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 انگلستان ساس و ساخت بخش PMI شاخص

 51.2 :گذشته ماه در شاخص عذد

 50.6 :باسار انتظار مورد عذد

 46 :شذه اعالم عذد

 :تاریخی رونذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح سَ، ایي بِ 2013 سبل آٍریل هبُ از ببر ًخستیي برای .رسیذ اخیر سبل 7 در خَد سطح تریيپبییي بِ ،46 سطح بِ سقَط بب اًگلستبى سبز ٍ سبخت بخص PMI ضبخع :تحلیل

 در ٍ اینبَدُ ٍسبزّبسبخت کبّص ضبّذ هسکًَی ٍ تجبری ّبیسبختوبى بخص دٍ ّر در .ببضذهی بخص ایي در رکَد ٍ اًقببؼ ًطبًگر کِ رسیذُ 50 کلیذی عذد زیر بِ PMI ضبخع

 .است ضذُ ثبت سَ ایي بِ 2012 دسبهبر از کبّص ضذیذتریي ًیس دریبفتی ّبیپرٍشُ حَزُ

 

 انگلستان ساز و ساخت بخش PMI شاخص
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 تب است ضذُ ببعث هطکالت ایي .اًذداًستِ شٍئي 23 پرسیّوِ از ًبضی ابْبهبت از ًبضی را ٍکبرضبىکسب ضرایط تٌسل اغلی دلیل Markit هَسسِ پصٍّص در کٌٌذگبىهطبرکت بیطتر

 .ضًَذ رکَد دچبر اخیر سبل 3 در ببر ًخستیي برای ًیس ّبسفبرش ٍ ضذُ هتَقف ّباستخذام سطح

 

 .برسذ 2013 شٍئي از سطح تریيپبییي بِ کبرّب ٍ کسب ایي هذیراى بیٌیخَش تب است ضذُ ببعث اًگلستبى سبز ٍ سبخت بخص در کبر ٍ کسب ضرایط تٌسل

 

 پونذ تضعیف :باساری تاثیز

 

 – آگَست هبُ هحتوالً – تببستبى در پَلی جذیذ تسْیالت ارائِ کردى قطعی راستبی در BOE برای قَی هحرکی اًگلستبى سبز ٍ سبخت هْن بخص در کبر ٍ کسب ضرایط ضذیذ تٌسل

 .خَاّذسبخت فراّن 1.3 کلیذی سطح زیر بِ پًَذ بیطتر افت برای را زهیٌِ ٍ ضرایط هسئلِ ایي .خَاّذبَد

 انگلستان ساز و ساخت بخش PMI شاخص

 GBPUSDبخش ساخت و ساس انگلستان با  PMIنمودار نشانگز همبستگی باالی شاخص 



 سلب مسئولیت

 ٍ تکٌیکبل حَزُ در را خَد ّبی تحلیل رٍزاًِ ضکل بِ هبلی ببزارّبی بِ ای حرفِ ًگبُ ٍ گری تحلیل ًَیي ّبی سبک گسترش راستبی در  Cyclical Waves گرٍُ

  داضتِ را الزم دقت هَردًظر ّبی ریسک خػَظ در ببیذ هخبطب ببضذ داضتِ ٍجَد خطبّبیی است هوکي ًگبُ ًَع ٍ تحلیل ارائِ در ایٌکِ بِ ًظر دّذ هی ارائِ فبًذاهٌتبل

 .ًذارد تحلیل از کٌٌذگبى استفبدُ ٍ هخبطبیي زیبى ٍ سَد خػَظ در هسئَلیتی ّیچ  Cyclical Waves گرٍُ .ببضذ
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