خالصِ ثبسارّب :ػلیزغن اًتطبر گشارش ّبی التصبدی ًِ چٌذاى هثجت اس اهزیکب ،ارسش دالر افشایطی ثَدُ است .تمَیت دالر در پی
افشایص اهیذٍاری ّب ثِ افشایص ًزخ ثْزُ فذرال رسرٍ ثَدُ ،هَضَػی کِ ثبسارّبی کبالیی خصَصب فلشات گزاًجْب را تحت فطبر لزار دادُ
است .صحجت ّبی رئیس ثبًک هزکشی اهزیکب در اٍاخز ّفتِ ٍ گشارش ّبی تبسُ اس ٍضؼیت فؼبلیت کبرخبًدبت ثشرگتزیي التصبدّبی دًیب
ًیش کبًَى تَخِ سزهبیِ گذاراى ثَدُ است.
سخٌزاًی ریس فذرال رسرٍ ٍ تمَیت ضبخص دالر:
سخٌزاًی خوؼِ ضت خبًت یلي رئیس ثبًک هزکشی اهزیکب ثِ ثبال رفتي اًتظبرات اس ًطست هبُ هبرس فذرال رسرٍ کوک ضبیبًی ًوَدُ
است .اس ًظز خبًن یلي ،افشایص ًزخ ثْزُ فذرال رسرٍ در ایي ًطست ثِ آهبرّبی التصبدی هزتجظ است .اّذاف اضتغبل ٍ تَرم اسبسب ثِ
سغَح هذًظز ًشدیک ضذُ اًذ .فطبر ًبضی اس هخبعزات سبیز التصبدّب ثز التصبد اهزیکب تب حذٍدی فزٍکص کزدُ اًذ ثِ عَریکِ چطن
اًذاس التصبدی هٌبست تزی تزسین هی گزدد.
اس ًظز خبًن یلي ،ایدبد هطبغل خذیذ تَسظ التصبد اهزیکب ثیي  57تب ّ 527شار در ّز هبُ هَخت ثجبت ًزخ ثیکبری هی ضَد ٍ گشارش
اضتغبل ّفتِ آتی هی تَاًذ ثز تصوین اػضب در ًطست هبُ هبرس تبثیز اسبسی داضتِ ثبضذ .ثِ ّز ًحَ ،ضبًس افشایص ًزخ ثْزُ در
ًطست آتی ثِ  95.88درصذ رسیذُ است.

عال:
در حبلیکِ کِ ػوذُ کبرضٌبسبى اًتظبر تذاٍم رًٍذ افشایطی عال را داضتِ اًذ ،صحجت ّبی خبًن یلي ثیطتزیي تبثیز هٌفی را ثز عال
داضتِ است .ثْبی ّز اًٍس عال ثب افت  5.8درصذی ثِ  5211دالر ٍ  6سٌت رسیذُ است .ثب تَخِ ثِ تحَالت پیطزٍ ،ثِ ًظز هی رسذ
لیوت عال در کَتبُهذت تحت تبثیز افشایص ارسش دالر ٍ گوبًِسًی ّبی هزثَط ثِ افشایص ًزخ ثْزُ فذرال رسرٍ ،ثب فطبر ثیطتزی هَاخِ
گزدد .ثِ ّز حبلّ ،زگًَِ تبخیز فذرال رسرٍ در افشایص ًزخ ثْزُ هیتَاًذ لیوت خْبًی عال را افشایص دّذ.

شاخص اهی مهم اقتصادی هفته؛


تمبضب ثزای کبالّبی ثبدٍام اهزیکب (ثذٍى احتسبة ثخص ّبی پزًَسبى ًظیز حول ٍ ًمل) ثِ عَر غیز هٌتظزُ ایی اس افت 2.2
درصذی در هبُ صاًَیِ ًسجت ثِ هبُ لجل حکبیت داضتِ است ٍ .ایي اٍلیي افت عی پٌح هبُ گذضتِ ثَدُ است.



آهبر ًگزاى کٌٌذُ اس هسکي اهزیکب:گشارش ّب اس آهبر فزٍش لَلٌبهِ ای خبًِ ّب در صاًَیِ  2255ثِ عَر غیز هٌتظزُ ای اس افت
 2.9درصذی ًسجت ثِ هبُ لجل خجز دادُ در حبلیکِ کبرضٌبسبى اًتظبر رضذ آى را داضتِ اًذ.



در صَرت تذاٍم ایي ر ًٍذ اس آًدبییکِ ثخص هسکي ارتجبط تٌگبتٌگی ثب سبیز صٌبیغ خصَصب فلشات دارد ،ثبسارّبی کبالیی هی
تَاًٌذ دستخَش ًَسبًبت هْوی گزدًذ.



دٍهیي گشارش اس تَلیذ ًبخبلص داخلی اهزیکب عی سِ هبِّ چْبرم سبل  2256هیالدی ػصز سِ ضٌجِ هٌتطز ضذُ کِ اس تؼذیل
اهیذٍاری ّب حکبیت داضتِ است .در حبلی التصبد اهزیکب عی ایي دٍرُ هطبثِ گشارش ًخست ٍسارت ثبسرگبًی ایي کطَر 5.8
درصذ رضذ داضتِ کِ کبرضٌبسبى اًتظبر تؼذیل آى ثِ  2.5درصذ را داضتِ اًذ.



ضبخص ّبی اػتوبد هصزف کٌٌذگبى اهزیکبیی ثِ فضبی کس ت ٍ کبر ،ثِ عَر غیز هٌتظزُ افشایص یبفتِ است .ضبخص اعویٌبى
هصزف کٌٌذُ کِ رٍس سِ ضٌجِ هٌتطز ضذُ ثز خالف اًتظبرات افشایص یبفتِ ثِ ثیطتزیي سغح تمزیجب ّفذُ سبل اخیز است.
سیبست ّبی پَپَلیستی رئیس خوَْر خذیذ اهزیکب ٍ تبکیذ ٍی ثز اضتغبل ٍ تَسؼِ سیزسبخت ّبی داخلی هی تَاًذ در
افشایص اػتوبد ثِ ضزایظ التصبدی هَثز ثبضذ.



تبسُ تزیي گشارش ّب اس فؼبلیت کبرخبًدبت اهزیکب ضبخص غیز رسوی  PMIاس ضتبة فؼبلیت کبرخبًدبت ایي کطَر خجز دادُ
است .رلن ایي ضبخص ثزای هبُ فَریِ ثیص اس اًتظبر کبرضٌبسبى رضذ داضتِ ٍ ثِ ٍ 75.55احذ رسیذُ کِ ثیطتزیي سغح
تمزیجب دٍ سبل اخیز است.



ضبخص غیز رسوی  PMIکارخانجات چین ثبهذاد چْبرضٌجِ اس افشایص سزػت رضذ فؼبلیت کبرخبًدبت ایي کطَر خجز دادُ
است .در حبلی کِ تحلیلگزاى اًتظبر داضتٌذ رلن ایي ضبخص ثب کوی کبّص ثِ ٍ 72.8احذ ثزسذ ،اهب اػالم رلن ٍ 75.55احذی
هَرد تَخِ ثَدُ است .ثذیي تزتیت رلن ایي ضبخص ثزای ضطویي هبُ هتَالی ثبالی هزس رضذ ٍ رکَد فؼبلیت ّب (یؼٌی 72
ٍاحذ) ثَدُ است.



پٌح ضٌجِ ًخستیي ثزآٍرد اس ًزخ تَرم سبالًِ حَسُ یَرٍ در هبُ هبرس هٌتطز ضذُ ثیص اس پیص ثیٌی کبرضٌبسبى ثَدُ است.
ایي ًزخ ثزای ًْویي هبُ هتَالی رضذ داضتِ کِ افشایص اهیذٍاری ّب ثِ سیبست ّبی اخزایی ثبًک هزکشی ارٍپب را در پی داضتِ
است .ثز اسبس ایي گشارشً ،زخ تَرم اس  5.9ثِ  2.2درصذ رسیذُ کِ ثیطتزیي سغح سِ سبل ٍ ًین اخیز است .اس صٍئي 2256
ثِ ایٌسَ ًزخ تَرم ارٍپب در هحذٍدُ هثجت لزار گزفتِ ٍ تب ثِ اهزٍس رًٍذ صؼَدی داضتِ است.
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فلزات اساسی:
ثبسار فلشات اسبسی در پی افشایص گوبًِ سًی ّب در ارتجبط ثب افشایص ًزخ ثْزُ ٍ در ًتیدِ تمَیت ارسش دالر ضبّذ کبّص لیوت ّب ثَدُ
است.


ثبسار آلَهیٌیَم تحت تبثیز ثزًبهِ کبّص ثیص اس  1هیلیَى تٌی ظزفیت هبساد چیي در راستبی کبّص آلَدگی َّا اس هؼذٍد
ثبسارّبی پز تمبضب ثَدُ است .کبّص هَخَدی آلَهیٌیَم در اًجبرّبی ً LMEیش ثِ ایي هَضَع کوک کزدُ است .عی یک سبل
اخیز ًشدیک ثِ یک چْبرم هَخَدی اًجبرّبی آلَهیٌیَم کبّص یبفتِ کِ ػبهلی ثزای تمَیت لیوت آى ثَدُ است .لیوت ّز تي
آلَهیٌیَم در ثَرس فلشات لٌذى  LMEثزای چْبرهیي ّفتِ هتَالی رضذ داضتِ ٍ ثب رضذ  2.7درصذی  59822دالر ثستِ
ضذُ است.



لیوت هس ثزای سَهیي ّفتِ هتَالی افت داضتِ استّ .ز تي هس ثب افت  2.1درصذی  7852دالر ٍ  7سٌت دادٍستذ ضذُ
است .در ضزایغی ک ِ ّوچٌبى خجزی اس تَافك در رفغ اػتصبة هؼذى اسکًَذیذا ثشرگتزیي هؼذى هس دًیب در ضیلی ًیست ٍ
هؼذى گزاسجزگ اًذًٍشی ًیش ّوچٌبى هدَس صبدرات ًذاضتِ ٍ تؼغیل است.



ًفت : OPEC ٍ WTIدر ضزایظ کًٌَی تغییز در هَاساًِ ػزضِ ٍ تمبضب تبثیز ثیطتزی ًسجت ثِ سبیز ػَاهل هحیغی دیگز در
کبّص یب افشایص لیوت ایي هبدُ دارد  ،اس ّویي رٍ خزٍج لیوت اس کبًبل  72دالر در ضزایظ فؼلی احتوبل دادُ ًوی ضَد.

مهمترین رویدا داهی هفته شیپ رو؛


ّفتِ پیص رٍ ثزای ثبسارّبی هبلی دًیب یک ّفتِ پزًَسبى خَاّذ ثَد ٍ در ٍّلِ اٍل ایي ًَسبًبت اس آهبرّبی هْن التصبدی ای
کِ در ایي ّفتِ هٌتطز هی ضًَذ ً ،طبت خَاّذ گزفت  ،اس دیگز سَ لذرت گیزی خٌبحی هخبلف ثب خٌبح راست افزاعی در
فزاًسِ ٍ صحجتْبی ّفتِ گذضتِ خبًت یلي ( ریئس فذرال ریشرٍ آهزیکب ) در هَرد افشایص ًزخ ثْزُ ثبػث ضزٍع حزکبتی در
حَسُ یَرٍ ٍ حَسُ دالر تَاهبً ضذُ است کِ ایي اتفبلبت هی تَاًذ در ّفتِ پیص رٍ هَج ّبی ثلٌذی را در ثبسار اس خَد ثدبی
ثگذارد ، .ایي ّفتِ لذرت گیزی ضبخص دالر ایٌذکس در سغح ثیي الوللی اداهِ دارد ،ثب ایي تفبٍت کِ ًزخ ثزاثزی دالر در
حَسُ یَرٍ  ،ثب توبیل ثِ لذرت گیزی یَرٍ ٍ در همبثل  ،ایي ًزخ در ثزاثز ارسّبی کطَرّبی کبال پبیِ ٍ دالرّبی غیز آهزیکبیی (
) AUD – CAD – NZDثب توبیل ثِ کبّص ایي ارسّب در همبثل دالر احتوبل دادُ هی ضَد.

اٍاخز ّفتِ پیص رٍ گشارش ثخص اضتغبل اهزیکب هٌتطز هی گزدد کِ هْوتزیي گشارش پیص اس ثزگشاری ًطست  57 ٍ 51هبُ هبرس
کویتِ ثبسار آساد فذر ال رسرٍ است .کبرضٌبسبى اًتظبر دارًذ التصبد اهزیکب در هبُ فَریِ ّ 597شار ضغل خذیذ (ثذٍى احتسبة ثخص
کطبٍرسی) ایدبد کزدُ ثبضذ.
ػصز سِ ضٌجِ ًیش گشارش تدبرت خبرخی اهزیکب هٌتطز خَاّذ ضذ .اهب در آًسَی الیبًَس اعلس ،گشارش ّبی هزثَط ثِ تدبرت
خبرخی ٍ تَرم سبالًِ ثشرگتزیي التصبد آسیب یؼٌی چیي هٌتطز خَاّذ ضذ کِ ثزای ثبسارّبی کبالیی حبئش اّویت است.
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ثبسگطبیی ثبسارّبی هبلی ثبهذاد فزدا در ضزق آسیب ًیش تحت فضبی اهیذٍاری ثِ ًطست فذرال رسرٍ ٍ صحجت ّبی خبًن یلي خَاّذ ثَد.
ضبًس تمَیت ارسش دالر لیوت ّب در ثبسارّبی کبالیی خصَصب ف لشات اسبسی را تحت فطبر لزار هی دّذ ،هَضَػی کِ تدبر ضزق آسیب
در دادٍستذّبی ثبهذاد فزدا هذًظز خَاٌّذ داضت.

تْیِ ٍ تٌظین :ضبدی ثبخغلی
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