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 جهان اقتصادي تحوالتمهم ترين 
 

 بازگشت اقتصاد ژاپن به مدار رشد
کنندگان و صرفعملکرد مناسب مخارج م ریتحت تاث يشاهد بازگشت به روند صعود 2021سال  یانياقتصاد ژاپن در سه ماهه پا

محسوب  روند نيه اادام يراب يجد يديتهد کرون،یکسب و کارها بود اگرچه اوم يگذارهيسرما نیمشارکت بخش صادرات و همچن

 .شودیم

د رشد شاه 2021 نی سالبنا به آمارهاي منتشرشده توسط دفتر کابینه دولت ژاپن، تولید ناخالص داخلی اين کشور در سه ماهه پايا

به د ژاپن موفق ، اقتصا2021درصدي تحلیلگران کمتر بوده است. در مجموع سال  6درصدي بوده است که اندکی از انتظار  5.4

اپن همچنان با سقف ژبه دلیل بحران کرونا، اقتصاد  2020درصدي سال  4.5درصدي شده اما با توجه به رشد منفی  1.7تجربه رشد 

فق به ري ژاپن موترين شرکاي تجادوران پیش از کروناي خود فاصله دارد اين در حالی است که اياالت متحده و چین به عنوان بزرگ

 اند.ود شدهبازگشت به ابعاد قبلی خ

 

 
 

هاي کرونايی و وضعیت اضطراري در ماه سپتامبر در توکیو و بسیاري از شهرهاي بزرگ اين کشور در ماه با توجه به پايان محدوديت

مشارکت را در  نيشتریب ،يدرصد 11.2با جهش  یمصرف بخش خصوص 2021سال  یانيدر طول سه ماهه پاسپتامبر سال گذشته، 

واکسینه شده بودند که همین امر احساس  2021درصد از جمعیت ژاپن تا پايان سال  80. حدود داشته استژاپن  يرشد اقتصاد

امنیت مردم براي صرف هزينه بر روي خدماتی 

ها و يا مسافرت را همچون غذا خوردن در رستوران

بیشتر کرده بود. همچنین کاهش میزان کمبود 

تامین منجر  هاي زنجیرهرساناها و بهبود محدوديتنیمه

شد تا خودروسازها موفق به افزايش تولید خود و در 

کنندگان در درصدي مخارج مصرف 9.7نتیجه رشد 

بخش کاالهاي بادوام شوند. صادرات نیز شاهد رشد 

اي نیز شاهد يک درصدي بوده است. مخارج سرمايه

 درصد رشد بوده است که کمتر از انتظارات پیشین  1.6
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ه به ابی خصوصا با توجروند بازي دکنندهيتهد ها،تياز محدود یو بازگشت برخ کرونیگسترده اوم وعیحال ششود. محسوب می

 است. مخارج مصرفی

 هيورفر در روز در ماه فنهزار  100از  شیبه ب يالدیم يسال جار ينفر در ابتدا 500ژاپن از حدود  يیروزانه کرونا انيشمار مبتال

ا سب و کارهاز ک ياریبس تیساعات فعال شودیمجددا به اقتصاد ژاپن بازگشته است که باعث م ياضطرارمهین تیاست و وضع دهیرس

ر دکشور  نيا کرونا باعث شده تا رشد روسيژاپن با و يریمواجه شود. درگ اهشبا ک هافروشیها يا خردههمچون بارها و رستوران

شاهد  2022اول سال  انتظار دارند اقتصاد ژاپن در سه ماهه لگرانیتحل یباشد. در حال حاضر برخ یمنف فصل گذشته، 10از  یمین

 باشد. کرونیاوم وعیش لیبه دل یمجدد با توجه به کاهش مخارج مصرف ینینشعقب

هاي وزارت یل نیست. دادهدلهاي فعلی چندان بیدهد که نگرانیعملکرد تجارت خارجی ژاپن در ماه ژانويه نیز به خوبی نشان می

ه ماه مشابه سال میلیارد ين بوده است که نسبت ب 6،332دهد که صادرات اين کشور در ماه ژانويه معادل با دارايی ژاپن نشان می

شود. مشکالت ناشی درصدي ماه ژانويه محسوب می 17.5درصدي را تجربه کرده که کاهش محسوسی نسبت به رشد  9.6قبل رشد 

، ها به دلیل نیاز به تطبیق خود با وضعیت جديد ايجادشده به دلیل اومیکرونديدن کارخانهگسترده اومیکرون و آسیباز شیوع 

ال سبینی خود از میزان تولید در نشینی سطح صادرات بوده است. براي مثال خودروسازي تويوتا پیشاحتماال از جمله عوامل عقب

وي ژاپن در ماه میلیون دستگاه کاهش داده است. صادرات خودر 8.5یلیون دستگاه به م 9مارس را از هدف  31مالی منتهی به 

 ژانويه شاهد افت يک درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده است. 

هاي مولههاي انرژي و همچنین ضعف ين که منجر به تقويت ارزش محدر حالی است که میزان واردات تحت تاثیر افزايش هزينه

اي بر تواند فشارهاي هزينههزار میلیارد ين رسیده که اين وضعیت می 8.5درصدي به بیش از  40ده، با جهش نزديک به وارداتی ش

الر رسیده که باالترين میلیارد د 18.99روي کسب و کارها و بعضا خانوارها را افزايش دهد. کسري تجارت خارجی در ماه گذشته به 

 شود.محسوب می 2014سطح از ژانويه 

 

 
 

 ادامه روند صعودی تورم در بریتانيا
 يعودمه روند صبود که ادا هيدر ژانو انهیماه یرشد متوال نیشاهد چهارم يارمنتظرهیبه صورت غ ایتانيکنندگان در برتورم مصرف

 .اشدب يرشتیت بشاهد وخام تیدر ادامه سال وضع رسدیو به نظر م دهدیکشور را نشان م نيدر ا یزندگ يهانهيهز شيافزا

نسبت به  يصددر 5.5اهد رشد ش هيکشور در ماه ژانو نيکنندگان امصرف متیشاخص ق ا،یتانيبر یمل يبنا به گزارش دفتر آمارها

 انک بهم  لگرانیکه هم تحل یدر حال شودیمحسوب م ریظرف سه دهه اخ هامتیرشد ق نيماه مشابه سال قبل بوده که باالتر
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 ،يژو انر يیمچون مواد غذاه یپرنوسان يهاتميدرصد را داشتند. با فاکتور گرفتن از آ 5.4 حانتظار ثبات آن در سط ایتانيبر يمرکز

 است. افتهي شيدرصد افزا 4.4 سابقهیبه سطح ب هيپا يشاخص تورم کاالها

د و حال خواهد کر ، دشوارنرخ بهره کرده شيخود اقدام به افزا ریرا که در دو نشست اخ ایتانيبر يبانک مرکز يکار برا یفعل تیوضع

نهاد به استقالل از  نيکه ا 1997بار از سال  نیاول ينهاد برا نيدر نشست ماه مارس، ا دهندیاحتمال م گذارانهياز سرما یبرخ

سقف  ا،یتانيولت برداساس مصوبات  بر نکهينرخ بهره بزند. با توجه به ا يدرصد 0.5 شيدست به افزا افت،يدست  ایتانيدولت بر

ور انتظار دارد تورم تا ماه کش نيا يمواجه خواهد شد، بانک مرکز يدرصد 54با جهش  ليخانوارها در ماه آور يحساب انرژصورت

است  یلدر حا ني. اباشدینهاد م نيا يدرصد 2برابر باالتر نسبت به هدف  هاز س شیکه ب ابدي شيدرصد افزا 7.2از  شیبه ب ليآور

بینی کرده است که بانک مرکزي بريتانیا همچنین پیش بوده است. يدرصد 4به  کيدستمزدها تنها شاهد رشد نزد زانیکه م

درصدي در  2.. شاهد افت میانگین دستمزدها در بريتانیا با احتساب رشد دستمزد، تورم، تغییر در سطح مزايا، افزايش مالیات و ..

شود و خانوارهاي محسوب می 1990د که بدترين عملکرد اين شاخص از زمان آغاز سنجش آن از سال سال جاري میالدي خواهد بو

 بريتانیايی را با فشار بسیاري مواجه خواهد کرد.

 

 
 

یار مريکا بسآبی اقتصاد شود، اما بازيابا وجود اينکه سرعت رشد تورم در اياالت متحده بیش از دو درصد باالتر از بريتانیا محسوب می

بريتانیا  شد اما در تر از بريتانیا اتفاق افتاد و اين کشور در سال گذشته موفق به بازگشت به سقف دوران پیش از کروناي خودسريع

چنین زگردد. همشته باکاهش سطح درآمد واقعی در زمانی اتفاق میفتد که سطح تقاضا هنوز نتوانسته به اندازه خود در دو سال گذ

 ده، افزايششهاي انبساطی که منجر به تقويت رشد اقتصادي و مخارج خانوارها تحده عمدتا تحت تاثیر سیاستتورم در اياالت م

حسوب ها براي کاالهاي وارداتی از جمله عوامل مهم افزايش تورم مهاي انرژي و رشد قیمتيافته اما در بريتانیا جهش در هزينه

 شود.می
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 کاهش شتاب تورم چين در ماه گذشته
 نيست که ارعت خود بوده اشاهد کاهش س هيدر ماه ژانو نیتورم چ ،يو انرژ يیمواد غذا يهامتیق يروند صعود ترشدنفیبا ضع

 .دهدیور مکش نياقتصاد ا یبه منظور بهبود روند نزول یانبساط يهااستیاتخاذ س يرا برا يشتریامر به پکن فرصت ب

بوده است که  يرصدد 9.1شاهد رشد  هيکشور در ماه ژانو نيا دکنندگانیشاخص تورم تول ن،یچ یمل ينا به گزارش اداره آمارهاب

یاري ديگر از قیمت زغال سنگ، فوالد و بس .باشدیدرصد کاهش م 1.2با ماه دسامبر شاهد  سهيشاخص در مقا نيسرعت رشد ا

شاخص  دار درکاهش پاي ه که منجر به کاهش نسبی هزينه محصوالت صنعتی شده است.صنايع در ماه ژانويه با کاهش مواجه شد

PPI ن امر هاي باال به مصرف کنندگان شود که ايتواند منجر به کاهش فشار بر روي تولیدکنندگان به منظور انتقال هزينهچین می

یمت قشود. با اين حال جهش در دنیا، مناسب ارزيابی میقش چین در زنجیره تامین کاالي نانداز تورم جهانی با توجه به براي چشم

دارند که  تواند اثرگذار باشد. تحلیلگران انتظارهاي ژئوپولتیکی به عنوان يک فاکتور نااطمینانی مهم همچنان مینفت به دلیل تنش

 درصد کاهش يابد. 3.9تورم تولیدکنندگان چین در سال جاري به میانگین 

با توجه به افزايش تقاضا  در حالی که به صورت سنتی بوده يدرصد 0.9شاهد کاهش شتاب خود به سطح  زیکنندگان نتورم مصرف

ي درصد 4.1درصدي قیمت مواد غذايی و افت  3.8رفت. کاهش در سال نوي چینی، احتمال ثبت رقم باالتري براي آن می

 اند.اه ژانويه داشتهکنندگان چین در مسبزيجات تازه نقش مهمی در کاهش شتاب تورم مصرف
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از بدترشدن وضعیت رشد هاي اخیر به بانک مرکزي اين کشور فرصتی را اعطا کرده که بدون نگرانیکاهش شتاب تورم در ماه

مالی دست بزند تا به ينگی به سیستم هاي بهره و تزريق نقدهاي انبساطی همچون کاهش نرخها، اقدام به اتخاذ سیاستقیمت

هاي اخیر، ماه ین ظرفحمايت از اقتصاد اين کشور بپردازد. افت بازار مسکن و شیوع مکرر ويروس کرونا در نقاط مختلف اقتصاد چ

 گذاران چینی، تثبیتهاي قابل توجهی را بر دومین اقتصاد بزرگ دنیا تحمیل کرده است و همین امر باعث شده تا سیاستسختی

آن  شور که دراين ک ين کشور را در اولويت خود قرار دهند. با توجه به در پیش بودن نشست مهم حزب کمونیست حاکم براقتصاد ا

ي پینگ براي سومین بار کانديداتوري خود در پست رياست جمهوري را اعالم نمايد، داشتن وضعیت اقتصادرود ژي جینانتظار می

 مناسب از اهمیت بااليی برخوردار است.

 

 نگاهي به وضعيت فلزات اساسي
رضه و تالل در عاز بروز اخ یناش يهاینگران ریتحت تاث ریاخ يهاخود در هفته يشاهد ادامه روند صعود ومینیآلوم متیق

و  هیوسر نیب جادشدهيا کیژئوپولت يهانکته مد نظر بازار در حال حاضر تنش نيتربود. مهم ریسال اخ 15 متیشدن رکورد قشکسته

صد به اروپا کاهش داده در 25 زانیصادرات گاز خود را به م يالدیسال گذشته م یانيدر سه ماهه پا هیاست. روس نيبر سر اکرا ناتو

 شده است. ومینیآلوم ياز اسملترها یدر برخ دیدر منطقه و کاهش سطح تول هامتیق شيکه منجر به افزا

ت در صادرا ز اختاللگاز و امکان برو متیق شتریب شيافزا سکير ه،یروس هیعل مياعمال تحر اي نياز حمله به اکرا یناش ديتهد 

 کينزد زیلزات لندن نفبورس  يفلز در انبارها نيا یهزار تن 855 يکه موجود یرا به همراه خواهد داشت. در حال هیروس ومینیآلوم

و  يانرژ يهاتيا محدودب یفعل طيدر شرا ومینیآلوم متیق يقرار دارد، انتظار ادامه روند صعود ریسال اخ 15سطح  نيترنيیبه پا

 یگروه بانک شود،یم یابيارز یدر سطح مناسب ومینیآلوم يکه رشد تقاضا یهمچنان وجود دارد. در حال ،یکیژئوپولت يهاتنش

ANZ  ایدرصد در دن 2.5تا  1.5به  يانرژ يهانهيهز شيافزا ریعرضه را تحت تاث يانتظار خود از روند صعود ،یادداشتيبا انتشار 

 کاهش داده است.

 

 
 

بودن تناقضم انیم نيدر ا وبازار  نيادیبن طيعوامل مرتبط با اقتصاد کالن قرار داشته است تا شرا ریتحت تاث شتریب رایبازار مس اخ

در  يزار دالره 10در محدوده  هامتیو ق میرا در بازار مس شاهد نباش یعوامل اقتصاد کالن، باعث شده که نوسانات چندان ینسب

 حال رفت و آمد باشند.
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ر حال د نیچ ياست و بر خالف آن بانک مرکز یانقباض استیفدرال رزرو در حال اتخاذ س نکهيبا توجه به ا رسدیبه نظر م

 يهايیارابه د یمال يهايیرااز دا از منابع خود یدر حال انتقال بخش گذارانهيسرما باشد،یخود م یپول استیس کردنلیتسه

با  رند،يپذیم ریتاث نیچ طيکه به صورت مثبت از شرا يیهاخصوصا آن هایتيکامود ط،يشرا نيقابل مشاهده هستند. تحت ا یکيزیف

 نرالج تياسط سوسبنا به گزارش منتشره تو هيمس در ماه ژانو يسطح معامله قراردادها شيمواجه شوند که افزا یمناسب تيحما

 نيتحت ا باشد،یها مداده نيا يریگبه عنوان مبدا اندازه 2006سطح از سال  نيکه باالتر يدالر اردیلیم 1.9 ديفرانسه به خالص خر

 رخ داده است. طيشرا

با توجه  رودیار ما انتظتجربه کرده ام يالدیم ديرا تاکنون در سال جد يخود رشد کمتر انيبا همتا سهيمس در مقا نکهيبا وجود ا 

فراهم  رشتیس بم یمتیصعود ق يبرا طيشرا ،ینیچ ينو الس التیتعط انيوجود دارد و پا شدهيکه در بازار مس فرآور يبه کسر

 باشد.

 

 
 

 

پس  متیق هياه ژانومو از اواخر  باشدیم يدالر 2400تا  2200 یمتیسرب همچنان شاهد ادامه روند نوسان خود در کانال ق متیق

 يدرصد 7 حدود شيشدن روند و افزاگران شاهد معکوسمعامله تيحما ریمجددا تحت تاث ،يدالر 2200به سطح  شدنکياز نزد

 بود. 

د عرضه اهد کمبوشکشور  نيشاهد مازاد عرضه و در خارج از ا نیبود که بازار شمش سرب در چ دهاشاره ش یقبل يهادر گزارش

 نیچ اما صادرات سرب برطرف شده بود يعدم تعادل تا حد نين در ماه نوامبر، اهزار ت 42به  نیسطح صادرات چ دنیبوده که با رس

رب سعرضه در بازار  روند، کمبود نيبود که در صورت ادامه ا دههزار تن نزول کر 6700ماه سال گذشته مجددا به سطح  نيدر آخر

 48طح سش به با کاه زیورس فلزات لندن نب يسرب در انبارها يموجود گريبه سرعت باز خواهد گشت. از طرف د نیخارج از چ

ز در فل نيا ومیپرم نیچنهم وسرب  متیمنجر به رشد ق تواندیامر م نيقرار دارد که ا ریسال اخ 5سطح  نيترنيیدر پا ،یهزار تن

 شود. نیخارج از چ
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دالر که  3700سطح  به یو صعود موقت ديدالر حفظ نما 3600سطح  يود را باالتاکنون توانسته خ هيماه ژانو انهیاز م يرو متیق

 یمتیق يهاالگو يریگاز شکل یرشد عمدتا ناش نيحال ا نيداشته باشد. با ا شود،یمحسوب م زیاز ماه اکتبر ن متیق نيباالتر

 توانیماگرچه ن ردیشکل بگ يبه زود يگريد يحرکت صعود رودیانتظار م ها،متیق یکنون سطحبوده که در صورت حفظ  یکالیتکن

 شکسته شود.  يماه اکتبر به زود يدالر 3800انتظار داشت سقف 

عرضه در  اوم کمبودنتظار تدا ،يانرژ يباال يهانهيدر خاک اروپا با توجه به هز يرو ياسملترها تیبا توجه به ادامه روند کاهش ظرف

ده ش يانتره روکنس يمنجر به کاهش تقاضا برا تیوضع نيا گريرد اما از طرف دهمچنان وجود دا 2022در سال  يبازار شمش رو

تا زمان  هامتیق يصعود لیپتانس رودیحال انتظار م نيمحصول خواهد شد. با ا نياست که احتماال باعث بروز مازاد عرضه در بازار ا

 شته باشد.همچنان ادامه دا ،يرژبا توجه به بحران ان يشمش رو دیتول يواحدها تیظرف یلیداشتن تعطادامه

 

 
 

 گزارش هفتگي بازار نفت

ضعیت واز  گذارانهيسرما یابيارز ریخود از ماه دسامبر تحت تاث یافت هفتگ نیشاهد اول یماه رشد متوال 2نفت پس از  متیق

گرفته در صورت يهارفتشیبه پبه بازارها با توجه  رانيبازگشت نفت ا یاثرات احتمال نیو همچن هیو روس نيدر مرز اکرا هاتنش

 نشینی باشد.تا قیمت هر دو شاخص برنت و وست تگزاس اينترمديت شاهد عقب بود رجامب يایمذاکرات مربوط به اح
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ر اخبار اثیر انتشاتها از گاز طبیعی تا فلزات و مواد غذايی در هفته گذشته شاهد نوسانات متعددي تحت وديتیبسیاري از کام قیمت

یه به الوقوع بودن حمله روسهاي بین غرب و روسیه بودند. اياالت متحده در هفته گذشته چندين بار هشدار قريبگوناگون از تنش

زير امور ی بلینکن وپردازد. در اين میان آنتونورت مکرر به انکار ادعاهاي آمريکا میاکراين را داده است در حالی که مسکو به ص

ف زند. در طراند که ظرف روزهاي آينده به مذاکره با يکديگر بپرداخارجه روسیه و سرگی الوروف همتاي روس وي موافقت کرده

رهاي ان به بازاشت صدها هزار بشکه از نفت ايرسیل بازگبودن احیاي برجام و پتانمقابل افزايش خبرهاي غیررسمی درباره نزديک

ز عوامل اين يکی ا وگذاران شده است جهانی، باعث ارزيابی احتمال بروز مازاد عرضه در بازارهاي جهانی از جانب گروهی از سرمايه

 86دالر به  2از  شیاز ب WTIنفت  یقرارداد آت 2 نیب یمتیاسپرد ق ورکيویدر بورس نها در هفته گذشته بوده است. افت قیمت

ارند ظرف گران انتظار دکه معامله دهدینشان م یآت يقراردادها نیب ومیاست که کاهش پرم افتهيسنت در هفته گذشته کاهش 

 باشد. افتهيعرضه در سطح بازار بهبود  تیوضع ندهيماه آ

 

 

 

 تغيير % گذشته(تغيير مطلق )نسبت به هفته قيمت شاخص

 -0.95 -0.9 93.54 برنت

 -2.18 -2.03 93.10 وست تگزاس

 توليد نفت هفتگي ایاالت متحده )ميليون بشکه در روز(  

تغيير نسبت به  

سال گذشته 

 )ميليون بشکه(
 دي 24 بهمن 1 بهمن 8 بهمن 15 بهمن 22

 11.700 11.600 11.500 11.600 11.600 0.8 توليد آمریکا

 موجودی ذخایر تجاری نفت خام ایاالت متحده )ميليون بشکه(  

 مدت اخير تهسال گذش 

 دي 24 بهمن 1 بهمن 8 بهمن 15 بهمن 22 99بهمن  24 

 413.8 416.2 415.1 410.4 411.5 461.8 ميزان ذخایر

 وز(که در رواردات نفت خام ایاالت متحده به جز ذخایر استراتژیک نفتي )ميليون بش                                   

 ي(مدت اخير )ميانگين هفتگ سال گذشته 

 دي 24 بهمن 1 بهمن 8 بهمن 15 بهمن 22 99بهمن  24 

 6.745 6.236 7.085 6.389 5.790 5.898 ميزان واردات

 ها در ایاالت متحده )ميليون بشکه در روز(ميزان نفت ورودی به پاالیشگاه                 

 مدت اخير )ميانگين هفتگي( سال گذشته 

 دي 24 بهمن 1 بهمن 8 بهمن 15 بهمن 22 99بهمن  24 

 15.423 15.497 15.248 15.577 14.902 14.819 ميزان فرآوری

 موجودی بنزین ایاالت متحده )ميليون بشکه(  

 مدت اخير سال گذشته 

 دي 24 بهمن 1 بهمن 8 بهمن 15 بهمن 22 99بهمن  24 

 246.6 247.9 250 248.4 247.1 257.1 ميزان ذخایر
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که هزار بش 500 هاي آوريل و می،صورت توافق بر سر احیاي برجام، ايران قادر خواهد بود تا ماه گروپ، دربر اساس تخمین سیتی

سپس تا پايان سال  ومیلیون بشکه در روز برسد  3در روز به ظرفیت تولید خود بیفزايد تا مجموع تولید روزانه کشور به سطح 

 ران همچنینها برسد. از طرف ديگر ايتا تولید به رقم پیش از تحريم میلیون بشکه در روز افزايش يابد 1.3سطح افزايش تولید به 

هاي مختلفی درباره تواند به سرعت آن را روانه مشتريان خود کند که تخمیناي در مخازن و يا تانکرها دارد که میذخاير عمده

پس از توافق اولیه بر سر  و 2016ر سال باشد. دمیلیون بشکه می 85سطح ذخاير صورت گرفته است که کمترين آن به نظر در حد 

ري نفت دال 90یمت رسد حال با توجه به قبرجام، خريداران هندي و اروپايی به سرعت اقدام به خريد نفت ايران کردند. به نظر می

 و کمبود عرضه در سطح بازار، اين سناريو مجددا تکرار شود. 
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ها اجازه هايی بودند که به آنهاي اوباما، مشتريان آسیايی عمدتا شاهد معافیتال نبايد فراموش کرد که در دوران تحريمبا اين ح

در واقع  وداد به خريد بخشی از نفت خود از ايران دست بزنند و به صورت شش ماه يک بار سطح خريد خود را کاهش دهند می

 ديگر وجود هاي سفت و سخت زمان ترامپاز دست نرفته بود. اما اين گزينه در تحريم بازارهاي آسیايی ايران به صورت کامل

ريق ود را از طخاند و نیازهاي نداشت و بسیاري از مشتريان سابق ايران ظرف سه سال اخیر دست به خريد محموله از ايران نزده

داران رخی از خريذشته مقامات نفتی ايران به مالقات با باند. به همین دلیل است که در هفته گکنندگان برطرف کردهساير تامین

اند. با اين حال در شرايطی که شود، پرداختهجنوبی که يکی از بازارهاي مهم میعانات گازي ايران محسوب میسابق خود در کره

 يران بهابازگشت نفت  د نیست،هزار بشکه در روز خود با توجه به مشکالت متعد 400اوپک پالس قادر به پايبندي به تعهد افزايش 

 کنند، کاهش دهد.ا که متقاضیان تحمل میتواند بخشی از فشارهايی ربازار می

هاي آسیايی در يشگاهدر حال حاضر با توجه به اينکه قیمت نفت در نزديک سطح صد دالري قرار دارد، تقاضا خصوصا از جانب پاال

ان ته به دورتوانس وتی همچون بنزين و ديزل در سطح بسیار مناسبی قرار دارد سطح بااليی قرار دارد زيرا حاشیه سود محصوال

رضه عهاي نفتی آسیا را با کاهش هاي اخیر، بازار فرآوردهپیش از شیوع کرونا برسد. کاهش صادرات سوخت از جانب چین ظرف ماه

ر دمند تقاضا ن امر به معناي ادامه روند قدرتده است که ايهاي احتمالی را افزايش دامواجه نموده و حساسیت آن به اختالل

کند. تنها در هند کنندگان را همچنان حفظ میباشد که فشارهاي تورمی بر روي مصرفکننده نفت میترين منطقه مصرفبزرگ

شغول سمی خود مواحد بزرگ اين کشور در ماه ژانويه در سطحی باالتر از ظرفیت ا 23پااليشگاه از  18گزارش شده است که 

صد دارد که نرخ فعالیت عملیاتی واحد پااليشی خود در اولسان اين ق SK Innovationجنوبی نیز شرکت اند. در کرهفعالیت بوده

ي وضعیت روزافزون درصد در سه ماهه جاري افزايش دهد تا پاسخگو 85درصد در سه ماهه پايانی سال گذشته به  68کشور را از 

مه خود براي افزايش برنا CPC Corpن باشد. در تايوان نیز سطح باالي تقاضاي بنزين منجر شده تا تقاضا خصوصا در بازار بنزي

درصد  80از  درصد و در تايو آن که در حال حاضر بیش 90سطح عملیاتی واحدهاي خود در دالین که در حال حاضر در سطح 

 باشد را اعالم کند.می
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 ارز ینال بازار جهیحلت

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 EURO/USDیورو :

يورو در شرايطی که در اين روزها دارد يا در اصالح کوتاه 

مدتی می باشد و ممکن است که در هفته ي بعد هم 

ماند و يا اينکه هنوز روند مدتی را در اين شرايط باقی ب

ش تمام نشده است و ممکن است که باز هم به زير نزولی

ين رو هنوز هم سناريوي دالر بازگردد. از ا 1.115کف 

مثبت وزن زيادي ندارد تا اينکه گواهی قوي براي برگشت 

 مشاهده شود. 

 

 GOLDطال :

 

دالر  1870قیمت طال بعد از اينکه به سطح مقاومتی 

ش ن داده بود در ادامه ي روند مثبتواکنشی موقت نشا

ن گواه هاي مثبت موفق به شکستن اين مقاومت شد و وز

در نمودار طال باز هم افزايش يافته است و ممکن است 

دالر تثبیت  1900که در هفته ي پیش رو هم باالي 

ش در میان مدت و حتی بلندمدت ادامه شود و روند مثبت

 يابد. 

 

USDCADدالر کانادا :

ند هفته هاي قبل ارزش دالر آمريکا در اين هفته هم مان

دالر کانادا نوسان کرد که  1.28تا  1.265در محدوده ي 

در انتهاي هفته از وزن گواه هاي مثبت بیشتري هم 

برخوردار بود و امکان اينکه اين محدوده ي تراکمی را به 

دالر کانادا  1.28سمت باال بشکند و در باالي سطح 

 دوباره تثبیت شود، زياد است. 
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 آخرين اطالعات بازارهاي مالی جهان    
 
 
 

Major Price Weekly Monthly YoY 
EURUSD  1.13583 0.48% 0.15% -6.64% 

GBPUSD 1.3633 0.75% 0.60% -3.11% 

AUDUSD  0.72168 1.22% 0.47% -8.86% 

NZDUSD  0.67237 1.63% 0.34% -8.27% 

USDJPY 114.865 -0.58% 0.99% 9.43% 

USDCNY  6.3287 -0.46% -0.06% -2.08% 

USDCHF 0.91786 -0.72% 0.40% 2.48% 

USDCAD  1.27345 0.06% 0.80% 0.99% 

USDMXN 20.2922 -0.63% -1.37% -2.11% 

USDINR 74.444 -1.60% -0.23% 2.77% 

USDBRL 5.1362 -2.22% -5.56% -4.57% 

USDRUB  76.9703 0.99% -2.03% 3.64% 

USDKRW  1187.01 -1.16% 0.17% 6.79% 

DXY  95.8309 -0.56% 0.18% 6.47% 

USDTRY  13.6559 1.02% 1.51% 96.24% 

USDSEK  9.35286 -0.35% 1.00% 13.12% 

USDPLN 3.9763 -1.28% -1.32% 7.62% 

USDNOK 8.95485 0.75% -0.14% 5.54% 

USDZAR  15.1438 -0.37% -1.19% 3.41% 

USDDKK 6.55014 -0.51% -0.36% 7.16% 

USDSGD  1.34558 -0.10% -0.01% 1.86% 

USDILS 3.1966 -1.75% 1.08% -2.15% 

USDHKD 7.80234 -0.01% 0.21% 0.63% 

USDCLP  800.5 -1.53% 0.30% 13.29% 

USDPKR 175.8 0.03% -0.11% 10.71% 

USDCZK  21.3843 -1.57% -1.44% 0.50% 

USDHUF 313.45 -0.61% -1.67% 6.22% 

 

 

 

 

 ی بين المللعملکرد ارزها

https://tradingeconomics.com/euro-area/currency
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/currency
https://tradingeconomics.com/australia/currency
https://tradingeconomics.com/new-zealand/currency
https://tradingeconomics.com/japan/currency
https://tradingeconomics.com/china/currency
https://tradingeconomics.com/switzerland/currency
https://tradingeconomics.com/canada/currency
https://tradingeconomics.com/mexico/currency
https://tradingeconomics.com/india/currency
https://tradingeconomics.com/brazil/currency
https://tradingeconomics.com/russia/currency
https://tradingeconomics.com/south-korea/currency
https://tradingeconomics.com/united-states/currency
https://tradingeconomics.com/turkey/currency
https://tradingeconomics.com/sweden/currency
https://tradingeconomics.com/poland/currency
https://tradingeconomics.com/norway/currency
https://tradingeconomics.com/south-africa/currency
https://tradingeconomics.com/denmark/currency
https://tradingeconomics.com/singapore/currency
https://tradingeconomics.com/israel/currency
https://tradingeconomics.com/hong-kong/currency
https://tradingeconomics.com/chile/currency
https://tradingeconomics.com/pakistan/currency
https://tradingeconomics.com/czech-republic/currency
https://tradingeconomics.com/hungary/currency


 

 14 آريا سهم شرکت مطالعات اقتصادي |گزارش اقتصاد جهانی

 انرژيتحلیل بازار جهانی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRUDE OILنفت:

دالر برخورد کرد، واکنشی منفی  94ش رسید و با سطح ودقیمت نفت بعد از اينکه در حرکت صعودي به خط روند مقاومتی خ

را در اين هفته نشان داده است و در عین حال هنوز اين واکنش آنچنان قوي نیست که نشانه اي منفی به معناي ريزش قابل 

 ود. هنوز ممکن است که با شیب کم روند مثبت ادامه يابد. توجه محسوب ش
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Energy Price Weekly Monthly YoY 
Crude Oil  91.45 -4.15% 9.83% 48.30% 
USD/Bbl 

Brent  93.91 -2.63% 9.96% 43.99% 
USD/Bbl 

Natural gas  4.666 11.11% 15.74% 57.84% 
USD/MMBtu 

Gasoline  2.665 -4.10% 10.96% 44.73% 
USD/Gal 

Heating Oil  2.7864 -5.90% 7.80% 49.96% 
USD/Gal 

Coal  232.5 -5.10% 4.21% 170.35% 
USD/T 

Ethanol  2.13 0.24% -2.96% 25.11% 
USD/Gal 

Naphtha  846.48 0.66% 10.60% 53.77% 
USD/T 

Propane  1.28 2.39% 10.75% 36.61% 
USD/Gal 

Uranium  44.05 0.23% -4.86% 51.37% 
USD/Lbs 

Methanol  2710 5.24% -0.33% 13.48% 
CNY 

TTF Gas  70.9 -12.22% -23.76% 344.24% 
EUR 

UK Gas  
168.59 -12.66% -24.98% 321.16% 

GBp 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil
https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil
https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas
https://tradingeconomics.com/commodity/gasoline
https://tradingeconomics.com/commodity/heating-oil
https://tradingeconomics.com/commodity/coal
https://tradingeconomics.com/commodity/ethanol
https://tradingeconomics.com/commodity/naphtha
https://tradingeconomics.com/commodity/propane
https://tradingeconomics.com/commodity/uranium
https://tradingeconomics.com/commodity/methanol
https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas
https://tradingeconomics.com/commodity/uk-natural-gas
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 تحلیل بازار جهانی فلزات
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPPERمس:

قیمت مس بعد از اينکه در هفته ي قبل تا باالي سطح 

دال رهم معامله شده بود در اين هفته واکنشی  10250

هزار دالر در نوسان  10منفی نشان داد و فعال در اطراف 

است که دوباره شرايطی منفی را می باشد و هنوز ممکن 

هزار دالر تجربه کند و شرايط خنثی در اين  10در زير 

 فلز ادامه يابد. 

 

ZINCروی:

شرايط منفی ي قیمت روي در اين هفته هم ادامه داشتت  

دالر رستیده استت و    3575و دوباره به منطقه ي حمايتی 

اگر اين ستطح حمتايتی هتم شکستته شتود از منطقته ي       

کمی خارج خواهتد شتد و شترايطی نزولتی را در میتان      ترا

 3400مدت و يا کوتاه مدت تجربه می کنتد و شتايد زيتر    

دالر هم براحتی تثبیت شود.

 

 

Metals Price Weekly Monthly YoY 

Gold  
1896.03 1.38% 3.28% 4.83% 

USD/t.oz 

Silver  
23.777 -0.20% -2.16% -15.54% 

USD/t.oz 

Copper  
4.532 0.61% 2.78% 9.51% 

USD/Lbs 

Steel  
4845 0.94% 2.22% 7.43% 

CNY/T 

Iron Ore  
131 -9.97% 1.55% -23.62% 

USD/T 

Lithium  
426500 8.66% 25.26% 531.85% 

CNY/T 

Platinum  
1073.33 4.40% 4.50% -15.65% 

USD/t.oz 

 

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/gold
https://tradingeconomics.com/commodity/silver
https://tradingeconomics.com/commodity/copper
https://tradingeconomics.com/commodity/steel
https://tradingeconomics.com/commodity/iron-ore
https://tradingeconomics.com/commodity/lithium
https://tradingeconomics.com/commodity/platinum
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 ...تحلیل بازار جهانی فلزات          

Industrial Price Weekly Monthly YoY 
Bitumen  

3428 -3.65% -1.27% 12.25% 
CNY/T 

Aluminum  
3325 3.44% 9.79% 54.81% 

USD/T 

Tin  
44140 1.36% 2.90% 68.26% 

USD/T 

Zinc  
3632 1.61% 1.02% 25.69% 

USD/T 

Cobalt  
72780 2.51% 3.23% 45.56% 

USD/T 

Lead  
2361 3.26% -0.31% 9.72% 

USD/T 

Nickel  
24609 5.29% 4.79% 25.78% 

USD/T 

Molybdenum  
43.75 -2.23% -2.23% 65.09% 

USD/Kg 

Palladium  
2315.42 0.37% 15.68% -2.65% 

USD/t.oz 

Rhodium  
18200 -0.82% 10.30% -22.22% 

USD/t oz. 

Neodymium  
1510000 7.09% 19.37% 112.68% 

CNY/T 

Tellurium  
452.5 -0.55% -1.09% -9.50% 

CNY/Kg 

Iron Ore 

62% fe  141.11 -6.47% 10.75% -13.99% 
USD/T 

Magnesium  
42000 -5.62% -6.67% 171.84% 

CNY/T 

Soda Ash  
2562.5 10.22% 17.14% 87.04% 

CNY/T 

Gallium  
2325 2.20% 2.20% 17.72% 

CNY/Kg 

Germanium  
9400 0.00% 0.53% 32.39% 

CNY/Kg 

Manganese  
34.5 0.00% 2.99% 10.40% 

CNY/T 

Indium  
1535 0.00% 0.00% 15.85% 

CNY/Kg 

https://tradingeconomics.com/commodity/bitumen
https://tradingeconomics.com/commodity/aluminum
https://tradingeconomics.com/commodity/tin
https://tradingeconomics.com/commodity/zinc
https://tradingeconomics.com/commodity/cobalt
https://tradingeconomics.com/commodity/lead
https://tradingeconomics.com/commodity/nickel
https://tradingeconomics.com/commodity/molybden
https://tradingeconomics.com/commodity/palladium
https://tradingeconomics.com/commodity/rhodium
https://tradingeconomics.com/commodity/neodymium
https://tradingeconomics.com/commodity/tellurium
https://tradingeconomics.com/commodity/ironore62
https://tradingeconomics.com/commodity/ironore62
https://tradingeconomics.com/commodity/magnesium
https://tradingeconomics.com/commodity/soda-ash
https://tradingeconomics.com/commodity/gallium
https://tradingeconomics.com/commodity/germanium
https://tradingeconomics.com/commodity/manganese
https://tradingeconomics.com/commodity/indium
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 يمحصوالت کشاورز یجهانر ل بازایحلت 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUGARشکر:

قیمت شکر در اين هفته هم تغییر زيادي را تجربه نکرد 

ماند و اين کف سنت باقی  18و همچنان باالي سطح 

حمايتی را که در دو ماه اخیر مانع از افت بیشتر شده 

است، حفظ کرده و هنوز ممکن است که رشدي کوتاه 

را تجربه کند و دلیلی براي افت فعال ندارد. روند نزولی 

فقط با شکستن اين منطقه ي حمايتی تثبیت خواهد 

 شد. 

 

WHEATگندم:

تا  735بین دو سطح  در ماه هاي اخیر قیمت گندم

دالر نوسان داشته و هنوز هم در همین منطقه  823

قرار دارد و طبیعتا براي جهت گیري جديد بايد يکی از 

اين سطوح را بشکند و با توجه به نزديک شدن به سطح 

دالر، هفته ي بعد از اهمیت بااليی برخوردار است.  823

 و بايد منتظر واکنش نسبت به اين سطح بود. 

COTTONپنبه:

بعد از اينکه دو هفته قیمت پنبه در شرايطی تراکمی در 

دالر قرار داشت، در اين هفته اين  125باالي سطح 

سطح را به سمت پايین شکست و بعید نیست که 

اصالحی را آغاز کرده باشد و نهايتا در هفته هاي بعد هم 

ه در مجموع به همین روند رو به پايین ادامه دهد. البت

در کوتاه مدت ممکن است که رشد کوتاهی داشته باشد 

 ولی سقف قبلی را نبیند. 
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CORNذرت :

 

با اينکه در اين هفته قیمت ذرت تغییر مهمی نداشت ولی باز هم در شرايط مثبت باقی مانده است و هنوز هم نشانه ي منفی 

دالر هم تثبیت  660وندي رو به باال داشته باشد. اگر باالي در نمودار آن ديده نمی شود و می تواند براي هفته هاي بعد هم ر

 دالر برسد.  700شود بعید نیست که به باالي 
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    ...تحلیل بازار جهانی محصوالت کشاورزي   

Agricultural Price Weekly Monthly YoY 
Soybeans  

1599.25 1.86% 13.99% 15.26% 
USd/Bu 

Wheat  
794.75 -0.56% -0.72% 19.69% 

USd/Bu 

Lumber  
1265.1 4.04% 2.55% 27.75% 

USD/1000 board feet 

Cheese  
1.904 0.26% 0.47% 20.43% 

USD/Lbs 

Palm Oil  
5670 -0.07% 7.66% 59.79% 

MYR/T 

Milk  
20.87 0.34% 3.16% 33.70% 

USD/CWT 

Rubber  
253 3.69% 6.12% 0.08% 

JPY/Kg 

Orange Juice  
135.25 -0.95% -12.97% 23.46% 

USd/Lbs 

Coffee  
245.35 -2.50% 0.37% 92.43% 

USd/Lbs 

Cotton  
123.35 -1.54% -0.48% 38.67% 

USd/Lbs 

Wool  
1420 -0.70% 1.94% 7.74% 

AUD/100Kg 

Canola  
1019.4 0.58% 1.87% 31.79% 

CAD/T 

Sugar  
18.18 -0.44% -4.67% 2.19% 

USd/Lbs 

Tea  
2.85 -2.40% 2.52% -0.35% 

USD/Kgs 

Oat  
689.5 -8.04% 5.19% 97.85% 

USd/Bu 

Rice  14.855 -1.30% -0.83% 15.24% 
USD/cwt 

Cocoa  2571 -7.05% -3.24% 1.42% 
USD/T 

Corn  
654.5 -0.19% 5.39% 18.78% 

USd/BU 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/soybeans
https://tradingeconomics.com/commodity/wheat
https://tradingeconomics.com/commodity/lumber
https://tradingeconomics.com/commodity/cheese
https://tradingeconomics.com/commodity/palm-oil
https://tradingeconomics.com/commodity/milk
https://tradingeconomics.com/commodity/rubber
https://tradingeconomics.com/commodity/orange-juice
https://tradingeconomics.com/commodity/coffee
https://tradingeconomics.com/commodity/cotton
https://tradingeconomics.com/commodity/wool
https://tradingeconomics.com/commodity/canola
https://tradingeconomics.com/commodity/sugar
https://tradingeconomics.com/commodity/tea
https://tradingeconomics.com/commodity/oat
https://tradingeconomics.com/commodity/rice
https://tradingeconomics.com/commodity/cocoa
https://tradingeconomics.com/commodity/corn
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 آتی در يک نگاه هفته       

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان
نام 

 کشور
 شرح

ميزان 

 قبلي

پيش 

 بيني
 واحد

 دوشنبه دوم اسفند ماه
     55.1 انتشار شاخص مديران خريد بخش صنعت  استرالیا 1:30

     46.6 انتشار شاخص مديران خريد بخش خدمات استرالیا 1:30

     55.4 انتشار شاخص مديران خريد بخش صنعت  ژاپن 4:00

 درصد  1.6 5 اعالم نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت تولید کنندگان  آلمان 10:30

   55.5 55.5 انتشار شاخص مديران خريد بخش صنعت  فرانسه 11:45

   54 53.1 انتشار شاخص مديران خريد بخش خدمات فرانسه 11:45

   59.6 59.8 خص مديران خريد بخش صنعت انتشار شا آلمان 12:00

   53.2 52.2 انتشار شاخص مديران خريد بخش خدمات آلمان 12:00

   58.9 58.7 انتشار شاخص مديران خريد بخش صنعت  اروپا 12:30

   52.3 51.1 انتشار شاخص مديران خريد بخش خدمات اروپا 12:30

   57.2 57.3 ش صنعت انتشار شاخص مديران خريد بخ بريتانیا 13:00

   55.6 54.1 انتشار شاخص مديران خريد بخش خدمات بريتانیا 13:00

 شنبه سوم اسفند ماهسه

 میلیارد پوند 3.6- 16.1 اعالم میزان خالص استقراض بخش عمومی  بريتانیا 10:30

   IFO 95.7 96.8انتشار شاخص جو کسب و کار  آلمان 12:30

   CBI 24 25شاخص سفارشات انتظاري  انتشار بريتانیا 14:30

   NBB 2.7 3.2انتشار شاخص جو کسب و کار  بلژيک 17:30

 درصد  S&P/CS 18.3 18.3اعالم نرخ رشد ساالنه شاخص قیمت مسکن  آمريکا 17:30

   56.2 55.5 انتشار شاخص مديران خريد بخش صنعت  آمريکا 18:15

   53.2 51.2 بخش خدمات انتشار شاخص مديران خريد آمريکا 18:15

   CB 113.8 110.2انتشار شاخص اعتماد مصرف کنندگان  آمريکا 18:30

   Richmond 8 10انتشار شاخص صنعتی  آمريکا 18:30

 چهارشنبه چهارم اسفند ماه

 درصد  1 0.75 اعالم نرخ بهره بین بانکی نیوزلند 4:30

       يبرگزاري کنفرانس خبري بانک مرکز نیوزلند 5:30

   Gfk -6.7 -6.2انتشار شاخص جو مصرف کنندگان  آلمان 10:30

       ارائه گزارشات اقتصادي از جانب بانک انگلستان در پارلمان بريتانیا بريتانیا 13:00

 درصد  CPI 5.1 5.1اعالم نرخ تورم ساالنه شاخص قیمت مصرف کنندگان  اروپا 13:30

 درصد  2.3 2.3 االنه شاخص قیمت مصرف کنندگان براي کاالهاي پايهاعالم نرخ تورم س اروپا 13:30

       سخنرانی يکی از اعضاي کمیته سیاستهاي پولی  بريتانیا 20:30
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 آتی در يک نگاه هفته...

 زمان
نام 

 کشور
 شرح

ميزان 

 قبلي

پيش 

 بيني
 واحد

 شنبه پنجم اسفند ماهپنج
 میلیون دالر   477- اعالم میزان تراز تجاري  نیوزلند 1:15

   CBI 28 26انتشار شاخص سفارشات انتظاري  بريتانیا 14:30

       سخنرانی رئیس بانک انگلستان  بريتانیا 16:45

 درصد  GDP 6.9 7.1اعالم نرخ اولیه رشد فصلی  آمريکا 17:00

 هزار نفر  239 248 اعالم تعداد افراد متقاضی عوايد بیکاري در هفته قبل  آمريکا 17:00

 درصد    CB 0.6الم نرخ رشد ماهانه شاخص پیشروي اع چین 17:30

 هزار واحد 809 811 ماه اخیر 12اعالم تعداد خانه هاي نوساز فروش رفته در بازه  آمريکا 18:30

 میلیون بشکه   1.1 اعالم میزان تغییر در ذخاير نفت خام طی هفته قبل  آمريکا 19:00

       بازار باز فدرال رزرو سخنرانی يکی از اعضاي کمیته  آمريکا 20:30

       سخنرانی يکی از اعضاي کمیته سیاستهاي پولی  بريتانیا 21:30

 جمعه ششم اسفند ماه

   Gfk -19 -16انتشار شاخص جو مصرف کنندگان  بريتانیا 3:31

 درصد  GDP -0.7 -0.7اعالم نرخ نهايی رشد فصلی   آلمان 10:30

 درصد  0.2 0.1 اهانه قیمت واردات اعالم نرخ رشد م آلمان 10:30

 درصد  0.3- 0.2 اعالم نرخ رشد ماهانه مخارج مصرفی  فرانسه 11:15

 درصد  GDP 0.7 0.7اعالم نرخ ثانويه رشد فصلی  فرانسه 11:15

 درصد  M3 6.9 6.7اعالم نرخ رشد ساالنه عرضه پول  اروپا 12:30

 درصد  4 4.1 اعطايی به مصرف کنندگان و کسب و کارهااعالم نرخ رشد ساالنه وام هاي  اروپا 12:30

 درصد  0.5 0.5 براي کاالهاي پايه PCEاعالم نرخ تورم ماهانه شاخص  آمريکا 17:00

 درصد  0.3- 0.3 اعالم نرخ رشد ماهانه درآمد شخصی آمريکا 17:00

 درصد  1.6 0.6- اعالم نرخ رشد ماهانه مخارج شخصی  آمريکا 17:00

 درصد  0.6 0.7- اعالم نرخ رشد ماهانه میزان خريد کاالهاي بادوام  آمريکا 17:00

 درصد  0.3 0.6 اعالم نرخ رشد ماهانه میزان خريد کاالهاي بادوام اصلی  آمريکا 17:00
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 آخرين اطالعات بازارهاي مالی جهان
 

 
 عملکرد بورسهای سهام در جهان
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 آخرين اطالعات بازارهاي مالی جهان  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های بهره در بازار جهاني نرخ

 

 

Major Central Banks Overview 

South America 

Last Change Previous Current Interest Rate Country 

1-28-2022 3.00% 4.00% Colombia 

1-06-2022 38.00% 40.00% Argentina 

2-10-2022 3.00% 3.50% Peru 

2-02-2022 9.25% 10.75% Brazil 

1-26-2022 4.00% 5.50% Chile 

Asia Pacific 

Last Change Previous Current Interest Rate Country 

01-20-2022 3.80% 3.70% China 

11-03-2020 0.25% 0.10% Australia 

5-22-2020 4.40% 4.00% India 

3-16-2020 1.50% 0.86% Hong Kong SAR 

1-14-2022 1.00% 1.25% South Korea 

3-19-2020 1.375% 1.125% Taiwan 

11-19-2020 2.25% 2.00% Philippines 

1-29-2016 0.00% -0.10% Japan 

2-18-2021 3.75% 3.50% Indonesia 

11-24-2021 0.50% 0.75% New Zealand 

Europe 

Last Change Previous Current Interest Rate Country 

2-09-2022 2.00% 2.75% Iceland 

2-09-2022 2.00% 2.50% Romania 

1-25-2022 2.40% 2.90% Hungary 

1-15-2015 -0.75% -0.75% Switzerland 

3-10-2016 0.05% 0.00% Eurozone 

3-11-2021 0.05% -0.35% Denmark 

12-19-2019 -0.25% 0.00% Sweden 

2-08-2022 2.25% 2.75% Poland 

2-03-2022 3.75% 4.55% Czech Republic 

2-11-2022 8.50% 9.50% Russia 

12-16-2021 0.25% 0.50% Norway 

2-03-2022 0.25% 0.50% United Kingdom 

North America 

Last Change Previous Current Interest Rate Country 

2-10-2022 5.50% 6.00% Mexico 

3-15-2020 1.25% 0.25% United States 

3-27-2020 0.75% 0.25% Canada 

Africa 

Last Change Previous Current Interest Rate Country 

11-12-2020 8.75% 8.25% Egypt 

1-27-2022 3.75% 4.00% South Africa 

Middle East 

Last Change Previous Current Interest Rate Country 

3-16-2020 1.75% 1.7500 Bahrain 

3-16-2020 2.50% 1.50% Kuwait 

3-16-2020 1.75% 1.00% Saudi Arabia 

12-16-2021 15.00% 14.00% Turkey 

3-03-2020 2.00% 1.50% UAE 
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 شركت مطالعات اقتصادي آرياسهم
www.AryaSahm.com 

همه حقوق مادی و معنوی این گزارش به شرکت مطالعات 

اقتصادی آریا سهم تعلق دارد و هر گونه کپيي بيرداری از   

آن بدون مجوز کتبي شيرکت آریاسيهم ممنيو  و قابيل     

 .پيگرد قانوني است

آدرس دفترمرکزی: تهران. خيابان شریعتي، باالتر از 

خيابان خواجه عبداله انصاری، روبروی پمپ بنزین 

 4،کوچه ذکائي، ساختمان سحر ، طبقه 

 22888715-6و  22871135-6تلفنهای تماس: 

 


