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 متحذه ایاالت خذماتی بخش PMI شاخص مقذماتی گشارش

 51.3 :گذشته ماه در شاخص عذد

 50.9 :باسار انتظار مورد عذد

 51.3 :شذه اعالم عذد

 :تاریخی رونذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ثگیزد خَد ثِ ّطذاردٌّذُ حبلت رفتِرفتِ تَاًذهی ٍ ثَدُ کٌذ ثسیبر رضذ ایي ضتبة اهب دارد اداهِ ّوچٌبى هتحذُ ایبالت خذهبتی ثخص در اقتػبدی ّبیفعبلیت رضذ آرام رًٍذ :تحلیل

  ضذیذ کبّص .است کزدُ رضذ جبری سبل در ضتبة ثیطتزیي ثب جذیذ ّبیپزٍصُ هقبثل سَی در اهب است رسیذُ سَ ایي ثِ 2014 دسبهجز اس خَد سطح تزیيپبییي ثِ هطبغل ایجبد رضذ

  رضذ کٌذ ضتبة اغلی علت .ثبضذهی گشارش ایي هٌفی ًقبط دیگز اس ًیش Markit هَسسِ ّبیگشارش تْیِ آغبس سهبى اس سطح تزیيپبییي ثِ خذهبتی ثخص خزیذ هذیزاى ثیٌیخَش

 .گزددثبسهی گزیشیریسک جَ اس ًبضی تقبضب ضعف ثِ آهزیکب خذهبتی ثخص در اقتػبدی ّبیفعبلیت

 متحذه ایاالت خذماتی بخش PMI شاخص مقذماتی گزارش
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 .ّستین هی هبُ ثِ ًسجت خذهبت گذاریقیوت هتعبقجبً ٍ ّبّشیٌِ رضذ ضتبة کبّص ضبّذ ایکبرخبًِ ثخص عکس ثز ًیش تَرم حَسُ در

 

 دالر تقویت :باساری تاثیز
 

 هیبًگیي .ثبضذهی دٍم هبِّ-3 ثزای ثْتزی GDP رضذ ًَیذثخص ثخص ایي در رضذ تذاٍم غَرت ّز در اهب است، فزسبیطی ٍ کٌذ هتحذُ ایبالت خذهبتی ثخص رضذ ضتبة چٌذ ّز

-ریسک جَ ٍجَد کِ داضت تَجِ ثبیستی حبل ایي ثب .ثبضذهی 51.4 سطح در ًخست هبِّ-3 ثزای ضبخع ایي هیبًگیي اس ثبالتز کِ ثَدُ 51.8 هعبدل دٍم هبِّ-3 ثزای PMI ضبخع

 کِ گزیشیریسک حبکن جَ در ایٌکِ دارد ٍجَد هیبى ایي در کِ ایًکتِ .ضَد تطذیذ جوَْری ریبست اًتخبثبت ثزگشاری سهبى ثِ ضذى ًشدیک ٍ Brexit تحقق ثِ تَجِ ثب تَاًذهی گزیشی

 حَسُ در هسئلِ ایي ثِ ثبیستی کِ ضَد هبلی اثشارّبی دیگز ٍ ارسّب هسیزیبثی ثزای راٌّوبیی گذضتِ ّوچَى ًتَاًذ اقتػبدی ّبیگشارش ٍ ّبدادُ ضبیذ ضذُ، حبکن جْبى هبلی ثبسارّبی ثز

 .ًوَد ثیطتزی دقت سزهبیِ ٍ ریسک هذیزیت

 متحذه ایاالت خذماتی بخش PMI شاخص مقذماتی گزارش



 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 خػَظ 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 خػَظ در هسئَلیتی ّیچ  Cyclical Waves گزٍُ .ثبضذ
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