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رویداد های اقتصادی ایران و جهان
هفته نامه واحد خدمات سرمایه گذاری  22اسفند 1931

 سرخط خبرها :

فهرست
 رویدادهای مهم ارزی
 گزارش شاخصهای اقتصادی
 خبرهای اقتصادی ایران
و جهان

 پول ملی در مسیر حذف صفر.

 وضعیت جهانی شاخص دالر در هفته ای که گذشت.

 رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال  6.6درصد است.
 آمریکا نمیتواند بدون چین زنده بماند.
 سرمایهگذاری در ایران بیشتر شد.
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رویدادهای مهم ارزی
USD/IRR
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حذف سه تا چهار صفر از پول ملی ،ماجرای چند
ساله پولی ایران است که گاهی با قدرت مطرح و
گاهی به آرشیو بانک مرکزی برمیگردد اما این بار
سیاستگذار پولی پیشبینی کرده که به زمان
حدود یک ساله برای اجرای این سیاست نیاز
دارد.
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در ابتدای هفته ای که گذشت ،انتشار آمار برتر از
اقتصاد آمریکا باعث شد تا بر اساس معامالت آتی
نرخ بهره ،احتمال افزایش نرخ بهره بانک فدرال
آمریکا در جلسه  15مارس به  86.4درصد
افزایش یابد .شاخص جهانی دالر تقویت شد و
قیمت نفت ،کومودیتی و طال کاهش یافت .اما در
انتهای هفته ،آمار اشتغال آمریکا منتشر شد و بر
اساس آن ،اقتصاد آمریکا موفق به ایجاد  235هزار
شغل جدید در ماه فوریه شده و نرخ بیکاری نیز از
 %4.8به  %4.7کاهش یافت ،ولی خبر چندانی از
رشد حقوق و دستمزد و تورم ناشی از آن نبود،
قرار بود با بسته تر شدن بازار کار آمریکا،
کارفرمایان نسبت به افزایش حقوق اقدام و با
تحریک مصرف ،تورم به مرز  %2مورد انتظار
فدرال رزرو افزایش یابد ،لکن آمار نشان داد که
رشد ساعتی حقوق ماه فوریه تنها  %0.2بوده که
از پیشبینی  %0.3اقتصاددانان نیز کمتر است،
همین عامل موجب به کاهش ایندکس دالر شد
این در حالی است که کارشناسان این افت را
موفت ارزیابی می کنند.

EUR/USD

هفته قبل

هفته جاری

درصد تغییر

USD/IRR

97.710

97.080

-%0.0

EUR/USD

1.002

1.007

%0.05
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شاخص های اقتصادی
شاخص های مهم اقتصاد جهان
شاخص

خبر خبر
مقدار فعلی مقدار سابق تغییرات
خوب بد

معادل فارسی
آمریکا

 Prelim UoM Consumer Sentimentتغییرات در پیش بینی  UoMاز تمایل مصرف
تولیدات صنعتی
Industrial Production m/m

%0.8

17.1

16.3

%0.3

%-0.3

Federal Budget Balance

تراز بودجه فدرال

B-150

50B

Housing Starts

شروع خانه های جدید

1.26M

1.25M

%0.8

Final CPI y/y

شاخص نهایی سالیانه بهای مصرف کننده

%0.2

%0.2

%0

Private Loans y/y

وامهای خصوصی سالیانه

1.1

2

-5%

Trade Balance

تراز تجاری

23.5B

22.3B

%0

Manufacturing PMI

شاخص مدیران خرید محصوالت کارخانه ای

آسیا

51.6

51.7

%0.2-

Housing Startsشروع ساخت و ساز و پروژه های جدید:

 PMIشاخص مدیران خرید:

این شاخص به ارزیابی آمار ساالنه مجوزهای ساخت و ساز جدیدی

شاخص مدیران خرید محصوالت ) (PMIبه ارزیابی سطح فعالیت

که طی یک ماه گذشته صادر شده است می پردازد .افزایش این

خرید در بخش کارخانه ای یا خدماتی می پردازد و آمار باالی 50

شاخص بر ارز کشور تاثیر مثبت دارد زیرا اخذ مجوز اولین قدم

نشان دهنده رشد است .افزایش این شاخص بر ارز کشور تاثیر

در پروسه ساخت مسکن می باشد .در نتیجه مجوزها در بازار

مثبت دارد .برای تهیه این شاخص از مدیران خرید درباره

مسکن نقش مهمی ایفا می کنند .فعالیت در بخش مسکن نشان

موضوعات مختلفی از قبیل استخدام ،تولید ،سفارشات جدید،

دهنده سالمت صنعت ساخت و ساز است و این که مصرف

کاالهای بفروش رسیده و ذخایر سواالتی پرسیده می شود.

کنندگان استطاعت سرمایه گذاری بزرگ را دارند.
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اخبار اقتصادی
رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال  6.6درصد است.

سرمایهگذاری در ایران بیشتر شد.

مدیران صندوق بین المللی رشد تولید ناخالص داخلی
حقیقی در سال  1931را  0.0درصد پیشبینی کردند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت :بسیاری از
کشورهای دنیا عالقمند حضور در ایران شدند و فرانسویها
که از دیرباز در کشورمان حضور داشتند تمایل بیشتری به
سرمایهگذاری در ایران نشان دادند و تمام این مناسبات
روابط سیاسی خوب میان ایران و کشورهای خارجی نشات
گرفته که قطعا به پیشرفت اقتصادی ایران و رونق تولید و
کارخانه ها خواهد انجامید.

آمریکا نمی تواند بدون چین زنده بماند.

وزیر بازرگانی چین گفت« :آمریکا هم نمی تواند بدون چین
زنده بماند ».وی افزود ،در طی  10سال گذشته ،رشد
صادرات آمریکا به چین از میزان رشد صادرات چین به
آمریکا پیشی گرفته است.
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