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ژوئن 17جمعه   تحلیل بنیادین روزانه 

 شاپن هرکسی بانک نشست
 

 ایي .ًساز تغییط ًیع ضا ذَز هبلی ّبیزاضایی ذطیس ثطًبهِ ٍ زاضت ًگِ ثبثت -%0.1 سغح زض ضا ثْطُ ًطخ ثبظاض اًتظبضات ذالف ثط ذَز زیطٍظ غجح ًطست زض غاپي هطوعی ثبًه :تحلیل

  هیعاى ثِ پَلی پبیِ افعایص ثِ هٌجط وِ سغحی زض ضا هبلی ّبیزاضایی ذطیس ثطًبهِ ضسیس، تػَیت ثِ BOJ پَلی سیبست وٌٌسُتؼییي ًفطُ-9 وویتِ اػضبی اظ تي 8 هَافمت ثب وِ تػوین

   .ثَزًس ثْطُ ًطخ حفظ هَافك اػضبء اظ تي 7 ،%0.1 هٌفی زض ثْطُ ًطخ تؼییي ذػَظ زض .وٌسهی حفظ ضَز سبل زض یي هیلیبضز ّعاض 80

 

 ضسُ آٍضزُ ًَظَْض التػبزّبی زض تمبضب ضؼف هطىل زلیل ثِ غاپي غبزضات وبّص اهب ضسُ ثیٌیذَش اثطاظ وطَض ایي زض التػبزی هالین ضضس ازاهِ ثِ ًسجت غاپي، التػبز ذػَظ زض

  ٍ زاذلی هػطف ذػَظ زض  .است ضسُ شوط ٍوبضّبوست ثبثت ثرص زض گصاضیسطهبیِ ًطخ هٌبست افعایص ثطای زلیلی ّبثٌگبُ سَزآٍضی افعایص زاذلی، گصاضیسطهبیِ حَظُ زض .است

   .است گطفتِ غَضت ایهحتبعبًِ ثیٌیذَش اثعاض اٍضبع ثیطتط ثْجَز ثِ ًسجت ًیع هسىي حَظُ

 

  آیٌسُ زض آى احتوبلی وبّص ػلیطغن وِ است ضسُ آٍضزُ ًطخ ایي اًساظچطن زض اهب ضسُ اضبضُ اذیط ّبیزٍضُ زض آى ضؼف ثِ ثلٌسهست، اًتظبضی تَضم ضضس ثِ اضبضُ ضوي تَضم، حَظُ زض

 .ذَاّسوطز حطوت %2 سوت ثِ تسضیج ثِ ًطخ ایي اًطغی، ثْبی وبّص هٌفی تبثیط ضفتي هیبى اظ ثب هست،وَتبُ

 

 جْبًی، هبلی ثبظاضّبی ضٍی وطَض ایي پَلی سیبست تبثیطات ٍ آهطیىب التػبز تحَالت چیي، ٍ ًَظَْض التػبزّبی ذػَظ زض هَجَز اثْبهبت ثِ غاپي، التػبز هتَجِ ّبیضیسه حَظُ زض

 .است ضسُ اضبضُ غئَپَلیتیه ّبیضیسه ًْبیتبً ٍ اضٍپب زض تَضم ًیع ٍ ثسّی هطىالت

 

 .ًرَاّسزاز ضاُ آى هرتلف اثؼبز زض تسْیلی ّبیسیبست تطسیس ذػَظ زض ذَز ثِ تطزیسی ّیچ BOJ ضطایظ، ایجبة غَضت زض وِ است ضسُ تبویس ًْبیت زض

 

 ژاپن مرکزی بانک نشست
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ژوئن 17جمعه   تحلیل بنیادین روزانه 

 ین تقویت :بازاری تاثیر
 

 زض احتوبلی ثحطاى هسیطیت ثطای ضا ذَز هْوبت وِ زاز تطجیح ثبًه ایي ثعًس، تسْیلی ّبیسیبست تطسیس ثِ زست BOJ اهطٍظ ًطست زض وِ زاضتٌس اًتظبض ثبظاض ًبظطیي وِ حبلی زض

 زض وِ است ثَزُ ػَاهلی زیگط اظ ًیع هٌفی ثْطُ ًطخ سیبست ثِ ًسجت ضلیت حعة ضسیس اًتمبزات وبضضٌبسبى، ثطذی ثبٍض ثِ .زاضز ًگبُ ًرَضزُ زست غٍئي 23 زض Brexit ٍلَع غَضت

 تسْیلی ّبیسیبست تطسیس زض هتجَػص ثبًه ًیبظ غَضت زض وِ وطز تبویس ّوچٌبى ثبًه ایي ضئیس وَضٍزا ،BOJ ًطست هتؼبلت ذجطی ًطست زض .است ثَزُ هَثط BOJ ضّجطاى تػوین

  ذػَغبً احتوبلی ًَسبًبت اظ تب زاضز ًعزیىی گفتگَی Brexit ثحطاى ثحث ذػَظ زض BOE جولِ اظ ذَز ّوتبیبى ثب BOJ حبضط حبل زض وِ وطز اضبضُ ًیع ٍ ًرَاّسزاز ضاُ تطزیس ذَز ثِ

  حبل زض .ذَاّسگصاضت هٌفی تبثیط غاپي زض تَضم ًطخ ضضس ضٍی یي ثیطتط تمَیت ًساضز ضىی وِ گفت ًیع اضظی تجبزالت ثبظاض تحَالت ذػَظ زض ٍی .وٌس جلَگیطی لطضِ اٍضاق ثبظاض زض

 .ذَاّسثَز آٍضظیبى غاپي هحَضغبزضات التػبز ثطای لغؼبً وِ ذَاّسوطز ضضس ًیع زیگط %6 تب زالض ثطاثط زض یي ثطاثطی ًطخ ،Brexit ٍلَع غَضت زض وِ وٌٌسهی ثیٌیپیص وبضضٌبسبى حبضط
 

 تسْیل ثِ زست ثَز، ضسُ تبویس آى ضٍی ًیع ًطست ایي ثیبًیِ زض وِ ضستَضهی فطبضّبی ثب همبثلِ هٌظَض ثِ غاپي هطوعی ثبًه جَالی ًطست زض وِ است ایي ثبظاض ًظط حبضط حبل زض

 :ذَاّسظز ثیطتط

 

 

 

 

 

 

 

 

 .زاضین ضا یي تمَیت اًتظبض همغغ آى تب ،Brexit جولِ اظ هَجَز ّبیضیسه ثِ تَجِ ثب هب ثبٍض ثِ

 ژاپن مرکزی بانک نشست
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 سوییس هلی بانک نشست
 

  ٍ ضسُ تبویس اضظی تجبزالت جْبًی ثبظاض زض SNB فؼبالًِ هَضغ ثط هجسزاً ثبًه ایي ثیبًیِ زض .ًوَز حفظ -%0.75 سغح زض ضا ثْطُ ضسوی ًطخ ذَز ًطست زض سَییس هلی ثبًه :تحلیل

  وبّص ًتیجتبً ٍ سَییس فطاًه ضٍی گصاضیسطهبیِ جصاثیت وبّص هٌظَض ثِ اضظی تجبزالت جْبًی ثبظاض زض زذبلت ثِ سَییس هلی ثبًه هیل ٍ هٌفی ثْطُ ًطخ تطویت وِ است ضسُ اضبضُ

 لطاض ذَز شاتی اضظش اظ ثبالتط تَجْی لبثل هیعاى ثِ سَییس فطاًه ثطاثطی ًطخ حبضط حبل زض وِ است ضسُ تبویس غطاحتبً جوالت، ایي هتؼبلت .گیطزهی غَضت اهي اضظ ایي ضٍی تمبضب

 .ضَزهی زًجبل التػبزی ّبیفؼبلیت اظ حوبیت ٍ ّبلیوت ضًٍس تثجیت ّسف ثب SNB تسْیلی پَلی سیبست ٍ زاضز

 

 فطؼ ثب .ذَاّسًوَز ضضس ضس، ظزُ ترویي SNBهبضس هبُ ًطست زض آًچِ ثِ ًسجت ثیطتطی ضتبة ثب تَضم ًطخ ًفت، ثْبی تَجِ لبثل افعایص زلیل ثِ وِ است ضسُ اضبضُ تَضم حَظُ زض

  هٌفی سغح ثِ ًطخ ایي ثبًه ایي زیطٍظ ًطست زض ثَز ضسُ شوط %0.8 هٌفی جبضی سبل ثطای ترویٌی تَضم ًطخ هبضس، هبُ ًطست زض وِ حبلی زض ٍ %0.75 هٌفی سغح زض ثْطُ ًطخ حفظ

 .است ضسُ حفظ %0.9 سغح زض 2018 سبل ثطای ترویٌی تَضم ًطخ وِ حبلی زض یبفتِ افعایص %0.3 ثِ %0.1 اظ ًیع 2017 سبل ثطای ترویٌی تَضم ًطخ .است یبفتِ اضتمبء 0.4%

 سوییس ملی بانک نشست

 SNBانداز تورم در سوییس در برآوردهای بهبود چشن
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  تب %1 ثیي چیعی وطَض ایي GDP ضضس ًطخ 2016 سبل زض وِ است ظزُ ترویي ٍ وطزُ ثیٌیذَش اثطاظ سَییس زض التػبزی احیبی تساٍم ثِ ًسجت SNB زاذلی، التػبزی ضضس ظهیٌِ زض

 ضٍی اهط ایي هثجت تبثیط ٍ ّبثٌگبُ گصاضیسطهبیِ ثِ تطَیك زض غبزضات احیبی تساٍم ًمص ثِ ٍ ضسُ زاًستِ سَییس التػبز سَز ثِ الوللیثیي ضطایظ ثْجَز ضاستب ایي زض .ذَاّسثَز 1.5%

 .است ضسُ اضبضُ وبض ثبظاض

 

 ضضس ًطخ هبًسى ثبال ثِ ًیع چیي حَظُ زض .است ضسُ اضبضُ اضٍپب حَظُ زض التػبزی ضضس گستطش ٍ تمَیت ٍ هتحسُ ایبالت زض التػبزی هٌبست ضضس تساٍم ثِ جْبًی، التػبز حَظُ زض

 .است گطزیسُ شوط جْبى سغح زض ایوبضذبًِ تَلیسات ثرص ٍ الوللیثیي تجبضت ضؼف همبثل سَی زض .است ضسُ اضبضُ حوبیتی ٍ تسْیلی ّبیسیبست اثط زض التػبزی

 ضضس اظ گفتي سري ضوي ٍ ضسُ اضبضُ التػبزی هثجت ّبیسیگٌبل غسٍض اثط زض سبل اثتسای ثحطاًی ضطایظ ثِ ًسجت ثبظاضّب ایي ثط حبون ضطایظ ثْجَز ثِ جْبًی، هبلی ثبظاضّبی حَظُ زض

 .ذَاّسیبفت ازاهِ آیٌسُ فػَل زض جْبى التػبز هالین ضضس ضًٍس SNB زیس اظ وِ ضسُ تبویس وبالّب، ثْبی

 

 .ذَاٌّسزاز ضٍی ظیبزی ّبیتٌص ٍ اثْبهبت ،Brexit تحمك غَضت زض وِ ضسُ گفتِ ٍ ضسُ اضبضُ اضٍپب اظ ثطیتبًیب جسایی ثِ هطثَط پطسیّوِ ثحث ثِ هَجَز، ّبیضیسه حَظُ زض

 

 سوییس فرانک تقویت :بازاری تاثیر
 

  .ثبضسهی فطاًه تضؼیف ضاستبی زض گستطزُ ٍضظیزذبلت ثطای هطوعی ثبًه ایي ثطای فضب ضسى هحسٍز هٌعلِ ثِ ػوالً زازُ اضائِ ذَز تَضهی اًساظچطن زض SNB وِ ایهالحظِ لبثل ثْجَز

 ضا وطَض ایي زض تَضم ًطخ ضسى هثجت تبضید وِ ثطسس ًتیجِ ایي ثِ SNB تب ضسُ ثبػث اهط ّویي ٍ ّستین سَییس زض تَضهی فطبضّبی افعایص ضبّس وِ است هبُ چٌسیي حبضط حبل زض

   .ضٍزهی ضوبض ثِ هثجت ثسیبض تحَلی وِ ثسّس اًتمبل 2016 چْبضم هبِّ-3 ثِ 2017 سَم هبِّ-3 اظ ذَز ّبیترویي زض

 

 سوییس ملی بانک نشست
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 :است ثَزُ اذیط ّبیهبُ زض سَییس زض تَضم جْص اغلی هحطن است، هطرع ظیط چبضت وِ تَلیسوٌٌسُ تَضم ضبذع ضسیس ضضس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ضٍظّب زض ذَاّسیبفت، افعایص غٍئي 23 پطسیّوِ تبضید ثِ ضسى ًعزیه ثب ذػَغبً وِ سَییس فطاًه ثطای گطیعاًِضیسه تمبضبی ًیع ٍ یىسَ اظ تَضم اًساظچطن ضضس ثِ تَجِ ثب هب ثبٍض ثِ

 .است وطزُ فطاّن اضظّب اغلت ثطاثط زض سَییس فطاًه ثطاثطی ًطخ ضضس ثطای ضا هٌبسجی ضطایظ آتی ّبیّفتِ ٍ

 

 

 سوییس ملی بانک نشست

(سیاه)و شاخص تورم تولیدکننده ( آبی)نرخ تورم   



 سلب مسئولیت

 ٍ تىٌیىبل حَظُ زض ضا ذَز ّبی تحلیل ضٍظاًِ ضىل ثِ هبلی ثبظاضّبی ثِ ای حطفِ ًگبُ ٍ گطی تحلیل ًَیي ّبی سجه گستطش ضاستبی زض  Cyclical Waves گطٍُ

  زاضتِ ضا الظم زلت هَضزًظط ّبی ضیسه ذػَظ زض ثبیس هربعت ثبضس زاضتِ ٍجَز ذغبّبیی است هوىي ًگبُ ًَع ٍ تحلیل اضائِ زض ایٌىِ ثِ ًظط زّس هی اضائِ فبًساهٌتبل

 .ًساضز تحلیل اظ وٌٌسگبى استفبزُ ٍ هربعجیي ظیبى ٍ سَز ذػَظ زض هسئَلیتی ّیچ  Cyclical Waves گطٍُ .ثبضس
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