهره از سال
 2006تاکنون را تعیین کند .بر این اساس فدرال رزرو در هر جلسه با بررسی وضعیت اقتصادی اقدام به تعیین زمان افزایش
نرخ بهره خواهد کرد .این خبر سبب شد تا بهای طال با کاهش روبرو شود .در حالی که پیش از این بهای طال در دو روز
متوالی نزدیک  4درصد افزایش یافته بود .در این روز با این افت بهای طال به سطح  5203/70دالر در هر اونس رسید.
روز پنجشنبه ،بهای طال  2درصد افت کرد .با آمار بهتر از انتظار اشتغال اقتصاد آمریکا ،سرمایهگذاران از داراییهای امنی
مانند طال روی گردانده و در عین حال این آمار مثبت باعث شد تا انتظارات در مورد افزایش نرخ بهره آمریکا بیشتر شود .بهای
طال با  2/4درصد افت در این روز به سطح قیمتی  5576/90دالر در هر اونس رسید .الزم به ذکر است که این افت باالترین
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افت از روز  6مارس بود .البته در ادامه این روز معامالتی بهای طال افزایش یافت و به سطح  5594/04دالر در هر اونس
رسید.
روز جمعه ،بهای طال به پایینترین سطح شش هفتهای خود رسید .با انتشار بیشتر آمار مثبت اقتصادی آمریکا ،دالر این
کشور تقویت شد و در نتیجه بهای طال افت کرد .ضمن آن که انتظارات در مورد آن که نرخ بهره در بلندمدت در همین سطح
باقی میماند ،کم رنگ شد .البته دالیل فنی نیز عامل دیگری برای فروش بیشتر طال بود .بهای طال در این روز با  0/9درصد
کاهش به سطح  5573/55دالر در هر اونس رسید.
نفت
متوسط بهای نفت خام پایه امریکا در هفته گذشته نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل 4/09 ،درصد افزایش یافت .به
نرخهای پایان وقت بازار نیویورک ،بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده  56/99-59/64دالر معامله گردید.
متوسط هفتگی بهای این ماده خام در هر بشکه در سطح  59/29دالر قرار گرفت .متوسط بهای نفت خام برنت دریای شمال
در هفته گذشته  3/56درصد نسبت به هفته ماقبل افزایش یافت .هر بشکه نفت برنت به نرخهای پایان وقت بازار مذکور در
دامنه  63/63-66/69دالر معامله گردید و متوسط هفتگی هر بشکه آن به  65/69دالر رسید .به نرخهای پایان وقت بازار
نیویورک ،بهای هر بشکه نفت اوپک در محدوده  60/35-65/06دالر معامله گردید و متوسط هفتگی بهای این ماده خام در
هر بشکه در سطح  60/90دالر قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل  2/52درصد افزایش داشت.
در ابتدای هفته گذشته ،قیمت نفت خام کاهش یافت .با توجه به وجود اضافه عرضه در بازار و رشد قیمتها در چند هفته
ماقبل ،در آغازین روزهای هفته گذشته فعاالن بازار اقدام به سودگیری و فروش موقعیتهای خرید ( )Long Positionنفت
در بازار جهانی نمودند که به کاهش بهای این ماده سیاه منجر شد .آغاز نگارش متن توافق نهایی ایران و کشورهای  5+5در
نیویورک و اعالم آمادگی عربستان به افزایش فروش نفت به چین ،به روند کاهش قیمت نفت کمک کرد .کاهش قیمت نفت
علیرغم کاهش تعداد سکوهای جدید استخراج نفت خام در امریکا و ادامه ناآرامیهای یمن روی داد.
روز چهارشنبه ،افزایش کمتر از انتظار ذخایر نفتی امریکا و کاهش ذخایر نفت منطقه کوشینگ در این کشور با وجود
کاهش در رشد اقتصادی امریکا در فصل نخست سال جاری ،سبب شد تا بهای نفت خام جهانی افزایش داشته باشد.
روز پنجشنبه ،افزایش بهای نفت با وجود کاهش ارزش دالر ادامه یافت .با توجه به کاهش ذخایر نفتی منطقه کوشینگ در
امریکا و همچنین نتایج جلسه سیاستگذاری در فدرال رزرو ،بهای نفت روند صعودی خود را ادامه داد .به نظر میرسد که
اعضای کمیته سیاست بازار باز فدرال رزرو تا ماه سپتامبر به افزایش نرخ بهره کلیدی رای مثبت نخواهند داد.

11

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

روز جمعه ،بهای نفت خام جهانی کاهش یافت .عراق اعالم کرد در ماه آوریل صادرات نفت این کشور به باالترین سطوح
تاریخی رسیده است .همچنین تقویت نسبی دالر در مقابل برخی اسعار جهانروا ،به کاهش بهای نفت کمک کرد .اوپک نیز
اعالم کرد تولید این کارتل نفتی در ماه آوریل به  45/03میلیون بشکه در روز رسیده که باالترین سطح از نوامبر  2052تاکنون
است.

12

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

13

ارزش ھر دالر آمريكا به ارزھاي عمده )آخر وقت بازارنيويورك(  ,قيمت نقدي
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1394/02/11

ﻃﻼ  ,ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻠﻒ ﻭ  4ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﻬﺎﻡ

2015/05/01
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ

ﺟﻤﻌﻪ

 27ﺁﻭﺭﻳﻞ

 28ﺁﻭﺭﻳﻞ

 29ﺁﻭﺭﻳﻞ

 30ﺁﻭﺭﻳﻞ

 1ﻣﻪ

ﻫﻔﺘﻪ

ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

07213

ﺩﻻﺭ ﺑﻪ SDR

07204

07172

07158

07110

07106

07150

117

ﻋﻨﻮﺍﻥ

 24ﺁﻭﺭﻳﻞ

ﺭﺗﺒﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

07235

12180

ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

12087

12033

12019

12075

12159

12075

115

4

12216

11898

ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ

11904

11887

11902

11938

12018

11930

014

5

11947

10874

ﻳﻮﺭﻭ )ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ( *

10891

10983

11130

11223

11199

11085

2829

1

10780

09538

ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﻳﻴﺲ

09550

09555

09394

09323

09327

09430

160

3

09583

15188

ﻟﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ *

15239

15340

15440

15353

15143

15303

186

2

15024

138648

 SDRﺑﻪ ﺩﻻﺭ

138818

139430

139704

140642

140727

139864

119

138224

117703

ﻃﻼﻱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ )ﻫﺮﺍﻭﻧﺲ(

120330

121213

120470

118303

117411

119545

031

119172

118300

ﻃﻼﻱ ﻟﻨﺪﻥ )ﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ(

120000

120900

120900

118025

117595

119484

041

118996

6528

ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ

6483

6464

6584

6669

6646

6569

316

6368

5715

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

5699

5706

5858

5963

5915

5828

308

5654

18080

) DOW-30ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺍﻝ ﺍ ﺳﺘﺮﻳﺖ (

18038

18110

18036

17841

18024

18010

013

18032

20020

) NIKKEI-225ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻮﻛﻴﻮ (

19983

20059

ﺗﻌﻄﻴﻞ

19520

19532

19773

102

19977

7071

 ) FTSE-100ﺑﻮﺭﺱ ﻟﻨﺪﻥ(

7104

7031

6946

6961

6986

7005

068

7054

11811

) DAX-30ﺑﻮﺭﺱ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ(

12039

11812

11433

11454

ﺗﻌﻄﻴﻞ

11684

137

11847

* ھر واحد به دالر آمريکا

دايره اخبار اقتصادي
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