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خالهص بازاراه :
 دالر
دٍضٌبِ باسارّای هالی در اهزیکا تعطیل بَدُ اًذ .سخٌزاًی ّای سِ ضٌبِ بزخی اعضاء باًک هزکشی ایي کطَر هَسَم بِ فذرال رسرٍ
ٍ استعفای قائن هقام ایي ًْاد هْن هالی ،اداهِ رًٍذ کاّطی ارسش دالر کِ اس ابتذای سال جاری هیالدی آغاس ضذُ ٍ رسیذى بِ
کوتزیي هقذار اس ابتذای سال  5102را در پی داضتِ است.
با استعفای قائن هقام باًک هزکشی اهزیکا ،رئیس جوَْر ایي کطَر کِ با افشایص ًزخ بْزُ ٍ تقَیت دالر هخالف است فزصت دارد تا
یکی اعضاء کلیذی ایي ًْاد را با یکی اس هَافقاى خَد جایگشیي کٌذ .اس طزف دیگز سخٌزاًی بزخی اس اعضاء فذرال رسرٍ ًیش عوذتا
حاٍی ایي پیام بَدُ کِ بِ هٌظَر رٍضي تز ضذى اٍضاع تَرمً ،زخ بْزُ بِ هذت طَالًی تزی در ارقام جاری حفظ ضَد.
در آًسَ بِ گشارش رٍیتزس ،سیاستگذاراى باًک هزکشی ارٍپا در ًطست اخیز ایي باًک تَافق کزدًذ کِ گام بعذی باًک هزکشی ارٍپا
بزرسی کاّص بستِ هحزک پَلی باضذ .باًک هزکشی کاًادا ًیش بِ طَر غیز هٌتظزُ ای ًزخ بْزُ را با  1.52درصذ افشایص بِ یک
درصذ رساًذُ تا بذیي تزتیب یَرٍ ٍ دالر کاًادا در بزابز دالر اهزیکا تقَیت ضَد .با کاّص احتوال اجزای سَهیي هزحلِ اس افشایص ًزخ
بْزُ فذرال رسرٍ در سال جاری ٍ تقَیت یَرٍ ٍ دالر کاًادا ضاخص دالر کواکاى رًٍذ ًشٍلی داضتِ است.
در ّویي حال تذاٍم تٌطْای سیاسی بز سز کزُ ضوالی ٍ بزٍس اختالفات هیاى رٍسیِ ٍ چیي با اهزیکا تطذیذ تٌص ّای سیاسی را در
پی داضتِ کِ عالٍُ بز تضعیف عوذُ باسارّای سْام ،هَجب تذاٍم رًٍذ افشایطی قیوت طال ٍ رسیذى بِ بیطیٌِ بیص اس یک سال
گذضتِ ضذُ است.
چْارضٌبِ تٌْا رٍسی در ّفتِ بَدُ کِ ضاخص دالر افت ًذاضتِ است .در ایي رٍس هطخص ضذ ،کسزی تزاس تجاری بشرگتزیي اقتصاد
دًیا اًذکی افشایص یافتِ ٍ اس  5..2هیلیارد دالر بِ  5..4هیلیارد دالر رسیذُ کِ کوتز اس بزآٍردّاست .دیگز آهارّای اقتصادی هٌتطز
ضذُ اس اهزیکا در طَل ّفتِ اها ًااهیذکٌٌذُ بَدُ اًذ .سفارضات کارخاًجات هطابق بزآٍردّا بِ ًسبت هاُ قبل  ...درصذ کاّص یافتِ
ٍ سزعت رضذ فعالیت ّای خذهاتی ًیش بیص اس اًتظارات افت داضتِ است.
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 نفت
با اتوام طَفاى ّارٍی کِ آغاس بِ کار پاالیطگاُ ّای تعطیل ضذُ را در پی داضت ٍ اعالم ٍسارت اًزصی ایاالت هتحذُ هبٌی بز
کاّص تَلیذ رٍساًِ ایي کطَر در ّفتِ گذضتِ اس  6.2بِ  5.5هیلیَى بطکِ در اثز ایي طَفاىّ ،وزاُ با افت ضاخص دالر در رٍسّای
ابتذایی ّفتِ ًفت رضذ قیوت ّا را تجزبِ کزدًُ ،فت سبک اهزیکا بِ باالی  56دالر ٍ ًفت بزًت بِ باالی  25دالر در ّز بطکِ
رسیذُ اًذ.
در اًتْای ّفتِ ٍ با اًتطار خبز طَفاى ایزها کِ هصزف بٌشیي در فلَریذا (سَهیي هصزف کٌٌذُ بٌشیي در اهزیکا پس اس کالیفزًیا ٍ
تگشاس) را با تْذیذ هَاجِ هی کٌذً ،فت خام بخص قابل تَجْی اس رضذ طَل ّفتِ را اصالح کزدُ است.
اصالح قیوتی ًفت سبک اهزیکا بیطتز اس ًفت بزًت بَدُ چزا کِ ًفت سبک اهزیکا اس اخبار هزبَط بِ طَفاى ّای ایي هٌطقِ تاثیز
پذیزی بیطتزی دارد ٍ اس طزف دیگز اعالم عزبستاى هبٌی بز کاّص ّ .21شار بطکِ ای صادرات در اکتبز اس بزًت حوایت کزدُ
است.
بذیي تزتیب اختالف قیوتی ًفت بزًت ٍ ًفت سبک اهزیکا بِ  3..دالر رسیذُ کِ خَد ًطاًِ ای اس افشایص ریسک ّای سیاسی ٍ
ًظاهی در دًیاست.

 فلزات گرانبها
گشارش ّای هٌتطز ضذُ اس تجارت خارجی چیي ًطاى دادُ هاساد تزاس تجاری ایي کطَر پس اس پٌج هاُ رضذ هتَالی کاّص یافتِ ٍ ایي
افت بزخالف اًتظارات بَدُ است .رضذ صادرات در هاُ اٍت بِ ًسبت هاُ هطابِ سال قبل  3.6درصذ بَدُ کِ  0.5درصذ کوتز اس
بزآٍردّا ٍ  5..درصذ کوتز ًزخ رضذ هاُ قبل استً .زخ رضذ ٍاردات ًیش  05.5درصذ ثبت ضذُ کِ اگزچِ  5.4درصذ بیطتز اس
بزآٍردّاست با ایي حال  1..درصذ کوتز اس رقن هاُ قبل است.
کاّص ًزخ رضذ صادرات ٍ ٍاردات چیي فعالیي باسارّای کاالیی را در راُ افشایص قیوت کاالّا (خصَصا فلشات کِ چیي اس بشرگتزیي
تَلیذکٌٌذگاى ٍ هصزف کٌٌذگاى ایي کاالّاست) با تزدیذ هَاجِ ساختِ است.
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بذیي تزتیب فلشات کاّص قیوت ّا را تجزبِ کزدُ اًذ ٍ ایي کاّص هی تَاًذ آغاسی بزای رًٍذ اصالحی رضذّای اخیز باضذ.
ضٌبِ ضاخص ّای تَرم تَلیذکٌٌذُ ٍ هصزف کٌٌذُ چیي هٌتطز ضذُ است .تَرم هصزف رًٍذ افشایطی پٌج هاُ گذضتِ را اداهِ دادُ ٍ
بِ  0.5درصذ رسیذُ کِ  1.0درصذ بیطتز اس بزآٍردّا ٍ  1.5درصذ بیطتز اس هاُ قبل است .تَرم تَلیذ ًیش بعذ اس پٌج هاُ افشایص یافتِ ٍ
بِ  3..درصذ رسیذُ کِ  1.3درصذ بیطتز اس پیص بیٌی کارضٌاساى ٍ  1.5درصذ بیطتز اس رقن هاُ قبل است.

 هفته شیپ رو
ضاخص ّای تَرم تَلیذ ٍ هصزف اهزیکا بِ تزتیب چْارضٌبِ ٍ پٌج ضٌبِ هٌتطز خَاٌّذ ضذ .تغییزات تَرم بزای جْت گیزی فذرال
رسرٍ در تعییي افشایص یا عذم افشایص ًزخ بْزُ بسیار با اّویت است ٍ هی تَاًذ بِ تغییزات ارسش دالر جْت دّذ.
پٌج ضٌبِ صبح بِ ٍقت تْزاى ًزخ رضذ تَلیذات صٌعتی ٍ سزهایِ گذاری در چیي هٌتطز خَاّذ ضذ .پیص بیٌی ضذُ تَلیذات صٌعتی
ایي کطَر در ایي هاُ بِ ًسبت هاُ هطابِ سال قبل  3.3درصذ افشایص یافتِ باضذ کِ ایي ضاخص در هاُ قبل  3.5درصذ بَدُ است.
بزاساس بزآٍردّا سزهایِ گذاری ّا ًیش در یک سال هٌتْی بِ اٍت  5.5درصذ افشایص یافتِ کِ ایي ضاخص در هاُ قبل  5..درصذ
بَدُ است.

4

