خالهص بازاراه:
تاصاسّای جْاًی دس اٍلیي سٍص کاسی خَد دس ّفتِ جاسی ضشٍػی هثثت داضت تا ّوچٌاى تحت تاثیش کاّص ضاخع دالس لشاس گیشد .دس
ضشایطی کِ تا اًتطاس آهاس التػادی هثثت خػَغا دس تخص اضتغال دس آهشیکا احتوال افضایص ًشخ تْشُ دس چٌذ سٍص آتی ّوچٌاى
تاالست ٍ آهشیکا احتوال داسد تشای اٍلیي تاس دس سال ً 2017شخ تْشُ خَد سا افضایص دّذ ،اها دس ضشٍع ّفتِ ضاخع دالس سًٍذی
هؼکَس تِ خَد گشفت ٍ هٌفی ضذ.
تا غحثت ّای سئیس تاًک هشکضی اهشیکا ٍ سئیس تاًک هشکضی اسٍپا ّش دٍ اسص دالس ٍ یَسٍ تمَیت ضذُ اًذ .دس ایي هیاى طالً ،فت ٍ
ػوذُ فلضات افت داضتِ اًذ .افت ًفت تا تَجِ تِ افضایص هَجَدی اًثاسّا دس اهشیکا تطذیذ ضذُ ،اها افت فلضات تا تَجِ تِ سضذ ٍاسدات
چیي اًذکی تؼذیل ضذُ است.

رویدا داهی مهم بازار اهی جهانی


خاًن یلي ّفتِ گزضتِ اص هٌاسة تَدى تسشیغ دس افضایص ًشخ تْشُ تا تَجِ تِ ضشایط هٌاسة تَسم ٍ اضتغال ٍ اثشات هٌفی
پاییي ًگِ داضتي ًشخ تْشُ غحثت کشدُ تَد کِ ّویي سخٌاى احتوال افضایص ًشخ تْشُ دس جلسِ  15 ٍ 14هاسس سا افضایص
دادُ است.



سفاسضات کاسخاًجات اهشیکا ًیض کِ دٍضٌثِ اػالم ضذُ کوتش اص تشآٍسدّا کاّص یافتِ است .ایي ضاخع تِ ًسثت هاُ لثل 1.2
دسغذ افضایص داضتِ کِ  0.1دسغذ تیطتش اص پیص تیٌی ّا ٍ  0.1دسغذ کوتش اص سلن ایي ضاخع دس هاُ لثل تَدُ است.



کسشی تشاص تجاست خاسجی اهشیکا کِ سِ ضٌثِ اػالم ضذُ اها تیطتش اص پیص تیٌی ّا افضایص یافتِ تا ایي حال دس هیاى
خثشّای هثثت ٍ خَضثیٌی فؼالیي تاصاس دیذُ ًطذُ است .کسشی تشاص تجاسی اهشیکا اص  44.3هیلیاسد دالس دس هاُ لثل تِ 48.5
هیلیاسد دالس سسیذُ است .ایي سَهیي تاس طی چْاس هاُ اخیش است کِ کسشی تشاص تجاسی اهشیکا افضایص هی یاتذ.




پٌج ضٌثِ تاًک هشکضی اسٍپا ًشخ تْشُ سا تذٍى تغییش دس سلن غفش حفظ کشدُ ٍ سئیس ایي تاًک تطذیذ دس سیاست ّای
اًثساطی ایي اتحادیِ پَلی سا تا تَجِ تِ ضشایط هٌاسة التػادی دٍس اص اًتظاس داًستِ است .تمَیت یَسٍ ٍ دس پی آى افت
ضاخع دالس اص پیاهذّای جلسِ تاًک هشکضی اسٍپا تَدُ است.



ّوچٌیي دس پی اًتطاس اخثاسی هثٌی تش پیطٌْاد ٍ خَاستِ تشخی اص اػضای تاًک هشکضی اسٍپا تاتت ًاسضایتی اص ًشخ تْشُ هٌفی
ٍ افضایص ًشخ تْشُ ایي حَصُ پَلی دس آیٌذُ ای ًضدیک ٍ پیص اص پایاى سال جاسی ،سًٍذ تمَیت یَسٍ سٍص جوؼِ ًیض اداهِ
داضتِ است.



آهاسّای خَتی اص تخص اضتغال اهشیکا دس سٍص جوؼِ هٌتطش ضذُ اها ایي آهاس اًتظاس تحلیل گشاى سا تشآٍسدُ ًساختِ ٍ
تشدیذّایی سا تشای سِ تاس افضایص ًشخ تْشُ دس سال جاسی ایجاد کشدُ است .اص ّویي سٍ سٍص جوؼِ دالس تضؼیف ضذُ ٍ ایي دس
حالی است کِ یَسٍ ًیض دس حال تمَیت تَدُ است .تؼذاد هطاغل ایجاد ضذُ تَسط تخص ّای غیش کطاٍسصی دس اهشیکا 235
ّضاس ضغل تَدُ کِ تْتش اص سلن ّ 196ضاس ضغل پیص تیٌی ضذُ است .ایي آهاس تشای هاُ لثل ًیض تا تؼذیل هثثت ّ 11ضاس ًفشی
هَاجِ ضذُ ٍ تِ سلن ّ 238ضاس ضغل افضایص یافتِ است.



ًشخ تیکاسی ایي کطَس ًیض هطاتك پیص تیٌی ّا تا  0.1دسغذ کاّص تِ ًسثت هاُ لثل تِ  4.7دسغذ سسیذُ است.تا ایي حال
هتَسط دستوضد ساػتی  0.2دسغذ تِ ًسثت هاُ لثل سضذ داضتِ کِ  0.1دسغذ کوتش اص پیص تیٌی ّاست ٍ ّویي ػاهلی ضذُ
تا فؼاالى تاصاس سضذ تَسم کِ هْوتشیي تماضای فذسال سصسٍ تشای افضایص ًشخ تْشُ هی تاضذ سا تا تشدیذ ًگاُ کٌٌذ.

نفت :
افضایص حجن رخایش ًفت تجاسی آهشیکا تشای ًْویي ّفتِ هتَالی کِ فشاتش اص اًتظاسات ٍ تشاتش تا  8.2هیلیَى تطکِ دس تشاتش
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پیص تیٌی  1.1هیلیَى تطکِ ای تَدُ ٍ سطح اًثاسّا سا تِ تاالتشیي سلن اص سال  1982سساًذُ است ،افضایص تؼذاد دکل ّای

ًفتی اهشیکا تشای ّطتویي ّفتِ هتَالی ٍ کاّص ًشخ سضذ التػادی هَسد اًتظاس هماهات چیٌی اص  6.7تِ  6.5دسغذ کِ چطن
اًذاص کاّص تماضا سا دس پی خَاّذ داضت ،هَجة ضذُ اًذ تا ًفت تِ کوتشیي سلن طی  100سٍص گزضتِ تشسذ.
اص دیگش ػَاهل کاّص لیوت ًفت دس طَل ّفتِ  ،تمَیت دالس دس چْاس سٍص اتتذایی ّفتِ ،تثثیت ٍ ػذم کاّص تَلیذ سٍسیِ دس
هاُ فَسیِ تِ ًسثت طاًَیِ ،افضایص تَلیذ ػشاق تَدُ است .تذیي تشتیة ًفت تشًت  8دسغذ افت داضتِ ٍ ًفت سثک اهشیکا 9
دسغذ تا تِ تشتیة تِ  48.49 ٍ 51.37دالس/تطکِ تشسٌذ.

دالر
دس آخش ضاخع دالس افت ّفتگی  0.3دسغذی ٍ سسیذى تِ سلن ٍ 101.25احذی سا ثثت کشدُ است.

طال
ًیض کِ دس چْاس سٍص اتتذای ّفتِ تحت تاثیش اهی ذٍاسی ّا تِ افضایص ًشخ تْشُ دس ّفتِ آیٌذُ ٍ افضایص اسصش دالس لشاس داضتِ ،فمط دس
سٍص جوؼِ ٍ ّوشاُ تا افت اسصش دالس ،اًذکی اص سًٍذ کاّطی طَل ّفتِ سا جثشاى کشدُ ٍ دس کل تا کاّص  2.3دسغذی تشای دٍهیي ّفتِ
هتَالی کاّص لیوت سا تجشتِ کشدُ است.

فلزات تحت فشار افزایش ارزش دالر
دس تاصاسّای کالیی ،فلضات ػوذتا افت لیوت ّای ّفتگی سا تجشتِ کشدُ اًذ .تمَیت دالس دس سٍصّای اتتذای ّفتِ ػاهلی تَدُ تا لیوت
فلضات تحت فطاس لشاس داضتِ تاضٌذ .تٌْا اػالم تشاص تجاسی چیي دس سٍص چْاسضٌثِ ػاهلی تَدُ کِ اًذکی سًٍذ کاّطی لیوت فلضات سا
تا ٍلفِ ّوشاُ کشدُ است.
تشاص تجاسی چیي افت ضذیذی سا تجشتِ کشدُ ٍ اص  355هیلیاسد یَآى هاصاد تجاست خاسجی دس هاُ لثل تِ  60هیلیاسد یَآى کسشی دس ایي
هاُ سسیذُ است .ایي دس حالی است کِ کاّص هاصاد تجاست خاسجی ایي کطَس تا  173هیلیاسد یَآى پیص تیٌی ضذُ تَد اها افضایص 45
دسغذی ٍ دٍس اص اًتظاس ٍاسدات ٍ افضایص  4دسغذی ٍ تسیاس کوتش اص اًتظاس غادسات هَجة ضذُ تا چیي تا کسشی تشاص تجاست خاسجی
هَاجِ تاضذ.
ٍاسادات چیي ػوذتا ضاهل کاالّایی ًظیش فلضات اساسی ٍ هَاد هؼذًی است ٍ افضایص ٍاسدات خثش خَتی تشای تاصاسّای کاالیی هی تاضذ.
جوؼِ ًیض تٌْا س ٍصی طی ایي ّفتِ تَدُ کِ فلضات ػوذتا سضذ داضتِ اًذ ٍ ایي سضذ ًیض تِ دلیل افت اسصش دالس دس پی ػذم افضایص
هَسد اًتظاس هتَسط دستوضدّا دس اهشیکا تَدُ است.
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هَجَدی اًثاسّای هس  LMEایي ّفتِ  66دسغذ افضایص داضتِ ٍ ایي افضایص تا ٍجَد تؼطیلی هؼادى هس ضیلی دس پی اػتػاب
هؼذًکاساى تِ ػٌَاى کاّص تماضا تؼثیش ضذُ ٍ ایي دس حالی است کِ احتوال تَافك تا اػتػاب کٌٌذگاى افضایص یافتِ ٍ هی تَاًذ
ػشضِ سا ًیض تیطتش کٌذ ٍ ّویي دالیل اص دیگش دالیل افت لیوت هس تَدُ است.
سًٍذی هتفاٍت دس تَسم تَلیذکٌٌذُ ٍ هػشف کٌٌذُ چیي
آهاس تَسم چیي پ ٌج ضٌثِ اػالم ضذُ است .تَسم ساالًِ دس چیي تش خالف سًٍذ افضایطی پٌج هاُ اخیش کاّص یافتِ ٍ ایي کاّص تیطتش
اص اًتظاسات تَدُ تِ طَسی کِ تَسم ساالًِ اص  2.5دسغذ هاُ طاًَیِ تِ  0.8دسغذ کاّص یافتِ است.
تا ایي حال تَسم تَلیذ کٌٌذُ سًٍذ افضایطی چْاسدُ هاُ اخیش سا ا داهِ دادُ ٍ حتی ایي افضایص تیطتش اص اًتظاسات تَدُ است .تَسم
تَلیذکٌٌذُ دس چیي اص  6.9دسغذ دس طاًَیِ تِ  7.8دسغذ دس فَسیِ سسیذُ است.
ایي اختالف سًٍذ هی تَاًذ کاّص لذست خشیذ هػشف کٌٌذگاى سا ًطاى دّذ ٍ تحلیل گشاى هٌتظش سٍضي ضذى تػوین دٍلت ایي کطَس
دس خػَظ اداهِ یا لطغ سیاست ّای اًثساطی ّستٌذ.

هفته شیپ رو
تشگضاسی جلسِ فذسال سصسٍ دس ّفتِ آتی ٍ اػالم ًشخ تْشُ دس ساػت  9:30ضة چْاسضٌثِ تِ ٍلت تْشاى هْوتشیي خثش ّفتِ پیص
سٍست .گشچِ پیص اص ایي جلسِ ًشخ تَسم تَلیذ کٌٌذُ ٍ هػشف کٌٌذُ اهشیکایی اػالم خَاّذ ضذ.
پیص تیٌی ضذُ ضاخع لیوت هػشف کٌٌذُ اهشیکایی تِ ًسثت هاُ لثل تذٍى تغییش تاضذ ٍ ایي دس حالیست کِ ایي ضاخع دس هاُ لثل
 0.6دسغذ افضایص یافتِ تَد.
غثح سِ ضٌثِ ًیض ًشخ سضذ ساالًِ تَلیذات غٌؼتی چیي کِ پیص تیٌی ضذُ  6.2دسغذ یؼٌی  0.2دسغذ تیطتش اص هاُ لثل تاضذ ،اػالم
هی ضَد کِ تشای تاصاسّای کاالیی لاتل تَجِ است.
ًطست گشٍُ ٍ : 20صسای داسایی ٍ سیساى تاًک هشکضی  20کطَس دس حال تَسؼِ ٍ تَسؼِ یافتِ سٍص جوؼِ ٍ ضٌثِ دس آلواى ًطستی
خَاٌّذ داضت ٍ دس هَسد التػاد جْاى تحث خَاٌّذ کشد.

تْیِ ٍ تٌظین :ضادی تاجغلی

4
Page

