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رویداد های اقتصادی ایران و جهان
هفته نامه واحد خدمات سرمایه گذاری  60فروردین 1310

 سرخط خبرها :

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

 شاخص دالر آمریکا در سال پیش رو.

 وضعیت صرافی ها از قول رییس اسبق کانون صرافان.
 کارشناسان قیمت ارز را حقیقی نمیدانند.

 ناکامی بزرگ ترامپ در تصویب طرح بیمه درمانی.

 روسیه بودجه سال جدید را با نفت  ۴۰دالری میبندد.
 درخواست عربستان برای پیوستن ایران به توافق کاهش تولید اوپک.
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رویدادهای مهم ارزی
USD/IRR

41,000

 شاخص دالر آمریکا در سال پیش رو.

39,000
37,000

معموال افزایش نرخ بهره سبب افزایش قیمت دالر
جهانی و کاهش قیمت طال و دیگر کامودیتی ها
می شود اما اینبار این اتفاق رخ نداد که یکی از
دالیل آن ،این است که سرمایه گذاران بین المللی
به نرخ بهره واقعی توجه دارند نه نرخ بهره اسمی
و این مساله موجب کاهش قیمت دالر شد.

33,000
31,000
29,000
1392/01/05
1392/03/11
1392/05/20
1392/07/27
1392/10/07
1392/12/17
1393/02/27
1393/05/04
1393/07/12
1393/09/23
1393/12/02
1394/02/19
1394/04/29
1394/07/04
1394/09/15
1394/11/25
1395/02/12
1395/04/19
1395/06/28
1395/09/06
1395/11/17

فدرال رزرو در نشست  ۱۵مارس برای دومین بار
در  ۳ماه اخیر نرخ بهره را افزایش داده است.
گمانه زنی ها نشان می دهد که فدرال ررزو نرخ
بهره را تا پایان امسال حداقل  ۲۲بار دیگر افزایش
خواهد داد.

35,000

EUR/USD

1.45
1.40

 وضعیت صرافی ها از قول رییس اسبق

1.35
1.30

کانون صرافان.

 کارشناسان قیمت ارز را حقیقی
نمیدانند.
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند در
قیمتگذاری دالر به نرخ بهره و نرخ تورم داخلی و
خارجی که مبنای تعین نرخ ارز است ،توجه
نمیشود .همچنین قیمت جهانی دالر و عوامل
موثر بر آن نادیده انگاشته می شود و این عوامل
می تواند اثرات جبراین ناپذیری را بر اقتصاد
تحمیل کند.

1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
1392/01/01
1392/03/13
1392/05/28
1392/08/13
1392/10/30
1393/01/18
1393/04/02
1393/06/17
1393/09/03
1393/11/20
1394/02/07
1394/04/22
1394/07/06
1394/09/22
1394/12/16
1395/03/09
1395/05/24
1395/08/09
1395/10/25

رییس اسبق کانون صرافان گفت :از  700صراف
خرده پای دارای مجوز به دلیل کم بودن سرمایه،
بیش از  ۵00تای آنها در سالهای اخیر تمدید
مجوز نشدهاند.

1.25

هفته قبل

هفته جاری

درصد تغییر

USD/IRR

37.086

37.866

%6.1

EUR/USD

1.607

1.6711

%۱.۲

2

هفته نامه شماره شصت و پنجم مورخ  60فروردین 9310

شاخص های اقتصادی
شاخص های مهم اقتصاد جهان
معادل فارسی

شاخص

خبر خبر
مقدار فعلی مقدار سابق تغییرات
خوب بد

آمریکا

 Revised UoM Consumer Sentimentتجدید نظر در پیش بینی  UoMاز تمایل مصرف
شاخص خرید مدیران خرید کارخانه ای شیکاگو
Chicago PMI

87.9

87.9

%0.۲

۵7.۲

۵7.5

%0.۳-

Personal Income m/m

درآمد ماهیانه اشخاص

%0.5

%0.5

%0.0

Personal Spending m/m

مصارف ماهیانه اشخاص

%0.۲

%0.۲

%0.0

German Retail Sales m/m

شاخص خرده فروشی آلمان

.

%0.7

%0.9-

Private Loans y/y

وامهای خصوصی سالیانه

۱.8

۲

-۵%

CPI Flash Estimate y/y

پیش بینی شاخص نهایی سالیانه بهای مصرف کننده

۱.9

۲.0

%۱0-

آسیا
Manufacturing PMI

شاخص مدیران خرید محصوالت کارخانه ای

۵۱.9

۵۱.7

%0.۲-

Consumer Price Index
این شاخص به ارزیابی نرخ تورم که مشتریان به هنگام خرید کاال و
خدمات تجربه می کنند می پردازد ،افزایش این شاخص تاثیر
مثبتی بر ارز آن کشور دارد.

Personal Incomeشاخص درآمد افراد
این شاخص مجموع درآمد افراد ازکانال های مختلف را اندازه
گیری می کند .افزایش این شاخص باعث افزایش ارزش ارز می
گردد.

 PMIشاخص مدیران خرید:
شاخص مدیران خرید محصوالت ) (PMIبه ارزیابی سطح فعالیت
خرید در بخش کارخانه ای یا خدماتی می پردازد و آمار باالی ۵0
نشان دهنده رشد است .افزایش این شاخص بر ارز کشور تاثیر
مثبت دارد .برای تهیه این شاخص از مدیران خرید درباره
موضوعات مختلفی از قبیل استخدام ،تولید ،سفارشات جدید،
کاالهای بفروش رسیده و ذخایر سواالتی پرسیده می شود.
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اخبار اقتصادی
ناکامی بزرگ ترامپ در تصویب طرح بیمه درمانی.

رای گیری درباره الیحه بیمه درمانی دونالد ترامپ که بنا بود
روز جمعه انجام شود ،با از دستور کار خارج شدن این الیحه
منتفی شد .این الیحه نتوانسته بود حمایت الزم را برای
تصویب در کنگره جلب کند.
روسیه بودجه سال جدید را با نفت  ۰۴دالری میبندد.

دولت روسیه در حال تنظیم بودجه سال  2618-2617خود
بر اساس پیش بینی نفت بشکه ای حدودا  06دالر است.

درخواست عربستان برای پیوستن ایران به توافق کاهش تولید
اوپک.

در حالی که اوپک در حال آغاز مذاکرات در مورد تمدید
توافق کاهش تولید برای یک دوره دیگر است ،ایران و
عربستان ،دو رقیب منطقه ای ممکن است بار دیگر به سمت
رویارویی با یکدیگر در اوپک پیش بروند .منابع آگاه از
سیاست های دولت سعودی گفتند ،عربستان احتماال به
عنوان یک شرط ادامه کاهش تولیدها از ایران خواهد خواست
تا تولید خود را کاهش دهد .ایران در دور فعلی از کاهش
تولید مستثنی شده است.
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