ضٛص ٜیٛسٚ
یٛس ٚاستبت ث ٝعٛٙاٖ آطا٘س آٔبسی اتطبدی ٝاسٚپب ث ٝتبییذ ثشآٚسد اِٚیٙٔ ٝتطش ضذ ٜدسثبس ٜضبخص تٛسْ ٔصشف وٙٙذ ٜضٛص ٜیٛس ٚدس ٔبٜ
طا٘ٛی ٝپشداخت  ٚاعالْ وشد و ٝتٛسْ ایٗ ٔٙغم ٝدس دٚاصدٔ ٜبٙٔ ٜتٟی ث ٝطا٘ٛی 7102 ٝثٔ ٝیضاٖ  0.1دسصذ افضایص یبفت ٝاست  ٚدٍِشٔی
ثشای ثب٘ه ٔشوضی اسٚپب ) (ECBدس ٔجبسص ٜعٛال٘ی ٔذتص ثشای افضایص تٛسْ دس ضٛص ٜیٛس ،ٚفشإٛ٘ ٓٞد ٜاست.
پیص اص ایٗ دس ٔب ٜدسبٔجش تٛسْ  01وطٛس عض ٛضٛص ٜیٛس ٚثشاثش ثب  0.0دسصذ ثٛد ٜاست  ٚضبَ ثشای اِٚیٗ ثبس اص فٛسیٞ ،7102 ٝیر وذاْ اص
 01وطٛس عض ٛضٛص ٜیٛس ٚدیٍش دس ٔطذٚد ٜتٛسْ ٔٙفی لشاس ٘ذاس٘ذ .ایشِٙذ و ٝث ٝعٛٙاٖ آخشیٗ عض ٛداسای تٛسْ ٔٙفی ضٙبختٔ ٝیضذ ٚ
دس ٔب ٜطا٘ٛی ٝداسای تٛسْ  -1.7دسصذی ثٛد ٜاست ،دس طا٘ٛی ٝضبٞذ سضذ  1.7دسصذی تٛسْ سبِیب٘ٝاش ثٛد ٜاست .ثب٘ه ٔشوضی اسٚپب
ٞذف  7دسصذی سا ثشای تٛسْ سبِیب٘ ٝلشاس داد ٜاست ٘ ٚشظ تٛسْ ٔب ٜطا٘ٛی ٝثسیبس ٘ضدیه ثٞ ٝذف تعییٗ ضذٔ ٜیثبضذ .
تب ٔبٔ ٜی سبَ  ،7102ضبخص لیٕتٞبی ٔصشف وٙٙذ ٜدس ٔطذٚد ٜثسیبس ا٘ذن  ٚیب ضتی ٔٙفی لشاس داضت ٝاست .أب اص آٖ صٔبٖ ثب
ثبصیبثی سظ داد ٜدس لیٕتٞبی ا٘شطی ،تٛسْ ٘یض ضبٞذ س٘ٚذی افضایطی ثٛد ٜاست  ٚثبعث ضذ ٜتب تٕبٔی وطٛسٞبی ضٛص ٜیٛس ٚثٔ ٝشٚس اص
تٛسْ ٔٙفی خبسج ض٘ٛذ
س ٝضٙج ٝضبخص فعبِیت وبسخب٘دبت اسٚپب PMIثیص اص پیص ثیٙی ٞب افضایص یبفت ٚ ٝث ٝسلٓ ٚ 55.5اضذ سسیذ ٜاست .ثذیٗ تشتیت
سشعت سضذ فعبِیت وبسخب٘دبت اسٚپبیی س٘ٚذ افضایطی ضص ٔب ٜاخیش سا ادأ ٝداد ٚ ٜث ٝثیطی ٝٙثیص اص پٙح سبَ ٘ ٚیٓ اخیش سسیذٜ
است.
ضبخص فعبِیت ٞبی ثخص خذٔبت دس اسٚپب ٘یض ثش خالف پیص ثیٙی ،سضذ دٚس اص ا٘تظبسی سا ثجت وشد ٚ ٜاص سلٓ ٚ 52.2اضذ دس ٔب ٜلجُ ثٝ
سلٓ ٚ 55.2اضذ سسیذ ٜاست.
ضبخص اعٕیٙبٖ ث ٝوست  ٚوبس ٔٛسس IFO ٝإِٓبٖ ٘یض و ٝزٟبسضٙجٙٔ ٝتطش ضذ ٜثیطتش اص ا٘تظبسات افضایص یبفت ٚ ٝث ٝسلٓ ٚ 000اضذ
سسیذ ٜاست .دس ایٗ ضبخص سلٓ ٔ 011شص ثیٗ خٛش ثیٙی  ٚثذثیٙی ث ٝآیٙذ ٜاستٕٞ .سٙیٗ دٔٚیٗ ثشآٚسد اص سضذ التصبدی اٍّ٘ستبٖ
دس فصُ پبییض ث٘ ٝسجت ثشآٚسد اِٚی 1.00 ٝدسصذ سضذ داضت ٚ ٝث 1.2 ٝدسصذ سسیذ ٜاست.
ٌضاسش ٞبی خٛة التصبدی اص ضٛص ٜیٛس ٚعٕذتب دس پس سمٛط اسصش سٟبْ ثضسٌتشیٗ ثب٘ه اسٚپب اص ِطبػ ٔیضاٖ داسایی یعٙی اذ اس ثی
سی لشاس ٌشفت ٝاست.

دالس
عٕذ ٜسٟبْ ایبالت ٔتطذ ٜدس سٚص س ٝضٙجٔ ٝغبثك ا٘تظبسات اص سخٙشا٘ی د٘ٚبِذ تشأپ دس وٍٙش ،ٜوبٞص یبفت .ضبخص صٙعتی دا ٚخ٘ٛض
ثب وبٞص  %1.07ث ٝسغص  71107.72سسیذ .ضبخص ٘ضدن  %1.27وبٞص یبفت  ٚث ٝسغص  5175.22سسیذ .ضبخص 511 S&Pثب وبٞص
 %1.72ث ٝسغص  7222.22سسیذ.
تعذاد صیبدی اص اعضبی ایٗ ٟ٘بد اص افضایص ٞش ز ٝصٚدتش ٘شظ ثٟش ٜث ٝضشط آ٘ى ٝاعالعبت ثبصاس وبس  ٚتٛسْ دس خٟت ٔٛسد ا٘تظبس ثبضٙذ،
ضٕبیت ٔی وٙٙذ ِٚی دس عیٗ ضبَ ث ٝضذت ٍ٘شاٖ غیش ضفبف ثٛدٖ سیبست ٞبی التصبدی ٔ ٚبِی دِٚت تشأپ ٞستٙذٕٞ.یٗ ٍ٘شا٘ی
ٔٛخت ضذ ٜتب ضبخص دالس دس سٚصٞبی زٟبسضٙج ٚ ٝپٙح ضٙج ٝثخطی اص سضذ س ٝضٙج ٝسا اصالش وٙذ.
ایٗ دس ضبِی است و ٝآٔبسٞبی فشٚش خب٘ ٝدس أشیىب ٘یض ث٘ ٝسجت ٔثجت ثٛد ٚ ٜاص افت ثیطتش ضبخص دالس خٌّٛیشی وشد ٜاست .فشٚش
خب٘ٞ ٝبی ٔٛخٛد دس أشیىب و ٝزٟبسضٙجٙٔ ٝتطش ضذ ٜثب ثیص اص  2دسصذ سضذ ث٘ ٝسجت ٔب ٜلجُ ثیطتش اص ا٘تظبسات افضایص یبفت ٚ ٝثٝ
ٔ 5.21یّی ٖٛدستٍب ٜدس سبَ سسیذ ٜاست .فشٚش خب٘ٞ ٝبی ٘ٛسبص و ٝدس سٚص خٕع ٝاعالْ ضذ٘ ٜیض ٘ضدیه ث 2 ٝدسصذ سضذ داضت ٝوٝ
اِجت ٝوٕتش اص ا٘تظبسات ثٛد ٚ ٜث ٝسلٓ ٞ 555ضاس ٚاضذ دس سبَ سسیذ ٜاست.
سٚص خٕع ٝسئیس خٕٟٛس أشیىب دس وٙفشا٘س خجشی ضشوت وشد ٜأب ٕٞسٙبٖ ٞیر خضئیبتی اص سیبست ث ٝاصغالش فٛق اِعبدٔ ٜبِیبتی دس
صطجت ٞبی ٚی ٚخٛد ٘ذاضت ٚ ٝدس عٛض تٟٙب ث ٝضّٕ ٝث ٝسسب٘ٞ ٝب ،سبصٔبٖ ٞبی اعالعبتی  ٚدیٍش وطٛسٞب ٔب٘ٙذ زیٗ ادأ ٝداد ٜاست.
ٕٞیٗ ٔسئّ ٝدس وٙبس اظٟبسات ٚصیش خضا٘ ٝداسی أشیىب و ٝاعالْ وشد ٜو ٝسیبست ٞبی ٔبِی  ٚالتصبدی دِٚت تشأپ تبثیش ٔطذٚدی تب
پبیبٖ أسبَ خٛاٞذ داضت ،افضایص ٌٕب٘ ٝص٘ی ٞب دس ٔٛسد تبخیش دس اخشای ٚعذٞ ٜبی ا٘تخبثبتی تشأپ  ٚا٘تمبَ آٖ ٞب ث ٝسبَ  7101سا دس
پی داضت ٝاست.
اص ٕٞیٗ سٍ٘ ٚبٞ ٜب ث ٝاظٟبسات تشأپ دس وٍٙش ٜدس  71فٛسی ٝدٚخت ٝضذ ٚ ٜأیذٚاسی ث ٝسٚضٗ ضذٖ خضئیبت دس ایٗ خّسٛٔ ٝخت
تمٛیت دالس دس سٚص خٕع ٝثٛد ٜتب دس پبیبٖ ٞفت ٝضبخص دالس ضبٞذ سضذ  1.0دسصذی ث٘ ٝسجت ٞفت ٝلجُ اص آٖ ثبضذ.

عال وبالی أٗ سشٔبیٌ ٝزاسی
عال او ٖٛٙدس سغص  0722دالس دسضبَ ٔعبّٔ ٝضذٖ است .عال ث ٝخبعش ِطٗ افضایطی اعضبی فذساَ دس سٚص س ٝضٙج ٝثب وبٞص ٕٞشا ٜضذ
زشا و ٝا٘تظبسات ثبصاس ثشای افضایص ٘شظ ثٟش ٜدس ٔبسس افضایص یبفت.عال ٜٚثش ایٗ أشٚص ،افضایص ضبخص ٔذیشاٖ خشیذ زیٍٗ٘ ،شا٘ی ٞب
دس ٔٛسد وبٞص سضذ التصبدی دس دٔٚیٗ التصبد ثضسي خٟبٖ سا وبٞص داد ٘ ٚمذیٍٙی سا اص داسایی أٗ دٚس وشد.دادٞ ٜبی والٖ التصبدی
أشٚص ٔی تٛا٘ذ ثش تذا ْٚأیذٚاسی ٞب ثشای افضایص ٘شظ ثٟش ٜتبثیش ٌزاسد  ٚتطشوی دس فّض صسد ایدبد وٙذ.
پس اص ا٘تطبس دادٞ ٜبی تِٛیذی ٘بٕٞب ًٙٞآٔشیىب لیٕت عال تطت تبثیش فطبس فشٚش ٔتٛسغی لشاس ٌشفت .ث ٝسغٓ سضذ اسصش دالس ،عال
ثشای ٞفتٕیٗ ثبس عی ٞطت ٞفت ٝاخیش سضذ داضتٞ ٚ ٝش ا٘ٚس اص آٖ دس آخشیٗ ٔعبّٔ ٝایٗ ٞفت ٝثب  0.2دسصذ سضذ ث٘ ٝسجت ٞفت ٝلجُ
 0752.7دالس دادٚستذ ضذ ٜاست.
دس ثبصاس فّض صسد ،ثش اسبس آخشیٗ آٔبسٞبی ٔٙتطش ضذ ٜسٚسی ٝو ٝدس آخشیٗ ٔب ٜسبَ ٔیالدی ٌزضت ٝخشیذ عال سا ٔتٛلف وشد ٜثٛد دس
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ٔب ٜطا٘ٛی 22 ٝتٗ عال خشیذ ٜاست .ایٗ وطٛس دس سبَ  711 ،7102تٗ  ٚدس سبَ  712 ،7105تٗ ث ٝرخبیش عالی خٛد افضٚد ٜاست.

ثب تٛخ ٝث ٝافضایص سیسه ٞبی سیبسی ثٛٔ ٝخت پیص س ٚثٛدٖ ا٘تخبثبت دس اسٚپب  ٚسفتبس سئیس خٕٟٛس أشیىب ٕٞسٙبٖ افضایص ٘شظ عال
دس عیٗ سضذ اسصش دالس ادأ ٝداضت ٝاست.

ثبصاس فّضات  ٚتبثیش ٌزاسی زیٗ
فّضات عٕذتب ٔسیش ٚاضذی سا عی ٞفتٌ ٝزضت  ٝعی وشد ٜا٘ذ ث ٝضىّی و ٝدس اِٚیٗ سٚص ٞفت( ٝدٚضٙج )ٝسضذ داضت ٝا٘ذ ،س ٝسٚص ثعذی
سا ثب وبٞص لیٕت ٞب ادأ ٝداد ٜا٘ذ  ٚخٕع ٝثخطی اص افت سٚصٞبی لجُ سا خجشاٖ وشد ٜا٘ذ.
خجش سبخت  25پشٚط ٜسیّی تٛسظ زیٗ دس سبَ  ٚ 7102ا٘تطبس پیص ٘ٛیس لب٘٘ٛی ٔجٙی ثش تعغیّی  51دسصذ ظشفیت فٛالدسبصاٖ زیٙی
دس  71ضٟش پشخٕعیت ایٗ وطٛس دس فصُ صٔستبٖ ثٙٔ ٝظٛس وٙتشَ آِٛدٌی ٛٞا اص خّٕٔ ٝطشن ٞبی افضایص لیٕت فّضات دس اِٚیٗ سٚص
ٞفت ٝثٛد ٜاست.
ٕٞسٙیٗ اضتٕبَ ث ٝتعٛیك افتبدٖ اخشای پشٚطٞ ٜبی صیشسبختی دس أشیىب  ٚخجش دسیبفت ٔبِیبت اص ٔسىٗ ثٙٔ ٝظٛس خٌّٛیشی اص ایدبد
ضجبة دس زیٗ اص دالیُ افت لیٕت فّضات دس سٚصٞبی ٔیب٘ی ٞفت ٝثٛد ٜو ٝثب افضایص أیذٚاسی ٞب ث ٝسٚضٗ ضذٖ ثش٘بٔٞ ٝبی سئیس
خٕٟٛس أشیىب دس خّس ٝثب وٍٙش ،ٜلیٕت ٞب دس سٚص خٕع ٝس٘ٚذ ٔتفبٚتی سا عی وشد ٜا٘ذ.

سضذ لیٕت ٘فت دس ثبصاسٞبی آسیبیی
پس اص ثجبت ٘سجی دس لیٕت ٘فت دیشٚص لیٕت ٘فت دس سبعبت اثتذایی ٔعبٔالت دس ثبصاسٞبی آسیبیی ثب سضذ ٔٛاخ ٝضذ ٜاست ثٌٝ٘ٛ ٝای
و ٝلیٕت ٞش ثطى٘ ٝفت ثش٘ت ثب  25سٙت افضایص ث 52.22 ٝدالس دس ٞش ثطى ٝسسیذ ٜاست  ٚلیٕت ٘فت  WTIآٔشیىب ٘یض ثب  20سٙت
افضایص ثبِغ ثش  52.21دالس دس ٞش ثطىٔ ٝیثبضذ.
اص ٔبٛ٘ ٜأجش تبو ٖٛٙلیٕت ٘فت دس ثبصٜای  2تب  5دالسی دس ضبَ ٘ٛسبٖ است  ٚعٛأُ ٔتضبدی ٕٞس ٖٛتٛافك وبٞص تِٛیذ اٚپه ٚ
زطٓ ا٘ذاص ثبصٌطت تِٛیذوٙٙذٌبٖ ٘فت ضیُ آٔشیىب دس ضبَ اثشٌزاسی ٔتٙبلضی ثش لیٕت ٘فت ٔیثبضٙذ  ٚثبعث ٌشفتبس ضذٖ ٘فت دس
دأ ٝٙلیٕتی وٛزىی ضذٜا٘ذ.دس ضبَ ضبضش ثش اسبس اعالعبت ٔٙتطش ضذٔ ،ٜذیشاٖ ٔبِی ٔ ٚعبٌّٔ ٝشاٖ ٘فتی ثیطتشیٗ پٛصیطٗٞبی
خشیذ ثّٙذٔذت سا ثش آپطٗٞب  ٚضبخصٞبی آتی ٘فت ثستٝا٘ذ و ٝایٗ أش ٘طبٖدٙٞذ ٜأیذ ایٗ ٌش ٜٚاص فعبالٖ ثبصاس ثشای سضذ لیٕت
٘فت دس سبَ خبسی ٔیثبضذ.

س ٝسٚیذادی تبثیش ٌزاس ثش ضب٘س افضایص ٘شظ ثٟش ٜآٔشیىب
دیشٚص ثب سخٙشا٘ی دادِی (اص سٚسبی ٔٙغمٝای فذساَ سصس ،)ٚا٘تظبسات ٘شظ ثٟشٜای ثبصاس  ٓٞتمٛیت ضذ  ٚدس٘تید ٝدالس سضذ وشدٞ .شزٙذ
و ٝاوثش ٔمبٔبت صبضتسأی فذساَ سصس ٚآٔشیىب ث ٝافضایص زٙذیٗ ٔشضّٝای ٘شظ ثٟش ٜتأویذ وشدٜا٘ذ ،أب ثشای ثبصاس خبی تعدت داضت وٝ
دادِی ٓٞزٙیٗ ٘ظشی داضت ٝثبضذٔ .عٕٛالً ایٗ ٔمبْ فذساَ سصس ،ٚدس ساثغ ٝثب سیبستٞبی پِٛی ثیعشفب٘ ٝعُٕ ٔیوٙذ .أب ٚی ثب ٌفتٗ
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ایٗ خّٕ ٝو ٝضشایظ ثشای افضایص ٘شظ ثٟش ٜثسیبس ٔتمبعذوٙٙذ ٜاست ،ثبصاس سا ضٛو ٝوشد.
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ٞشزٙذ و ٝضب٘س افضایص ٘شظ ثٟش ٜدس ٘طست ٔبٔ ٜبسس ث 25 ٝدسصذ افضایصیبفت ،ٝأب ٕٞسٙبٖ ٘طست ٔب ٜطٚئٌٗ ،ضی ٝٙثٟتشی ثشای
افضایص ٘شظ ثٟش ٜاستٕٞ .بٖعٛس و ٝدس ٌضاسش ٘طست ٔب ٜفٛسی ٝفذساَ سصس ٚآٔشیىب ٔ ٓٞطبٞذ ٜضذ ،ثب تغییش تشویت اعضبی
صبضتسأی وٕیت ٝثبصاس آصاد فذساَ سصس ٚآٔشیىب) ، (FOMCوٕیت ٝثباضتیبط ثیطتشی عُٕ ٔیوٙذ .عال ٜٚثش ایٗٛٙٞ ،ص دس ساثغ ٝثب
سیبستٞبی ٔبِی  ٚالتصبدی دِٚت آٔشیىب ضفبفسبصی ٘طذ ٜاست  ٚثبصاس  ٚثب٘ه ٔشوضی آٔشیىب ٞیر دیذ خبصی ٘سجت ث ٝآیٙذٜ
٘ذاس٘ذ.
ثبایٗضبَ ،اٌش ضبخص خبِص ٔ PCEب ٜطا٘ٛی ٝسضذ لٛی سا ٘طبٖ دٞذ ٕٞ ٚسٙیٗ خٙت یّٗ (سئیس فذساَ سصس ٚآٔشیىب) ،دس سخٙشا٘ی
فشدا ث ٝافضایص ٘شظ ثٟش ٜتأویذ وٙذ  ٚثب دادِی ٘ٓٞظش ثبضذٕٞ ٚ ،سٙیٗ ٘شظ ٔتٛسظ سضذ دستٕضدٞب دس ٔب ٜفٛسی ٝتمٛیت ضٛدٔ ،یتٛاٖ
ا٘تظبس داضت ؤ ٝشضّ ٝثعذی افضایص ٘شظ ثٟش ٓٞ ٜسشیعتش اص ا٘تظبسات لجّی ثبصاس اعٕبَ ضٛد.

تٟی ٚ ٝتٙظیٓ :ضبدی ثبخغّی
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