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 چین صنعتی تولیذات ماهانه رشذ

 %6 :گذشته ماه عذد

 %6.1 :باسار بینیپیش

 %6 :شذه اعالم عذد

 :تاریخی رونذ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تَلیذات ثٌذیطجمِ در .است ثَدُ ثبسار ثیٌیپیص ثب ّوسَ تمزیجبً کِ است داضتِ %6 هؼبدل رضذی گذضتِ سبل هی هبُ ثِ ًسجت جبری سبل هی هبُ در چیي صٌؼتی تَلیذات :تحلیل

  هؼذًی ثخص .دارد لزار رضذ %2.4 ثب ثزق ٍ آة تَلیذ سپس ٍ ضَدهی هحسَة چیي صٌؼتی ثخص در ػولکزد ثْتزیي کِ اًذداضتِ رضذ %7.2 هؼبدل ایکبرخبًِ تَلیذات صٌؼتی،

  اهسبل هی هبُ در چیي صٌؼتی تَلیذات هبُ، ثِ هبُ همیبس در .اینثَدُ چیي هؼذًی تَلیذات درصذی 2.3 افت ضبّذ کِ طَری ثِ کٌذهی ًزم پٌجِ ٍ دست سیبدی هطکالت ثب ّوچٌبى

  هی تب صاًَیِ همطغ در کِ گزددثبسهی تجبری ثبثت گذاریسزهبیِ هیشاى کبّص ثِ کٌٌذُىًگزا ًکتِ تٌْب .دّذهی ًطبى آٍریل هبُ در تَلیذات ایي سطح ثِ ًسجت %0.45 هؼبدل رضذی

 %10 سطح سیز ثِ تجبری ثبثت گذاریسزهبیِ رضذ ًزخ کِ است سَ ایي ثِ 2000 سبل اس ثبر ًخستیي ثزای ایي .است داضتِ رضذ لجل سبل هطبثِ هذت ثِ ًسجت %9.6 هؼبدل اهسبل

   .ثبضذهی رضذ ضذُ ثجت ًزخ تزیيًبسل ػوالً کِ رسیذُ %3.9 ثِ چیي خصَصی ثخص سَی اس تجبری ثبثت گذاریسزهبیِ هیبى ایي در .است یبفتِ کبّص

 چین صعنتی تولیدات ماهانه رشد
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 کاالیی ارسهای نسبی تضعیف :باساری تاثیز
 

  ٍ آیٌذُ خصَظ در را ّبییًگزاًی چیي، خصَصی ثخص در خصَصبً ٍ صٌؼتی ٍکبرّبیکست ثبثت ثخص در گذاریسزهبیِ هیشاى ضذیذ کبّص صٌؼتی، تَلیذات رضذ تثجیت ػلیزغن

  تَاًذهی هسئلِ ایي ٍ ثبضذ چیي صٌؼتی تَلیذات ثزای صبدراتی تمبضبی اًذاسچطن کبّص اس ًبضی گذاریسزهبیِ تٌشل ایي کِ رسذهی ًظز ثِ .آٍردهی ٍجَد ثِ ثخص ایي رضذ اًذاسچطن

 حَسُ ارسّبی خصَصبً ٍ کبالیی ارسّبی ثزای تمبضب ػوَهی ٍضؼیت سٌبریَ ایي تحمك .ثذّذ کبّص تَجْی لبثل هیشاى ثِ را اٍلیِ هَاد ٍ کبالّب ثزای چیي تمبضبی هیشاى هذتهیبى در

 .خَاّذًوَد افت دچبر را الیبًَسیِ

 چین صعنتی تولیدات ماهانه رشد



 سلب مسئولیت

 ٍ تکٌیکبل حَسُ در را خَد ّبی تحلیل رٍساًِ ضکل ثِ هبلی ثبسارّبی ثِ ای حزفِ ًگبُ ٍ گزی تحلیل ًَیي ّبی سجک گستزش راستبی در  Cyclical Waves گزٍُ

  داضتِ را السم دلت هَردًظز ّبی ریسک خصَظ در ثبیذ هخبطت ثبضذ داضتِ ٍجَد خطبّبیی است هوکي ًگبُ ًَع ٍ تحلیل ارائِ در ایٌکِ ثِ ًظز دّذ هی ارائِ فبًذاهٌتبل

 .ًذارد تحلیل اس کٌٌذگبى استفبدُ ٍ هخبطجیي سیبى ٍ سَد خصَظ در هسئَلیتی ّیچ  Cyclical Waves گزٍُ .ثبضذ
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