دوشنبه  17مهر ماه 1396
تهیه و میظنت:شادی باجغلی
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خالهص بازاراه :
پیص ًَیس قَاًیي هالیاتی جذیذ (کاّص هالیات ّا) ٍ تشخی آهاس جذیذ اقتػادی اص اهشیکا دس کٌاس تشخی تٌص ّا دس اسٍپا اص جولِ
ػَاهل تقَیت دالس دس ّفتِ جاسی تَدُ است .اها دس تاصاس اًشطی سضذ ػشضِ ،تضؼیف قیوت سا دس پی داضتِ ٍ دس تاصاس فلضات تا ٍجَد
ػذم حضَس فؼاالى چیٌی قیوت ّا افضایص یافتِ است.

دالر و شاخص های اقتصادی آمریکا
دالس تشای چْاسهیي ّفتِ هتَالی تقَیت ضذُ است .قاًَى جذیذ هالیات ّا دس ایاالت هتحذُ آهادُ تػَیة ضذُ ،ایي قاًَى هی تَاًذ
هَجة تضسیق ًقذیٌگی صیادی اص طشف کاّص هالیات ّا تِ اقتػاد اهشیکا ضَد ٍ سضذ تَسم ،سا دس پی داضتِ تاضذ .دس حال حاضش پاییي
تَدى تَسم هْوتشیي سذ دس ساُ افضایص ًشخ تْشُ ایي کطَس است.
ضاخع فؼالیت کاسخاًجات اهشیکا تِ تیطتشیي هقذاس ضص ًٍین سال گزضتِ سسیذُ است .ایي ضاخع دٍضٌثِ تَسط
هَسسِ  ISMهٌتطش ضذُ ٍ تشخالف اًتظاسات سضذ داضتِ ٍ سقن ٍ 8..6احذ سا ًطاى دادُ است .ػذد  0.دس ضاخع  PMIهشص تیي
افت ٍ سضذ فؼالیت ّاست .سضذ قاتل تَجِ ایي ضاخع اهیذٍاسی ّا تِ اقتػاد اهشیکا سا افضایص دادُ ٍ هَجة تقَیت دالس ضذُ است.
پٌج ضٌثِ هطخع ضذ سفاسش ّای کاسخاًجات اهشیکایی تِ ًسثت هاُ قثل سضذ فشاتش اص اًتظاس  2.1دسغذی سا ثثت کشدُ است تا تاس
دیگش اهیذٍاسی ّا تِ اقتػاد ایي کطَس افضایص یافتِ ٍ دالس تقَیت ضَد.
جوؼِ هطخع ضذ کِ تشای اٍلیي تاس دس ّفت سال گزضتِ دس تخص غیش کطاٍسصی اهشیکا ًِ تٌْا ضغلی ایجاد ًطذُ کِ ّ 33ضاس ضغل
ًیض کاّص یافتِ است ،طَفاى ّای ایشها ٍ ّاسٍی هَجة اص دست سفتي تشخی اص هطاغل دس هاُ قثل ضذُ اًذ ٍ اًتظاس هی سٍد ایي
سًٍذ دس هاُ آیٌذُ اداهِ داس ًثاضذ .ایي دس حالی تَدُ کِ ًشخ تیکاسی اهشیکا تشخالف اًتظاسات  ..1دسغذ کاّص یافتِ ٍ دس کویٌِ
ضاًضدُ سال ٍ ًین اخیش تِ  2.1دسغذ سسیذُ ٍ دس ػیي حال دستوضدّای ساػتی تِ ًسثت هاُ قثل  ..0دسغذ افضایص داضتِ کِ فشاتش اص
اًتظاسات تَدُ است .دس ٍضؼیت اضتغال کاهل ٍ افضایص دستوضدّا (کِ چطن اًذاص سضذ تَسم سا دس پی داسد) گضاسش هایَس کٌٌذُ اص
هطاغل غیش کطاٍسصی ػوذتا تاثیش کوتشی داسد ٍ دسًتیجِ احتوال افضایص ًشخ تْشُ دس هاُ دساهثش افضایص یافتِ ٍ دالس تقَیت ضذُ
است.
تا ایي حال دس اٍاخش سٍص جوؼِ ٍ دس پی اًتطاس خثشی هثٌی تش ایي کِ کشُ ضوالی خَد سا تشای آصهایص یک هَضک دٍس تشد آهادُ هی
کٌذ ،دالس تخطی اص هسیش افضایطی طَل ّفتِ سا اغالح کشدُ است.
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فَسیِ  1.26هیالدی (تْوي  )2338دٍساى چْاسسالِ سیاست خاًن یلي دس تاًک هشکضی اهشیکا هَسَم تِ فذسال سصسٍ توام خَاّذ ضذ.
گواًِ صًی ّا دس خػَظ اتقا یا جاًطیٌی فشد دیگشی دس ایي سوت دس هاُ ّای پیص سٍ ضاخع دالس سا تا ًَساى ّوشاُ خَاّذ کشد.
ایي ّفتِ ًیض اػالم جاًطیٌی "کَیي ٍاسش" تِ ػٌَاى ضخػی کِ تا افضایص ًشخ تْشُ هَافق است اص دیگش دالیل تقَیت دالس تَد.
یَسٍ :دس اداهِ سًٍذ کاّطی اسصش یَسٍ اص ّفتِ گزضتِ کِ دس اثش ػذم تحقق تشآٍسدّا اص ًشخ تَسم اتحادیِ اسٍپا سخ داد ،یکطٌثِ ًیض
ّوِ پشسی استقالل کاتالًَیا اص اسپاًیا تشگضاس ٍ تِ خطًَت کطیذُ ضذ ،تا سًٍذ افت یَسٍ ایي ّفتِ ًیض اداهِ یاتذ ٍ دلیل دیگشی تشای
سضذ ضاخع دالس دس سٍص دٍضٌثِ تاضذ.
طال:طال ًیض سًٍذ کاّطی یک هاُ اخیش سا اداهِ دادُ است .تقَیت دالس ٍ تؼطیلی تاصاسّای چیي اغلی تشیي دلیل افت قیوت طال
تَدُ ٍ ایي فلض گشاًثْا تٌْا دس سٍص جوؼِ ٍ آى ّن تِ ػلت افضایص تٌص اص طشف کشُ ضوالی اًذکی سضذ داضتِ است.

نفتً:گشاًی اص ػشضِ تیص اص تقاضا تاس دیگش افت قیوت ًفت خام سا دس پی داضتِ است .تِ گضاسش اداسُ اطالػات اًشطی اهشیکا تَلیذ
ایي کطَس تِ  3.8هیلیَى تطکِ دس سٍص یؼٌی تیطتشیي هقذاس اص جَالی  1.20سسیذُ ٍ ایي افضایص تَلیذ تیطتش دس هٌطقِ آالسکا سخ
دادُ ،غادسات ایي کطَس ًیض دس ّفتِ گزضتِ تِ  2.36هیلیَى تطکِ دس سٍص یؼٌی تیطتشیي هقذاس تاسیخی آى سسیذُ است .اص طشف دیگش
تشآٍسدّا اص افضایص ّ 21.ضاس تطکِ ای تَلیذ سٍصاًِ اٍپک دس هاُ سپتاهثش حکایت داسدً .گشاًی اص طَفاى "ًیت" کِ هی تَاًذ تؼطیلی
پاالیطگاُ ّا دس خلیج هکضیک سا دس پی داضتِ تاضذ ًیض اص دیگش ػَاهل فطاس تش قیوت ًفت تَدُ است.

فلزات اساسی
تاصاسّای چیي کل ّفتِ (اص یکن تا ّطتن اکتثش) تؼطیل تَدُ است .اها دس غیاب هؼاهلِ گشاى چیٌی تاصّن هَجَدی اًثاسّای تَسس
فلضات لٌذى کاّص یافتِ ٍ قیوت فلضات سضذ داضتِ استّ.وچٌیٌپس اص تاصگطت چیٌی ّا اص تؼطیالت اکتثش تا سضذ تا اّویت قیوت
فَالد ٍ سایش کاهَدیتی ّا دس چیي ّوشاُ ضذُ است .اًتظاس داسین تاصاسّای غشتی ّن غؼَدی ضًَذ.
هحذٍدیت ّای صیست هحیطی دٍلت چیي پس اص فَالد ٍ آلَهیٌیَم تِ سایش فلضات ًیض گستشش یافتِ ٍ حتی دس صهاى تؼطیلی تاصاسّای
ایي کطَس تش تاصاس ایي هحػَالت تاثیش گزاس تَدُ است .تش ایي اساس ٍاسدات قشاضِ هس اص سال  1.23دس چیي هوٌَع خَاّذ ضذ ٍ اص
ّن اکٌَى اػوال سقف هجاص ٍاسدات اجشایی ضذُ استّ .وچٌیي  6.دسغذ اص ٍاحذّای غیش قاًًَی تَلیذ سشب اص قشاضِ تؼطیل ضذُ
اًذ.
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تحشین کشُ ضوالی ًیض کِ تاهیي کٌٌذُ کٌساًتشُ سشب چیي است اص دیگش ػَاهل افضایص ٍاسدات چیي ٍ سضذ قیوت سشب هی تاضذ.
ٍقَع صلضلِ دس ضیلی ٍ دس هٌطقِ ای کِ هؼادى هس دس آى ٍاقغ ضذُ اًذ ًیض تش سضذ قیوت ایي فلض اثش گزاس تَدُ است.

ضشٍع جٌگ اقتػادی آهشیکا ػلیِ ایشاى:

ٍصیش اًشطی آهشیکا اص اسسال اٍلیي هحوَلِ ًفت خام ایي کطَس تِ ٌّذ خثش داد؛

اقذاهی کِ تشاهپ پیصتش آى سا جٌگ اقتػادی تاصُای ػلیِ ایشاى اػالم کشدُتَد .طشفذاساى ایي طشح هیگَیٌذ ّذف اص اػوال چٌیي
سیاستی اػوال ًفَر تش هتحذاًی هاًٌذ ػشتستاى سؼَدی ،قطش ٍ استشالیا تشای هقاتلِ تا کطَسّای دضوي آهشیکا ًظیش ایشاى ،سٍسیِ ٍ
چیي است.

هفته پیش رو
چْاسضٌثِ آیٌذُ غَست جلسِ آخشیي ًطست کویتِ تاصاس آصاد فذسال سصسٍ ( )FOMCهٌتطش خَاّذ ضذ .تشسسی دقیق هزاکشات ایي
ًطست تَسط فؼالیي تاصاس ،آیٌذُ سٍضي تشی دس خػَظ تػویوات ایي ًْاد تشسین هی کٌذ.
ضاخع ّای تَسم تَلیذ ٍ هػشف اهشیکا ًیض تِ تشتیة پٌج ضٌثِ ٍ جوؼِ هٌتطش هی ضَد تا احتوال افضایص ًشخ تْشُ تَسط تاًک
هشکضی اهشیکا تش اساس ضاخع تَسم تشآٍسد ضَد.
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