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چکیده:در مُمتریه ريیدادَای َفتٍ چُارضىبٍ در وطست باوک مرکسی امریکا مًسًم بٍ فدرال رزري بٍ
حفظ ورخ بُرٌ رای دادٌ ضدٌ ي تعییه رئیس جدید مُمتریه وُاد مالی دویا یعىی فدرال رزري در کاوًن
تًجٍ بازارَای مالی قرار گرفتٍ است .از طرف دیگر تازٌ تریه گسارش َا از فعالیت کارخاوجات در امریکا
ي چیه مىتطر ضدٌ ي در اريپا ورخ تًرم ساالوٍ با کاَص َمراٌ بًدٌ کٍ مًجب تضعیف یًري ضدٌ است.

حفظ رنخ بهره رد نشست باوک مرکزی امری کا
چْاسضٌثِ ضة ًطست تاًه هشوضی اهشیىا هَسَم تِ فذسال سصسٍ ،تا سای تِ حفظ ًشخ تْشُ دس هحذٍدُ لثلی تِ پایاى سسیذُ
است .اص اتتذای سال هیالدی  7102اعضای وویتِ تاصاس آصاد تٌْا دٍ تاس سای تِ افضایص ًشخ تْشُ دادُ اًذ ٍ اص هاُ هی تِ ایٌسَ
ًشخ تْشُ دس سغح  0.71دسغذ ثاتت تَدُ است.
پس اص پایاى ًطست "جاًت یلي" سئیس فذسال سصسٍ اعالم ًوَدُ ًگشاًی ّا دس خػَظ سغح عوَهی لیوت ّا وواواى ٍجَد
داسد ّشچٌذ وِ تاصاس واس علیشغن اختالالت پیص آهذُ اص عَفاى ّای پیاپی ضشایظ هذ ًظش سیاست گزاساى سا داسا هی تاضذ .گفتٌی
است دس ضشایظ فعلی ،تشآ ٍسدّا اص صهاى افضایص ًشخ تْشُ ،تحت تاثیش تعییي سئیس جذیذ فذسال سصسٍ لشاس گشفتِ است.
ًشخ تْشُ فذسال سصسٍ عی حذٍد  2سال دس هحذٍدُ غفش لشاس داضتِ وِ پس اص سٍی واس آهذى خاًن یلي تِ عٌَاى سئیس فذسال
سصسٍ ،چْاس تاس افضایص یافتِ ٍ لشاس است تا پایاى اهسال ًیض حذالل یه تاس دیگش اضافِ گشدد.

ساهی انتخاب رئیس جذیذ فذرال رزرو رب بازاراهی مالی
ًتایج ًطست اخیش فذسال سصسٍ تٌْا ووی پیص اص اعالم گضیٌِ هذ ًظش تشای سیاست ایي ًْاد هْن هالی هٌتطش ضذُ است .دًٍالذ
تشاهپ سئیس جوَْس اهشیىا ،تا خَدداسی اص توذیذ سیاست خاًن یلي تش فذسال سصسٍ" ،جشٍم پاٍل" اص هماهات اسضذ فعلی فذسال
سصسٍ سا تِ عٌَاى جاًطیي ٍی هعشفی وشدُ است .جشٍم پاٍل دس  1سال گزضتِ دس وٌاس خاًن یلي هطغَل تِ واس تَدُ ٍ اص حاهیاى
اغلی ٍی دس استثاط تا چطن اًذاص آتی سیاست ّای پَلی تَدُ است .اص عشفی ٍی هطاتِ خاًن یلي ّوَاسُ دس خػَظ ًشخ تَسم
اتشاص ًگشاًی ٍ اتخار احتیاط تیطتش سا تَغیِ هی وشدُ است .اص ایي سٍ سشهایِ گزاساى اًتخاب ٍی سا تِ هعٌای تذاٍم سٍیىشد
هحتاعاًِ فعلی هْوتشیي تاًه هشوضی دًیا یعٌی فذسال سصسٍ دس خػَظ اجشای سیاست ّای پَلی داًستِ اًذ.
دٍساى سیاست چْاس سالِ خاًن یلي تش فذسال سصسٍ دس اٍایل فَسیِ ( 7102حذٍد سِ هاُ دیگش) تِ اتوام هی سسذٍ .ی اٍلیي سئیس
تاًه هشوضی آهشیىاست وِ اص سال  0121تِ ایٌسَ تٌْا تشای یه دٍسُ دس ایي سوت تَدُ است .عوذُ سٍسای لثلی تشای چْاس
سال دٍم دس سوت خَد اتما ضذُ اًذ .تذیي تشتیة آلای پاٍل تا سای احتوالی سٌا تِ عٌَاى فشدی هیاًِ سٍ دس استثاط تا سیاست
ّای اًثساعی ٍ اًمثاظی ضاًضدّویي سئیس فذسال سصسٍ خَاّذ تَد .اًتخاتی وِ اص ًظش تشخی واسضٌاساى عوذتا سیاسی ٍ حضتی
است تا سٍیىشدی جذیذ دس سیاست ّای آتی فذسال سصٍ .تذیي تشتیة ،سیاست آلای پاٍل جوَْسی خَاُ تفاٍت چٌذاًی دس آیٌذُ
التػادی اهشیىا ًخَاّذ داضت دس ایي ساستا ،تاصاسّای هالی ًیض ًسثت تِ اعالم سسوی ایي خثش تغییش هحسَسی ًذاضتِ اًذ.
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رفتار متفاوت کارخانجات رد دو اقتصاد ربرت جهان
عػش چْاسضٌثِ گضاسش هَسسِ  ISMاص ٍضعیت واسخاًجات تضسگتشیي التػاد جْاى یعٌی اهشیىا حاوی اص افت هحسَس
سشعت سضذ فعالیت ّا تَدُ ٍ تش اساس ایي گضاسش ،ضاخع  PMIتشای هاُ اوتثش اص  81.2تِ ٍ 12.2احذ واّص یافتِ وِ تیص
اص پیص تیٌی واسضٌاساى است .دس ضاخع  PMIعذد  11هشص تیي سضذ ٍ واّص فعالیت ّاست.
اها دس آًسَ ،تاهذاد ّواى سٍص گضاسش هَسسِ  Caixinاص ضاخع فعالیت واسخاًجات دٍهیي التػاد تشتش دًیا یعٌی چیي اص ثثات
فعالیت واسخاًجات حىایت داضتِ ٍ سلن ایي ضاخع هغاتك تخویي واسضٌاساى تَدُ است .تشایي اساس ،ایي ضاخع دس سلن
 10.1تشای هاُ اوتثش ثاتت تَدُ وِ تِ هعٌای تذاٍم سًٍك واسخاًجات تضسگتشیي هػشف وٌٌذُ هَاد خام دًیا است .تذیي تشتیة،
تشای پٌجویي هاُ هتَالی سلن ایي ضاخع تاالی هشص ٍ 11احذی لشاس گشفتِ است.

افت سطح عمىمی قیمت اه رد حىزه یىرو
سِ ضٌثِ ًخستیي تشآٍسد اص ًشخ تَسم ساالًِ حَصُ یَسٍ دس هاُ اوتثش هٌتطش ضذُ وِ ووتش اص پیص تیٌی واسضٌاساى تَدُ است.
تشایي اساس ًشخ تَسم  0.1دسغذ اعالم ضذُ وِ  1.0دسغذ پاییي تش اص تشآٍسدّا تَدُ است .ایي ًشخ تذٍى دس ًظش گشفتي تخص
ّای پشًَساى هَاد غزایی ٍ اًشطی ووتش اص اًتظاسات  1.1دسغذ اعالم ضذُ وِ  1.7دسغذ پاییي تش اص پیص تیٌی ّا تَدُ است.
واّص هحذٍد ًشخ تَسم دس ضشایغی غَست هی پزیشد وِ اص طٍئي  7108تِ ایٌسَ ًشخ تَسم اسٍپا دس هحذٍدُ هثثت لشاس گشفتِ ٍ
اص سًٍذ غعَدی تشخَسداس تَدُ است .ایي هَضَع دس سایِ الذام تاًه هشوضی اسٍپا دس خػَظ اعوال سیاست ّای پَلی حوایتی
اص جولِ تاصخشیذ هاّاًِ اٍساق لشضِ دٍلتی ٍ تخص خػَغی تَدُ وِ هَجة تمَیت سغح عوَهی لیوت ّا تَدُ است.

شاخص اهی اقتصادی امری کا
گضاسش ٍصاست واس اهشیىا دس سٍص جوعِ ًطاى داد وِ التػاد ایي وطَس دس هاُ اوتثش  7102هیالدی تٌْا ّ 780ضاس ضغل جذیذ
(تذٍى احتساب تخص وطاٍسصی) ایجاد وشدُ وِ تِ عَس غیش هٌتظشُ ای ّ 10ضاس ٍاحذ پاییي تش اص تشآٍسد واسضٌاساى است .آهاس
هشتَط تِ هاُ لثل ًیض هَسد تاصًگشی لشاس گشفتِ ٍ اص افت  33تِ سضذ ّ 02ضاس ضغلی اغالح ضذُ است .تا ایي حالً ،شخ تیىاسی اص
 1.7تِ  1.0دسغذ سسیذُ وِ ووتشیي سغح  08سال اخیش است .هتَسظ سضذ دستوضد ساعتی ووتش اص پیص تیٌی ّا تَدُ ٍ ًسثت
تِ هاُ لثل تغییشی ًیافتِ است.
تِ تاٍس تشخی واسضٌاساى ،تاصاس واس اهشیىا تِ ٍضعیت اضتغال واهل سسیذُ ٍ دس چٌیي ضشایغی سشعت سضذ دستوضدّا اص اّویتی
هضاعف تشخَسداس است .هذیشا ى وسة ٍ واسّا دس ٍضعیت اضتغال واهل تِ هٌظَس حفظ ًیشٍی واس خَد الذام تِ افضایص دستوضد
ّا هی ًوایٌذ وِ ایي هَضَع تِ تٌْایی هی تَاًذ اص افضایص فطاسّای تَسهی دس آیٌذُ حىایت داضتِ تاضذ ٍ سیاست گزاساى تاًه
هشوضی اهشیىا (فذسال سصسٍ) دس استثاط تا افضایص ًشخ تْشُ سا هػون تش ساصد.
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طال
ضاخع جْاًی دالس ) (DXYوِ تشاتشی دالس اهشیىا دس تشاتش ضص اسص هعتثش جْاًی سا ًطاى هی دّذ ،اٍاخش ّفتِ ووی سضذ
داضتِ تِ عَسی وِ افت اتتذای ّفتِ جثشاى ضذُ است .دس ًْایت  DXYتذٍى تغییش ًسثت تِ ّفتِ گزضتِ دس سلن 11.110
ٍاحذ تالی هاًذُ وِ هحذٍدُ تیطیٌِ سِ ٍ ًین هاُ اخیش است .اًتخاب پاٍل ٍ گواًِ صًی دس خػَظ تذاٍم سٍیىشد فعلی فذسال
سصسٍ ،سیسه پزیشی سشهایِ گزاساى سا واّص دادُ تِ عَسی وِ تماضا تشای فلض صسد واّص داضتِ است .تِ ایي تشتیة ّش اًٍس
عال دس پایاى دادٍستذّا تا افت  1.3دسغذی تِ  0781دالس ٍ  11سٌت سسیذُ است.

نىسان امری کایی رب بازار نفت
دس تاصاس اًشطی لیوت ّا سضذ هحسَسی داضتِ است .تاصُ تشیي گضاسش ّا اص سضذ تماضای جْاًی حىایت داضتِ وِ دس وٌاس
اًتظاسات تشای توذیذ تَافك واّص تَلیذ وطَسّای عضَ ٍ غیشعضَ اٍپه لیوت ّا سا تا افضایص ّوشاُ ساختِ است .دس اسٍپا،
ّش تطىِ ًفت خام تشًت دسیای ضوال تا سضذ  7.2دسغذی تاالی هشص  81دالسی تثثیت ضذُ است.
دس آًسَی الیاًَس اعلس ،اعالم واّص تعذاد دول ّای ًفت دس اهشیىا لیوت ًفت خام  WTIسا تِ تیطیٌِ دٍ سال اخیش سساًذُ
است .تذیي تشتیة تْای ّش تطىِ ًفت خام  WTIتا  3.7دسغذ افضایص تِ  13دالس ٍ  11سٌت سسیذُ است .هغاتك گضاسش
تیىش ّیَص ،تعذاد دول ّای حفاسی دس ّفتِ هٌتْی تِ سَم ًَاهثش تِ  271حلمِ واّص یافتِ وِ پاییي تشیي سغح اص هاُ هی تِ
ایٌسَ است .عی ّ 1فتِ اخیش ایي ّطتویي تاس است وِ تعذاد دول ّا تا واّص هَاجِ هی ضَد ٍ عاهل هحشن لیوت ّاست.
چشا وِ سضذ تَلیذ ًفت دس اهشیىا سا ّوضهاى تا سضذ لیوت ًفت ٍ واّص عشضِ اٍپه ،هْاس هی وٌذ .افضایص فاغلِ لیوتی ًفت
تشًت ٍ ًفت خام اهشیىا تِ تیص اص  8دالس تش تطىِ اص عَاهلی است وِ هَجة تحشیه غادسات ًفت ایي وطَس ضذُ ٍ تِ سضذ
تَلیذ دس اهشیىا ووه هی وٌذ.

نىساانت فلزات گرانبها
تاصاس فلض ات اساسی افضایطی تَدُ است .تا ایي حال ،واّص لیوت ّا دس اٍاخش ّفتِ ووی اص سضذ لیوت اتتذای ّفتِ سا تعذیل
وشدُ است .لیوت ّش تي هس تا سضذ  1.2دسغذی تِ  8222دالس ٍ  01سٌت سسیذُ است.
سٌگ آّي تحت تاثیش واّص هَجَدی دس تٌادس چیي تا سضذ ّوشاُ تَدُ است .تْای ّش تي سٌگ آّي  CFRچیي تحَیل یه
هاِّ تا جْص  0.2دسغذی تِ  11دالس ٍ  82سٌت سسیذُ است .افضایص لیوت هادُ اٍلیِ تَلیذ فَالد یعٌی سٌگ آّي هَجة
افضایص لیوت هحػَالت فَالدی هی گشدد .اص سَیی گواًِ صًی ّا دس خػَظ تعغیلی تخطی اص فَالدساصاى آلَدُ وٌٌذُ َّا
عاهل هْوی تشای تمَیت لیوت فَالد تَدُ وِ تا تَجِ تِ ّوثستگی هثثت تا سٌگ آّي تِ حفظ سغح تاالی لیوت ّا ووه
ًوَدُ است.
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مهمتریه رویذا داهی هفته شیپ رو
تاصُ تشیي گضاسش اص تجاست خاسجی دٍهیي التػاد تشتش دًیا یعٌی چیي چْاسضٌثِ هٌتطش هی ضَد وِ احتواال حىایت اص افضایص
هاصاد تجاسی ایي و طَس خَاّذ داضت .گضاسش ًشخ تَسم ساالًِ چیي ًیض تاهذاد پٌج ضٌثِ هٌتطش خَاّذ ضذ وِ احتواال اص افضایص
سشعت سضذ لیوت ّا حىایت خَاّذ داضت .دس اهشیىا گضاسش هیضاى اعتواد تِ فضای التػادی آتی تَسظ داًطگاُ هیطیگاى
عػش جوعِ هٌتطش خَاّذ ضذ ٍ احتواال اص تْثَد ضشایظ خثش خَاّذ داد.
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