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ژوئن 30پنج شنبه   تحلیل بنیادین روزانه 

 رزرو فدرال مدیره هیات اعضای از Jerome Powell سخنان

 

 اثتذا ٍی .پزداخت سخٌزاًی ثِ کطَر ایي پَلی سیبست الشاهبت ٍ هتحذُ ایبالت اقتػبد خػَظ در رسرٍ فذرال هذیزُ ّیبت اػضبی اس Jerome Powell آقبی گذضتِ رٍس غجح :تحلیل

 .پزداخت حَسُ 2 ایي در رسرٍ فذرال دستآٍردّبی تزسین ثِ سپس ٍ ثبضذهی تَرم تثجیت ٍ کبهل اضتغبل تحقق ثز هجتٌی کِ ًوَد اضبرُ FOMC دٍگبًِ ًْبدی ّبیرسبلت ثِ

 

  ًْبدی ّذف ایي ظبّزاً لذا ٍ ثَدُ درغذ 4.7 ثیکبری رسوی ًزخ حبضز حبل در کِ است درغذ 4.8 حذٍد FOMC اػضبی ًظز عجق ثیکبری عجیؼی ًزخ کِ گفت پبٍل اضتغبل حَسُ در

FOMC ایي اقتػبد در خبلی ّبیظزفیت هقذاری ّوچٌبى است، ضذُ اًجبم هتحذُ ایبالت کبر ثبسار در کِ ایهالحظِ قبثل ّبیپیطزفت ػلیزغن کِ گفت ٍی حبل ایي ثب .است ضذُ هحقق 

 افشایص ػذم سیبدی حذ تب آهزیکبیی، ضْزًٍذاى هیبًگیي سي افشایص ثِ تَجِ ثب کِ ضذ یبدآٍر پبٍل خػَظ ایي در .ضَدهی هزتجظ کبر ًیزٍی هطبرکت ثحث ثِ ػوذتبً کِ دارد ٍجَد کطَر

 یبفتي دًجبل ثِ کِ ٍقتپبرُ کبر ًیزٍی خػَظ در .آٍرد ضوبر ثِ اقتػبدی دستآٍرد یک را آى کبّص ػذم تَاىهی حتی ٍ است عجیؼی کطَر ایي در کبر ًیزٍی هطبرکت ًزخ تَجِ قبثل

 در خبلی ّبیظزفیت ٍجَد ثز هجٌی دیگزی ًطبًگز کِ ثبضذهی اخیز ّبیسبل ثحزاى اس پیص ثِ هزثَط سغَح اس ثبالتز ّوچٌبى افزاد ایي ضوبر کِ گفت پبٍل ّستٌذ، ٍقتتوبم هطبغل

 خػَظ در .گزددهی تبییذ سبػتی دستوشد ثِ هزثَط ّبیدادُ ثب کِ ضَدهی دیذُ سهیٌِ ایي در آیٌذیخَش ّبیًطبًِ کِ گفت پبٍل دستوشدّب افشایص سهیٌِ در .است آهزیکب کبر ثبسار

  تَسؼِ سیبد ًقص ثِ تَجِ ثب ساییاضتغبل ضتبة کبّص کِ است ٍاقؼیت یک ایي اهب داد، گشارش دٍ یب یک ثِ سیبدی ٍسى ثبیستیًوی ایٌکِ ػلیزغن کِ گفت پبٍل ،NFP اخیز ّبیگشارش

 2016 ًخست هبِّ-3 ٍ 2015 آخز هبِّ-3 در کِ گفت پبٍل ًیش اقتػبدی رضذ خػَظ در .رٍدهی ضوبر ثِ کٌٌذًُگزاى هسئلِ یک اخیز ّبیسبل در آهزیکب اقتػبدی رضذ در کبر ًیزٍی

  ثَدُ ٍضؼیت ایي ثْجَد ًطبًگز جذیذ ّبیگشارش ٍ ّبدادُ کِ گفت ٍی حبل ایي ثب .دارد کطَر ایي اقتػبدی رضذ ضذى کٌذ اس ًطبى کِ ثَدُ %1.25 حذٍد آهزیکب GDP سبالًِ رضذ ًزخ

 .ثَد خَاّین درغذی 2.6 سبالًِ رضذ ثجت ضبّذ دٍم  هبِّ-3 در احتوبالً ٍ

 رزرو فذرال مذیره هیات اعضای از Jerome Powell سخنان
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 داضتِ قزار %2 سغح سیز – ػزثی ثْبر هقغغ جش ثِ – اخیز ّبیسبل هبلی ثحزاى سهبى اس ّوَارُ PCE یؼٌی رسرٍ فذرال پذیزش هَرد تَرم ضبخع کِ ًوَد اضبرُ پبٍل تَرم، حَسُ در

 ًزخ رضذ اس ًبضی خَد کِ ٍاردات ثْبی کبّص ثِ ًیش پبییي تَرم ػلت .است ثَدُ %1.5 ًیش تَرم پبیِ ضبخع ٍ داضتِ قزار %1 سغح در ًزخ ایي ،2016 آٍریل ثِ هٌتْی سبل در .است

 راُ تٌْب کِ کزد تبکیذ خػَظ ایي در ٍی .خَاّذًوَد حزکت %2 ّذف سوت ثِ تَرم ًزخ ثوبًٌذ، ثبثت ًفت ٍ دالر ًزخ اگز کِ افشٍد پبٍل .است ضذُ داًستِ ٍاثستِ است دالر ثزاثزی

 .است ثٌذپبی ّذف ایي تحقق ایي ثِ اکیذاً ٍی کِ تبکیذ ٍ ثبضذهی ًزخ ایي ػولی تحقق ،%2 هحذٍدُ در تَرم ًزخ تثجیت اس اعویٌبى حػَل
 

  ٍ ًظنثی پذیذُ ایي ثِ هبلی ثبسارّبی ٍاکٌص کٌَى تب کِ چٌذ ّز ًوبیذ ایجبد جْبى اقتػبدّبی ثزای جذیذی دردسزّبی تَاًذهی هسئلِ ایي کِ گفت پبٍل ّن Brexit خػَظ در

 .گزدد رغذ دقت ثِ ثبیستی ٍ ًطذُ رٍضي ٌَّس آهزیکب اقتػبد ثزای Brexit آهذّبیپی کِ افشٍد ٍی .است ًجَدُ ّیجبًی

 

 اس آى در کِ است آهیختِ تػَیز یک کزد تزسین تَاىهی اخیز ّبیسبل ثحزاى سهبى اس پیطزفتص ٍ آهزیکب اقتػبد اس کِ تػَیزی کِ گفت پبٍل ثٌذیجوغ در ٍ خَد سخٌبى پبیبى در

 FOMC ثزآٍردّبی جولِ اس – هَجَد ّبیثیٌیپیص ٍ ثزآٍردّب ّوِ اس تزپبییي آهزیکب اقتػبدی رضذ دیگز سَی اس ٍ اینثَدُ کطَر ایي کبر ثبسار آلَدضتبة ٍ سزیغ پیطزفت ضبّذ یکسَ

 ثِ آهزیکب اقتػبد پبٍل ثبٍر ثِ ًْبیت در .است ثَدُ یبفتِتَسؼِ کطَرّبی دیگز در اقتػبدی احیبی رًٍذ اس تزسزیغ ٍ ثْتز پبٍل ثبٍر ثِ آهزیکب در اقتػبدی احیبی حبل ایي ثب .است ثَدُ –

 .ثوبًذ ثبقی حوبیتی غَرت ثِ ثبیستی پَلی سیبست هیبى ایي در الجتِ کِ خَاّذداد اداهِ خَد پیطزفت
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 NFP جوالی 8 گسارش اهمیت تقویت :بازاری تاثیر

 

  یب ثَدُ هَقت ایپذیذُ است ثَدُ هطَْد اخیز گشارش 2 در کِ آهزیکب کبر ثبسار ضؼف آیب کِ ثججیٌذ تب ّستٌذ NFP جَالی 8 گشارش هٌتظز غجزاًِثی FOMC هقبهبت کِ رسذهی ًظز ثِ

 گشارش ّویٌغَر ٍ آهزیکبیی کٌٌذگبىهػزف اػتوبد ثْجَد ًیش ٍ ثبضذهی ثیکبراى هذاٍم کبّص ًطبًگز کِ ثیکبری هذػیبى آهبرّبی ّبیگشارش ثِ تَجِ ثب هب ثبٍر ثِ .است داراداهِ ایٌکِ

 .ثَد خَاّین ثؼذ ثِ هقغغ آى اس دالر تقَیت ضبّذ ٍ ثَدُ اخیز هبُ 2 ّبیگشارش اس ثْتز ثسیبر NFP جَالی 8 گشارش ایٌکِ احتوبل ،Markit هَسسِ ایکبرخبًِ ثخص PMI هٌبست

 رزرو فذرال مذیره هیات اعضای از Jerome Powell سخنان



 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 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 خػَظ در هسئَلیتی ّیچ  Cyclical Waves گزٍُ .ثبضذ
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