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 جهان اقتصادي تحوالتمهم ترين 
  

 عملکرد بازار کار آمريکا در ماه مارس
ات کرونا در اين کاهش اثر وي کار روند بهبود بازار کار آمريکا در ماه گذشته نیز ادامه داشت و با ورود شمار بیشتري از افراد به نیرو

ايت از اعث حمبصاد اين کشور بود که اين وضعیت همچنان کشور، شاهد اضافه کردن نزديک به نیم میلیون شغل جديد در اقت

 هاي پیش رو خواهد شد.ل رزرو در ماههاي انقباضی از جانب فدرااتخاذ سیاست

ر مشاغل غیرکشاورزي دهزار شغل جديد  431بنا به گزارش وزارت کار اياالت متحده، اقتصاد اين کشور در ماه مارس شاهد ايجاد 

ین ماه شده مواجه شده است. اين يازدهمهاي ژانويه و فوريه نیز با تعديل مثبت در برآوردهاي اصالحماه بوده و همچنین عملکرد

 1939ترين روند تاريخی از سال هزار شغل شده است که طوالنی 400متوالی است که بازار کار آمريکا موفق به ايجاد بیش از 

 شود. محسوب می

دهه اخیر  5که کف  2020درصدي فوريه  3.5درصد رسیده که در آستانه سطح  3.6به درصد کاهش  0.2نرخ بیکاري نیز با 

ز طريق اشده، قرار گرفته است. کاهش نرخ بیکاري باعث رقابت کارفرمايان براي جذب نیروي کار مورد نظر خود محسوب می

که بیشترين  بت به سال گذشته شدهدرصدي آن نس 5.6درصدي متوسط دستمزد ساعتی نسبت به ماه فوريه و رشد  0.4افزايش 

د میالدي باعث شده که رش 1980شود. اگرچه قرارگرفتن تورم در باالترين سطح از دهه محسوب می 2020افزايش از ماه می 

 کنندگان منجر شود.تواند به کاهش تقاضاي مصرفدستمزد واقعی در واقع منفی باشد که اين امر در ادامه می

 

 
 

یت فعال جامعه نیز اگرچه هنوز کمتر نرخ مشارکت جمع

از سطح دوران پیش از کروناي خود قرار دارد، اما در ماه 

درصد رسیده  62.4درصدي به سطح  0.1گذشته با رشد 

دهد شمار شاغلین و همچنین افرادي که که نشان می

گردند، افزايش يافته است. مجموع فعاالنه به دنبال کار می

میلیون واحد کمتر از  1.6به  مشاغل غیرکشاورزي نزديک

 ها همچون قرار دارد و برخی از بخش 2020فوريه 
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هايی همچون کنند اما از طرف ديگر بخشتر از دوران پیش از کروناي خود فعالیت میپذيرها همچنان پايینتفريحات و مهمان

 اند.ل خود بودهفروشی شاهد بازيابی کامل سطح اشتغاخرده

هاي آتی فدرال رزرو به جاي رشد درصدي نرخ بهره در نشست 0.5تواند به حمايت از افزايش روند قدرتمند بازار کار آمريکا می

هاي هاي هفتهنرانیدرصدي آن بپردازد، امري که ژروم پاول و برخی ديگر از اعضاي کمیته بازار باز فدرال رزرو در سخ 0.25

حبوبیت جو اند. افزايش سطح تورم بر کاهش مو آن را در مبارزه با روند صعودي تورم موثر دانسته اين ايده پرداخته پیشین خود به

ظ ندگان و حفها در انتخابات پیش روي ماه نوامبر در کنترل مجلس نمايبايدن نیز موثر بوده است که اين امر شانس دموکرات

 هد انداخت.برابري در مجلس سنا را نیز به خطر خوا

 

 هاي اقتصادي در چينکاهش سطح فعاليت
هاي گسترده براي کنترل شیوع گیرانه پکن در اعمال محدوديتگیري شمار مبتاليان ويروس کرونا در چین و سیاست سختبا اوج

ده مزمان به محدوشاهد ورود ه 2020هاي تولید و خدمات اين کشور براي اولین بار از سال ها در بخشاين ويروس، سطح فعالیت

ا هاي حمايتی بیشتر براي کاهش تبعات اقتصادي رگذاران اين کشور براي اعمال سیاستانقباضی بوده که احتمال دخالت سیاست

 افزايش داده است.

 49.5وريه به سطح واحد کاهش نسبت به ماه ف 0.7بخش تولید اين کشور با  PMIبنا به گزارش اداره آمارهاي ملی چین، شاخص 

هاي غیر صنعتی که فعالیت در بخش ساختمان را نیز بخش PMIواحد کمتر از انتظارات بوده است. شاخص  0.2واحد رسیده که 

اي آن را واحد بر 50.3واحد رسیده در حالی که تحلیلگران انتظار ثبت رقم  48.4واحد کاهش به سطح  3.2شود با شامل می

واحدي که جداکننده توسعه از  50ه زير مرز شاهد سقوط ب 2020لین بار از فوريه گونه هر دو شاخص براي اوداشتند تا بدين

 باشد، شوند.ها میانقباض فعالیت

 

 
 

گذاري بر روي فروشی و سرمايههايی همچون تولیدات صنعتی، خردهدر حالی که در دو ماه ابتدايی سال، عملکرد مناسب شاخص

 گیري رشد اقتصادي چین شده بود، اما حال ريسک سقوط مجدد سطحگذاران به شتابايههاي ثابت باعث افزايش امید سرمدارايی

شود، باعث هاي اقتصادي با گسترش قرنطینه در مناطقی همچون شانگهاي که هاب تجاري و مالی اين کشور محسوب میفعالیت

  4ن است که تا د ناخالص داخلی چین ممکهشدار دهند که نرخ رشد تولی UBSشده تا برخی از تحلیلگران همچون گروه بانکی 
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اند که تنها کنگ تخمین زدهباشد. محققان دانشگاه هنگدرصدي دولت چین می 5.5گذاري درصد کاهش يابد که کمتر از هدف

 خواهد شد.  درصدي سطح تولید ناخالص داخلی تا زمان پايان قرنطینه 4قرنطینه شانگهاي باعث کاهش 

پل اکنندگان شرکت هاي سختگیرانه باعث شده تا خودروسازانی همچون تسال و تويوتا و تامینظرف روزهاي اخیر، اعمال محدوديت

رش شیوع شده توسط دولت چین براي مبارزه با گستمجبور به تعطیلی خطوط تولید خود به منظور پايبندي به مقررات اعمال

از  چنین تقاضاتواند باعث کاهش چشمگیر تولیدات صنعتی چین شود. کاهش همزمان تولید و همن روند میکرونا شوند که ادامه اي

 2021واحد شده که کمترين سطح از فوريه  48.6کنندگان باعث افت زيرشاخص اشتغال بخش تولید به سطح جانب مصرف

 شود.محسوب می

ر کاهش پیش روي خود اقدام به کاهش نرخ بهره معیار خود به منظوهاي رود که بانک مرکزي اين کشور در نشستانتظار می

ريق به تر براي تزها براي آزادسازي منابع بیشهزينه استقراض خانوارها و کسب و کارها و همچنین کاهش نسبت ذخاير قانونی بانک

 اقتصاد نمايد تا از کاهش بیشتر رشد اقتصادي چین جلوگیري نمايد. 

 

 تورم در حوزه يورو رشد بيش از انتظار
جیره کنندگان حوزه يورو در ماه گذشته شاهد رکوردشکنی جديدي تحت تاثیر اختالالت ايجادشده در زنشاخص قیمت مصرف

 ها در بازار انرژي بود.عرضه به دلیل تهاجم روسیه به اکراين و جهش قیمت

ابه سال درصدي نسبت به ماه مش 7.5شاهد جهش  مارسکنندگان در حوزه يورو در ماه بنا به گزارش يورو استات، تورم مصرف

ين ادرصدي تحلیلگران بوده است. در  6.7ها در ماه فوريه و همچنین انتظار درصدي قیمت 5.9گذشته بود که بسیار باالتر از رشد 

اهد رشد تنباکو شدرصدي نسبت به سال گذشته بوده است، مواد غذايی، الکل و  44.7ها در بخش انرژي شاهد جهش میان قیمت

د قیمت را درصد رش 2.7درصدي مواجه شده و بخش خدمات نیز  3.4ها بوده، کاالهاي صنعتی غیر انرژي با رشد درصدي قیمت 5

عمل  فاکتور به هاي پرنوسانی همچون مواد غذايی و انرژيتجربه کرده است. شاخص تورم کاالهاي پايه که در آن از محاسبه آيتم

 درصدي را ثبت کرده است. 3رد رشد آورد نیز رکومی

 

 
 

درصدي در اسپانیا باعث شده تا بسیاري از  10ها در آلمان و رشد نزديک به درصدي قیمت 7در اين میان جهش بیش از 

 ه با سال براي مقابل 8گذاران انتظار داشته باشند تا بانک مرکزي اروپا مجبور به کاهش اتخاذ سیاست نرخ بهره منفی پس از سرمايه
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د و ه برنامه خريد اوراق قرضه خود را پايان خواهد دااعالم کرده بود ک ECBها شود. پیشتر در ماه گذشته روند کنونی رشد قیمت

ر اين نهاد از جانب بشده بودند اما حال فشارها  2022گذاران خواهان يک يا دو بار افزايش نرخ بهره تا پايان سال برخی از سیاست

 ها، افزايش يافته است. تر به روند رشد قیمتافرادي همچون رئیس بانک مرکزي آلمان براي واکنشی تهاجمی

اضر ين کشور حگاز ا اين در حالی است که از طرف ديگر والديمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تهديد کرده در صورتی که خريداران

بر روي  تواند فشاراساس روبل نشوند اقدام به قطع صادرات گاز خواهد کرد که اين امر می به پرداخت صورت حساب خود بر

بندي گاز ريزي براي سهمیهها در حوزه انرژي را بسیار افزايش دهد و از همین حاال کشورهايی همچون آلمان در حال برنامهقیمت

 طبیعی با اولويت مصرفی خانوارها نسبت به صنايع هستند. 
 

 لکرد کسب و کارهاي حوزه يورو و اياالت متحده در ماه مارسعم
 نید و همچنخود بودن يهاتیشاهد کاهش شتاب فعال نيبه اکرا هیتهاجم روس ریدر ماه مارس و تحت تاث يیاروپا يکسب و کارها

 است افتهي شيافزا هاتیمتحده سطح فعال االتيکه در ا یمواجه شدند در حال یمتیق يفشارها شيبا افزا

احد و 54.5به سطح  يواحد کيدر ماه مارس با افت  وروياقتصاد حوزه  PMIشاخص کل  S&P Globalبر اساس گزارش 

ل اختال جاديباعث ا نيبه خاک اکرا هیعمل کرده است. تهاجم روس لگرانیتحل يواحد 53.9است اگرچه بهتر از انتظار  افتهيکاهش 

 یشده به صورت يانرژ يهامتیق ديشد شيکارها و افزا کنندگان و کسب ومصرف دعتماا فیکاال، تضع نیتام يهارهیمجدد در زنج

شاخص از زمان آغاز  نيا یخيسطح تار نيکه باالتر افتهي شيواحد افزا 81.6به سطح  ورويها در حوزه نهاده متیکه شاخص ق

 . شودیمحسوب م 1998ها از سال داده نيا يگردآور

 يشد اقتصادر ورو،يبه حوزه  هیاز جانب روس یعیاختالل در عرضه گاز طب جاديدر صورت ا وپا،ار يزبر اساس محاسبات بانک مرک

 نيشتریشاهد ب يیپاارو يمنتشره، خودروسازها يها. بر اساس دادهابديدرصد ممکن است کاهش  2.5تا  2.3تا سطح  هیناح نيا

در  تیده و فعالش شوندیساخته م نيکه در اکرا یاز قطعات ید برخمنجر به کمبو نيبوده و بروز جنگ در اکرا تیوضع نياز ا بیآس

 ها در اروپا را متوقف کرده است.از کارخانه یبرخ

 ،يواحد 58.9بخش خدمات با صعود به سطح  تیکه فعال یکسب و کارها مناسب بوده به صورت تیمتحده وضع االتياما در ا

خود در   تیوضع نيواحد، بهتر 58.5با ثبت رقم  زین دیبخش تول PMIشاخص  خود را تجربه کرده و ریماه اخ 8عملکرد  نيبهتر

از  یرانبا نگ يارتج يحدهااز وا ياریباعث شده تا بس یتورم يمنتشره، فشارها يهادهرا شاهد بوده است. بر اساس دا ریشش ماه اخ

 يواحدها ديخر زانیم شياند که منجر به افزاداده شيخود را به شدت افزا یفعل ديسطح خر نده،يدر آ هامتیق شيادامه افزا

 شده است. 2021از سپتامبر  زانیم نيبه باالتر يدیتول
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 ها در بريتانياادامه روند صعودي قيمت
ن بحرا قیعمو ت ریاخسال  یسطح س نيبه باالتر ایتانيباعث جهش تورم بر يسوخت و انرژ ،يیمواد غذا متیق يادامه روند صعود

 کشور شده است. نيدر ا یزندگ يهانهيهز شياز افزا یناش

نسبت به سال گذشته  يدرصد 6.2 شيافزا فوريهکشور در ماه  نيکنندگان امصرف متیشاخص ق ا،یتانيبنا به گزارش دفتر آمار بر

 نيشتریبوده و ب هيدر ماه ژانو هامتیق يدرصد 5.5رشد  نیو همچن لگرانیتحل يدرصد 5.9را تجربه کرده است که باالتر از انتظار 

را تجربه کرده که  يدرصد 0.8رشد  هامتیق زین انهیماه اسیرا ثبت کرده است. در مق 1992 ساز مار هامتیق شيسطح افزا

تا  ایانتيتورم برنرخ  ،يسال جار یانيانتظار دارند تا سه ماهه پا لگرانی. تحلشودیمحسوب م 2009از سال  انهیرشد ماه نيشتریب

 .شودیمحسوب م ریاخ الدر چهل س زانیم نيکه باالتر ابدي شيافزا زیدرصد ن 10سطح 

 يدرصد 81که باعث رشد  يیایتانيبر يخانوارها يبرا يانرژ يهاحسابصورت شيافزا شدنیاتیو عمل ليماه آور دنیبا فرارس

 يرا برا يدالر 900از  شیب انهیسال نهيهز هانیبر اساس تخم نسبت به سال گذشته شده، نيبنز متیق يدرصد 36گاز و  متیق

ها بر امر فشار نياتواند ايجاد نمايد. که بحران جدي در کیفیت زندگی خانوارهاي بسیاري را می هر خانوار به وجود خواهد آورد

 شيفزاارا  یمتیق ریاخ يهاجهش در قبال محافظت از خانوارها يبرا يخصوصا در حوزه انرژ هاارانهي شيافزا يبرا يداروزارت خزانه

که  دهدین ممنتشره نشا يهاهداد گريمواجه هستند. د یمتیق يفشارهاکه با  ستندیکنندگان نتنها مصرف انیم نيدر ا .دهدیم

ها از داده يغاز گردآوراز زمان آ خيسطح تار نيبه باالتر کينزد ،يدرصد 14.7 انهیسال شيبا افزا دیتول يهانهاده متیشاخص ق

را از  شيافزا نيشتریسال گذشته، ب هنسبت ب يدرصد 10.1با رشد  زین دکنندگانیفروش تول متیقرار دارد و شاخص ق 1997سال 

 تجربه کرده است. 2008سال 

تظار ان نيموده و اندرصد  0.75درصد تا سطح  0.1نرخ بهره از  شيخود اقدام به افزا ریدر سه نشست اخ ایتانيبر يبانک مرکز

 . ابدي شيدرصد افزا 2سال ادامه داشته باشد تا نرخ بهره به سطح  انينهاد تا پا نيا یکه روند تهاجم رودیم
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 گزارش هفتگي بازار نفت

ها، متصعودي قی ابله با روندسابقه بخش بزرگی از ذخاير استراتژيک نفت خود به منظور مقاعالم کاخ سفید مبنی بر آزادسازي بی

 باعث کاهش چشمگیر قیمت طالي سیاه در بازارهاي جهانی در هفته گذشته شد.
 

 

اي بر 2011ترين افت از سال دالري در هفته گذشته بود که از منظر دالري، بزرگ 14ورک شاهد کاهش قیمت نفت در بورس نیوي

ت ز ذخاير نفشود. اياالت متحده برنامه خود براي آزادسازي روزانه يک میلیون بشکه اشاخص وست تگزاس اينترمديت محسوب می

کردن بخشی از وانهالمللی انرژي نیز موافقت خود را با ردر سازمان بینماه آينده را اعالم کرده است و متحدين آمريکا  6خام ظرف 

ا را دارد. موسساتی میلیون بشکه نفت از جانب اين کشوره 50تا  30اند که جو بايدن انتظار حدود ذخاير خود به بازار اعالم کرده

ال سازار براي بادل مناسبی بین عرضه و تقاضا در قدام اياالت متحده، تعاگروپ انتظار دارند که با همچون گلدمن ساکس و سیتی

شد  طرف خواهدنده بربرقرار شود اما کسري ساختاري فعلی در بازار صرفا با افزايش سطح عرضه از جانب کشورهاي تولیدکن 2022

 خواهد شد.  2023ها در سال و همین امر منجر به رشد مجدد قیمت

 

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

 -13.47 -16.26 104.39 برنت

 -12.84 -14.63 99.27 وست تگزاس

 (توليد نفت هفتگي اياالت متحده )ميليون بشکه در روز  

تغيير نسبت به  

سال گذشته 

 )ميليون بشکه(
 اسفند 6 اسفند 13 اسفند 20 اسفند 27 فروردين 5

 11.600 11.600 11.600 11.600 11.700 0.6 توليد آمريکا

 موجودي ذخاير تجاري نفت خام اياالت متحده )ميليون بشکه(  

 مدت اخير سال گذشته 

 اسفند 6 اسفند 13 اسفند 20 اسفند 27 فروردين 5 1400فروردين  6 

 413.4 411.6 415.9 413.4 409.9 501.8 ميزان ذخاير

 وز(که در رواردات نفت خام اياالت متحده به جز ذخاير استراتژيک نفتي )ميليون بش                                   

 مدت اخير )ميانگين هفتگي( سال گذشته 

 اسفند 6 اسفند 13 اسفند 20 داسفن 27 فروردين 5 1400فروردين  6 

 5.767 6.319 6.395 6.486 6.259 6.145 ميزان واردات

 ها در اياالت متحده )ميليون بشکه در روز(ميزان نفت ورودي به پااليشگاه                 

 مدت اخير )ميانگين هفتگي( سال گذشته 

 اسفند 6 اسفند 13 اسفند 20 اسفند 27 فروردين 5 1400فروردين  6 

 15.398 15.377 15.601 15.878 15.913 14.941 ميزان فرآوري

 موجودي بنزين اياالت متحده )ميليون بشکه(  

 مدت اخير سال گذشته 

 اسفند 6 اسفند 13 اسفند 20 اسفند 27 فروردين 5 1400فروردين  6 

 246 244.6 241 238 238.8 230.5 ميزان ذخاير
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گیرد که در هفته گذشته سابقه کاخ سفید براي آزادسازي ذخاير استراتژيک خود در تقابل با اوپک پالس قرار میصمیم بیت

ر اصرار ها، بر افزايش تدريجی سطح عرضه خود در بازاسابقه قیمتهمچنان با وجود فشارها براي افزايش تولید با توجه به جهش کم

ين در حالی است که اهزار بشکه نفت در روز براي ماه آينده افزايش خواهد داد.  430خود را ورزيده و اعالم کرده که تولید 

هزار بشکه در روز  90دهد که اوپک با مشکل در افزايش تولید مواجه بوده و در ماه مارس تنها گرفته نشان میهاي صورتبررسی

 شده است. ي عضو اين کارتل را شامل میافزايش تولید داشته که تنها يک سوم از تعهد مربوط به کشورها
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 ارز ینال بازار جهیحلت  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 EURO/USDيورو :

دالر داشت،  1.08يورو بعد از واکنش مثبتی که به سطح 

در طی اين چند هفته شرايطی خنثی داشت که شباهت 

واکنش منفی زيادي به اصالح در روند نزولی دارد و شايد 

م دالر ه 1.12ش در منطقه ي ي مجدد به مقاومت مهم

نشانه اي براي برگشت به روند نزولی باشد و دوباره کف 

 جديدي را تجربه کند. 

 

 GOLDطال :

خنثی داشته و  قیمت طال در طی اين هفته ها شرايطی

ی به نظر ش را نگه داشته است ولدالر خود 1900روي 

ش تمام شده باشد و براي نمی رسد که اصالح قیمتی

دالر و تثبیت در زير  1900مین حتی امکان عبور از ه

دالر  1870اين سطح براي دوره اي وجود دارد. و اگر زير 

ش ادامه توان امید داشت باز هم روند مثبتبرنگردد می 

 يابد. 

 

USDCADدالر کانادا :

دالر آمريکا با افت در طی هفته هاي قبل تا سطح 

دالر کانادا هم حرکت کرد و در کوتاه  1.245حمايتی 

مدت نسبت به اين سطح واکنش مثبت نشان داده است 

که می تواند فعال روي همین سطح باقی بماند و نوسانی 

مثبت داشته باشد. در صورت عبور از اين سطح هم روند 

 نزولی دوباره غالب خواهد شد. 
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 آخرين اطالعات بازارهاي مالی جهان     
 

 
 

Major Price Weekly Monthly YoY 

EURUSD  1.10473 0.58% -0.59% -6.07% 

GBPUSD 1.31125 -0.51% -2.12% -5.16% 

AUDUSD  0.74975 -0.23% 2.82% -1.52% 

NZDUSD  0.69186 -0.54% 2.01% -1.47% 

USDJPY 122.525 0.36% 6.10% 10.73% 

USDCNY  6.36717 -0.27% 0.70% -3.16% 

USDCHF 0.92544 -0.52% 0.57% -1.78% 

USDCAD  1.2512 0.30% -1.03% -0.49% 

USDMXN 19.8436 -0.92% -3.90% -2.21% 

USDINR 75.9731 -0.40% 0.48% 3.55% 

USDBRL 4.659 -1.75% -8.64% -18.37% 

USDRUB  83.25 -13.73% -14.70% 8.85% 

USDKRW 1215.56 -0.78% 1.03% 7.70% 

DXY  98.5696 -0.22% 1.22% 5.96% 

USDTRY  14.692 -0.96% 4.97% 80.01% 

USDSEK  9.35869 -0.55% -3.29% 7.37% 

USDPLN 4.1921 -1.60% -1.62% 7.63% 

USDNOK 8.7388 1.57% -1.27% 2.53% 

USDZAR  14.6625 0.73% -4.21% -0.06% 

USDDKK 6.7311 -0.62% 0.56% 6.59% 

USDSGD  1.35664 -0.11% 0.14% 0.86% 

USDILS 3.2018 -0.42% -0.62% -3.88% 

USDHKD 7.8337 0.07% 0.26% 0.75% 

USDCLP  782.47 0.68% -2.70% 9.19% 

USDPKR 183.9 1.21% 3.69% 20.24% 

USDCZK  22.0247 -1.37% -4.14% -0.62% 

USDHUF 332.103 -1.78% -2.34% 8.31% 

 

 عملکرد ارزهاي بين الملل

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
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CRUDE OILنفت:

دالر نفوذ کرد دوام زيادي نیارود و خیلی سريع  114داشت يعنی  2011بعد از اينکه قیمت نفت به باالترين قیمتی که از سال 

به زير اين سطح بازگشت و واکنشی منفی را نشان داده است. احتماال هنوز قیمت نفت در شرايط اصالحی باقی بماند و هنوز 

 دالر هم باقی بماند.  100د مثبت نشان نداده است و شايد مدتی کوتاه در زير نشانه اي براي برگشت به رون
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Energy Price Weekly Monthly YoY 

Crude Oil  99.27 -12.84% -7.28% 69.26% 
USD/Bbl 

Brent  104.68 -10.81% -3.33% 68.43% 
USD/Bbl 

Natural gas  5.724 2.75% 20.20% 127.96% 
USD/MMBtu 

Gasoline  3.1514 -8.29% -3.77% 60.70% 
USD/Gal 

Heating Oil  3.424 -8.72% 3.01% 93.18% 
USD/Gal 

Coal  258.75 -20.79% -14.04% 168.13% 
USD/T 

Ethanol  2.375 -4.43% -4.04% 24.35% 
USD/Gal 

Naphtha  908.49 -8.43% -6.39% 60.99% 
USD/T 

Uranium  59.3 0.42% 14.92% 89.76% 
USD/Lbs 

Propane  1.44 -0.48% -0.79% 51.92% 
USD/Gal 

Methanol  2865 -5.82% -1.31% 20.94% 
CNY 

TTF Gas  
112.8 11.39% -31.86% 470.24% 

EUR 

UK Gas  
256.7 8.49% -34.86% 424.20% 

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/uranium
https://tradingeconomics.com/commodity/propane
https://tradingeconomics.com/commodity/methanol
https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas
https://tradingeconomics.com/commodity/uk-natural-gas
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COPPERمس:

قیمت مس بعد از اينکه در انتهاي سال قبل دوباره به 

دالر رسید با واکنش منفی روبرو شد و  10700منطقه ي 

اشد. به بعد از آن هم موفق نشد تا شرايطی مثبت داشته ب

نظر شرايط اصالحی در کوتاه مدت همچنان ادامه يابد و 

هزار دالر معامله شود ولی هنوز  10باز هم می تواند زير 

 مطمئن نیستیم که روند مثبت کامل شده باشد. 

ZINCروي:

هتر نسبت به مس داشت و روند قیمت روي عملکردي ب

موفق شد تا ادامه داد و ش را در اين هفته ها دوباره مثبت

دالر  4300ش را هم بشکند و فعال تا باالي سقف قبلی

حرکت کرده است اولین هدف نزديک براي اين فلز در 

دالر قرار دارد و بعد از آن هم ممکن  4470منطقه ي 

 دالر ادامه دهد.  4700است که تا 

 

 

Metals Price Weekly Monthly YoY 

Gold  1924.57 -1.68% -0.08% 11.32% 
USD/t.oz 

Silver  24.613 -3.52% -2.52% -1.43% 
USD/t.oz 

Copper  4.6825 -0.07% 0.58% 12.86% 
USD/Lbs 

Steel  5115 3.44% 5.92% 4.86% 
CNY/T 

Iron Ore  154 5.48% 6.57% -7.78% 
USD/T 

Lithium  496500 -0.20% 0.61% 484.12% 
CNY/T 

Platinum  985.5 -1.65% -7.99% -18.52% 
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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Industrial Price Weekly Monthly YoY 
Bitumen  

3750 -5.02% 3.36% 28.16% 
CNY/T 

Cobalt  
82000 0.00% 10.81% 64.00% 

USD/T 

Lead  
2450.09 4.12% 2.08% 26.19% 

USD/T 

Aluminum  
3450 -4.30% -3.33% 52.98% 

USD/T 

Tin  
44767 5.87% -1.89% 73.28% 

USD/T 

Zinc  
4339 6.70% 12.38% 53.27% 

USD/T 

Nickel  
33217 -6.35% 25.40% 105.46% 

USD/T 

Molybdenum  
46.5 1.64% 4.49% 65.78% 

USD/Kg 

Palladium  
2276.5 -2.59% -14.69% -14.61% 

USD/t.oz 

Rhodium  
19500 4.84% -0.51% -26.97% 

USD/t oz. 

Soda Ash  
2587.5 -0.48% -1.43% 47.69% 

CNY/T 

Neodymium  
1280000 -3.76% -12.93% 64.63% 

CNY/T 

Tellurium  
443 0.00% -1.01% -20.18% 

CNY/Kg 

Iron Ore 62% fe  
159.85 6.66% 9.43% -2.47% 

USD/T 

Magnesium  
41500 0.00% -7.78% 155.38% 

CNY/T 

Gallium  
2605 1.17% 7.42% 10.85% 

CNY/Kg 

Germanium  
9200 -0.54% -2.13% 29.58% 

CNY/Kg 

Manganese  
33.5 -2.90% -2.90% 11.67% 

CNY/T 

Indium  
1525 4.81% 3.39% 24.49% 

CNY/Kg 

https://tradingeconomics.com/commodity/bitumen
https://tradingeconomics.com/commodity/cobalt
https://tradingeconomics.com/commodity/lead
https://tradingeconomics.com/commodity/aluminum
https://tradingeconomics.com/commodity/tin
https://tradingeconomics.com/commodity/zinc
https://tradingeconomics.com/commodity/nickel
https://tradingeconomics.com/commodity/molybden
https://tradingeconomics.com/commodity/palladium
https://tradingeconomics.com/commodity/rhodium
https://tradingeconomics.com/commodity/soda-ash
https://tradingeconomics.com/commodity/neodymium
https://tradingeconomics.com/commodity/tellurium
https://tradingeconomics.com/commodity/ironore62
https://tradingeconomics.com/commodity/magnesium
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 یجهانل بازار یحلت

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUGARشکر:

ماه ها قیمت شکر شرايطی خنثی داشته و در طی اين 

هم روند مثبت هنوز منفی نشده است و هم نشانه اي 

براي روند نزولی مشاهده شده است و براي همین فعال 

می توان انتظار شرايطی خنثی را داشت. شايد فعال در 

ن مقاومت سنت را هم نبیند و اي 20کوتاه مدت باالي 

  ش بشود.مانع از رشد کوتاه مدتی

 

WHEATگندم:

قیمت گندم که در انتهاي سال قبل به منطقه ي 

دالر هم رسیده بود باز هم نسبت به اين سقف  1350

تاريخی واکنش منفی نشان داد و در طی اين هفته ها 

ند اصالح باشد با افتی قابل توجه روبرو شد که می توا

تی هم کم کم نشانه اي مثبت و شايد در هفته ي آ

دهد. با اين حال در رشد بعدي کار سختی براي  نشان

 دالر را دارد.  1350تکرار 

COTTONپنبه:

ش را در اين هفته ها هم قیمت پنبه که روند مثبت

ش ا رسیدن به سقف کوتاه مدتی کانالادامه داد نهايتا ب

دالر واکنش منفی نشان داده است که  140در باالي 

ی داشته باشد و بعید می تواند موقتا شرايطی اصالح

دالر هم معامله شود و در  130نیست که دوباره زير 

هفته هاي بعد در مجموع شرايطی اصالحی خواهد 

 داشت. 
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CORNذرت :

دالر تجربه کرده است و اين نوع الگو می تواند به معناي  775قیمت ذرت در طی ماه اخیر شرايطی اصالحی را در زير سطح 

ش بر می گردد. از اين رو هنوز روند اصلی رو به باال می باشد و انتظار می باشد که دوباره به روند مثبتدتی اصالحی کوتاه م

 دالر را هم بشکند.  775رود که سقف 
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 ...تحلیل بازار جهانی محصوالت کشاورزي

  
Agricultural Price Weekly Monthly YoY 
Soybeans  

1582.75 -7.46% -4.83% 12.89% 
USd/Bu 

Wheat  
984.25 -9.91% -7.01% 61.09% 

USd/Bu 

Lumber  
955.1 -5.25% -32.68% -6.45% 

USD/1000 board feet 

Palm Oil  
5566 -7.65% -16.43% 48.94% 

MYR/T 

Cheese  
2.233 8.82% 10.27% 31.28% 

USD/Lbs 

Milk  
23.69 5.66% 6.52% 34.60% 

USD/CWT 

Rubber  
257.3 -0.27% -0.27% 6.76% 

JPY/Kg 

Orange Juice  
156.8 3.91% 3.67% 44.18% 

USd/Lbs 

Coffee  
228.25 2.88% -0.95% 86.94% 

USd/Lbs 

Cotton  
134.55 -0.99% 10.25% 72.77% 

USd/Lbs 

Wool  
1375 -0.65% -2.20% 5.77% 

AUD/100Kg 

Tea  
2.76 0.73% -2.82% 0.36% 

USD/Kgs 

Cocoa  
2599 1.44% 4.34% 11.26% 

USD/T 

Canola  
1137.1 -0.20% 2.53% 48.14% 

CAD/T 

Sugar  
19.36 -1.27% 3.86% 30.46% 

USd/Lbs 

Oat  
740 0.27% 15.35% 98.92% 

USd/Bu 

Rice  
16.005 -1.54% -0.78% 22.04% 

USD/cwt 

Corn  
734 -2.65% -0.68% 31.13% 

USd/BU 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/soybeans
https://tradingeconomics.com/commodity/wheat
https://tradingeconomics.com/commodity/lumber
https://tradingeconomics.com/commodity/palm-oil
https://tradingeconomics.com/commodity/cheese
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/tea
https://tradingeconomics.com/commodity/cocoa
https://tradingeconomics.com/commodity/canola
https://tradingeconomics.com/commodity/sugar
https://tradingeconomics.com/commodity/oat
https://tradingeconomics.com/commodity/rice
https://tradingeconomics.com/commodity/corn
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 هفته آتی در يک نگاه  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان
نام 

 کشور
 شرح

ميزان 

 قبلي

پيش 

 بيني
 واحد

 فروردين ماه 15دوشنبه 

 درصد  8 7.6 اعالم نرخ رشد ساالنه پايه پولی ژاپن 4:20

 میلیارد يورو 11.3 9.4  اعالم میزان تراز تجاري آلمان 10:30

   Sentix -7 -9.3انتشار شاخص اعتماد سرمايه گذاران  اروپا 13:00

       سخنرانی رئیس بانک انگلستان  بريتانیا 13:35

 درصد  0.5- 1.4 اعالم نرخ رشد ماهانه درخواستهاي خريد از کارخانجات  آمريکا 18:30

 فروردين ماه 16شنبه سه

 درصد  2.8 6.9 م نرخ رشد ساالنه مخارج خانوار اعال ژاپن 4:00

 درصد  0.1 0.1 اعالم نرخ بهره پايه  استرالیا 9:00

 درصد  0.1- 1.6 اعالم نرخ رشد ماهانه تولیدات صنعتی  فرانسه 11:15

   54.5 56.6 انتشار شاخص مديران خريد بخش خدمات اسپانیا 11:45

   51.6 52.8 ريد بخش خدماتانتشار شاخص مديران خ ايتالیا 12:15

   57.4 57.4 انتشار شاخص مديران خريد بخش خدمات )نهايی( فرانسه 12:20

   55 55 انتشار شاخص مديران خريد بخش خدمات )نهايی( آلمان 12:25

   54.8 54.8 انتشار شاخص مديران خريد بخش خدمات )نهايی( اروپا 12:30

   60.9 61 ان خريد بخش خدمات )نهايی(انتشار شاخص مدير بريتانیا 13:00

 میلیارد دالر 2.9 2.6 اعالم میزان تراز تجاري  کانادا 17:00

 میلیارد دالر 88.5- 89.7- اعالم میزان تراز تجاري  آمريکا 17:00

   58.9 58.9 انتشار شاخص مديران خريد بخش خدمات )نهايی( آمريکا 18:15

   ISM 56.5 58.6ان خريد بخشهاي غیر صنعتی انتشار شاخص مدير آمريکا 18:30

       سخنرانی يکی از اعضاي کمیته بازار باز فدرال رزرو  آمريکا 19:35

 فروردين ماه 17چهارشنبه 

   Caixin 50.2 49.9انتشار شاخص مديران خريد بخش خدمات  چین 18:15

 درصد  0.2- 1.8 انجات اعالم نرخ رشد ماهانه درخواستهاي خريد از کارخ آلمان 10:30

 درصد  1.2 5.2 اعالم نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت تولید کنندگان  اروپا 13:30

 میلیون بشکه   3.4- اعالم میزان تغییر در ذخاير نفت خام طی هفته قبل  آمريکا 19:00

       انتشار صورت جلسه کمیته بازار باز آمريکا 22:30
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 هفته آتی در يک نگاه... 

 زمان
نام 

 کشور
 شرح

 ميزان

 قبلي

پيش 

 بيني
 واحد

 فروردين ماه 18شنبه پنج

     AIG 60انتشار شاخص خدمات  استرالیا 15:00

 میلیارد دالر 11.7 12.89 اعالم میزان تراز تجاري  استرالیا 6:00

 درصد  2.2 2.2 اعالم نرخ بیکاري  سوئیس 10:15

 رصد د 0.4 2.7 اعالم نرخ رشد ماهانه تولیدات صنعتی  آلمان 10:30

 میلیارد دالر   938 اعالم میزان ذخاير ارزي بین المللی  سوئیس 11:30

 درصد  0.6 0.2 اعالم نرخ رشد ماهانه خرده فروشی  اروپا 13:30

       انتشار صورت جلسه کمیته سیاستهاي پولی  اروپا 16:00

 هزار نفر  201 202 اعالم تعداد افراد متقاضی عوايد بیکاري در هفته قبل  آمريکا 17:00

       سخنرانی يکی از اعضاي کمیته بازار باز فدرال رزرو  آمريکا 17:30

 میلیارد دالر 16.9 6.8 اعالم اعتبارات ماهانه اعطا شده به مصرف کننده آمريکا 23:30

 فروردين ماه 19جمعه 

 تريلیون ين  0.27 0.19 اعالم میزان تراز جاري  ژاپن 4:20

   36.9 35.3 تشار شاخص اعتماد مصرف کنندگانان ژاپن 9:30

 درصد  0.5 0.5- اعالم نرخ رشد ماهانه خرده فروشی  ايتالیا 12:30

 درصد  5.4 5.5 اعالم نرخ بیکاري  کانادا 17:00
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 آخرين اطالعات بازارهاي مالی جهان
 

 
 عملکرد بورسهاي سهام در جهان
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 آخرين اطالعات بازارهاي مالی جهان  
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 هاي بهره در بازار جهاني نرخ

Major Central Banks Overview 

South America 

Last Change Previous Current Interest Rate Country 

3-31-2022 4.00% 5.00% Colombia 

3-22-2022 42.50% 44.50% Argentina 

3-10-2022 3.50% 4.00% Peru 

3-16-2022 10.75% 11.75% Brazil 

3-29-2022 5.50% 7.00% 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 

3-17-2022 1.125% 1.375% 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 

2-22-2022 0.75% 1.00% 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 

3-22-2022 3.40% 4.40% 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 

3-08-2022 2.75% 3.50% Poland 

3-31-2022 4.55% 5.00% Czech Republic 

2-28-2022 9.50% 20.00% Russia 

3-24-2022 0.50% 0.75% Norway 

3-17-2022 0.50% 0.75% United Kingdom 

North America 

Last Change Previous Current Interest Rate Country 

3-24-2022 6.00% 6.50% Mexico 

3-17-2022 0.25% < 0.50% < United States 

3-02-2022 0.25% 0.50% Canada 

Africa 

Last Change Previous Current Interest Rate Country 

3-21-2022 8.25% 9.25% Egypt 

3-24-2022 4.00% 4.25% South Africa 

Middle East 

Last Change Previous Current Interest Rate Country 

3-16-2022 1.00% 1.25% Bahrain 

3-16-2022 1.50% 1.75% Kuwait 

3-16-2022 1.00% 1.25% 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 مادي و معنوي اين گزارش به شرکت مطالعات 

اقتصادي آريا سهم تعلق دارد و هر گونه کپيي بيرداري از   

آن بدون مجوز کتبي شيرکت آرياسيهم ممنيو  و قابيل     

 .پيگرد قانوني است

آدرس دفترمرکزي: تهران. خيابان شريعتي، باالتر از 

خيابان خواجه عبداله انصاري، روبروي پمپ بنزين 

 4،کوچه ذکائي، ساختمان سحر ، طبقه 

 22888715-6و  22871135-6تلفنهاي تماس: 

 

 

 


