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 .1عملکرد اقتصادی کشورهای
منتخب
 .7-7اياالت متحده آمريکا
▬ 1افزایش رشد توليد ناخالص داخلی ( )GDPدر سه
ماهه سوم سال  8772به  9.1درصد
▬ ثبات نرخ بيکاری در ماه اکتبر سال جاری در 9.1
درصد
▬ افزایش نرخ تورم در ماه اکتبر  8772به  8.1درصد
▬ کاهش نرخ بهره در نشست ماه اکتبر به  8.81درصد

↘ کاهش تراز تجاری در ماه سپتامبر سال جاری به ميزان
 471ميليون دالر کانادا
↗ افزایش شاخص مرکب  S&P/TSXبه ميزان 7.18
درصد در ماه نوامبر
↗ افزایش شاخص  S&P/TSX 60به ميزان 7.47
درصد در ماه نوامبر

 .9-7چین
▬ افزایش رشد توليد ناخالص داخلی ( )GDPدر سه
ماهه منتهی به سپتامبر سال  8772به ميزان  7.1درصد
↘ کاهش نرخ بيکاری در سه ماهه سوم سال جاری به
 9.28درصد

▬ کاهش تراز تجاری در ماه سپتامبر سال جاری به ميزان
 14.7ميليارد دالر

▬ ثبات نرخ تورم در ماه اکتبر  8772در  8.1درصد

↘ 2کاهش شاخص داو جونز ( )Dow 30به ميزان 7.71
درصد در ماه نوامبر

▬ ثبات نرخ بهره در نشست ماه اکتبر بانک مرکزی چين
در  4.91درصد

↘ کاهش شاخص  Nasdaqبه ميزان  7.91درصد در ماه
نوامبر

↘ افزایش تراز تجاری در ماه اکتبر سال جاری به ميزان
 94.77ميليارد دالر

↘ کاهش شاخص  S&P 500به ميزان  7.91درصد در
ماه نوامبر

↘ کاهش شاخص شانگهای ( )Shanghaiبه ميزان
 9.97درصد در ماه نوامبر

 .2-7کانادا

↘ کاهش شاخص  China A 50به ميزان  4.13درصد
در ماه نوامبر

▬ افزایش رشد توليد ناخالص داخلی ( )GDPدر سه
ماهه سوم سال  8772به ميزان  7.1درصد

 .4-7هند

↘ کاهش نرخ بيکاری در ماه اکتبر سال جاری به 1.2
درصد

↗ افزایش رشد توليد ناخالص داخلی ( )GDPدر سه ماهه
دوم سال  8772به ميزان  7.37درصد

↗ 3افزایش نرخ تورم در ماه اکتبر  8772به  8.4درصد

↘ کاهش نرخ تورم در ماه اکتبر  8772به  9.97درصد

▬ افزایش نرخ بهره در نشست ماه اکتبر در  7.11درصد

↗ ثبات نرخ بهره در نشست ماه اکتبر بانک مرکزی هنددر
 1.1درصد

 7عالمت ▬ نشان دهنده تغييرات متغير مطابق انتظار است.
 8عالمت ↘ نشان دهنده تغييرات کمتر از انتظار متغير است.

↗ کاهش تراز تجاری در ماه اکتبر سال جاری به ميزان
 71.79ميليارد دالر

 9عالمت ↗ نشان دهنده تغييرات بيش از انتظار متغير است.
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↗ افزایش شاخص  BSE Sensexبه ميزان 9.92
درصد در ماه نوامبر

↘ کاهش شاخص  DAXبه ميزان  8.81درصد در ماه
نوامبر

↗ افزایش شاخص  Nifty 50به ميزان  9.71درصد در ماه
نوامبر

↘ کاهش شاخص ( Euro Stoxx 50شاخص بازار
سهام منطقه یورو) به ميزان  7.82درصد در ماه نوامبر

 .5-7ژاپن

 .1-7انگلیس

▬ کاهش رشد توليد ناخالص داخلی ( )GDPدر سه ماهه
سوم سال  8772به ميزان  7.9درصد

▬ افزایش رشد توليد ناخالص داخلی ( )GDPدر سه
ماهه سوم سال  8772به ميزان  7.1درصد

↗ افزایش نرخ بيکاری در ماه اکتبر سال جاری به 8.4
درصد

↗ افزایش نرخ بيکاری در ماه سپتامبر سال جاری به 4.7
درصد

▬ افزایش نرخ تورم در ماه اکتبر  8772به  7.4درصد
بدليل افزایش قيمت خوراکی ها

↘ ثبات نرخ تورم در ماه اکتبر  8772در  8.4درصد

▬ ثبات نرخ بهره در نشست ماه اکتبر بانک مرکزی ژاپن
در  -7.7درصد
↗ کاهش تراز تجاری در ماه اکتبر سال جاری به ميزان
 443ميليارد ین
↗ افزایش شاخص  Nikkei 225به ميزان  7.42درصد
در ماه نوامبر
↘ کاهش شاخص  JASDAQبه ميزان  7.31درصد در
ماه نوامبر

 .6-7آلمان

▬ ثبات نرخ بهره در نشست ماه اکتبر بانک مرکزی
انگليس در  7.11درصد
▬ کاهش تراز تجاری در ماه سپتامبر سال جاری به ميزان
 8.71ميليارد پوند انگليس
↘ کاهش شاخص  FTSE 100به ميزان  7.17درصد در
ماه نوامبر
↘ کاهش شاخص  FTSE 250به ميزان  4.91درصد در
ماه نوامبر
↘ کاهش شاخص  FTSE 350به ميزان  8.71درصد در
ماه نوامبر

↘ کاهش رشد توليد ناخالص داخلی ( )GDPدر سه ماهه
سوم سال  8772به ميزان  7.8درصد بدليل کاهش صادرات
و کاهش در مصارف خانگی

▬ افزایش رشد توليد ناخالص داخلی ( )GDPدر سه
ماهه سوم سال  8772به ميزان  7.4درصد

▬ کاهش نرخ بيکاری در ماه اکتبر سال جاری به 9.9
درصد

▬ ثبات نرخ بيکاری در سه ماهه سوم سال جاری در 3.7
درصد

▬ ثبات نرخ تورم در ماه اکتبر  8772در  8.1درصد

▬ ثبات نرخ تورم در ماه اکتبر  8772در  8.8درصد

▬ ثبات نرخ بهره در منطقه یورو در  7.7درصد

▬ ثبات نرخ بهره در منطقه یورو در  7.7درصد

↗ افزایش تراز تجاری در ماه سپتامبر سال جاری به ميزان
 72.4ميليارد یورو

↘ کاهش تراز تجاری در ماه سپتامبر سال جاری به 1.11
ميليارد یورو
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↘ کاهش شاخص  CAC 40به ميزان  7.38درصد در ماه
نوامبر
↘ کاهش شاخص  CAC Allsharesبه ميزان 8.34
درصد در ماه نوامبر

 .3-7ترکیه
↗ افزایش رشد توليد ناخالص داخلی ( )GDPدر سه ماهه
دوم سال  8772به ميزان  7.3درصد
↗ افزایش نرخ بيکاری در ماه آگوست سال جاری به 77.7
درصد
↗ افزایش نرخ تورم در ماه اکتبر  8772به  81.84درصد
▬ ثبات نرخ بهره در ماه اکتبر در  84.7درصد
↘ کاهش تراز تجاری در ماه اکتبر سال جاری به 411
ميليون دالر
↗ افزایش شاخص  BIST 100به ميزان  7.91درصد در
ماه نوامبر
↗ افزایش شاخص  BIST 30به ميزان  7.48درصد در
ماه نوامبر
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شاخص
بورس

Nasdaq
Dow 30
S&P500
S&P/TSX
Shanghai
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Sensex
Nikkei
DAX
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30/11/201
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30/11/201
8
30/11/201
8
30/11/201
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کشور

آخرین

تغيير
نسبت به
روز
گذشته

تغيير نسبت به
ماه گذشته

 .2-2بازار فلزات
هر اونس طال در روز  97نوامبر سال  8772در قيمت
 7887.37دالر معامله شد و نسبت به ماه قبل  7.14درصد
افزایش یافته است.

آمریکا

1997.14

▲ %0.79

▼ 7.91%

آمریکا

81192.41

▲ %0.79

▼ 7.71%

آمریکا

8113.33

▲ %0.81

▼ 7.91%

 74.74دالر معامله شد و نسبت بره مراه قبرل  7.19درصرد

کانادا

71731.28

▲ %0.02

▲ 7.18%

کاهش یافته است.

چين

8122.73

▲ %0.81

▼ 9.97%

هند

91734.97

▲ %0.07

▲ 9.92%

ژاپن

88917.71

▲ %0.40

▲ 7.42%

آلمان

77811.84

▼ %0.36

▼ 8.81%

انگليس

1327.84

▼ 7.29%

▼ 7.17%

هررر اونررس نقررره در روز  97نرروامبر سررال جرراری در قيمررت

هر پوند مس در روز  97نوامبر سال جراری در قيمرت 8.11
دالر معامله شد و نسبت به مراه قبرل  4.89درصرد افرزایش
یافته است.
کاال

واحد

آخرین (دالر)

تغییر

WTIنفت خام

بشکه

17.11

▼ 88.47%

انگليس

72427.29

▼ %0.69

▼ 4.917%

نفت خام برنت

بشکه

12.18

▼ 88.73%

فرانسه

1779.38

▼ %0.05

▼ 7.38%

طال

اونس

7887.37

▲ 7.14%

ترکيه

31471.79

▲ %0.31

▲ 7.91%

نقره

اونس

74.74

▼ 7.19%

مس

پوند

8.11

▲ 4.89%

 .9-2نرخ برابری ارزها
نرررخ برابررری یررورو برره دالر آمریکررا در روز  97نرروامبر برره
 7.79717رسيد و نسبت به ماه قبرل  7.74درصرد افرزایش

 .2تحوالت بازارهای کاالیی

یافته است.
نرخ برابری پوند انگليس به دالر آمریکا در روز  97نوامبر بره

 .7-2بازار نفت

 7.81177رسيد و نسبت به ماه قبرل  7.77درصرد کراهش

هر بشکه نفت خام در روز  97نوامبر سال  8772در قيمت
 17.11دالر معامله شد و نسبت به ماه قبل  88.47درصد
کاهش یافته است.

یافته است.

هر بشکه نفت خام برنت در روز  97نوامبر سال جاری در
قيمت  12.18دالر معامله شد و نسبت به ماه قبل 88.73
درصد کاهش یافته است.

نرخ برابری دالر آمریکا بره یرن ژاپرن در روز  97نروامبر بره
 779.41رسيد و نسبت بره مراه قبرل  7.41درصرد افرزایش
یافته است.
نرخ برابری دالر آمریکا به یوان چرين در روز  97نروامبر بره
 1.34377رسيد و نسبت به ماه قبرل  7.91درصرد کراهش
یافته است.
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نرخ برابری دالر آمریکا به روپيه هندوستان در روز  97نوامبر

نرخ تورم در ماه اکتبر سال جاری ،در کشورهای آمریکا،

به  13.1477رسيد و نسبت به ماه قبل  1.29درصد کراهش

کانادا ،ژاپن و ترکيه افزایش یافته است که افزایش نرخ تورم

یافته است.

در آمریکا به علت افزایش قيمت نفت خام و بنزین بوده

نرخ برابری دالر آمریکا به روبل روسيه در روز  97نروامبر بره
 11.7177رسيد و نسبت به ماه قبرل  7.27درصرد افرزایش
یافته است.

است؛ درمقابل ،تورم کشورهای چين ،انگليس ،آلمان و
فرانسه ثابت باقی مانده است .فدرال رزرو به جهت تقویت
بازار کار افزایش فعاليتهای اقتصادی در نشست ماه اکتبر
نرخ بهره را به  8.81درصد کاهش داد .کانادا به جهت

نرخ برابری

آخرین

تغییر

دالر به یورو

7.2291

▲ 7.89%

دالر به پوند

7.124

▼ 7.91%

دالر به ین

779.41

▲ 7.41%

دالر به یوان

1.34377

▼ 7.91%

دالر به روبل

11.7177

▲ 7.27%

دالر به روپیه هند

13.1477

▼ 1.29%

کنترل تورم در نزدیکی هدف  8.7درصدی ،نرخ بهره خود را
به  7.11درصد افزایش داد این درحالی است که سایر
کشورهای مورد بررسی نرخ بهره را در ماه اکتبر سال جاری
ثابت نگهداشتهاند.
در بازار سرمایه ،شاخصهای مورد بررسی در کشورهای
کانادا ،هند ،ژاپن و ترکيه در ماه نوامبر سال  8772ميالدی
نسبت به ماه قبل افزایش و شاخصهای مورد بررسی در
کشورهای آمریکا ،چين ،آلمان ،انگليس ،و فرانسه کاهش
یافتهاند.

 .3جمعبندی
در اقتصاد کشورهای مورد بررسی ،توليد ناخالص داخلی
( )GDPکشورهای ژاپن و آلمان در سه ماهه سوم سال
 8772ميالدی کاهش و آمریکا ،کانادا ،چين ،انگليس و

در بازار کاالیی ،قيمت هر بشکه نفت خام و نفت خام برنت
در روز سیام ماه نوامبر سال  8772ميالدی نسبت به ماه
قبل کاهش شدیدی داشته است ( 88درصد) و قيمت هر
اونس طال در ماه نوامبر سال جاری نسبت ماه قبل افزایش و
قيمت هر اونس نقره نسبت ماه قبل کاهش یافته است.

فرانسه رشد داشته است که در مورد آمریکا افزایش

در بازار ارز ،دالر آمریکا در روز سیام ماه ماه نوامبر 8772

سرمایهگذاری ثابت غيرمسکونی و سرمایهگذاری در

ميالدی نسبت به ماه قبل در برابر ین ژاپن و روبل روسيه

موجودی انبار عامل رشد توليد ناخالص داخلی در سه ماه

تقویت و در برابر یوان چين و روپيه هند تضعيف شده است.

سوم سال جاری میباشد .نرخ بيکاری در کشورهای آمریکا،

همچنين نرخ برابری دالر آمریکا به یورو در ماه نوامبر نسبت

چين و فرانسه (در ماه اکتبر) ثابت بوده و در کشورهای

به ماه قبل افزایش و نرخ برابری دالر آمریکا به پوند انگليس

کانادا و آلمان (اکتبر) کاهش یافته و در کشورهای ترکيه و

کاهش یافته است.

ژاپن (اکتبر) و کشور انگليس (سپتامبر) سال  8772ميالدی
افزایش یافته است.
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