خالغِ تاصاس
تا تضؼیف پًَذ ٍ یَسٍ دس پی اًتخاتات پاسلواًی اًگلستاى ،دالس تمَیت ضذُ است .دس تاصاسّای کاالیی ًیض ػوذُ کاالّا اص خولِ عال،
ًفت ٍ فلضات کاّص لیوت ّا سا تدشتِ کشدُ اًذ .د س پی تشگضاسی اًتخاتات صٍد ٌّگام دس اًگستاى ،حضب حاکن اکثشیت خَد دس
هدلس ػَام سا اص دست داد ٍ هدثَس تِ تطکیل دٍلت ائتالفی ضذ .ایي اتفاق کِ تِ گواى هؼاهلِ گشاى هی تَاًذ سیاست خشٍج اص
اتحادیِ اسٍپا سا تا اختالالتی هَاخِ کٌذ هَخة ضذ تا پًَذ ; 6.دسغذ اص اسصش خَ د دس تشاتش دالس اهشیکا سا اص دست تذّذ ٍ یَسٍ ًیض
تضؼیف ضَد .دٍضٌثِ ضاخع  PMIخذهات اهشیکا تَسظ هَسسِ  ISMهٌتطش ضذُ ،ایي ضاخع تیص اص پیص تیٌی ّا افت داضتِ
ٍ تِ سلن >ٍ :;.احذ سسیذُ کِ ًطاى اص افت سشػت سضذ فؼالیت ّاست .دس ضاخع فؼالیت سلن  :55هشص تیي سضذ ٍ کاّص فؼالیت
ّا است .سفاسضات کاسخاًدات اهشیکایی ًیض تِ ًسثت هاُ لثل  5.7دسغذ کاّص یافتِ است .ایي سَهیي هاُ هتَالی است کِ سضذ
هاّاًِ سفاسضات کاسخاًدات سًٍذ کاّطی سا عی هی کٌذ ٍ دس ایي هاُ تِ تاصُ هٌفی ٍاسد ضذُ است .اداهِ اػالم ضاخع ّای ًِ
چٌذاى هغلَب هی تَاًذ ا حتوال افضایص هشحلِ سَم ًشخ تْشُ سا تِ تؼَیك اًذاختِ ٍ هَخة تضؼیف دالس ضَد .عال ّوشاُ تا تمَیت
دالس ،یک دسغذ افت داضتِ ٍ تِ < 67;;.:دالس دس ّش اًٍس سسیذُ است.

رویدادهای مهم بازار جهانی :
 تِ ًمل اص پایگاُ ایٌتشًتی دیلی استاسپیص اص اًتخاتات پاسلواًی صٍدٌّگام اًگلیس ،کاسضٌاساى التػادی پیصتیٌی کشدًذ کِ
ّواى لذس کِ پیشٍصی "هی" دس ایي سٍیذاد هیتَاًذ سضذ التػادی سا تِ دًثال داضتِ تاضذ ،پیشٍصی "خشهی کَستیي"ً ،اهضد
حضب کاسگش هی تَاًذ سًٍذ سمَط التػادی اًگلیس سا دس پی داضتِ تاضذ .اها پس اص پایاى اًتخاتات ػوَهی پٌدطٌثِ گزضتِ دس
اًگلیس ٍ هطخع ضذى ًتایحً ،شخ اسص پًَذ دس تشاتش یَسٍ کاّص یافت تِ پاییيتشیي سغح دس < هاُ گزضتِ سسیذ.
ً طشیِ المثس تِ ًمل اص هٌاتغ التػادی تا اضاسُ تِ ایٌکِ لغش دسحال حاضش اص تضسگتشیي غادسکٌٌذگاى گاص هایغ دس خْاى است،
ًَضت? ٍاضٌگتي تشًاهِ ای تلٌذ هذت داسد کِ تا سال  7579خای لغش سا دسغذس غادسکٌٌذگاى گاص هایغ تگیشد ٍ سالیاًِ 855
هیلیَى هتش هکؼة گاص غادس کٌذ .لغش دس سال ;ً 756ضدیک تِ << هیلیًَوتش هکؼة گاص غادس کشدُ است ٍ اکثش هطتشیاى ایي
کطَس دس حَصُ ضشق آسیا ّستٌذ ٍ آهشیکا لػذ داسد خای دٍحِ سا دس ایي صهیٌِ تگیشد.

ًفت ?
 سمَط تْای ًفت دس تاصاسّای خْاًی اص اٍاسظ سال  7569هماهات سیاؼ سا هدثَس کشد تشای خثشاى صیاًی کِ اص کاّص تْای ًفت
دیذُ اًذ تِ دًثال هٌاتغ دسآهذ خذیذ تاضٌذ

 سٍص پٌح ضٌثِ ،آهاسّای سسوی هٌتطش ضذُ تَسظ دٍلت آهشیکا ًطاى داد رخایش ًفت خام ٍ سَخت دس آهشیکا تشخالف اًتظاسات
افضایص یافتِ است ٍ پیصتیٌی ضذ کِ تا سال = ،756سًٍذ تَلیذ ًفت آهشیکا افضایطی تاضذ ٍ سال آیٌذُ هیالدی اص  65هیلیَى
تطکِ دس سٍص ػثَس کٌذ.

 دس تاصاس اًشطی ًفت خام تشای سَهیي ّفتِ هتَالی افت لیوت ّا سا تدشتِ کشدُ است .تا ٍخَد تَافك تَلیذکٌٌذگاى تشای اداهِ
هحذٍدیت ػشضِ تا اٍایل سال <> 68ػذم افضایص همذاسی هحذٍدیت ّا ٍ تشٍص اختالف هیاى تشخی کطَسّای ػشتی ٍ لغش کِ
چطن اًذاص ػذم تحمك ایي تَافك سا تا خَد دس پی داضتِ ٍ دس ػیي حال سضذ تؼذاد دکل ّا دس اهشیکا هَخة ضذُ تا تشتشی
ػشضِ تِ تماضا ًوایاى تش ضَد.

 تِ ًمل اص سٍیتشص ،تِ دًثال تَلف فؼالیت یک خظ لَلِ دس ًیدشیِ ،تْای ًفت تا افضایص ّوشاُ تَد .ایي دسحالیست کِ ًگشاًی ّا
اص اضثاع کًٌَی تاصاس ًفت تاػث ضذ تْای ًفت خام تشًت آخش ّفتِ سا تا کاّص حذٍد  9دسغذی تِ پایاى تشساًذ.

عال ?
تِ ًمل اص ایٌَستیٌگ ،لیوت خْاًی عال دس ّفتِ ای کِ گزضت تا کاّص >; 5.دسغذی سٍتشٍ ضذ تا تشای ًخستیي تاس دس ّ :فتِ
اخیش تا افت ّوشاُ ضذُ تاضذ .تش اساس ایي گضاسش افضایص اسصش دالس آهشیکا ٍ اػالم ًتایح اًتخاتات پاسلواًی تشیتاًیا تاثیش صیادی تش
افت لیوت خْاًی عال داضتِ است .تِ ًمل اص سٍیتشص ،کاّص ضاخع سْام دس تاصاسّای آسیایی تاثیش صیادی تش افضایص ًسثی لیوت
خْاًی عال داضتِ است .تش اساس ایي گضاسش افضایص ًسثی لیوت عال دس حالی است کِ سشهایِ گزاساى تیي الوللی هٌتظش تشگضاسی
ًطست دٍ سٍصُ فذسال سصسٍ آهشیکا ٍ اػالم ًتایح ًْایی ایي ًطست ّستٌذ

دالس?
ضاخع دالس آهشیکا دس هؼاهالت سٍص چْاسضٌثِ دس تشاتش سثذی اص اسصّای تضسگ ثاتت هاًذ اها ًضدیک تِ پاییي تشیي سکَسد ّفت هاُ
گزضتِ لشاس داسد.

سایش فلضات ?
دس تاصاس سایش فلضات اسصضوٌذّ ،ش اًٍس ًمشُ تشای تحَیل فَسی  5.6دسغذ افضایص یافت ٍ تِ =; 6<.دالس سسیذّ .ش اًٍس پالتیي
تشای تحَیل فَسی تا  5.7دسغذ کاّص ،دس  >:9.95دالس ایستاد ٍ ّش اًٍس پاالدیَم تشای تحَیل فَسی تا  5.6دسغذ افضایص =:9.85
دالس هؼاهلِ ضذ

آّي ٍ فَالد ?
 ت ِ گضاسش اخثاس فلضات ٍ تِ ًمل اص سٍاتظ ػوَهی ساصهاى تَسؼِ ٍ ًَساصی هؼادى ٍ غٌایغ هؼذًی ایشاى(ایویذسٍ) ،پیص تیٌی هی
ضَد کِ تَلیذ فَالد ٌّذ اص ==هیلیَى ٍ ّ955ضاس تي دس سال < 756تِ = 67هیلیَى ٍ ّ;55ضاس تي افضایص یاتذ .عثك ایي گضاسش،
ٌّذ دس سال ; 756ضاّذ سضذ تَلیذ ساالًِ <.9دسغذی تَد ٍ اًتظاس هی سٍد کِ ایي هیضاى اص > 7.دسغذ دس سال ّای 7565تا
;756تِ >=.دسغذ عی سال ّای <756تا7576افضایص یاتذ .تاتَخِ تِ تشًاهِ دٍلت ٌّذ تشای افضایص تماضا ٍ تَلیذ فَالد ،ایي
کطَس تِ ًمغِ دسخطاًی دس سضذ خْاًی تَلیذ فَالد تثذیل هی ضَد.

 تشصیل سا تایذ یاصدّویي غادسکٌٌذُ تضسگ هحػَالت فَالدی داًست؛ دس سال  ،756:غادسات ایي کطَس  8دسغذ اص کل غادسات
خْاى سا تِ خَد اختػاظ داد .ایي کطَس هحػَالت خَد سا تِ تیص اص  6:5کطَس دس دًیا غادس هیکٌذ. .تشسسی تاصاس غادسات
فَالد ایي کطَس ًطاى هیدّذ کِ  <9دسغذ اص کل غادسات ایي کطَس تٌْا تِ  65کطَس اًدام هیگیشد ٍ هاتمی آى ًیض تِ سایش
هٌاعمی کِ پیصتش تِ آىّا اضاسُ ضذ غادس هیضَد .ایاالت هتحذُ سا تایذ تضسگتشیي همػذ تشای غادسات هحػَالت فَالدی
تشصیل داًست.

ّفتِ آتی ?
 ضاخع ّای تَسم تَلیذکٌٌذُ ٍ هػشف کٌٌذُ اهشیکایی تِ تشتیة سِ ضٌثِ ٍ چْاسضٌثِ هٌتطش خَاٌّذ ضذ .دس ضشایظ حاضش
کِ ٍضؼیت اضتغال دس تضسگتشیي التػاد دًیا تِ اضتغال کاهل ًضدیک ضذُ ،تَسم هْوتشیي ػاهل دس تػوین گیشی تاًک هشکضی
اهشیکا خْت افضایص ًشخ تْشُ هی تاضذ.

 خلسِ کویتِ تاصاس آصاد فذسال سصسٍ چْاسضٌثِ تشگضاس خَاّذ ضذ ٍ احتواال ًشخ تْشُ تشای دٍهیي تاس عی سال < 756افضایص
یافتِ ٍ تِ  6.7:دسغذ هی سسذ .اعالػات اسسالی اص ایي خلسِ تاصاسّا سا تشای پیص تیٌی هشحلِ سَم افضایص ًشخ تْشُ ساٌّوایی
خَاّذ کشد.

 چْاسضٌثِ ّوچٌیي اص چیيً ،شخ سضذ تَلیذات غٌؼتی ٍ سشهایِ گزاسی دس داسایی ّای ثاتت ایي کطَس اػالم هی ضَد کِ تشای
تاصاسّای کاالیی تسیاس تا اّویت است.

تْیِ ٍ تٌظین ? هحوذ سداد اغفْاًی

