
 
 

 تجارت الكترونيك
  به سوي آزادي ماليپنجره اي

 
 فاركس سايت پيشرو در اطالع رساني  متا

 و خدمات معامله در بازار هاي جهاني
 

09121342654 

 
جزوات فارسي كتابخانه متافاركس به همت اشخاص و سايت هاي مختلفي تهيه و قبال در 

نيز در راستاي رسالت اطالع رساني خود و نيات متافاركس . اختيار عموم قرار گرفته است
 آنها نموده و در مواردي كه  رايگانخير تهيه و منتشر كنندگان قبلي، اقدام به انتشار مجدد

 .نام سايت يا اشخاص تهيه كننده در متن موجود بوده به همان صورت حفظ شده است
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   دالر آمريكا-عوامل موثر بر قيمت يورو
  ناحيه يورو

آلمان، فرانسه، ايتاليـا، اسـپانيا،      : دوازده كشور يورو را به عنوان ارز رايج خود پذيرفته اند          
  . هلند، بلژيك، اتريش، فنالند، پرتغال، ايرلند، لوكزامبورگ و يونان

  
  بانك مركزي اروپا

 ل مي كند كه مركز تصميم گيـري آن يـك انجمـن مـي    اين بانك سياست هاي مالي اروپا را كنتر

  .باشد كه از بخش اجرايي و رؤساي بانك هاي مركزي ملي تشكيل شده است
  ديم دسيمبرگ از هلند: رئيس

  لوكاس پايادموس از يونان: نايب رئيس
 و اتمار هيسينگ از آلمان و توماس بردوا از ايتاليا و يوجينيد دومينگو از اسپانيا : اعضاي ديگر

 .سيلكا هاماالنيس از فنالند
  :رؤساي بانك هاي مركزي انتخاب شده ملي

  ارنست ولتگ: آلمان
  جان كلود تريكت: فرانسه
  آنتونيو فازيو: ايتاليا

  
  هدف هاي سياسي بانك مركزي اروپا

اينجا دو ركن اساسـي بـراي سياسـت         . اولين هدف بانك مركزي اروپا ثبات قيمت ها است        
ثبات قيمت  . ل ديدگاهي براي پيشرفت ارزش و ديگري خطر براي ثبات قيمت          او. مالي وجود دارد  

   .تعريف مي شود% 2 زير از )HICP(به عنوان افزايش تناسب شاخص قيمت مصرف كننده 
 داراي مقدار نامناسب باشد، مقياس ها و همچنـين پـيش بينـي هـا                HICPوقتي كه شاخص    

دومين ركن رشد مـالي مـي باشـد كـه     . ن مي كننديك خطر ميان دوره اي را براي ثبات قيمت تعيي        
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 درصدي سـاليانه  4.5بانك مركزي اروپا داراي يك منبع ارزش .  شناخته مي شودM3تحت عنوان  
  . در اختيار داردM3براي رشد 

بانك مركزي اروپا برخي از پنجشنبه ها يك جلسه مالقات جهت تعيين نرخ بهره دارد كـه                 
  . بررسي كامل بر روي مسائل سياسي و اقتصادي به انجام مي شوددر جلسه اول ماه در اين جلسه

  
  نرخ هاي بهره

نرخ سرمايه اضافي بانك مركزي اروپا كليدي كوتاه مدت براي نرخ بهره است كـه بـراي                 
تفاوت بين نرخ سرمايه گذاري مجدد و سرمايه        . اداره اقتصاد به راحتي مي توان از أن استفاده كرد         

  . دالر أمريكا است- بسيار خوبي براي بررسي نرخ يوروفدرال أمريكا مقياس
  

  ذخيره ارزي سه ماهه اروپا
ذخيره ارزي حساب هايي هستند كه در بانك هاي خارج از كشور پول رايـج كـشور در أن                     

به عنوان مثال حساب هاي ين ژاپن كه در خارج از ژاپن ذخيره مـي شـوند بـه نـام                     . ذخيره مي شود  
همچنين حساب هاي يورو خارج از ناحيـه يـورو در بانـك هـا بـه نـام                   . شوند ين خوانده مي     -يورو
به همين دليل نرخ بهـره سـه ماهـه ذخيـره ارزي اروپـا تحـت تـاثير                   .  يورو خوانده مي شوند    -يورو

اين امـر بـه مـا كمـك     . بانكهاي خارج از ناحيه يورو است كه ذخاير ارزي در أن نگهداري مي شود      
 دالر أمريكا تحـت     -براي مثال تفاوت نرخ بهره بين يورو      . ا تخمين بزنيم  مي كند كه نرخ هاي ارز ر      

 دالر -تاثير ذخيره يورو است و اگر اين نـرخ بـاالتر از نـرخ بهـره ذخيـره دالر باشـد، ارزش يـورو           
در برخي از موارد به علت تاثير عوامل ديگر ممكـن اسـت             . أمريكا به سمت باال تمايل پيدا مي كند       

  .ين رابطه را بين اين عوامل مشاهده كردكه عمال نتوان ا
  

   ساله دولتي10اوراق مشاركت 
 دالر أمريكا تفـاوت مـابين نـرخ بهـره در أمريكـا و               -عامل ديگر مهم در قيمت مابين يورو        

.  ساله ألمان در اين زماني عاملي تعيين كننده است         10معموال اوراق مشاركت    . ناحيه يورو مي باشد   
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براي مثال باال رفـتن     ( ساله اوراق بهادار ألمان پايين تر از أمريكا باشد،           10 زيرا در صورتي كه نرخ    
 دالر أمريكـا را     -مي توان انتظار افزايش قيمت يورو     ) بازده در ألمان يا پايين أمدن بازده در أمريكا        

ا و  ساله بين ألمان و أمريكـ 10بنابراين در اين زمينه اوراق قرضه . در تئوري داشته باشيم و برعكس     
. أگاهي از مقدار أنها مي تواند يك عامـل مناسـب و تعيـين كننـده بـراي پـيش بـين نـرخ ارز باشـد               

همچنين بايستي توجه كرد كه روند تغيير مقدار اين اوراق بسيار مهمتر از أگـاهي از ارزش أنهـا بـه                     
أتـي بـين دالر     البته تفاوت در نرخ بهره معموال بستگي به انتظـارات بـازار از رشـد                . تنهايي مي باشد  

أمريكا و ناحيه يورو مي باشد و اين عامل يكي از عامل هاي اساسي و تاثيرگـذار بـر روي نـرخ ارز                    
  .است

  
  وزيران مالي

هنس ايشل كه جانشين وزير جناح چپ يعني اسكار النونتام مـي باشـد كـه در مـارچ                   : ألمان  
  . به اين سمت منصوب شده است1999سال 

 1999ه جانشين دومينيك استراس مي باشد و در ماه نوامبر سـال      كريستين ساتر ك  : فرانسه  
  .به اين سمت منصوب شده است

  وزير مالي ويسكو و وزير خزانه و بودجه أقاي گواليانو أماتو : ايتاليا  
  

  اطالعات اقتصادي
مهمترين اطالعات اقتصادي اروپا در رابطه با ألمان مي باشد كـه داراي بزرگتـرين اقتـصاد                   

در ايـن زمينـه اطالعـات اصـلي         . پا است و از ديدگاه أماري اروپا هنوز در حـال رشـد اسـت              در ارو 
توليـدات صـنعتي و نـرخ    ) HICP و   CPIشـامل   (معموال عبـارت از توليـد ناخـالص ملـي، تـورم،             

براي ألمان به طور خاص مي توان گفت كه يك نقطه كليدي از اطالعـات شـامل                 . بيكاري مي باشد  
. شد كه شاخصي براي بررسي اعتماد تجاري بر روي اقتـصاد ألمـان مـي باشـد                 مي با  IFOتحقيقات  

همچنين در اين زمينه ميزان كسري بودجه كشور كـه نـشان دهنـده ميـزان رشـد و ثبـات أن اسـت،          
عالوه بر اين در ايـن رابطـه كـشورها سـعي مـي              .  درصد توليد ناخالص ملي باشد     3بايستي كمتر از    
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ريج كاهش دهند و در صورتي كه نتوانند اين كار را انجام دهند باعـث  كنند كه اين كسري را به تد   
همانند أنچـه كـه مـا در مـورد كـسري بودجـه              . (أسيب هاي جدي بر روي قيمت يورو خواهند شد        

  .)كشور ايتاليا مشاهده كرديم
  

  تاثير متقابل نرخ هاي ارز
غيـر  (ت در نرخ هاي ارز       دالر أمريكا برخي از مواقع تحت تاثير تغييرا        -نرخ معاوضه يورو    

بـراي  .  يـن را نـام بـرد       -از اين نرخ ها مي توان به عنوان نمونه ارزش يـورو           . مي باشد ) از نرخ دالر  
 دالر مـي توانـد تحـت تـاثير اخبـار            -روشن كردن بهتر اين موضوع مي توان گفت كه قيمت يورو          

 -مثال ارزش دالر أمريكـا حتي در صورتيكه براي .  ين قرار گيرد-مثبت در زمينه كاهش نرخ يورو    
  . دالر أمريكا گردد-ين كاهش يابد، ممكن است كه ضعيف شدن يورو باعث كاهش ارزش يورو

  
  قراردادهاي فيوچر سه ماهه

اين قراردادها نشان دهنده انتظارات بازار درباره سـرمايه گـذاري هـاي سـه ماهـه أتـي مـي            
تي و ميزان سرمايه گذاري در اين قراردادها        تفاوت وجه نقد حاصل از قراردادهاي سه ماهه أ        . باشد

  . دالر أمريكا مي باشد-يك متغير اساسي در تعيين اين انتظارات بازار درباره نرخ يورو
  

  شاخص هاي ديگر
 فرانك سـوييس يـك رابطـه همبـستگي          - دالر أمريكا و ارزش دالر أمريكا      -بين نرخ يورو    

ايـن موضـوع بـه      . س بين ارزش اين دو ارز است      منفي قوي وجود دارد كه نشان دهنده رابطه معكو        
اين خاطر است كه اقتصاد سوئيس به ميزان زيادي مستقل از اقتصاد اروپا اسـت و در بيـشتر مـوارد                    

 -در ارزش يورو  ) افزايش( دالر أمريكا معموال همراه با يك كاهش         -ارزش يورو ) كاهش(افزايش  
 نمي توان به تنهايي به وسيله اطالعات در مورد          اين رابطه را معموال   . فرانك سوئيس است و بالعكس    

  .وقايع خاص در دو كشور توضيح داد
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  عامل هاي سياسي
 دالر أمريكا تحت تاثير ثبات سياسـي و اتحـاد بـين             -همانند تمام نرخ هاي ارز، قيمت يورو        

مـي توانـد   عدم ثبات سياسي باال در روسـيه بـراي مثـال      . دولت هاي فرانسه، ألمان و ايتاليا مي باشد       
دليل اين موضوع را مي تـوان بـه سـرمايه گـذاري             .  دالر أمريكا باشد   -نشانه خطر براي قيمت يورو    

  .هاي زياد ألمان در روسيه نسبت داد
  

  شاخص هاي اقتصادي
مجموعه وسيعي از عامل هاي اقتـصادي مـي توانـد بـر روي نـرخ هـاي ارز در بـازار تـاثير                       
عامل ها بيان كرد كه بعضي از اين عوامل بر روي كل بازار تـاثير               البته بايستي در مورد اين      . گذارد

  .مي گذارد در حالي كه بعضي ديگر فقط بر روي نرخ ارز يك كشور خاص تاثيرگذار خواهد بود
  

  فروش اتومبيل
 روزه خاص يكي از عامل هاي اقتصادي        10تعداد اتومبيل هاي فروخته شده در يك دوره           

يعنـي تحويـل سـه روز پـس از دوره ده            (زمان بندي اين شـاخص      . ز است تاثيرگذار بر روي نرخ ار    
مقدار اين عامـل    . اين شاخص را يكي از مهم ترين اطالعات اقتصادي أمريكا قرار داده است            ) روزه

و زمان بندي تحويل أن، فروش اتومبيل را به عنوان يك شاخص اصلي نشان دهنده خـرده فروشـي         
  . افراد قرار داده استأمريكا و هزينه هاي مصرفي خاص

  
  مانده پرداخت ها

خالصه معامالت اقتصادي انجام شده بين يك دولت و بقيه كـشورهاي جهـان شـامل كـاال،                    
. خدمات، دارايي هاي مالي و صنعت توريسم يكي از شاخص هاي اقتصادي در اين زمينه مـي باشـد                  

جاري و حـساب هـاي سـرمايه    حساب هاي : مانده اين پرداخت ها به دو قسمت كلي تقسيم مي شود     
  .اي
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  )معامالت كاال(مانده معامالت 
تفــاوت بــين ميــزان صــادرات و واردات كــاال در يــك كــشور يكــي از عوامــل اقتــصادي   

در اين زمينه مانده مثبت زماني حاصل مي شود كه ميزان صادرات            . تاثيرگذار بر روي اقتصاد است    
 منفي زماني اتفاق مي افتد كه ميزان واردات كشور          همچنين مانده . كشور بيشتر از واردات أن باشد     

افزايش صادرات در اين زمينه به توليد ناخالص ملـي اضـافه مـي شـود، در                 . بيشتر از صادرات باشد   
مانـده تجـاري كـاال در أمريكـا در     . صورتيكه واردات كشور از توليد ناخالص ملي كسر مي گـردد         

افزايش اين كسري مي توان نشان دهنده افـزايش         . ت تا كنون همواره منفي بوده اس      70اواسط دهه   
  .مصرف مردم در اين كشور مي باشد كه يكي از عوامل نشان دهنده قدرت اقتصادي كشور است

  
  كتاب خاكستري تحقيقات فدرال

يكي از عوامل نشان دهنده شرايط اقتصادي جاري كشور، تحقيقات منتشر شـده در كتـاب                  
ر ساله هشت بار توسط بانـك مركـزي فـدرال منتـشر مـي شـود و                  خاكستري أمريكا مي باشد كه ه     

شامل اطالعات اقتصادي جـاري و شـرايط اقتـصادي در كـشور اسـت و مطـالبي دربـاره قراردادهـا                      
ايـن كتـاب روشـن    . كليدي اقتصادي و تجاري، انتظارات بـازار و ديگـر عوامـل در أن وجـود دارد       

حقيق معموال در يك دوره چهـار هفتـه اي انجـام            كننده اطالعات مهم اقتصادي كشور است و اين ت        
 كه اين اجالس نيز هر ساله هشت بار برگزار مي شـود،             FOMCمي شود و دو هفته قبل از اجالس         

برعكس تحقيقات يا گزارش هاي عقب مانده رايچ در دنيا كتاب قهوه اي أمريكـا               . منتشر مي گردد  
  . استFOMCمالي اتخاذ شده توسط يك شاخص مفيد براي تصميم گيري درباره سياست هاي 

  
  موجودي ها  و فروش هاي اقتصادي

دارايي ها و فـروش هـاي اقتـصادي از داده هـاي گـزارش شـده شـكل گرفتـه كـه شـامل                           
سفارشات پاياپـاي، سفارشـات كارخانجـات، خـرده فروشـي و عمـده فروشـي دارايـي هـا اسـت و                      

دليـل ايـن موضـوع ايـن اسـت كـه از           . مهمترين قسمت توليد ناخالص ملي كشور به حساب مي أيد         
بـه عنـوان نتيجـه مـي     . طريق أن مي توان مجموع خروجي توليد شده را از توليد ناخالص تمييز داد           
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. توان گفت كه موجودي هاي اقتصادي مدارك مهمي جهت پيش بيني مسير أينده اقتـصادي اسـت                
كار بردن كمتر مواد اوليه،  قبل از كامپيوتري شدن شركت ها براي أرايش موجودي هاي خرد و به              

كشور ها براي نشان دادن كاهش تقاضا و وقوع بحران اقتصادي سعي مي كردند كه اموال خـود را                   
  .مورد سنجش قرار دهند

  
  )اصلي(حساب هاي سرمايه اي 

اين حساب ها كه به عنوان حساب هاي مالي شناخته مي شوند، نشان دهنده سرمايه گـذاري                 
همانند پرداخت هاي انجـام شـده بـراي تمـامي و يـا بخـشي از يـك شـركت                     هاي انجام شده جاري     

، سـهام، اوراق مـشاركت، حـساب هـاي بـانكي، امـالك و               )سرمايه گذاري مستقيم و يا غيرمستقيم     (
تراز پرداخت ها تحت تاثير عامل هاي زيادي از قبيل اقتصاد و اوضـاع مـالي                . كارخانجات مي باشد  

  .العات بيشتر به بخش حساب هاي در گردش مراجعه كنيدكشورهاي ديگر است كه براي اط
  

  بررسي كردن اتحاد صنعتي انگلستان
بررسي اتحاد صنعتي بريتانيا نيـز      . بريتانيا يكي از بزرگترين استخدام كنندگان تجاري است         

هر ماه و هر سه ماه  منتشر مي شود كه در رابطه با اوال و دارايـي هـاي گذشـته و حـال و همچنـين          
اين شاخص نشان دهنـده مقـادير فـروش، قيمـت هـا، اقـالم               . ات توليدي و ساخت و ساز است      خدم

  .خروجي، مرجودي ها و ميزان سفارشات براي واردات و صادرات است
  

  زمقدار هزينه جهت ساخت و سا
ميزان ساخت و ساز نشان دهنده ارزش واحدهاي ساختماني احداثي در طول يك ماه خاص                 
  . مي باشد

  
  CPIيمت مصرف كننده شاخص ق
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اين شاخص نشان دهنده تغييرات بهاي پرداختي توسط يك مشتري خاص بـراي يـك سـبد        
اقالمي كه در اين شاخص قيمت أنها اندازه گيري شده است عبـارت             . ثابت كاال و خدمات مي باشد     

. كننداز غذا و خدماتي مي باشد كه مردم هر روزه براي زندگي كردن بهايي براي أن پرداخت مي                   
اين اقالم به هفت طبقه كلي تقسيم بندي مي شوند كه عبارتند از مسكن، غذا، حمل و نقل، خدمات                   

هر كدام از اين اقالم بـر اسـاس ميـزان اهميـت أنهـا در                . بهداشتي، تفريحي، پوشاك و ديگر موارد     
روي ، در ايـن شـاخص نيـز بـازار بـر             PPIماننـد شـاخص     . زندگي روزانه مردم وزن بندي شده اند      

تمامي اقالم به استثناي غذا و انرژي تمركز خاص دارد كه به اين دو قلم در اصطالح هسته شـاخص                    
CPI                  از .  گفته مي شود و دليل استثنا كردن اين اقالم نشان دادن صحيح تر فشار تورم در بازار است

يژگـي هـاي    أنجا كه قيمت اقالم غذا و انرژي مي تواند تحت تاثير شرايطي باشد كـه مربـوط بـه و                   
اقتصادي خاص از قبيل أب و هوا، عرضه نفت و يا جنگ ندارد، مهم است كه عوامل موثر بر روي                    

  .تغييرات قيمت اين دو قلم كاال به صورت خاص شناسايي گردد
  

  حساب هاي جاري
همچنـين ايـن   . اين عامل يكي از مهمترين عوامل در اطالعات تجاري بين المللـي مـي باشـد             

مترين عامل ها در ارزيابي ميزان خريد و فروش كاال و خدمات، پرداخـت بهـره و                 عامل يكي از مه   
انتقاالت يكطرفه مي باشد كه مبلغ مانده معامالت تجاري كاال در حساب هاي جاري نـشان داده مـي                   

  .شود و اين حساب ها نقطه مقابل حسابهاي سرمايه اي است
  

  سفارش كاالهاي بادوام
هاي سرمايه اي از قبيل ماشين أالت، ساختمان و تجهيزات، حمل           اين عامل شامل مقدار كاال      

اين عوامل از اهميت زيـادي برخـوردار اسـت كـه     . و نقل و سفارشات مربوط به دفاع ملي مي باشد         
مي توان بر اساس أنها تغييرات در توليـد و در نتيجـه عوامـل مربـوط بـه تغييـرات در چرخـه هـاي             

  .اقتصادي را شناسايي كنند
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به اين معني است    ) سفارشات صنايع هوايي و شهري    (ايستي توجه كرد كه مقدار زياد اين اقالم         اما ب 
. كه تغييرات زيادي در اين فاكتو وجود دارد و اين موضوع باعث بي ثبات شدن زياد أن مي گردد                  

همچنين در اثر اين موضوع الزم مي شود كه در صورت بررسي اين شـاخص در دوره هـاي بعـدي                      
همچنـين در صـورت     .  به طور كامل تغيير كند و تجزيه و تحليل زيادي براي أن نياز باشـد               اطالعات

استفاده از اطالعات مربوط به كاالهاي بادوام بهتر است كه سفارشات مربوط به دفاع ملي و حمل و                  
نقل حذف گردد و ميانگين موزون اطالعات در طول سه ماه محاسبه شده و هر سال درصد تغييرات                  

  .گرددثبت 
  

  )ECI(شاخص هزينه ايجاد شغل 
  

 در هر فصل محاسبه شده و تغييرات در هزينه هاي ايجاد شغل و حقوق و ECIشاخص   

يكي از نقاط . صنايع غير زراعتي محاسبه مي كنددستمزد كارگران و منافع غيرنقدي آنها را در 

 قسمتي از كل پرداخت قوت اين شاخص تقسيم بندي كردن تغييرات در حقوق و دستمزد به عنوان

همچنين مزيت . ها است و اين شاخص توانايي اندازه گيري ميزان تغييرات در اين متغيرها را دارد

ديگر اين شاخص در برگرفتن كارگران روزمزد و استخدامي به طور رسمي است و اين شاخص 

.  بندي مي نمايداين كارگران را بر اساس حرفه خود، نوع صنعت و ناحيه محل فعاليت آنها دسته

 كارگران مربوط به دولت فدرال را از ليست كارگران خود حذف مي ECIعالوه بر اين شاخص 

  .كند
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  گزارش مربوط به استخدام

در آمريكا گزارش مربوط به استخدام به عنوان گزارش كارگران نيز معروف است و به   

معوال اين . ي كشور به كار مي رودعنوان يكي از مهمترين عوامل اقتصادي نشان دهنده وضعيت فعل

گزارش در اولين جمعه هر ماه منتشر مي شود و در برگيرنده اطالعات كاملي در مورد شرايط 

سه قسمت از مهمترين . اقتصادي مي باشد كه اين شرايط به نه طبقه كلي تقسيم بندي شده است

ن تغييرات در تعداد اجزاي اين گزارش عبارت از ليست حقوق كارگران است كه شامل ميزا

همچنين در زمينه اين شاخص مهم است كه اعداد حاصل از آن . كارگران در يك ماه خاص است

مقايسه شود تا بتوان بدينوسيله يك ديد مناسب )  ماه9 يا 6(با اطالعات مربوط به ماه هاي ديگر 

ه اين شاخص هر ماهه عالوه بر اين مهم است ك. را نسبت به قدرت كارگران در بازار به دست آورد

  .مورد تجديد ارزيابي قرار گيرد و مقدار آن از لحاظ اهميت بررسي شود

  

  

  

  نرخ بيكاري

اين نرخ نشان دهنده درصد شهروندان جوياي كاري است كه نمي توانند شغلي براي خود   

اسبه و به خاطر سادگي مح(هرچند كه مقدار اين نرخ بسيار محاسبه و ارائه مي شود . پيدا نمايند
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، نرخ بيكاري داراي اهميت كمي در بازار است و دليل آن نيز عقب ماندگي )تاثيرات سياسي آن

اين شاخص است كه معموال بعد از تغييرات اقتصادي محاسبه مي شود و به خودي خود نمي تواند 

  .عالمتي براي وقوع شرايط خاص تجاري باشد

  ميانگين رشد درآمد ساعتي كارگران

عبارت از نرخ رشد بين ميانگين نرخ دستمزد كارگران و انتظارات آتي درباره اين شاخص   

. نرخ بهبود آن مي باشد و بنابراين نشان دهنده ميزان فشار براي افزايش دستمزد در آينده است

زيرا به اين وسيله مي توان روند بلندمدت تغييرات . همچنين اين نرخ را بايد هر ساله محاسبه كرد

  .تمزد را بررسي نمودحقوق و دس

  

  سفارشات كارخانه جات و موجودي هاي توليدي

از بسياري از جوانب اين شاخص شبيه شاخص كاالهاي بادوام است كه يك هفته زودتر از   

زيرا در اين . به هر حال زارش سفارشات توليدي از جنبه هايي حائز اهميت است. آن تهيه مي شود

 و انتقاالت كاالهاي بي دوام، موجودي هاي توليدي و نسبت گزارش اطالعات مربوط به سفارشات

 سفارشات معموال ميزان اطالعات مربوط به اين. موجودي ها به فروش نيز اندازه گيري مي شود

همچنين اين شاخص به شدت تغيير مي . تغييرات در توليدات را در ماه جاري به ما نشان مي دهد
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به خاطر همين اين شاخص همواره .  درصد نوسان داشته باشدكند و مي تواند هر ماهه سه يا چهار

  .مورد بازبيني و بررسي مجدد قرار مي گيرد و انجام پيش بيني بر اساس آن مشكل است

  )GDP(توليد ناخالص ملي 

بدون . (اين شاخص نشان دهنده ارزش كاالها و خدمات توليدي در يك كشور مي باشد  

چهار قسمت اصلي اين شاخص .)  كاالها در آن توليد مي شودتوجه به مليت شركت هايي كه اين

در مورد اين . عبارتند از مصرف، سرمايه گذاري، ميزان خريد دولتي و ميزان خالص صادرات

شاخص همواره ميزان رشد آن در يك فصل يا سال خاص نسبت به فصل يا سال گذشته اهميت 

: يد ناخاصل ملي در سه مرحله تهيه مي شودهمچنين الزم به ذكر است كه گزارش تول. خاص دارد

 گزارش نهايي -3و ) با يك بازنگري( گزارش مقدماتي -2، )مرحله اول( پيش گزارش -1

مي توان گفت كه اين سه مرحله و بررسي هاي انجام شده در ). همراه با تصحيح و بازنگري نهايي(

  .هر كدام از آنها تاثير زيادي بر روي اين گزارش دارد

  

  زان شروع ساختمان سازي، پروانه هاي ساخت و سازمي

اين شاخص به دو طبقه بك خانواده اي و چند خانواده اي تقسيم بندي مي شود و در هر   

دو حالت زماني ساخت و ساز يك خانه شروع شده محسوب مي شود كه كارهاي اساسي ساخت و 

ز مربوط به توانايي اين اهميت بخش ساخت و سا. شروع شده باشد) همچون حفاري(ساز آن 
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شاخص براي نشان دادن تغييرات اقتصادي است و عالمتي براي تغييرات در رشد اقتصادي كشور 

  .محسوب مي شود

تغييرات در نرخ بهره به خصوص نرخ رهن معموال تاثير زيادي بر روي ساختمان سازي   

شد و در عمل باعث كمبود افزايش نرخ بهره در اين حالت منجر به كاهش فروش خانه مي و. دارد

همچنين برعكس كاهش نرخ بهره باعث افزايش فروش خانه و . ساخت و ساز در كشور مي گردد

  .ساخت و ساز بيشتر مي گردد

  

IFO 

 IFO عبارت از گزارش منتشر شده در آلمان درباره شرايط تجاري است كه هر ماهه 

) موسسات تحقيقات اقتصادي آلمانيكي از بزرگترين (توسط موسسه تحقيقات اقتصادي آلمان 

اين شاخص به عنوان يكي از شاخص هاي اصلي در فعاليت هاي اقتصادي . تهيه و منتشر مي شود

. محسوب مي شود و نشان دهنده تغييرات در شرايط اقتصادي و نرخ رشد اقتصاد آلمان است

مان انجام مي شود و  شركت در آل7000تحقيق درباره اين شاخص معوال با استفاده از اطالعات 

. اين تحقيق شامل ارزيابي موقعيت تجاري اين شركت ها و برنامه هاي آنها در كوتاه مدت است

عالوه بر اين شاخص، شاخص هاي ديگري همچون شاخص موقعيت جاري و شاخص انتظارات 

  .تجاري نيز در بررسي شرايط اقتصادي به كار مي رود

  



 14

  انحراف ضمني

ده اجزاي تورمي گزارش توليد ناخالص ملي است و نشان دهنده اين شاخص در برگيرن  

  . تغييرات قيمت بين دوره هاي مختلف و تغييرات در الگوهاي مصرف مردم مي باشد

  

  )LEI(شاخص موسسات اصلي اقتصادي 

 شاخص مجزا است كه جهت پيش بيني فعاليت هاي اقتصادي 10 مركب از LEIشاخص   

تمال رونق و ركود بازار را بسيار سريعتر از چرخه اقتصادي اين شاخص اح. طراحي شده اند

مشخص مي كند و به همين خاطر يكي از ابزارهاي مهم جهت برنامه ريزي و پيش بيني اقتصادي به 

 از طريق قسمت هاي مختلف اقتصادي انتخاب شده اند و LEIاجزاء منحصر به فرد . شمار مي آيد

، قسمت مالي، خرده فروشي و متغيرهاي موجود بين شامل ساخت و ساز واحدهاي ساختماني

اين اجزاء به علت رابطه اقتصادي آنها و قدرت آنها در تفسير شرايط . مصرف كنندگان است

  .مختلف اقتصادي در اين شاخص به كار گرفته شده است

شاخص هاي ديگر برگزيده شده در اين رابطه كه مطابق قسمت هاي مجزاي اقتصادي   

 اند عبارت از روزهاي كار در هفته، هفته هاي بيكاري، سفارشات كارخانه جات جهت انتخاب شده

مصرف كنندگان، بازدهي فروشندگان، قراردادها و سفارشات براي كارخانه ها و تجهيزات جديد، 
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، نرخ بهره اوراق ده ساله خزانه منهاي نرخ S&P500مجوزهاي ساخت، قيمت سهام مانند بهاي 

  .و شاخص انتظارات مصرف كننده مي باشد) M2(ل، ميزان عرضه پول اوراق مالي فدرا

  . واكنش نشان مي دهدLEIالزم به تذكر است كه بازار به ندرت به شاخص   

  

  توليدات صنعتي و ظرفيت بكارگيري كارخانجات

توليدات صنعتي نشان دهنده تغيير در درصد ماهانه مقدار كاالهاي خروجي از كارخانه   

  .عادن و ديگر منابع آن مي باشدهاي كشور، م

ظرفيت بكارگيري كارخانجات نيز نشان دهنده ميزان سهم و سرمايه به كار گرفته شده در   

ظرفيت را به عنوان حداكثر سطح ) در نظر گرفته شده در اين شاخص(ذخاير فدرال . توليد است

ارگران و با استفاده از توليد كارخانجات تعريف مي كند كه با استفاده از ساعات كار نرمال ك

همچنين در اين ظرفيت ساعات معمول خرابي ماشين آالت و . تجهيزات موجود به دست مي آيد

اين شاخص معموال بين . ساعات تعمير و تميز كردن عادي آن نيز مورد توجه قرار گرفته است

مت هاي تغيير مي كند و هر چقدر اين عدد بزرگتر باشد باعث مي شود كه قي% 83تا % 81

  .افزايش يافته و به همين خاطر مي توان اين عامل را يك عامل تورمي دانست
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 Lشاخص 

اين شاخص نشان دهنده اوراق تسويه بلندمدت مانند اوراق خزانه، اوراق قرضه، ذخيره   

اوراق تجاري و ذخاير قابل قبول بانك ها در بانك هاي اروپايي و همچنين ذخاير ارزي يورو در 

  .اي غيرآمريكايي استبانك ه

  

  M1شاخص 

 نشان دهنده تمام وجوه و حساب هاي سرمايه گذاري است كه به آساني مي M1شاخص   

بر اين اساس اين . توان آنها را به وجه نقد تبديل نمود و براي انجام معامالت از آنها استفاده كرد

 براي سرمايه گذاري، شاخص شامل وجه نقد، چك پول، سرمايه گذاري هاي قابل كنترل، تقاضا

  .حساب هاي جاري و اعتبارات اتحاديه ها است

  

 M2شاخص 

.  بعالوه ديگر دارايي هاي قابل تبديل به وجه نقد استM1اين شاخص شامل شاخص  

براي نمونه از اين دارايي ها مي توان از سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت، سپرده هاي پس انداز، 

و همچنين سهام هاي ) ارزهاي خارجي سپرده گذاري شده( اي يورو سپرده هاي روزانه و سپرده ه

  .دو طرفه در بازار و حساب هاي سرمايه گذاري پول در بازار نام برد
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  M3 شاخص

 و همچنين طيف وسيعي از دارايي ها همانند سپرده هاي بلندمدت M2اين شاخص شامل   

و وجود مالي بنگاه هاي تجاري در )  دالر300000بزرگتر از (حساب هاي سرمايه گذاري كالن 

  .بازار است

  

  NAPMانجمن ملي خريد مديران 

  NAPM عبارت از يك تحقيق كليدي است كه درباره فعاليت هاي توليدي آمريكا انجام 

اين گزارش در اولين روز كاري هر ماه منتشر مي شود و اولين گزارش تشريحي در . مي شود

همچنين اين گزارش قبل از تمام گزارش هاي . ريكا استمورد بخش هاي مختلف توليدي در آم

  .كاري ديگر منتشر مي گردد

 شامل اطالعات با ارزش و وسيعي است كه در زمان مناست NAPMعالوه بر اين گزارش   

قيمت هاي پرداخت شده، سفارشات جديد، مقدار : تهيه مي شود و شامل شش قسمت اساسي است

توجه كنيد كه سه جزء آخر در . ليد، موجوديها و ميزان استخدامتحويل عرضه كنندگان، مقدار تو

اين اجزاء نشان دهنده نيروهاي عرضه است، در حالي كه سه جزء ديگر نيروهاي تقاضا را نشان مي 

مي توان مانده نيروها عرضه و ) عرضه و تقاضا(با توجه به روند مربوط به اين دو گروه . دهد
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كرد و بر اين اساس مي توان ديد خوبي را درباره تصميم گيري در تقاضا را با يكديگر مقايسه 

مورد رويه هاي خزيانه فدرال به دست آورد و مشخص است كه اين موضوع اهميت زيادي براي 

 قيمت هاي پرداخت شده در اين قسمت بسيار مورد توجه قرار مي گيرد كه .بازار و دولت دارد

 در 50يك عدد باالي . يمت ها با استفاده از اين ارقام مي باشددليل آن امكان ارزيابي ميزان فشار ق

  . نشان دهنده انقباض آن است50اين حالت نشان دهنده بسط اين بخش و عدد زير 

  

 فروش خانه هاي جديد

اطالعات ماهانه درباره فروش خانه هاي جديد در كشور آمريكا در چهار ناحيه جغرافيايي   

شمال مي سي سي (حيه عبارتند از ناحيه شمال شرقي، ناحيه ميدوست اين چهار نا. تعريف مي شود

اين گزارش همچنين شالم اطالعاتي درباره قيمت خانه ها و تعداد . ، ناحيه جنوب و ناحيه غرب)پي

خانه سازي يكي از قسمت هاي اساسي در اقتصاد است و دليل اين . خانه هاي فروخته شده است

امل نشان دهنده تغيرات در الگوي مصرف مشتريان و در نتيجه موضوع نيز اين است كه اين ع

به هر حال در اين شاخص نيز بايد اعتبار و صحت نتايج بررسي شود . شاخص فعاليت اقتصادي است

  .و در صورت لزوم مورد بازبيني قرار گيرد
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  درآمد فردي و هزينه هاي مصرفي فرد

 نشان دهنده تغييرات در ارزش بازار  شناخته مي شودPCEمصارف شخصي كه به عنوان   

اين شاخص يكي از بزرگترين قسمت . تمام كاالها و خدمات خريداري شده توسط يك فرد است

همچنين درآمد شخصي فرد نشان دهنده تغييرات در حقوق و . هاي توليد ناخالص ملي است

موال، درآمد حاص دستمزد وي مي باشد كه توسط تمامي منابع همچون حقوق و دستمزد، درآمد ا

شامل اوراق بهادار اجتماعي، (از اجاره ها، تقسيم سود، دريافت بهره و همچنين انتقال پرداخت ها 

رقم درآمد و (اعداد حاصل از اين دو رقم . است) منافع بيكاري و مزاياي حاصل از رفاه اجتماعي

ن به وسيله كسر كردن هزينه اين رقم را مي توا. نشان دهنده نرخ پس اندداز در جامعه است) هزينه

و تقسيم آن بر درآمد قابل ) درآمد فرد منهاي ماليات(هاي مصرفي از درآمد قابل سپرده گذاري 

كاهش نرخ پس انداز به عنوان يك شاخص اساسي است و نشان . سپرده گذاري به دست آورد

  .دهنده تغيير در الگوي مصرف مردم مي باشد

  

   PDIشاخص قيمت توليد كننده 

 ه به قسمت هاي اين شاخص نشان دهنده تغييرات ماهانه در قيمت كليه دارايي ها است  

اين شاخص يك عامل مهم در شاخص . توليد كاال، نوع صنعت و مقدار توليد تقسيم بندي مي شود
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تمركز بازار بر روي اين شاخص معموال . نيز محسوب مي شود) CPI(قيمت هاي مصرف كننده 

كردن هزينه غذا و انرژي است كه به منظور كسب تصوير صحيح تر از تورم و همراه با مستثني 

  .نيروهاي تورمي اين دو عامل حذف مي گردد

  

  قابليت توليد

اين شاخص هر فصل اندازه گيري شده و نشان دهنده تغييرات در مقادير كاال و خدمات   

ي و كاري نيز مي باشد و اين شاخص در برگيرنده واحد هاي ورودي سرمايه ا. توليد شده است

بهاي تمام شده هر واحد از لحاظ دستمزد كارگران توليد در آن در نظر گرفته مي شود و به همين 

اهميت قابليت توليد در سال . خاطر يك شاخص مفيد براي محاسبه فشار حقوق و دستمزد است

  .رم نسبت مي دهدهاي اخير افزايش يافته و دولت فدرال دليل اين روند را به كاهش نرخ تو

  

  PMIشاخص خريد مديران 

. اين شاخص به طور وسيع در صنايع اقتصادي براي ارزيابي ثبات تجاري به كار مي رود  

در آلمان، ژاپن و انگلستان نيز تحقيق درباره اين شاخص هم در صنايع توليدي و هم در صنايع 

 كننده مقداري از مطالب اقتصادي خدماتي انجام مي شود و عدد به دست آمده از اين تحقيق بيان

همچون ميزان فعاليت هاي تجاري، مشاغل جديد، قيمت هاي ورودي، هزينه ها و انتظارات تجاري 



 21

عالوه بر اين، ارقام نشان داده شده اجزاي قيمت پرداخت شده در اين شاخص توسط . مي باشد

از آنها و ميزان ريسك هاي بازار به دقت مورد بررسي قرار مي گيرد تا ميزان قدرت هر كدام 

 NAPMبراي كسب آگاهي بيشتر در اين زمينه مي توانيد به شاخص . تورمي شناسايي شود

  .مراجعه كنيد

  

 شاخص خرده فروشي

اين شاخص نشان دهنده درصد ماهيانه تغييرات در كل دريافت هاي مغازه هاي خرده   

اين شاخص اولين شاخص مهم .  استفروشي مي باشد كه شامل كاالهاي بادوام و كاالهاي عادي

براي ارزيابي قدرت هزينه كردن مصرف كنندگان است و كم شدن اين شاخص نشان دهنده اين 

حقيقت است كه تمركز مصرف كنندگان بر روي كاالهايي است كه خدمات و ديگر موارد 

رش بر اساس عالوه بر اين، اين گزا. همچون بيمه و هزينه هاي قانوني در آن حذف گرديده است

. ارقام نرمال و نه واقعي تهيه مي شود و بنابراين نمي تواند نشان دهنده ميزان تورم در بازار باشد

عدد حاصل از اين شاخص همچنين بايستي به طور مستمر مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گيرد و 

  .در اين شاخص فروش اتومبيل ها در بازار حذف مي گردد
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  كنشاخص تحقيق تان

اين شاخص توسط موسسه تحقيقات تجاري ژاپن با همكاري بانك مركزي ژاپن در هر   

فصل تهيه و منتشر مي شود و شامل تهيه پرسشنامه براي شركت هاي توليدي و غيرتوليدي 

اين تحقيق شامل دو قسمت . كوچك و بزرگ و تحقيق درباره شرايط و ويژگي هاي آنها است

 تحقيق شامل سوال در مورد موقعيت شركت در گذشته، حال و اولين قسمت اين: كليدي است

فصل هاي آتي فعاليت آن با توجه به متغيرهاي اقتصاد كالن است و شرايط اقتصادي، سطح 

موجودي ها، سطح ظرفيت دارايي ها و سطح استخدام را در شركت هاي مختلف مورد بررسي قرار 

ه تصميمات جاري مديران در اين موسسات دومين قسمت اساسي اين گزارش مربوط ب. مي دهد

اين شاخص به طور كلي يك شاخص منتشر شده درباره شرايط تجاري است و به وسيله كسر . است

كردن تعداد شركت هاي داراي شرايط بد از مقدار شركت هاي داراي شرايط خوب به دست مي 

  .آيد

  

  2004 نوامبر 17

   گرديدPPI شاخص فروش جديد دالر باعث منقبض شدن روند حركت
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 در بازار بيان مي كنند كه كم شدن بهره دالر آمريكا به دليل منقبض شدن معامله كنندگان  

قدرت كل اطالعات تورمي و فقدان ثبات در اطالعات خريد خارجي دارايي هاي آمريكا مي 

 از سه  درصد افزايش پيدا كرده است كه بيشتر1.7قيمت توليد كنندگان در اكتبر تا سطح . باشد

اين . برابر انتظارات موجود درباره آن مي باشد و در چهارده سال گذشته بي سابقه بوده است

 17.3 درصد افزايش پيدا مي كند و اين افزايش باعث باال رفتن 0.3شاخص معموال به ندرت 

 درصد 1.6همچنين قيمت خوراك در اثر اين تغيير . درصدي در قيمت بنزين گرديده است

معامله كنندگان ارز به سختي در مقابل پيش بيني حركت قيمت نفت به سمت . افته استافزايش ي

 پيش PPI دالر واكنش نشان مي دهند و دليل اين موضوع را مي توان مقدار شاخص 50پايين 

اين موضوع بستگي به اين دارد كه آيا تورم به دنبال كاهش . بيني شده براي ماه آينده دانست

 چشم دوخته CPIبه خاطر همين بازار به شاخص اكتبر . خواهد كرد يا خيرارزش دالر حركت 

  . كاهش افزايش يابد0.1 درصد از مقدار قبلي آن يعني 0.4است كه به نظر مي رسد 

 درصد افزايش يافته و به 6خريد خارجي سهام اوراق بهادار آمريكا در طي اين مدت   

 درصد كاهش 5 كه اين موضوع در ماه آگوست  بيليون دالر در ماه سپتامبر رسيده است63.4

 بيليون دالر مازاد ارزي نسبت به 63.4 از طرف ديگر . بيليون دالر تنزل كرده بود59يافته و به 

 بيليون دالر قبلي نسبت به ماه گذشته كاهش يافته و باعث افزايش خريد اوراق خزانه 51.6

 بيليون دالر نسبت به فروش خالص 9 آمريكا به وسيله بخش خصوصي گرديده است كه تا سطح
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 بيليون دالر افزايش يافته و اين عدد تقريبا نزديك ميزان خريد توسط بانك مركزي و 5بيشتر از 

 19.2 درصد افزايش يافته و به 31كل خريد خالص سهام خزانه آمريكا . حساب هاي رسمي است

همچنين خريد . اه گذشته مي باشدبيليون دالر رسيده است كه اين موضوع بر عكس كاهش آن در م

در صورتيكه .  ميليون دالر رسيده است956 درصد نوسان داشته و به 95اوراق نمايندگي آمريكا 

.  بيليون دالر رسيده است44.6 درصد افزايش يافته و به 68خالص خريد اوراق قرضه شركت ها 

سد كه براي كسب اطالعات  بيليون دالر مي ر3.8عالوه بر اين خالص فروش سهام آمريكا به 

بيشتر در مورد جزئيات جريان اطالعات سرمايه اي در آمريكا و ميزان كسري تجاري آن و 

  .همچنين افزايش قيمت ها مي توانيد به مقاالت بعدي در همين زمينه رجوع كنيد

هم اكنون در زمينه افزايش ارزش يورو و افزايش قدرت اقتصادي آن اين نگراني وجود   

همانطور كه به .  درصد اين روند افزايش پيدا كند و در طول دو ماه آينده نيز ادامه يابد8كه دارد 

 بين وزيران مالي و بانك هاي مركزي اروپا وجود G20آخر اين هفته نزديك مي شويم اجالس 

 G7دارد و معامله كنندگان در بازار انتظار دارند كه وزيران درباره نرخ ارز مطابق نتايج اجالس 

  85موافقت كنند و 

كشورها سيستم مالي را براي خود انتخاب كنند كه انعطاف پذير بوده و نوسانات كمتري داشته 

  . باشد

                        ---------------------------------------------  


