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خالصِ5
تذتشیي عولکشد  31سال اخیش تشای دالس
دس آخشیي ّفتِ اص سال  7132تاص ّن ضاخص دالس کاّص یافتِ تا دس سال جاسی تا ٍجَد سِ تاس افضایص ًشخ تْشُ تَسط فذسال سصسٍ ،کاّص
 31دسصذی سا تجشتِ کٌذ ٍ تذتشیي عولکشد  31سال اخیش سا ثثت کشدُ تاضذ .تذیي تشتیة ضاخص دالس دس هحذٍدُ کویٌِ سِ سال اخیش قشاس
گشفتِ است .ا ص عوذُ تشیي دالیل افت اسصش دالس دس ایي هذت ،سًٍذ ًا اهیذ کٌٌذُ ًشخ تَسم ،تٌص ّای سیاسی اهشیکا تا کشُ ضوالی ،پشًٍذُ
دخالت سٍسیِ دس اًتخاتات ایي کطَس ،عذم دستیاتی سئیس جوَْس اهشیکا دس تِ ًتیجِ سساًذى ٍعذُ ّای اقتصادی اش دس اًتخاتات ٍ اص ّوِ
هْن تش تاکیذ ٍی ت ش لضٍم پاییي ًگِ داضتي اسصش دالس تشای هقاتلِ تا سیاست ّای سقثا اص جولِ چیي سا هی تَاى ًام تشد.
دس اٍلیي گضاسش اقتصادی آخشیي ّفتِ سال  7132اص اهشیکا ،چْاسضٌثِ هطخص ضذ ضاخص اطویٌاى هصشف کٌٌذُ اهشیکایی تسیاس تیطتش اص
اًتظاست افت داضتِ ٍ اص ٍ 373.1احذ دس هاُ قثل تِ ٍ 377.3احذ سسیذُّ ،وچٌیي پٌج ضٌثِ هطخص ضذ تعذاد هتقاضیاى ّفتگی تیوِ تیکاسی
تش خالف اًتظاسات کاّص ًیافتِ تا سًٍذ افت اسصش دالس تطذیذ ضَد.

تْتشیي عولکشد  2سال اخیش تشای طال
طال تا سضذ  7.7دسصذی ایي ّفتِ کِ عوذتا اص جْت افت اسصش دالس تَدُ ،تِ  3117.77دالس تش اًٍس سسیذُ تا دس سال  7132تیص اص 31
دسصذ سضذ داضتِ تاضذ ٍ تْتشیي عولکشد خَد دس  2سال گزضتِ سا ثثت کٌذ .عوذُ تشیي دالیل سضذ قیوت طال دس سالی کِ اهشٍص آخشیي سٍص
آى است سا افت اسصش دالس ٍ تٌص ّای سیاسی دس اقصی ًقاط جْاى هی تَاى داًست.

ًفت
پشًٍذُ ًفت خام تشًت ٍ ًفت خام اهشیکا دس سال  7132تِ تشتیة دس قیوت ّای  11.32دالس تش تطکِ ٍ  11.07دالس تش تطکِ تستِ ضذُ تا ًفت
تشًت  30دسصذ ٍ ًفت سثک اهشیکا  1دسصذ سضذ ساالًِ سا ثثت کٌٌذ.
ایي ّفتِ ًفت تا اد اهِ سًٍذ افضایطی ضص هاُ اخیش تِ تیطیٌِ ًضدیک تِ دٍ سال ٍ ًین گزضتِ سسیذُ است .اًفجاس خط لَلِ ًفت خام دس لیثی
هَجة ضذ قیوت جْاًی ًفت سِ ضٌثِ تِ تاالتشیي سطح خَد دس دٍ سال ٍ ًین اخیش تشسذ.
اص طشف دیگش رخایش تجاسی ًفت خام اهشیکا ایي ّفتِ ًیض  0.1هیلیَى تطکِ کاّص یافتِ ،ایي ضطویي ّفتِ هتَالی است کِ رخایش تجاسی
اهشیکا کاّطی است ٍ هقذاس کاّص ًیض تیطتش اص پیص تیٌی ّا تَدُ است .اص طشف دیگش تِ گضاسش اداسُ اطالعات اًشطی اهشیکا تَلیذ ًفت خام
ایي کطَس دس ایي ّفتِ اص  4.24هیلیَى تطکِ تِ  4.29هیلیَى تطکِ دس سٍص سسیذُ کِ خَد هحشک دیگشی تشای افضایص قیوت ًفت تَدُ است.

کوثَد عشضِ هحشک فلضات
دس سال  7132تواهی فلضات اساسی افضایص قیوت ّا سا تجشتِ کشدُ اًذ .دس ایي هیاى آلَهیٌیَم  10دسصذ ،هس  13دسصذ ،سٍی  73دسصذ،
ًیکل  71دسصذ ٍ سشب  70دسصذ سضذ داضتِ اًذ .عوذُ تشیي دلیل سضذ فلضات دس کٌاس افت ضاخص دالس سیاست ّای دٍلت چیي دس تخص
اقتصادی ٍ صیست هحیطی تَدُ کِ ّن تقاضا سا تا تضسیق ًقذیٌگی افضایص دادُ ٍ ّن عشضِ سا تا کاّص تَلیذ کاّص دادُ است.
ایي ّفتِ ًیض قیوت ّا عوذتا افضایطی تَدُ ٍ عالٍُ تش کاّص اسصش دالس ،اداهِ هحذٍدیت ّای صیست هحیطی تاص ّن هحشک قیوت ّا تَدُ
است.
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دٍ ضشکت تضسگ اهشیکایی ٍ چیٌی تشای تثذیل کٌساًتشُ هس دس قیوتی پاییي تش اص پیص تیٌی تاصاس تِ تَافق سسیذُ اًذ .کاّص قیوت تثذیل
(ً ) TCطاى دٌّذُ کوثَد کٌساًتشُ ٍ قذست تیطتش چاًِ صًی تَلیذ کٌٌذُ کٌساًتشُ است ٍ هَجة افضایص قیوت ّای جْاًی ضذُ اص طشف
دیگش دٍلت چیي تِ یکی اص تضسگتشیي تَلیذکٌٌذگاى هس ایي کطَس دستَس دادُ تا تَلیذش سا تشای کاّص آلَدگی َّا کاّص دّذ کِ ایي خثش
ًیض تاص هَجة افضایص قیوت ّا ضذُ است.
ضشٍع هجذد تحث افضایص دستوضدّا دس سال جذیذ هَجة ضذُ تا تشآٍسد تحلیل گشاى افضایص ّضیٌِ ّا ٍ ضایذ اعتصاتات دٍتاسُ دس تشخی
هعادى دًیا تاضذ ٍ اداهِ سًٍذ افضایطی قیوت ّا سا پیص تیٌی کٌٌذ.
ضٌثِ ٍ پس اص تعطیلی تاصاسّای جْاًی ،هطخص ضذ ضاخص فعالیت کاسخاًجات چیي هطاتق تشآٍسدّا تا ٍ 1.7احذ کاّص تِ ٍ 93.1احذ سسیذُ
کِ ًطاى اص افت سشعت سضذ فعالیت ّاست .دس ضاخص  PMIسقن  91هشص تیي افت ٍ سضذ فعالیت ّاست.

ّفتِ پیص سٍ
فشدا تاصاسّای هالی دس اسٍپا ٍ اهشیکا تستِ ّستٌذ.
دس هْوتشیي خثش ّفتِ ،چْاسضٌثِ ضة صَست جلسِ آخشیي ًطست کویتِ تاصاس آصاد تاًک هشکضی اهشیکا هَسَم تِ فذسال سصسٍ ()FOMC
هٌتطش خَاّذ ضذ تا سشه ایِ گزاساى تا دقت دس جضئیات هسیش پیص سٍی سیاست ّا سا تشآٍسد کٌٌذّ .وچٌیي گضاسضات تخص اضتغال اهشیکا تعذ
اص ظْش جوعِ هٌتطش هی ضَد .پیص تیٌی ضذُ سضذ هاّاًِ دستوضدّای ساعتی  1.1دسصذ تاضذ کِ  1.3دسصذ تیص تش اص سقن هاُ قثل است،
تعذاد هطاغل ایجاد ضذُ دس تخص غیش کطاٍسصی ّ 334ضاس ضغل تاضذ کِ ّ 14ضاس ضغل کوتش اص هاُ قثل هی تاضذ ٍ ًشخ تیکاسی دس سقن 0.3
دسصذ تذٍى تغییش تاضذ.
چْاسضٌثِ ضاخص فعالیت کاسخاًجات اهشیکا تَسط هَسسِ  ISMاعالم خَاّذ ضذ کِ احتواال تا  1.3دسصذ سضذ تِ ٍ 93.1احذ تشسذ.
تاهذاد سِ ضٌثِ ًیض هَسسِ  Caixinضاخص فعالیت کاسخاًجات چیي سا اعالم خَاّذ کشد .پیص تیٌی ضذُ سشعت سضذ فعالیت ّا
کاّص یافتِ ٍ ایي ضاخص تا ٍ 1.3احذ افت تِ ٍ 91.2احذ تشسذ.
جوعِ ظْش تَسم اتحادیِ پَلی اسٍپا هٌتطش خَاّذ ضذ کِ تشآٍسد کاسضٌاساى تَسم  3.0دسصذی ساالًِ یعٌی کاّص  1.3دسصذی تِ ًسثت هاُ
قثل هی تاضذ.
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