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ژيئه 23پىج شىبٍ   تحلیل بىیادیه ريزاوٍ 

   متحذٌ ایاالت اقتصادی رشذ از IMF تخمیه کاَش

 

 لجلی تخویي ًیض 2017 سبل ثشای ٍ داد کبّص %2.2 ثِ %2.4 اص سا 2016 سبل ثشای هتحذُ ایبالت اص تخویٌی التػبدی سضذ ًشخ خَد گضاسش آخشیي دس پَل الوللی ثیي غٌذٍق :تحلیل

 ایي ثِ دٍثبسُ ثبال اص ٍ کٌذ عجَس %2 ّذف هحذٍدُ اص اًذکی تَسم ًشخ هَلتبً ثذّذ اجبصُ کِ است ضذُ تَغیِ سصسٍ فذسال ثِ IMF یبدداضت دس .کشد حفظ سا دسغذی 2.5 سضذ ثش هجٌی خَد

 دس .داسد ٍجَد ثبصاس دس حبضش حبل دس کِ است چیضی اص تش پبییي دسغذ 20 تب 10 ثیي دالس راتی اسصش IMF دیذ اص کِ ضذُ آٍسدُ چٌیي ًیض دالس اسصش خػَظ دس .ثبصگشدد هحذٍدُ

 ایبالت دس ثْشُ ًشخ افضایص هسیش کِ ضذُ تبکیذ پبیبى دس .است هٌبست ّوچٌبى سضذ ایي اًذاص چطن اخیش، هطکالت علیشغن کِ ضذُ ثیٌی خَش اثشاص ًیض آهشیکب التػبدی سضذ خػَظ

 .ثبضذ «تذسیجی ثسیبس» حتوبً ثبیستی هتحذُ

 

 دالر خفیف تضعیف :بازاری تاثیر
 

 است تبثیشگزاس هبلی ثبصاسّبی گشاى هعبهلِ احسبسبت ٍ سٍاًی جَ سٍی IMFّبی گضاسش هعوَالً اهب است، پبسخگَ هتحذُ ایبالت کٌگشُ همبثل دس غشفبً کلی طَس ثِ سصسٍ فذسال کِ چٌذ ّش

 .یبثذ اداهِ جَالی اٍایل تب – فشسبیطی غَست ثِ چٌذ ّش – دالس ضعف جَ داسین اًتظبس لزا ٍ

  متحذٌ ایاالت اقتصادی رشذ از IMF تخمیه کاَش
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ژيئه 23پىج شىبٍ   تحلیل بىیادیه ريزاوٍ 

 ویًزیلىذ بٍ گردشگران يريد آمار

 

 ًفش 193600 ثِ 2015 سبل هی هبُ ثِ ًسجت دسغذی 10 ضذیذ سضذ ثب اهسبل هی هبُ دس ًیَصیلٌذ ثِ خبسجی گشدضگشاى ضوبس ًیَصیلٌذ، دٍلت سَی اص هٌتطشُ آهبسّبی هطبثك :تحلیل

 هٌتْی سبلِ یک دٍسُ دس .است ضذُ چیي اص ٍیژُ ثِ صیبدی گشدضگشاى جزة ثبعث کِ است ثَدُ تعطیالت فػل ٌّگبم ثِ گشدضگشاى ٍسٍد افضایص دلیل ثِ افضایص ایي عوذُ .است سسیذُ

 هی ًطبى 2015 هی ثِ هٌتْی سبلِ یک دٍسُ ثِ ًسجت سضذ %11 کِ ضذ ًفش هیلیَى 3.29 ثش ثبلغ ٍ سسیذُ جذیذ سکَد یک ثِ ًیَصیلٌذ ثِ ضذُ ٍاسد گشدضگشاى کل ضوبس اهسبل هی ثِ

 .دّذ

 

  ثَدین ًفش 68400 سطح ثِ (کطَس داخل ثِ ثیگبًگبى هْبجشت اص کطَس اص خبسج ثِ ًیَصیلٌذی ضْشًٍذاى هْبجشت کسش حبغل) خبلع هْبجشت هیضاى افضایص ضبّذ ًیض هْبجشت حَصُ دس

 .اًذ ضذُ ًیَصلٌذ ٍاسد ثشیتبًیب ٍ فیلیپیي چیي، ٌّذ، اص هْبجشاى ایي ثیطتش .سٍد هی ضوبس ثِ تبسیخی سلن ثبالتشیي کِ

 ویًزیلىذ بٍ گردشگران يريد آمار

 ومًدارَای يريد ي خريج مُاجران بٍ ي از ویًزلىذ



ژيئه 23پىج شىبٍ   تحلیل بىیادیه ريزاوٍ 

 ویًزیلىذ دالر تقًیت :بازاری تاثیر
 

  ًیَصیلٌذ کبس ًیشٍی %10 اص ثیص .سٍد هی ضوبس ثِ کَچک کطَس ایي دس هسکي ثْبی سضذ ًیض ٍ التػبدی سضذ تمَیت عَاهل اص ًیَصیلٌذ ثِ خبسجی گشدضگشاى ٍسٍد ٍ هْبجشت هَج تذاٍم

 هسکي ثْبی ضذیذ سضذ ثِ تَجِ ثب ٍ ضشایط ایي دس .است ثشخَسداس ًفشی هیلیَى 4.66 کَچک کطَس ایي التػبد ثشای صیبدی اّویت اص ثخص ایي لزا ٍ ّستٌذ ضبغل گشدضگشی ثخص دس

  کبّطی گًَِ ّش ثشای سا RBNZ همبهبت دست ٍ ضذُ هسکي ثشای تمبضب سضذ تطذیذ ٍ حفظ ثبعث کطَس ایي ثِ خبسجی گشدضگشاى ٍسٍد ٍ هْبجشت تذاٍم اخیش، ّبی هبُ دس ًیَصیلٌذ دس

 .خَاّذثَد کبالیی اسص ایي سضذ فضبی ٍجَد تذاٍم هعٌی ثِ عوالً ایي ٍ خَاّذثست ًیَصیلٌذ ثبالی ثْشُ ًشخ دس

 ویًزیلىذ بٍ گردشگران يريد آمار
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 سلب مسئولیت

 ٍ تکٌیکبل حَصُ دس سا خَد ّبی تحلیل سٍصاًِ ضکل ثِ هبلی ثبصاسّبی ثِ ای حشفِ ًگبُ ٍ گشی تحلیل ًَیي ّبی سجک گستشش ساستبی دس  Cyclical Waves گشٍُ

  داضتِ سا الصم دلت هَسدًظش ّبی سیسک خػَظ دس ثبیذ هخبطت ثبضذ داضتِ ٍجَد خطبّبیی است هوکي ًگبُ ًَع ٍ تحلیل اسائِ دس ایٌکِ ثِ ًظش دّذ هی اسائِ فبًذاهٌتبل

 .ًذاسد تحلیل اص کٌٌذگبى استفبدُ ٍ هخبطجیي صیبى ٍ سَد خػَظ دس هسئَلیتی ّیچ  Cyclical Waves گشٍُ .ثبضذ
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