
  
 

 تحلیل بنیادین روزانه
 

2016ژوئن  21سه شنبه   

 
 

Support@CyclicalWaves.com  

https://telegram.me/CyclicalWaves  

http://www.cyclicalwaves.com/
https://telegram.me/CyclicalWaves
https://telegram.me/CyclicalWaves


1 
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 RBA اخیر نشست جسئیات

 

 .ضذ هٌتطز استزالیب پَلی سیبست تعییي خصَظ در RBA صٍئي 7 هَرخِ ًطست جشئیبت صجح اهزٍس :تحلیل

 هٌتطز هی هبُ در خَد پَلی سیبست گشارش در کِ ثَدُ چیشی اس فزاتز هبرس ثِ هٌتْی هبِّ-3 در استزالیب اقتصبدی رضذ ضتبة کِ داضتٌذ تَافق RBA اعضبی ،GDP رضذ حَسُ در

 در RBA اًتظبر هَرد ًزخ اس 2016 سبل کل ثزای رضذ ًزخ ایي صٍئي، ثِ هٌتْی هبِّ-3 ثزای GDP رضذ ًزخ در اًتظبر هَرد کبّص علیزغن کِ ضذُ آٍردُ خصَظ ایي در .ثَدًذ کزدُ

 اس ًبضی کبال صبدرات افشایص کِ ضذُ اضبرُ کطَر ایي صبدرات هالحظِ قبثل افشایص ثِ استزالیب GDP رضذ افشایص اصلی عَاهل اس .خَاّذثَد ثبالتز اًذکی هی هبُ در خَد قجلی ًطست

 سَی در .است ضذُ داًستِ استزالیب دالر ثزاثزی ًزخ کبّص اس ًبضی ًیش خذهبت صبدرات افشایص ٍ جَی ًبهٌبست ضزایظ ثزٍس عذم ًیش ٍ خبم هَاد تَلیذ پزٍصُ چٌذیي اًذاسیراُ ٍ تکویل

 .است ضذُ عٌَاى استزالیب GDP رضذ ًزخ رٍی هٌفی تبثیزگذار عَاهل اس هعذًی ثخص در گذاریسزهبیِ کبّص هقبثل،
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 ًزخ اس ًبضی کِ ضذُ اضبرُ هسکي در گذاریسزهبیِ ثخص ٍ هصزف ثخص خصَصبً ٍ استزالیب اقتصبد اس حَسُ ایي درصذی 3 ثبالی رضذ ًزخ ثِ غیزهعذًی، اقتصبدی ّبیفعبلیت حَسُ در

 فزٍضیخزدُ صٌعت ثزای کِ اینثَدُ ًزخ ایي کبّص ضبّذ سبل کل در ٍ هجوَع در کِ ضذُ اضبرُ اًذاس،پس ًزخ در اخیز افشایص علیزغن اًذاس،پس ٍ هصزف حَسُ در .است ثَدُ ًبسل ثْزُ

 اینثَدُ کطیلَلِ ّبیپزٍصُ ٍ هسکًَی سبختوبًی ّبیپزٍاًِ صذٍر سهیٌِ در اًتظبر اس فزاتز رضذی ضبّذ اخیزاً کِ ضذُ آٍردُ ًیش هسکي حَسُ در .رٍدهی ضوبر ثِ هثجت ایپذیذُ استزالیب

 ٍسبسسبخت حجن هقبثل سَی در .است ضذُ اضبرُ هجلَرى ٍ سیذًی در خصَصبً هسکي ثْبی دٍثبرُ افشایص ثِ ّوچٌیي ٍ است کزدُ ًشدیک 2015 سبل سقف ثِ را آى حجن کِ اینثَدُ

 .است ثَدُ ًیش استزالیب GDP در تجبری گذاریسزهبیِ ثخص رٍی هٌفی تبثیزگذار عَاهل اس کِ دّذهی ًطبى کبّص تجبری ٍاحذّبی

 

 .رٍدهی ضوبر ثِ استزالیب اقتصبد ثزای هٌفی ایًکتِ کِ ثبضذهی غیزهعذًی ٍ هعذًی ثخص دٍ ّز در کبّص تذاٍم RBA اًتظبر ٍکبرّب،کست گذاریسزهبیِ حَسُ در

 

 حَسُ ایي در .خَاّذکزد رضذ هالیوی ضیت ثب ساییاضتغبل رًٍذ کلی عَر ثِ اخیز، ّبیهبُ در حَسُ ایي اس آهیختِ ّبیسیگٌبل صذٍر علیزغن کِ ضذُ اضبرُ کبر، ثبسار ٍ استخذام حَسُ در

 هعیبرّبی ثزخی خفیف افشایص اس حکبیت ّبدادُ ثزخی کِ کزدُ اضبرُ RBA حبل ایي ثب .است ًکزدُ خبصی تغییز گذضتِ سبل 2 در عوالً کِ ضذُ اضبرُ ًیش دستوشدّب اًذک رضذ ثِ

 .دارد استخذام ّشیٌِ سٌجص

 

  هذتی ثزای تَرم ًزخ کِ ضذُ سدُ تخویي ًْبیتبً ٍ دارًذ قزار خَد هیبًگیي اس تزپبییي ثلٌذهذت تَرهی اًتظبرات ّن ٍ هذتکَتبُ تَرهی اًتظبرات ّن کِ است ضذُ اضبرُ ًیش تَرم حَسُ در

 .ثوبًذ ثبقی پبییي ّوچٌبى

 

 ثبسارّبی در آراهص تثجیت ثِ ّوچٌیي ثخص ایي در .است ضذُ اضبرُ 2016 سبل در استزالیب تجبری ضزکبی هیبًگیي اسپبییي اًذکی رضذ ًزخ ثِ پَلی، سیبست الشاهبت ثِ هزثَط ثخص در

  رضذ ٍ است ًوَدُ کطَر ایي اقتصبدی ثْجَد رًٍذ ثِ سیبدی کوک سَ ایي ثِ 2013 سبل اس استزالیب دالر ثزاثزی ًزخ تٌشل کِ ضذُ آٍردُ ٍ ضذُ اضبرُ سبل اٍایل ثحزاًی دٍراى اس پس هبلی

 .گزدد رًٍذ ایي ضذى پیچیذُ ثبعث تَاًذهی هقبثل سَی در ًزخ ایي
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 استرالیا دالر تقویت :بازاری تاثیر

 

 یک ایجبد ثبعث تَاًذهی کِ ّستٌذ عبهلی 2 اخیز ّبیهبُ در هسکي ثْبی دٍثبرُ افشایص ًیش ٍ RBA قجلی ّبیتخویي ٍ ّبثیٌیپیص اس استزالیب اقتصبد رضذ ًزخ ثَدى ثبالتز ثِ اضبرُ

  1.75 هٌبست ّوچٌبى ثْزُ ًزخ کٌبر در هسئلِ ایي .ًخَاّذسد ثْزُ ًزخ ثیطتز کبّص ثِ دست سیبد احتوبل ثِ آیٌذُ ّبیهبُ در RBA کِ ثطَد استزالیب دالر خزیذاراى در ثیٌیخَش

 .آٍرد فزاّن کبالیی ارس ایي تقَیت جْت را سهیٌِ تَاًذهی استزالیب در رایج درصذی
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 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 دقت هَردًظز ّبی ریسک خصَظ در ثبیذ هخبعت ثبضذ داضتِ ٍجَد خغبّبیی است هوکي ًگبُ ًَع ٍ تحلیل ارائِ در ایٌکِ ثِ ًظز دّذ هی ارائِ فبًذاهٌتبل

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

ژوئن 21سه شنبه   تحلیل بنیادین روزانه 


