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تهیه و میظنت :شادی باجغلی

ّفتِ پیص رٍ
 درباسار ّای جْاًی ایي ّفتِ سخٌزاًی یلي ٍ تَرم دًبال خَاّذ ضذ.در ایاالت هتحذُ ،آخزیي آهار تَرم
قبل اس ًطست فذرال در دساهبز هٌتطز خَاّذ ضذ .فذرال رسرٍ در گشارضات قبلی خَد اعالم کزدُ است کِ
کاّص تَرم ًاضی اس عَاهل هَقت است .اًتظار هی رٍد کِ قیوت هصزف کٌٌذگاى ،کِ در هاُ گذضتِ ٪5.0
افشایص داضت ،در هاُ اکتبز  ٪5.0افشایص یابذ .اًتظار هی رٍد افشایص ساالًِ اس  ٪2.2بِ  ٪2کاّص یابذ.
اعالم ضذُ است کِ تالش بزای بْبَدی اس اثزات ایي ضزایط هتالطن هوکي است هَجب افشایص تَرم ضَد.
 ببسارَبی جُبوی مىتظز سخىزاوی یله َمزاٌ بب مبریً دراگی رئیس جمًُر AMBدر پبول بزگشار شذٌ در
ريس سٍ شىبٍ می ببشذ  TD Securitiesببوک سزمبیٍ گذاریی کبوبدایی اعالم کزد " :سیگىبل کٍ یله می
تًاوذ پس اس پبیبن ديرٌ اش بٍ َیئت مذیزٌ بذَذ ،مًجب حزکت در ببسار خًاَذ شذ.
 سِ ضٌبِ آهار رضذ تَلیذات صٌعتی ٍ سزهایِ گذاری در دارایی ّای ثابت چیي هٌتطز خَاّذ ضذ .پیص
بیٌی ضذُ تَلیذات صٌعتی بِ ًسبت سال قبل  3.6درصذ افشایص یافتِ باضذ کِ  5.6درصذ کوتز اس رقن هاُ
قبل است ٍ سزهایِ گذاری در دارایی ّای ثابت ًیش  3.6درصذ افشایص یافتِ باضذ کِ  5.2درصذ کوتز اس
رقن هاُ قبل است.
 ضاخص ّای تَرم تَلیذکٌٌذُ ٍ هصزف کٌٌذُ اهزیکا ًیش بِ تزتیب سِ ضٌبِ ٍ چْارضٌبِ اعالم خَاٌّذ
ضذّ .فتِ گذضتِ رئیس جوَْر اهزیکا ،جزٍهی پاٍل کِ ظاّزا دیذگاُ ّای هطتزکی با رئیس فعلی باًک
هزکشی ایي کطَر دارد را بِ عٌَاى رئیس جذیذ ایي ًْاد هعزفی کزدُ است.
 در تاسُ تزیي ًظزسٌجی ّا ًیش احتوال افشایص ًزخ بْزُ فذرال رسرٍ در ًطست دساهبز بِ بیص اس 89
درصذ رسیذُ است .بٌابزایي افشایص ًزخ بْزُ در هاُ دساهبز بزای سَهیي بار در سال  2503تقزیبا قطعی
است ٍ در هعاهالت پیص خَر ضذُ است .بذیي تزتیب سزهایِ گذاراى با آهارّای جذیذ بِ دًبال تطخیص
هیشاى ٍ تعذاد افشایص ًزخ بْزُ در سال ّ 2509ستٌذ.
 ضاخص ّای بخص هسکي اهزیکا ضاهل تعذاد هجَسّای صادر ضذُ ٍ ضزٍع بِ ساخت خاًِ ًیش رٍس
جوعِ هٌتطز خَاٌّذ ضذ کِ پیص بیٌی ضذُ ّز دٍ ضاخص بِ ًسبت هاُ قبل افشایص یابٌذ ٍ بِ تزتیب بِ
 0.08 ٍ 0.20هیلیَى ٍاحذ بزسٌذ.
ّ وچٌاى خَشبیٌیّا بِ توذیذ تَافق اٍپک ٍ غیزاٍپک در ًطست ًَ 65اهبز ٍجَد دارد ،اس ایي رٍ اخبار
سیاسی باس ّن در اداهِ هسیز ًفت اثز گذار خَاٌّذ بَد
 در رٍسّای آیٌذُ اًتطار اهارّای تَرم هْوتزیي رٍیذادی است کِ هی تَاًذ باسارّای بیي الوللی را تحت
تاثیز قزار دّذ .آهزیکا اًگلیس کاًادا ٍ هٌطقِ یَرٍ آهارّای ًزخ تَرم خَد را طی رٍسّای آیٌذُ اعالم خَاٌّذ
کزد.
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 بز اساس ایي گشارش ًطست رٍسای باًک ّای هزکشی بشرگ جْاى اس جولِ ارٍپا ،آهزیکا صاپي ٍ بزیتاًیا
ًیش اس دیگز رٍیذادّای هْن اقتصادی ّفتِ پیص رٍ خَاّذ بَد.
ٍ سارت باسرگاًی آهزیکا قصذ دارد آهارّای تَرم در هاُ اکتبز را رٍس چْارضٌبِ هٌتطز کٌذ .تحلیلگزاى بز
ایي باٍرًذ کِ ضاخص قیوت هصزف کٌٌذُ در آهزیکا طی هاُ گذضتِ با رضذ  5.2درصذی رٍبزٍ ضذُ
است.ایي ضاخص ًسبت بِ سال قبل ًیش با رضذ  0.3درصذی ّوزاُ ضذُ است .فذرال رسرٍ آهزیکا ٌَّس
ًتَاًستِ است بِ ّذف خَد یعٌی تَرم  2درصذی دست یابذ .اًتطار آهارّای تَرم آهزیکا تاثیز سیادی بز
ًطست آتی فذرال رسرٍ ٍ ًزخ بْزُ خَاّذ داضت .آهارّای هْن دیگزی ًیش در آهزیکا طی رٍسّای آیٌذُ
هٌتطز خَاّذ ضذ کِ هْوتزیي آًْا ٍضعیت خزدُ فزٍضی ٍ تعذاد هذعیاى بیکاری خَاّذ بَد.
 کٌفزاًس رٍسای باًک ّای هزکشی بشرگ جْاى با ضزکت هاریَ دراگی ،جاًت یلي  ،هارک کارًی
رئیس باًک هزکشی اًگلیس ٍ ّارٍّیکَ کزٍدا رئیس باًک هزکشی صاپي بزگشار خَاّذ ضذ.ایي ًطست تاثیز
سیادی بز گواًِ سًی ّای هزبَط بِ سیاست ّای پَلی ٍ ًزخ بْزُ باًک ّای هزکشی جْاى طی هاُ ّای
آیٌذُ خَاّذ داضت.

افزایش تنش اهی سیاسی
ایي ّفتِ آهاسّای اقتصادی قاتل تَجِ ای هخاتشُ ًطذُ ٍ تاصاس عوذتا تحت تاثیش اخثاس سیاسی تَدُ است .دالس تضعیف ضذُ ٍ
طال ٍ ًفت سضذ قیوت ّا سا تجشتِ کشدُ اًذ.
تصوین سٌای اهشیکا تشای تعَیق یکسالِ اجشای طشح هالیاتی دٍلت ٍ اًتطاس ًسخِ جذیذی اص ایي طشح ،کاّص اسصش دالس سا دس
پی داضتِ است .دٍلت اهشیکا تا ّذف ایجاد سًٍق تصوین داسد هالیات ضشکت ّای تضسگ ایي کطَس سا کاّص دّذ .عذم ّوشاّی
سٌا تا دٍلت اهیذٍاسی سشهایِ گزاساى تِ تحقق ٍعذُ ّای سئیس جوَْس سا کاّص دادُ ٍ چطن اًذاص سًٍق اقتصادی ٍ سضذ اسصش
دالس ٍ سْام سا دس ایي کطَس تا چالص هَاجِ هی کٌذ.
ایي ّفتِ سئیس جوَْس اهشیکا سفش دُ سٍصُ ای سا تِ آسیا آغاص کشدُ استٍ .ی دس سخٌشاًی دس کشُ جٌَتی گفتِ :دس صَست ًیاص
آهشیکا اص توام ت َاى ًظاهی خَد تشای هقاتلِ تا کشُ ضوالی استفادُ خَاّذ کشد .سٍصًاهِ سسوی کویتِ هشکضی حضب کاسگش کشُ
ضوالی ًیض گضاسش دادُ :تشاهپ دس سفش تِ کشُ جٌَتی تِ دًثال تِ ساُ اًذاختي جٌگ ّستِای است.
دس خاٍسهیاًِ ًیض کویتِ هثاسصُ تا فساد عشتستاى ،تعذادی اص ٍصسا ٍ هقاهات ایي کطَس سا دستگیش کشدُ ،اص سَی دیگش ایي کطَس
اتثاع خَد سا اص لثٌاى فشاخَاًذُ ٍ ٍاسد تٌص آفشیٌی لفظی تا ایشاى ضذُ است.
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طال
گواًِ صًی ّا دس خصَظ تِ تعَیق افتادى اجشای طشح هالیاتی دٍلت اهشیکا کِ افت اسصش دالس سا دس پی داضتِ ّوشاُ تا افضایص
تٌص ّا هیاى اهشیکا ٍ کشُ ضوالی ٍ ایجاد تٌص دس خاٍسهیاًِ هَجة افضایص قیوت طال تِ تیطیٌِ قیوت سِ هاُ اخیش تَدُ است.
اًجوي جْاًی طال اص کاّص  9دسصذی تقاضای جْاًی ایي فلض گشاًثْا دس سِ هاِّ سَم سال جاسی ٍ کاّص  12دسصذی دس
هجوَع ًِ هاُ سال خثش دادُ ،تذیي تشتیة تقاضای سِ هاِّ سَم  2017کوتشیي هیضاى تقاضا اص سال  2009تَدُ است .تذیي
تشتیة دس سٍص جوعِ ٍقتی سشهایِ گزاساى تیي الوللی  4هیلیَى اًٍس قشاس داد آتی سا دس کوتش اص  15دقیقِ فشٍختٌذ تخص عوذُ
ای اص صعَد ّفتِ اصالح ضذ ٍ دس پایاى ّش اًٍس طال تا  0.5دسصذ افضایص تِ ًسثت ّفتِ قثل تِ  1275.5دالس سسیذ.

نفت
تا ٍجَد آًکِ رخایش تجاسی ًفت خام اهشیکا تشخالف اًتظاسات تِ جای  2.5هیلیَى افت  2.2هیلیَى تطکِ افضایص یافتِ ٍ تعذاد
چاُ ّای ایي کطَس ًیض  9حلقِ افضایص یافتِ ،ایجاد تٌص ّای جذیذ دس خاٍسهیاًِ افضایص قیوت ًفت سا ًیض دس پی داضتِ است.
ًفت تشًت سًٍذ افضایص ًضدیک تِ پٌج هاُ اخیش سا اداهِ دادُ ٍ دٍضٌثِ تِ تیطیٌِ دٍ سال ٍ ًین اخیش سسیذُ است .دس اداهِ ّفتِ
اها تاصاس ًفت تحشک قاتل تَجْی سا ضاّذ ًثَدُ ٍ ًفت تشًت تا اًذکی اصالح دس  63.5دالس/تطکِ تستِ ضذُ است.

آماراهی اقتصادی از چیه
چْاسضٌثِ آهاسّای تجاست خاسجی چیي هٌتطش ضذُ است .تش ایي اساس هاصاد تجاسی ایي کطَس طی هاُ گزضتِ کوتش اص تشآٍسدّا
افضایص یافتِ ٍ تِ  254هیلیاسد یَآى سسیذُ است ٍ دس حالی کِ پیص تیٌی هی ضذُ صادسات  7دسصذ افضایص یاتذ 6.1 ،دسصذ
سضذ داضتِ ٍ ٍاسدات  15.9دسصذ سضذ داضتِ دس حالی کِ پیص تیٌی هی ضذُ  17.5دسصذ سضذ داضتِ تاضذّ .وچٌیي طی دُ هاُ
ًخست سال جاسی صادسات چیي  11.7دسصذ ٍ ٍاسدات  21.5دسصذ افضایص یافتِ است.
آهاسّای تَسم هصشف کٌٌذُ ٍ تَلیذ کٌٌذُ چیي ًیض سٍص پٌجطٌثِ هٌتطش ضذُ اًذ .تَسم هصشف کٌٌذُ تیص اص پیص تیٌی ّا سضذ
دداضتِ ٍ تا  0.3دسصذ سضذ تِ  1.9دسصذ سسیذُ است .تَسم تَلیذ کٌٌذُ ًیض تشخالف پیص تیٌی ّا کاّص ًیافتِ ٍ ٍ دس سطح
 6.9دسصذ تذٍى تغییش ثثت ضذُ است.
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فلزات اساسی
آغاز به کار بازارهای جهانی و رشد قیمتها :

هس  6821دالس
سٍی  3222دالس
سشب  2529دالس
آلَهیٌیَم  2110دالس
اًٍس_طال  1275دالس
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