خالصه بازارها:


تمٛیت ضاخع ٞای تٛرٔی التػاد آٔزیىا



تمٛیت ضا٘س افشایص ٘زخ تٟز ٜفذراَ رسرٚ



رٚیىز خٛضثیٙا٘ ٝت ٝتاسار فّش سرد



افشایص سزفت رضذ سغح فٕٔٛی لیٕت ٞا در چیٗ



واٞص خٛش تیٙی ت ٝآیٙذ ٜالتػاد حٛس ٜیٛرٚ

فٕذ ٜتاسارٞای سٟاْ در پی ا٘تطار ٌشارش ٞای دٍِزْ وٙٙذ ٜاس التػاد أزیىا  ٚدر ٘تید ٝضا٘س افشایص ٘زخ تٟز ٜرضذ داضت ٝا٘ذ .رضذ
ارسش سٟاْ در أزیىا ت ٝحذی تٛد ٜو ٝتیطتز ضاخع ٞا روٛردٞای خذیذی ثثت ٕ٘ٛد ٜا٘ذ .در فیٗ حاَ ،آ٘سٛی الیا٘ٛس اعّس
ٌشارش ٞای ٔایٛس وٙٙذ ٜای اس حٛس ٜیٛرٙٔ ٚتطز ضذ ٜو ٝتیص اس پیص تز تزتزی دالر ت ٝیٛر ٚافشٚد ٜاست .تاسارٞای واالیی عی ٞفتٝ
پز ٘ٛساٖ تٛد ٜا٘ذ ت ٝعٛریى ٝفٕذ ٜرضذ اٚایُ ٞفت ٝتا ا٘تطار ٌشارش ٞای لٛی اس أزیىا اغالح ضذ ٜا٘ذ.

دالر ٚ ٚاٌزایی فّٕىزد تٙیادی  ٚتىٙیىاَ دالر آٔزیىا
دیزٚس دالر آٔزیىا در تزاتز اوثز ارسٞا یا تغییزی ٘ىزد یا در ٔحذٚدٙٔ ٜفی تست ٝضذ .ایٗ فّٕىزد دالر آٔزیىا تزای اوثز سزٔایٌٝذاراٖ
غیزٔٙتؾز ٜتٛدٌ .شارشٞای التػادی دیزٚس آٔزیىا تسیار تٟتز اس پیصتیٙیٞا تٛد٘ذ ،ضاخعٞای سٟاْ ٘ ٚزخ تاسدٞی اٚراق خشا٘ٝداری
آٔزیىا  ٓٞت ٝاٚجٞای خذیذی رسیذ٘ذ .تاس  ٓٞدالر آٔزیىا تاٚخٛد ٌشارشٞای ٔثثت التػادی تضقیف ضذ .احتٕاالً ایٗ حزوات لیٕتی
ضاخع دالر آٔزیىا تسیاری اس سزٔایٌٝذاراٖ را ٌیح وزد ٜاست ،أا درٚالـ حزوات دالر آٔزیىا تحت تأثیز تغییزات تاسدٞی اٚراق
خشا٘ٝداری لزارٌزفت ،ٝو ٝپس اس رضذ ٔتٛاِی پٙحرٚس ،ٜدیزٚس ت ٝسٕت پاییٗ تزٌطت.
ضاخع ضزٚؿ پزٚصٜٞای ٔسى٘ٛی ٔٙفی تٛد ،أا ضاخع ٔدٛسٞای ساختٚساس تٝخای رضذ  2.0درغذی ،رضذ  6.4درغذی را ثثت وزد.
آٔار ٔذفیاٖ تیىاری  ٓٞتٟتز اس ا٘تؾارات تٛد ،درفیٗحاَ ،ضاخع تِٛیذی ٔٙغم ٝفذراَ رسر ٚت ٝتاالتزیٗ سغح در  ۳۳ساَ اخیز
رسیذ .فقاِیتٞای تِٛیذی در ایاِتٞای ٘یٛیٛرن  ٚفیالدِفیا در ٔا ٜفٛری ٝرضذ لٛی را ثثت وزدٜا٘ذ .تاایٗحاَ ،ایٗ ٌشارشٞا تایستی

اس دالر آٔزیىا حٕایت ٔیوزد٘ذ .حتی سخٙزا٘ی ٔمأات فذراَ رسر ٚآٔزیىا  ٓٞت٘ ٝفـ دالر تٛدِٛ .وارت ٕٞچٙاٖ اس حزوت التػاد
آٔزیىا ت ٝسٕت اٞذاف تٛرٔی  ٚاضتغاَ فذراَ رسر ٚحزف ٔیس٘ذ .تقٟذ فذراَ رسر ٚآٔزیىا ت ٝسٔ ٝزحّ ٝافشایص ٘زخ تٟز ٜدر تضاد تا
حزوات دالر آٔزیىاست.
تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝدر تمٛیٓ التػادی أزٚس آٔزیىا ،خثز ٕٟٔی دیذٕ٘ ٜیضٛد أا سزٔایٌٝذاراٖ تایستی در ٘ؾز داضت ٝتاضٙذ و ٝفذراَ
رسر ٚآٔزیىا تٟٙا تا٘ه ٔزوشی در د٘یاست و ٝت ٝد٘ثاَ سٔ ٝزحّ ٝافشایص ٘زخ تٟز ٜدر ساَ  02۰۲است  ٚتٕأی ضٛاٞذ التػادی ٚ
سخٙزا٘یٞای فذراَ رسر ٓٞ ٚحىایت اس افشایص سٚدٍٙٞاْ ٘زخ تٟز ٜدار٘ذ٘.زخ تاسدٞی اٚراق دٜساِ ٝخشا٘ٝداری  ٓٞافشایص یافت.
افشایص ٘زخ تاسدٞی اٚراق خشا٘ٝداری ٔیتٛا٘ذ اس دالر آٔزیىا حٕایت وٙذ
فػز چٟارضٙث ٝضاخع لیٕت ٔػزف وٙٙذ ٜأزیىایی تزای ٘خستیٗ ٔا ٜساَ ٔیالدی خاری یقٙی صا٘ٛیٙٔ ٝتطز ضذ ٜو ٝتٟتز اس
ا٘تؾارات تٛد ٜاست .رلٓ ایٗ ضاخع تا رضذ  2.4درغذی ٘سثت تٔ ٝا ٜلثُ تیطتزیٗ ٔیشاٖ رضذ عی ٘شدیه ت ٝچٟار ساَ اخیز را ثثت
ٕ٘ٛد ٜاستٛٔ .ضٛفی ؤ ٝی تٛا٘ذ چطٓ ا٘ذاس افشایطی را تزای سغح فٕٔٛی لیٕت ٞا تٕٞ ٝزا ٜداضت ٚ ٝافضای تا٘ه ٔزوشی أزیىا
(ٔٛس ْٛت ٝفذراَ رسر )ٚرا ت ٝافشایص ٘زخ تٟز ٜتزغیة ٕ٘ایذ .ایٗ ضاخع تذ ٖٚدر٘ؾز ٌزفتٗ تخص ٞای پز٘ٛساٖ ٔٛاد غذایی  ٚا٘زصی
٘یش اس رضذ تیص اس ا٘تؾار  2.۳درغذی حىایت دارد و ٝتیطی ٝٙپٙح ٔا ٝٞاست .در سٕت تِٛیذ وٙٙذ٘ ٜیش فػز س ٝضٙث ٝضاخع لیٕت
تِٛیذ وٙٙذٙٔ ٜتطز ضذ ٜو ٝاس رضذ  2.4درغذی در ٔا ٜصا٘ٛی٘ ٝسثت تٔ ٝا ٜلثُ حىایت دارد و ٝتیص اس تزآٚرد  2.۳درغذی تحّیٍّزاٖ
 ٚتیطتزیٗ رضذ ٘شدیه ت ٝس ٝساَ اخیز است.
پس اس آٌٖ ،شارش ٞای تاس ٜاس ٚضقیت خزد ٜفزٚضی ٔٙتطز ض ذ ٜو ٝایٗ ٌشارش ٞا ٘یش تٟتز اس تخٕیٗ تحّیٍّزاٖ تٛد ٜاست .تزایٗ
اساس ،ایٗ ضاخع تذ ٖٚاحتساب تخص ٞای پز٘ٛساٖ 2.0 ،درغذ ٘سثت تٔ ٝا ٜلثُ رضذ داضت ٝدرحاِیى ٝوارضٙاساٖ رضذ 2.6
درغذی را ا٘تؾار داضتٙذٌ .شارش خزد ٜفزٚضی تاسخٛردی اس ٞشیٞ ٝٙای ٔػزف وٙٙذ ٜرا ارائٔ ٝی دٞذ  ٚیىی اس اِٚیٗ ٌشارش ٞای در
دستزس ٞز ٔا ٜاست .ایٗ ٌشارش چطٓ ا٘ذاسی اس ٚضقیت ٔػزف واال را ت ٝعٛر ا٘حػاری ارائٔ ٝی دٞذ أا ٞشیٞ ٝٙای ٔزتٛط ت ٝخذٔات
ٔا٘ٙذ ٔزالثت ٞای تٟذاضتی  ٚآٔٛسش  ٚپزٚرش در آٖ ِحاػ ٕ٘ی ض٘ٛذٕٞ .چٙیٗ ،ایٗ ٌشارش تذ ٖٚتقذیُ ٘زخ تٛرْ ٔٙتطز ٔی ضٛد.

اؽٟارات ریس فذراَ رسرٚ
خا٘ٓ یّٗ تا اؽٟار ٘ؾز ٔثثت در خػٛظ چطٓ ا٘ذاس التػادی أزیىا عی ساَ خاری ٔیالدی ٔٛخة تمٛیت أیذٚاری ٞا ت٘ ٝطست
آتی ( FOMCوٕیت ٝتاسار آساد فذراَ رسر )ٚدر ارتثاط تا افشایص ٘زخ تٟزٌ ٜزدیذ ٜاست .تٌ ٝفتٚ ٝی ،افضای  FOMCارسیاتی ٞای
خٛد را تا تٛخ ٝت ٝدادٞ ٜای دردستزس التػادی  ٚریسه ٞای ٔٛخٛد تٙؾیٓ ٔی ٕ٘ایٙذ و ٝدر ایٗ تیٗ ،دستیاتی ت ٝاضتغاَ وأُ ٚ
پایذاری لیٕت ٞا اس إٞیت تیطتزی تزخٛردار است .ت ٝفمیذ ٜخا٘ٓ یّٗٞ ،زچٙذ افشایص تذریدی در ٘زخ تٟز ٜدر وٙار حفؼ اٞذاف
تٛرٔی  ٚاضتغاَ رٚیىزد فقّی افضای ٔ FOMCی تاضذ أا در فیٗ حاَ ،غثز عٛال٘ی تزای افشایص ٘زخ تٟز ٜتزای تاسارٞا ٘یش ٔخاعزٜ
آٔیش ٔی تاضذ.
تاثیز غحثت ٞای خا٘ٓ یّٗ ٔٛخة تمٛیت ارسش سٟاْ در تٛرس ٞای أزیىا خػٛغا سٟاْ تا٘ه ٞای ایٗ وطٛر ضذ ٜاست ت ٝعٛریىٝ
فٕذ ٜضاخع ٞا روٛردٞای خذیذی ثثت وزد ٜا٘ذ .در سٔاٖ تست ٝضذٖ تاسارٞا ،ضاخع  S&P 022تا رضذ  ۳..6درغذی ٚ
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ضاخع  Dow Jonesتا رضذ  6.000درغذی تیطیٞ ٝٙای تاریخی خٛد را ثثت وزد ٜا٘ذ.
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خٛضثیٙیٟا ت ٝتاسار فّش سرد
اٚاخز ٞفت ٝلیٕت عال پس اس ا٘تطار دادٞ ٜای لٛی آٔزیىا تا افت ٔٛاخ ٝضذ تا تا اغالح رضذ رٚسٞای لثُ تا ٘ٛساٖ ٔحذٚد ٘سثت تٝ
ٞفت ٝلثُ در  ۰0۳0دالر  ۲ ٚسٙت ت ٝاسای ٞز ا٘ٚس تست ٝضٛد .ثثت روٛرد چٟار ساِ ٝدر ارتثاط تا دادٞ ٜای ساال٘ ٝتٛرٔی ٌ ٚشارش
أیذٚار وٙٙذ ٜخزد ٜفزٚضی ٔٛخة ریسه پذیزی سزٔایٌ ٝذاراٖ ضذ ٜاست.
ٞزچٙذ تزخی وارضٙاساٖ لیٕت ٞای تاالتزی را تزای عال ت ٝفّت افشایص ریسه ٞای صئٛپِٛتیه  ٚتٕایالت پٛپِٛیستی (خػٛغا فزٔاٖ
ضذ ٟٔاخزتی تزأپ) تزآٚرد ٔی ٕ٘ایٙذ أا تایستی تاثیز ٔستمیٓ سیاست ٞای ا٘مثاضی تا٘ه ٔزوشی أزیىا را در وٙار آٖ در ٘ؾز
داضت .ا٘تطار ٔذاٌ ْٚشارش ٞای ٔ ثثت اس التػاد أزیىا تػٕیٓ ٌیز٘ذٌاٖ فذراَ رسر ٚرا ٔی تٛا٘ذ در خػٛظ افشایص ٘زخ تٟزٔ ٜػٕٓ
تز ساسد.

افشایص سزفت رضذ سغح فٕٔٛی لیٕت ٞا در چیٗ
تأذاد س ٝضٙثٌ ٝشارش خذیذ اس سغح فٕٔٛی لیٕت ٞا در چیٗ ٔٙتطز ضذ ٜو ٝتٟتز اس ا٘تؾار وارضٙاساٖ تٛد ٜاست .تزاساس آٖ٘ ،زخ
ساال٘ ٝتٛرْ چیٗ تزای ٘خستیٗ ٔا ٜساَ ٔیالدی خاری  0.0درغذ تٛد ٜو ٝتیطتزیٗ سغح اس ٔی  02۰6ت ٝایٙسٔ ٛی تاضذ .افشایص ٚاْ
ٞای پزداختی اس سٛی تا٘ه ٞای ایٗ وطٛر در صا٘ٛی ٝاس دالیُ رضذ سغح فٕٔٛی لیٕت ٞا تٛد ٜاست.
تا٘ه ٞای چیٙی در صا٘ٛیٔ 0.0.۲ ٝیّیارد دالر ت ٝالتػاد ایٗ وطٛر ٚاْ پزداخت ٕ٘ٛد ٜا٘ذ وٞ ٝزچٙذ وٕتز اس تزآٚرد وارضٙاساٖ تٛدٜ
أا پس اس رلٓ صا٘ٛی ، 02۰4 ٝتیطتزیٗ ٔیشاٖ تاو ٖٛٙتٛد ٜاست .فٕذ ٜایٗ ٚاْ ٞا ت ٝسیزساخت ٞای چیٗ تقّك ٌزفت ٝؤ ٝی تٛا٘ذ ٔٛخة
تمٛیت تماضا ت زای فّشات اساسی ٌزددٕٞ .چٙیٗ ،افشایص ٚاْ ٘ ٚمذیٍٙی در التػاد یىی اس فٛأُ رضذ سغح فٕٔٛی لیٕت ٞا ٔی
تاضذ .اس ایٙز ،ٚافشایص  2.۰درغذی ٘زخ تٟز ٜوٛتأ ٜذت تا٘ىی تٛسظ تا٘ه ٔزوشی چیٗ عی ٔاٌ ٜذضت ٝالذأی در راستای ٕٞاٍٙٞی تا
ایٗ ٔٛضٛؿ تٛد ٜاست.

٘ٛسا٘ات تاسارٞای واالیی
تاسار فّشات اساسی در پی افشایص أیذٚاری ٞا ت ٝافشایص ٘زخ تٟز ٜدر ٘طست ٔأ ٜارس فذراَ رسر ٚ ٚدر ٘تید ٝتمٛیت دالر ضاٞذ
واٞص لیٕت ٞا تٛد ٜاست .در ایٗ تیٗ ،تاسار آِٔٛیٙی ْٛتحت تاثیز تز٘أ ٝواٞص تیص اس ٔ ۳یّی ٖٛتٙی ؽزفیت ٔاساد چیٗ در راستای
واٞص آِٛدٌی ٛٞا ٕٞچٙاٖ پز تماضا تٛد ٜاستٕٞ .شٔاٖ واٞص ٔٛخٛدی آِٔٛیٙی ْٛدر ا٘ثارٞای ٘ LMEیش اس تٛاٖ اغالح لیٕت ٞا
واست ٝاست .عی یه ساَ اخیز ٔٛخٛدی ایٗ فّش در ا٘ثارٞا ٘شدیه  0۳۳درغذ واٞص داضت ٝو ٝفأّی تزای تمٛیت لیٕت آٖ تٛدٜ
است.
لیٕت س ًٙآ ٗٞدر اتتذای ٞفت ٝتحت تاثیز افالْ تست ٝسزٔایٌ ٝذاری ٘شدیه تٔ 002 ٝیّیارد دالری دِٚت چیٗ در
استاٖ  Xinjiangو ٝفٛالدی تزیٗ استاٖ چیٗ است ،ت ٝتیص اس  .2دالر ت ٝاسای ٞز تٗ رسیذ و ٝتاالتزیٗ سغح لیٕتی  0.0ساِ ٝاست.
أا در ادأ ٝتا اغالح لیٕتی ٕٞزا ٜتٛد ٚ ٜدر ٟ٘ایت ٞز تٗ س ًٙآCFR ٗٞچیٗ یه ٔا ٝٞتا رضذ  ۳.4درغذی ت 0۲ ٝدالر  00 ٚسٙت
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رسیذ ٜاست.
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واٞص خٛش تیٙی ت ٝآیٙذ ٜالتػاد حٛس ٜیٛرٚ
در ارٚپا ،اِٚیٗ تزآٚرد اس تِٛیذ ٘اخاِع داخّی در سٔ ٝا ٜچٟارْ  02۰4رٚس س ٝضٙثٙٔ ٝتطز ضذ ٜاست .تزایٗ اساس ،التػاد حٛس ٜیٛرٚ
در سٔستاٖ ٌذضت 2.6 ٝدرغذ ٘سثت ت ٝفػُ ٌذضت ٝرضذ داضت ٝو 2.۰ ٝدرغذ وٕتز اس تزآٚرد وارضٙاساٖ ٘ ٚزخ رضذ التػادی فػُ
پاییش است.
س ٝضٙث٘ ٝیش ضاخع اعٕیٙاٖ ت ٝوسة  ٚوار ٔٛسس ZEW ٝإِٓاٖ ٔٙتطز ضذ ٜو ٝاس واٞص خٛش تیٙی ت ٝآیٙذ ٜالتػاد حىایت
داضت ٝاست .رلٓ ایٗ ضاخع تا واٞص  ۳۲درغذی تٚ ۰2.66 ٝاحذ رسیذ ٜو ٝوٕتزیٗ سغح چٟار ٔا ٜاخیز است .چیٗ ٙٔ ٚغم ٝیٛر ٚاس
تشري تزیٗ ٔػزف وٙٙذٌاٖ فّشات غٙقتی خٟاٖ ٞستٙذ  ٚدر ٔدٕٛؿ ٘شدیه ت 42 ٝدرغذ ٔس خٟاٖ را ٔػزف ٔی وٙٙذ .افشایص
تزدیذٞا در ٔٛرد آیٙذ ٜالتػادی ایٗ دٙٔ ٚغم ٝتز تاسار فّشات اساسی حائش إٞیت است.

ٕٟٔتزیٗ رٚیذادٞای ٞفت ٝپیص رٚ
در ٕٟٔتزیٗ رٚیذادٞا ،چٟارضٙث ٝضة تا٘ه ٔزوشی أزیىا ٔتٗ ٌفتٍٞٛای ٔزتٛط ت٘ ٝطست اخیز را ٔٙتطز ٔی وٙذٔ .تٗ غٛرت خّسٝ
احتٕاال ٘طاٖ ٔی دٞذ و ٝآیا ایٗ تػٕیٓ تٚ ٝاسغ ٝتغییزات تٙیادی در ارسیاتی افضای ایٗ ٟ٘اد تٛد ٜیا غزفا ٚلف ٝای وٛتا ٜاس اخزای
یه تز٘أ ٝتّٙذ ٔذت است .أزٚس دٚضٙث ٝتخاعز رٚس ریس خٕٟٛر تاسارٞای ٔاِی أزیىا تقغیُ ٔی تاضٙذ .در حٛس ٜیٛر٘ ٚیش ٘خستیٗ
ٌشارش ٞا اس فقاِیت وارخا٘دات رٚس س ٝضٙثٙٔ ٝتطز خٛاٞذ ضذ .رًز چيارشنبو داده ىای تٌلید ناخالص فصل چيارم انگلیس منتشر
خٌاىد شد کو انتظار میرًد گسارش رشد 6.0درصدی در سو ماىو آخر سال قبل را تایید کند.
تٟی ٚ ٝتٙؾیٓ :ضادی تاخغّی
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