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 RBA بیانیه و نشست
 

 .ضذ هٌتطز ببًک ایي رییس Glenn Stevens بیبًیِ آى هتعبلب ٍ ًوَدُ حفظ %1.75 سطح در را بْزُ ًزخ خَد هبّبًِ ًطست در استزالیب ببًک رسرٍ گذضتِ رٍس غبح :تحلیل

 

 خػَظ در .است ضذُ اضبرُ تَسعِ حبل در کطَرّبی بزای ضزایط ضذى دضَار بزابز در یبفتِتَسعِ کطَرّبی در هٌبسب رضذ بَدى ًبهَسٍى بِ جْبى التػبد خػَظ در ٍ بیبًیِ ایي در

 الذاهبت کِ افشٍدُ اهب کزدُ اضبرُ جبری سبل ابتذای در چیي رضذ بیطتز ضذى کٌذ بِ RBA کطَر، ایي اس اٍلیِ هَاد ٍ کبال اغلی ٍاردکٌٌذُ ٍ استزالیب تجبری اغلی ضزیک عٌَاى بِ چیي

 .است ضذُ کطَر ایي در هذتکَتبُ اًذاسچطن بْبَد ببعث چیٌی گذاراىسیبست

 RBA بیانیه و نشست
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  استزالیب تجبری تزاس .است افتبدُ اتفبق اخیز ّبیسبل در ضذیذ ًشٍل یک اس پس رضذ ایي کِ ضذُ تبکیذ اهب ضذُ اضبرُ اخیز ّبیکف اس کبالّب بْبی رضذ بِ کبالّب ببسارّبی خػَظ در•

 .است داضتِ لزار لبل ّبیسبل در کِ دارد لزار سطحی اس تزپبییي بسیبر ًتیجتبً ًیش

 

 خػَظ ایي در .است رفتِ سخي Brexit  ٍلَع دلیل بِ گذاراىسزهبیِ سَی اس هبلی ّبیدارایی هجذد گذاریلیوت دلیل بِ ببسارّب ایي در ًَسبًبت افشایص بِ هبلی ببسارّبی درببرُ•

 .ًیست تطخیع لببل – بزیتبًیب اس خبرج در خػَغبً–- جْبى التػبد رٍی پزسیّوِ ًتبیج ٍ آثبر ٌَّس کِ ضذُ تبکیذ

 

  ثبت ضبّذ غبدرات ّوچٌیي ٍ تمبضب ّبیحَسُ بمیِ در کِ است ضذُ آٍردُ ٍ ضذُ اضبرُ گذاریسزهبیِ ضذیذ کبّص علیزغن التػبدی هالین رضذ اداهِ بِ استزالیب التػبد خػَظ در•

 رٍدهی اًتظبر هجوَع در اًذ،بَدُ آهیختِ اخیزاً حَسُ ایي ًطبًگزّبی ایٌکِ علیزغن کِ ضذُ اضبرُ ًیش اضتغبل خػَظ در .اینبَدُ آى اس ببالتز یب اخیز ّبیسبل هیبًگیي هعبدل رضذی

 .ببضین هذتکَتبُ در بخص ایي آرام رضذ تذاٍم ضبّذ کِ

 

 بسیبر ّوچٌبى هذتی بزای ًیش استزالیب در تَرم ًزخ جْبى ًمبط دیگز در تَرم ًزخ بَدى ًبسل ًیش ٍ استخذام ّشیٌِ خفیف بسیبر رضذ بِ تَجِ بب کِ است ایي RBA تخویي تَرم، درببرُ•

 .خَاّذهبًذ ببلی ًبسل

 

  ًزخ افشایص کِ ضذُ تبکیذ ٍ است ضذُ جذیذ ضزایط بب اًطببق بزای استزالیب التػبد بِ کوک ببعث عبهل ایي کبّص کِ است ضذُ آٍردُ ًیش AUD بزابزی ًزخ ٍ بْزُ ًزخ درببرُ•

 .گزدد رًٍذ ایي بِ سدم آسیب ببعث تَاًذهی استزالیب دالر بزابزی

 

 در گزفتِ غَرت الذاهبت ًیش ٍ رٍ پیص ّبیسبل در رٍی پیص عزضِ افشایص استزالیب، هٌبطك بزخی در هسکي بْبی دٍببرُ افشایص علیزغن کِ است ضذُ اضبرُ هسکي، ببسار حَسُ در•

 .ًوَد خَاٌّذ عول هعکَس غَرت بِ کٌٌذگبىهػزف بِ اعتببر اعطبی در بیطتز گیزیسخت خػَظ

 

 RBA بیانیه و نشست
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 را هٌبسب تغییزات تب داد خَاّذ اجبسُ تَرم ٍ رضذ اًذاسچطن بزرسی بزای RBA هذیزُ ّیبت بِ التػبدی ّبیدادُ ٍ اطالعبت آیٌذُ در کِ است ضذُ آٍردُ پَلی سیبست درببرُ ًْبیتبً•

 .دّذ غَرت پَلی سیبست خػَظ در

 

 استرالیا دالر تضعیف :بازاری تاثیر
 

 کِ ّستٌذ عَاهلی استزالیب خَد در گذاریسزهبیِ ضذیذ کبّص ٍ چیي التػبدی رضذ بیطتز کبّص ،Brexit تحمك اس پس جْبى التػبد اًذاسچطن در هَجَد ابْبهبت بِ RBA اضبرُ

 .ضَدهی ارسیببی ًشٍلی آتی ّبیّفتِ در آهزیکب دالر بزابز در خػَغبً استزالیب دالر اًذاسچطن هب ببٍر بِ .خَاٌّذگزفت را هذتکَتبُ در استزالیب دالر بزای تمبضب رضذ جلَی

 

 

 RBA بیانیه و نشست



 سلب مسئولیت

 ٍ تکٌیکبل حَسُ در را خَد ّبی تحلیل رٍساًِ ضکل بِ هبلی ببسارّبی بِ ای حزفِ ًگبُ ٍ گزی تحلیل ًَیي ّبی سبک گستزش راستبی در  Cyclical Waves گزٍُ

  داضتِ را السم دلت هَردًظز ّبی ریسک خػَظ در ببیذ هخبطب ببضذ داضتِ ٍجَد خطبّبیی است هوکي ًگبُ ًَع ٍ تحلیل ارائِ در ایٌکِ بِ ًظز دّذ هی ارائِ فبًذاهٌتبل

 .ًذارد تحلیل اس کٌٌذگبى استفبدُ ٍ هخبطبیي سیبى ٍ سَد خػَظ در هسئَلیتی ّیچ  Cyclical Waves گزٍُ .ببضذ
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