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تهیه و میظنت :شادی باجغلی

خالهص:
دالر در طَل ّفتِ تحت تاثیر ضاخص ّای اقتصادی اهیذٍارکٌٌذُ ٍ خبرّای سیاسی بَدُ بِ طَری کِ در آخر بذٍى
تغییر قابل تَجِ بِ کار خَد پایاى دادُ است.اها ّن اکٌَى سٌای آهریکا سراًجام پس از رای گیری اخیر طرح اصالح
هالیاتی دٍلت تراهپ را تصَیب کردُ است .ایي هسالِ هَجب تقَیت ارزش دالر آهریکا ٍ کاّص قیوت جْاًی طال
خَاّذ ضذً .فت در رٍز پایاًی ّفتِ بخص عوذُ ای از افت رٍز ّای ابتذایی ّفتِ را جبراى کردُ اها فلسات کاّص
داضتِ اًذ تا افسایص ّسیٌِ ّای تسْیالت ٍ کاّص هقذار آى ّا در چیي رخ ًوایی کٌذ.

الیحِ کاّص هالیات ّای دٍلت اهشیکا دس هجلس سٌا ًیض سای آٍسدُ تا ایي حال تِ دلیل تفاٍت ّایی کِ ایي الیحِ تا الیحِ
هػَب هجلس ًوایٌذگاى داضتِ تایذ دس کویتِ هطتشک دٍ هجلس (کویتِ کٌفشاًس) ًیض تشسسی ضَد.
جوعِ دس حالی کِ تػَیة الیحِ هالیات ّا تایذ هَجة تقَیت دالس هی ضذ اها تا اًتطاس خثش ارعاى تِ دسٍغ گَیی هطاٍس ساتق
اهٌیت ه لی سئیس جوَْس اهشیکا تِ اف تی آی ٍ استثاط ٍی تا هقاهات سٍسیِ تِ دستَس سئیس جوَْس ،دس جشیاى سقاتت ّای
اًتخاتاتی سال گزضتِ ،دالس هجذدا تضعیف ضذ ٍ عال تخص عوذُ ای اص افت سٍصّای قثل سا اغالح کشد ٍ دس آخش ّفتِ تٌْا تا
 0.6دسغذ افت تِ ًسثت ّفتِ قثل دس  1280دالس/اًٍس تستِ ضذ.
تا ایي حال دس ایي سٍص سشهایِ گزاساى تا تَجِ تِ افت ضاخع ّای سْام دس آسیا ٍ اتفاقات پیص سٍ اص جولِ سای گیشی سٌای
اهشیکا تشای عشح اغالحات هالیاتی اص خشیذ عال استقثال کشدًذ تا جایی کِ عال تِ تیطیٌِ یک هاِّ سسیذ.
سِ ضٌثِ ضاخع اعتواد هػشف کٌٌذگاى اهشیکایی تشخالف اًتظاسات افضایص یافتِ ٍ تِ تاالتشیي سغح خَد دس  17سال اخیش
سسیذُ تا عاهلی تشای اداهِ سًٍذ غعَدی دالس تاضذ.
چْاسضٌثِ ًیض دٍهیي تشآٍسد اص سضذ اقتػادی تضسگتشیي اقتػاد دًیا تشای فػل تاتستاى تذٍى تغییش تِ ًسثت تشآٍسد قثلی 3.3
دسغذ اعالم ضذ کِ  0.3دسغذ تیطتش اص سضذ اقتػادی ایي کطَس دس فػل تْاس تَدّ .وچٌیي آهاس فشٍش قَلٌاهِ ای خاًِ دس
اهشیکا تِ ًسثت هاُ قثل  3.5دسغذ افضایص یافت کِ  2.4دسغذ تیطتش اص سقن هاُ قثل است.
پٌجطٌثِ هطخع ضذ سضذ هخاسج هػشف کٌٌذگاى اهشیکایی تِ ًسثت هاُ قثل  0.3دسغذ تَدُ کِ تا ٍجَد آًکِ تِ ًسثت سقن
هاُ قثل افت  0.6دسغذی داسد اها  0.1دسغذ تیطتش اص تشآٍسدّاست .سضذ هخاسج دس افضایص تَسم ٍ سسیذى تاًک هشکضی اهشیکا
تِ ّذف خَد تشای افضایص ًشخ تْشُ تاثیش گزاس است.
چْاسضٌثِ ٍ پٌج ضٌثِ تا ٍجَد ضاخع ّای اقتػادی اهیذٍاس کٌٌذُ دس پی تقَیت یَسٍ ٍ تشدیذ سشهایِ گزاسى ًسثت تِ تػَیة
عشح هالیاتی دٍلت دس هجلس سٌا دالس تضعیف ضذ.

ًفت:
چْاسضٌثِ هطخع ضذ رخایش تجاسی ًفت خام اهشیکا ایي ّفتِ  3.4هیلیَى تطکِ کاّص یافتِ کِ تیص اص اًتظاسات تَدُ است.
تا ایي حال سضذ تعذاد دکل ّای ًفتی ضیل تشای دٍهیي ّفتِ هتَالی ٍ سکَسد تَلیذ ًفت دس اهشیکا هَجة فطاس تش قیوت ًفت
تَدُ است.
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قیوت ًفت کِ دس عَل ّفتِ تا تَجِ تِ تشدیذ سشهایِ گزاساى دس هَافقت سٍسیِ تا توذیذ تَافق هحذٍدیت عشضِ ٍ فطاس تَلیذ
ضیل سٍ تِ کاّص تَدُ ،جوعِ ٍ پس اص توذیذ ایي تَافق دس ًطست اٍپک تیي کطَسّای عضَ ٍ غیش عضَ اٍپک تشای ًِ هاُ
دیگش ٍ اضاف ِ ضذى لیثی ٍ ًیجشیِ تِ ایي تَافق تخص عوذُ ای اص سًٍذ ًضٍلی ّفتِ سا اغالح کشد.
تِ گفتِ دتیش کل اٍپک دس غَستی کِ سًٍذ غعَدی قیوت ّا تطذیذ ضَد تاصتیٌی ایي تَافق دس هاُ طٍئي (خشداد) اهکاى پزیش
است.
فلسات اساسی:
افضایص ًشخ تْشُ تاًکی ٍ اعوال هحذٍدیت دس اختػاظ اعتثاس تِ ضشکتْای تذّکاس دس چیي افت ضاخع ّای سْام ٍ ًشخ
کاالّای اساسی سا دس پی داضتِ است .فلضات تِ جض سشب ٍ سٍی کِ اص فطاس دس عشضِ سًج هی تشًذ افت قیوت ّا سا تجشتِ کشدُ
اًذ .سٌگ آّي ًیض دس پی سضذ قیوت فَالد کِ تِ دلیل اعوال هحذٍدیت ّای صیست هحیغی دٍلت چیي دس تَلیذ آى هی تاضذ،
سضذ قیوت ّا سا تجشتِ کشدُ است.
ضاخع سسوی فعالیت کاسخاًجات چیي تش خالف اًتظاسات تِ ٍ 51.8احذ افضایص یافتِ کِ  0.2دسغذ تیطتش اص سقن هاُ قثل است
ٍ ضاخع غیش سسوی فعالیت کاسخاًجات چیي کِ تَسظ هَسسِ  Caixinهٌتطش هی ضَد تشخالف اًتظاسات افت ٍ 0.2احذی
داضتِ ٍ تِ ٍ 50.8احذ سسیذُ است.
اختالف دٍ ضاخع عوذتا اص جْت اختالف دس ًَع ضشکت ّای هَسد اسصیاتی است .ضاخع سسوی عوذتا ضشکت ّای تضسگ ٍ
ضاخع هَسسِ  Caixinضشکت ّای هتَسظ ٍ کَچک سا ضاهل هی ضًَذ .هحذٍدیت ّا دس تاهیي تسْیالت ٍ افضایص ّضیٌِ
ّای هالی تاثیش خَد سا تا سشعت تیطتشی دس ضشکت ّای کَچک ًطاى هی دّذ ٍ اص ایي سٍ تاصاس کاالّا اص ایي فشآیٌذ تاثیش هٌفی
هی گیشًذ.
ّفتِ پیص رٍ
جوعِ آهاسّای اضتغال اهشیکا هٌتطش خَاّذ ضذ .پیص تیٌی ضذُ دستوضدّای ساعتی ًسثت تِ هاُ قثل  0.3دسغذ سضذ داضتِ
تاضذ ٍ ٍ ّ 200ضاس ضغل جذیذ دس تخص غیش کطاٍسصی ایجاد ضَدّ .وچٌیي احتواال ًشخ تیکاسی دس سقن  4.1دسغذ تذٍى تغییش
تاضذ.
افضایص دستوضدّا کِ هَجة افضایص تَسم خَاّذ تَد هْوتشیي خثش تشای سشهایِ گزاساى دس جْت تقَیت دالس خَاّذ تَد.
ضاخع ّای تجاست خاسجی ٍ تَسم تَلیذکٌٌذُ ٍ هػشف کٌٌذُ چیي ًیض پٌج ضٌثِ ٍ جوعِ هٌتطش خَاّذ ضذ تا تاصسّای کاالیی
خػَغا فلضات اساسی جْت هسیش پیص سٍ سا اًتخاب کٌٌذ.
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