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 متحده ایاالت اشتغال گسارش تحلیل

 گسارش محتوای

 زض فطاٍاًی اّویت اظ هتؼسز زالیل ثِ وِ گعاضش ایي .ضس هٌتطط وطَض ایي وبض ٍظاضت سَی اظ هتحسُ ایبالت اضتغبل هبّبًِ گعاضش گصضتِ ّفتِ جوؼِ ضٍظ

 175 سطح – ثبظاض ًبظطاى ّبیثیٌیپیص اظ هطاتت ثِ وِ وٌسهی غٍئي هبُ زض ضغل ّعاض 287 ایجبز اظ حىبیت ثَز، ثطذَضزاض هبلی هرتلف ثبظاضّبی هسیط تؼییي

 ثرص زض هطبغل اظ سطح ایي ایجبز ثَزین، ضغل ّعاض 295 ایجبز ضبّس وِ گصضتِ سبل اوتجط هبُ اظ وِ زّسهی ًطبى آهبضّب ثطضسی .ثَز ثْتط – ّعاض

 .است ثَزُ سبثمِثی هتحسُ ایبالت التػبز غیطوطبٍضظی

 های یک سال اخیردر ماه NFPمیسان مشاغل ایجادشده مطابق با گسارش 
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 ثَزین هی هبُ ثِ ًسجت زستوعزّب زضغسی 0.1 ضضس ضبّس حَظُ ایي زض وِ ضسهی سبػتی زستوعز هیبًگیي افعایص ثِ هطثَط زیطٍظ گعاضش هْن پبضاهتط زیگط

 ثِ تَاىهی گعاضش ضؼف ًمبط زیگط اظ .ضٍزهی ضوبض ثِ اذیط گعاضش ضؼیف ًمبط هؼسٍز جعٍ ٍ ثَز تطپبییي – زضغسی 0.2 افعایص – ثبظاض اًتظبضات سطح اظ وِ

  اظ آٍضیل هبُ ثِ هطثَط ضلن غؼَزی ثبظًگطی حبل ایي ثب .وطز پیسا تٌعل ّعاض 11 ثِ ّعاض 38 اظ وِ وطز اضبضُ هی هبُ زض ایجبزضسُ هطبغل هیعاى ًعٍلی ثبظًگطی

   .ثیبًجبهس ایجبزضسُ ووتط ضغل 6000 ثِ تٌْب گصضتِ هبُ 2 ثطای ضسُ اًجبم ّبیثبظًگطی هجوَع تب ضس ثبػث ّعاض 144 ثِ ّعاض 123

 

 هبّبًِ هیبًگیي اظ ػوالً وِ ثطسس هبُ ّط زض ضغل ّعاض 147 ثِ ایجبزضسُ هطبغل هبِّ-3 هیبًگیي تب ضس ثبػث غٍئي هبُ زض ضغل ّعاض 287 ایجبز همبثل، سَی زض

 34.4 سطح زض هتَالی هبُ پٌجویي ثطای ًیع ّفتگی وبض سبػبت هیبًگیي .است ثبالتط فؼلی همطغ تب 1939 ّبیسبل ثِ هطثَط ّعاضی123 حسٍزاً ثلٌسهست

 .ثبضسهی 34.38 سطح زض ضبذع ایي ایزِّ چٌس ثلٌسهست هیبًگیي ثب هطبثك ػوالً وِ هبًس تغییط ثسٍى سبػت

 میانگین ساعات کار هفتگی هم تراز با میانگین بلندمدت
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 ثیىبضی ًطخ زضغسی 0.2 افعایص ضبّس – آیسهی زست ثِ آهطیىبیی ذبًَاض ّعاض 60 حسٍز ّبیپبسد اظ حبغلِ ّبیزازُ اسبس ثط وِ – ثیىبضی ًطخ ذػَظ زض

 ضوبض ثِ هثجتی ًىتِ ثلىِ ًیست وٌٌسًُگطاى تٌْب ًِ لصا ٍ ثَزُ %62.7 ثِ %62.6 اظ وبض ًیطٍی هطبضوت ًطخ افعایص اظ ًبضی ػوستبً وِ ثَزین %4.9 ثِ %4.7 اظ

 وبض ًیطٍی ضوبض وبّص جوؼِ، ضٍظ اضتغبل گعاضش هثجت زیگط ًمبط اظ ٍ ذػَظ ایي زض .ثبضسهی آهطیىبیی زلسطز وبض ًیطٍی ثِ اهیس ثبظگطت ثط زال ٍ ضفتِ

 ثِ اهب ثَزُ وبض ًیطٍی جعٍ وِ ضَزهی اطالق فطزی ثِ تؼطیف طجك وِ – زلسطز وبض ًیطٍی وبّص .است ثَزُ 2015 غٍئي ثِ ًسجت ّعاض 151 هیعاى ثِ زلسطز

  همبهبت اذیط هَاضغ زض وِ ثَزُ هْوی ًمبط جولِ اظ – ضٍزًوی ضوبض ثِ ثیىبض افطاز جعٍ لصا ٍ وطیسُ زست وبض جستجَی اظ ضغل یبفتي اظ اهیس لطغ زلیل

FOMC ٍ ًاست ضسُهی هططح ثْطُ ّبیًطخ زٍثبضُ افعایص اظ پیص العام یه ػٌَاى ثِ – ضظضٍ فسضال ضییس – یلي جٌت ذبًن ذػَغب. 

 

 وِ ّستین وبض ًیطٍی هٌفی تؼسیل تساٍم ضبّس هؼسى ثرص زض تٌْب ٍ زّسهی ًطبى افعایص غٌبیغ اغلت زض استرسام هرتلف، غٌبیغ ٍ ّبثرص ذػَظ زض

 .ثبضین ثرص ایي زض ضغل ّعاض 211 ضفتي هیبى اظ ضبّس وٌَى تب 2014 سپتبهجط اظ تب است ضسُ ثبػث
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 بازاری تاثیرات

 ووتط افعایص همبثل زض ّعاض 120 ثبالی هطبغل ایجبز ثط هجتٌی اتربشضسُ ّبیفطؼ آى زض وِ ضس هٌتطط هب هَضزًظط زٍم سٌبضیَی ثب هطبثك گصضتِ ضٍظ گعاضش

 زالض ثطاثطی ًطخ هالین افعایص سْبم، ثْبی ًبنضتبة افعایص ثِ هٌجط ثبیستی هب زیس اظ وِ ضسًس سٌبضیَیی تطسین هجٌبی سبػتی زستوعزّبی هیبًگیي اًتظبض اظ

 زض ذػَغبً ٍ ثَزُ هحسٍز سْبم ثْبی ضسیس افعایص یؼٌی هب اًتظبض هَضز اٍل فبوتَض تحمك ثِ ثیطتط اهب زاز ضٍی ػول زض وِ آًچِ .ضسهی طال ثْبی وبّص ٍ

 1.4 حسٍزاً ضضس یه ثجت ثب S&P ضبذع وِ وٌینهی اوتفب ًىتِ ایي ثِ سْبم ثْبی افعایص ظهیٌِ زض .ًجَزین ذَز اًتظبضات تحمك ضبّس طال ثْبی وبّص ظهیٌِ

 2015 سبل هی هبُ ثِ وِ ضٍظیهیبى همیبس زض ضسُ ثجت ػسز ثبالتطیي ثب ٍاحس 9 اظ ووتط تٌْب حبضط حبل زض ٍ ضس ثستِ ذَز تبضید سطح ثبالتطیي زض زضغسی

 ثب اهب است ًبچیع چٌس ّط وِ زاضت افت %0.02 حسٍز جوؼِ ضٍظ زاضتین، ضا آى هالین افعایص اًتظبض وِ زالض ضبذع همبثل سَی زض .زاضز فبغلِ گطززثبظهی

 ًیع گصضتِ ّفتِ چْبضضٌجِ ضٍظ ضسى ثستِ لیوت اظ حتی وِ ضس ثستِ اًٍس ّط اظای ثِ زالض 1365.89 لیوت زض طال همبثل سَی زض .زاضز فبغلِ هب اًتظبضات

 .است وطزُ تجطثِ ضا سَ ایي ثِ 2014 هبضس اظ ذَز ضسى ثستِ ًطخ ثبالتطیي ػوالً ٍ ثَزُ ثبالتط

 

 ّوطاُ ثِ طال افت ٍ سْبم ثبظاضّبی ضضس ثط هجتٌی وِ هب هسًظط سٌبضیَی تحمك ثطای ثٌیبزیي ظهیٌِ ّوچٌبى هب زیس اظ وِ وٌین اضبضُ ثبیستی ذػَظ ایي زض

 :ذَاٌّسًوَز حطوت سوت ایي ثِ ثبظاضّب آیٌسُ ضٍظّبی زض وِ زاضین اػتمبز شیل زالیل ثِ ٍ است فطاّن ثَزُ زالض ثطای تمبضب هالین ضضس

 

 تساٍم اظ اطویٌبى ٍ وطیسُ ثطالى ذط آهطیىب التػبز زض ضوَز ٍلَع احتوبل ذػَظ زض ثسثیٌبًِ ّبیظًیگوبًِ ٍ سٌبضیَّب ّوِ ثِ NFP اذیط گعاضش اًتطبض•

 ّبیزاضایی ثطای تمبضب وبّص ٍ سْبم ثبظاضّبی هبًٌس پصیطضیسه ّبیزاضایی ثطای تمبضب افعایص ثِ هٌجط تَاًسهی ّویطِ ّوچَى وطَض ایي التػبزی ضضس

 .گطزز طال ّوچَى سطهبیِ پٌبّگبُ
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 ثطای اهي هحیط یه ایجبز سبظظهیٌِ ٍ ثَزُ ثْطُ ًطخ ٍ تَضم افعایص احتوبل وبّص اظ گصاضاىسطهبیِ اطویٌبى ًطبًگط ػوالً لطضِ اٍضاق ثبظزُ ًطخ وبّص•

 زچبض هستوَتبُ زض حسالل طال ثطای تمبضب وطص لطؼبً اهٌی، ٍ آضام هحیط چٌیي زض .ثبضسهی سْبم ّوچَى ضیسىی هبلی ّبیزاضایی زض گصاضیسطهبیِ

 .ذَاّسضس افت

 

 اظ ضتبثی ّیچ ثؼسی ًطست زٍ یىی ثطای ثْطُ ًطخ افعایص زض FOMC تب ذَاّسضس ثبػث Brexit تحمك ٍ یىسَ اظ سبػتی زستوعز هیبًگیي افعایص ػسم•

   .ذَاّسضس سْبم ثبظاضّبی سوت ثِ طال اظ تمبضب زٍثبضُ چطذص ثبػث التػبزی ضضس تساٍم ّوطاُ ثِ هسئلِ ّویي ٍ ًسّس ًطبى ذَز

 

 اًتظبض ،Brexit تحمك اظ پس اذیط ضٍظّبی زض وِ وٌین اضبفِ ثبیستی ّستٌس، جوؼِ ضٍظ NFP گعاضش اًتطبض اظ هتبثط ظیبزی حس تب وِ یبزضسُ ػَاهل جع ثِ

 ضبّس هَاضز اظ ثسیبضی زض ثلىِ ًطسُ هحمك تٌْب ًِ ػوالً پصیطضیسه هبلی ّبیزاضایی ٍ سْبم ثبظاضّبی ضسیس سمَط ثط هجٌی طال ذطیساضاى اظ ثسیبضی ثسثیٌبًِ

 ضبّس زٍثبضُ ضسیس ًعٍل ضٍظ 2 اظ پس لٌسى FTSE سْبم ضبذع هثبل ثطای .اینثَزُ پطسیّوِ ًتبیج اػالم اظ لجل سطَح ثِ ًسجت ّبزاضایی ایي ثْبی افعایص

 ّبًگطاًی وبّص ٍ پصیطیضیسه جَ ثطگطت اظ زیگط هثبلی زض .است ًوَزُ تجطثِ ضا ضضس زضغس 10 اظ ثیص وٌَى تب غٍئي 27 اظ وِ طَضی ثِ ثَزُ تمبضب ثطگطت

 تب غٍئي 24 تبضید اظ گصاضی،سطهبیِ ّطاس ٍ ضیسه زهبسٌج ػٌَاى ثِ وِ وٌین اضبضُ تَاًینهی VIX ضبذع ضسیس وبّص ثِ ،Brexit پیبهسّبی ذػَظ زض

 ٍ التػبزی جسی ّبیثحطاى ٍلَع اظ هبلی ثبظاضّبی ّطاس ٍ ثین گًَِ ّط ٍجَز ػسم ًطبًگط ػوالً وِ است ضسیسُ سطَحی ثِ ٍ زاضتِ افت %50 حسٍز وٌَى

 ثطای تمبضب وبّص ضبّس آیٌسُ ضٍظّبی زض وِ ثبضین زاضتِ اًتظبض تَاًینهی طال، ثطای تمبضب ضضس ثب گطیعیضیسه هیبى ضسُ اثجبت اضتجبط ثِ تَجِ ثب ٍ زاضز هبلی

 .ثبضین ظضزضًگ فلع
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  ضبذع ثِ هطثَط ًیع پبییي چبضت ٍ S&P ضبذع ثِ طال ًسجت ًوبیطگط ثبال چبضت آى زض وِ زاز لطاض هحبسجِ هجٌبی ضا ظیط ًوَزاض تَاىهی ذػَظ ایي زض

VIX ثبضسهی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اًتظبض وِ است طجیؼی ایي ثط ثٌب ٍ است ثَزُ VIX گطیعیضیسه ضبذع ضضس ػوالً S&P ضبذع ثِ طال ًسجت افعایص هحطن پیساست، ًوَزاض زض چٌبًچِ

 افعایص همبثل زض طال ثطای تمبضب وبّص هؼٌبی ثِ ػوالً وِ یبثس وبّص S&P ضبذع ثِ طال ًسجت اذیط، ضٍظّبی زض VIX ضبذع ضسیس افت ثب ثبضین زاضتِ

 .گطزز تلمی طال فطٍش ٍ سْبم ذطیس تَاًسهی هؼبهالتی ضاّجطز یه لصا .ذَاّسثَز سْبم ثطای تمبضب
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 یىپبضچگی ٍ ّوبٌّگی فبلس ٍ ًبّوگَى ظیبزی حس تب زالض آتی هسیط ایجبزضسُ پصیطیضیسه جَ ثِ تَجِ ثب وِ ضسسهی ًظط ثِ زالض، آیٌسُ هسیط ذػَظ زض اهب

 یي ذػَغبً ٍ زیگط اضظّبی ثطاثط زض ٍ ضؼف زچبض وبًبزا زالض ووتطی حس تب ٍ ًیَظیلٌس زالض استطالیب، زالض هبًٌس پطثبظزُ اضظّبی ثطاثط زض زالض وِ طَضی ثِ ثبضس

 Brexit تحمك یىی وِ زالض اًساظچطن ضٍی تبثیطگصاض هٌفی ػبهل 2 اظ وِ زاضت تَجِ ثبیستی ذػَظ ایي زض .گطزز ّوطاُ تمبضب ضضس ثب سَییس فطاًه ٍ غاپي

  همبهبت سبظیتػوین زض ثیطتطی ٍظى اتفبلبً وِ – ػبهل یه ػوالً اذیط، هبُ 2 زض اضتغبل حَظُ اظ ضؼیف آهبضّبی اًتطبض وِ زیگطی ٍ ثَزُ آى پیبهسّبی ٍ

FOMC سبذتبض زضٍى زض پَلی اًمجبؼ سیبست پیگیطی َّازاضاى تطغطیح ًظط اثطاظ ضبّس ثؼس ثِ ایي اظ لصا ٍ ضفتِ هیبى اظ ولی تمطیجبً طَض ثِ – زاضز FOMC 

 .ثَز ذَاّین
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 نتیجه گیری

 ثبػث وِ غٍئي هبُ زض ضغل ّعاض 287 ایجبز .است ضسُ هتحسُ ایبالت التػبز اًساظچطن ذػَظ زض ّبًگطاًی ضسیس وبّص ثبػث اذیط NFP هثجت گعاضش اًتطبض

 هَجت پَیبیی ٍ ضضس هسیط ازاهِ ثطای آهطیىب التػبز تَاى ثِ ضا اػتوبز تَاًسهی ضسُ ذَز ثلٌسهست هیبًگیي سطح اظ ثبالتط ثِ ایجبزضسُ هطبغل هیبًگیي ثبظگطت

 افعایص ثبػث وِ ضسُ پصیطیضیسه جَ هالحظِ لبثل افعایص ثبػث Brexit هسئلِ هٌفی پیبهسّبی ذػَظ زض ّبًگطاًی وبّص ثب هسئلِ ایي تطویت .ثطَز

 اضظّبیی ًیع ٍ طال جولِ اظ سطهبیِ ّبیپٌبّگبُ ثطای تمبضب وبّص ٍ یىسَ اظ پطثبظزُ اضظّبی ٍ سْبم هبًٌس پصیطضیسه هبلی ّبیزاضایی ثطای تمبضب اًساظچطن

 اضظّبی ثطاثط زض ذػَغبً زالض زض هالیوی غؼَزی ضًٍس آیٌسُ ضٍظّبی زض وِ است ایي ّوچٌبى هب اًتظبض هیبى ایي زض .ذَاّسضس سَییس فطاًه ٍ یي چَى

 .یبثس ازاهِ ٍ گطفتِ ضىل فطاًه ٍ یي هبًٌس گطیعیضیسه

 متحده ایاالت اشتغال گزارش تحلیل



 سلب مسئولیت

 ٍ تىٌیىبل حَظُ زض ضا ذَز ّبی تحلیل ضٍظاًِ ضىل ثِ هبلی ثبظاضّبی ثِ ای حطفِ ًگبُ ٍ گطی تحلیل ًَیي ّبی سجه گستطش ضاستبی زض  Cyclical Waves گطٍُ

  زاضتِ ضا الظم زلت هَضزًظط ّبی ضیسه ذػَظ زض ثبیس هربطت ثبضس زاضتِ ٍجَز ذطبّبیی است هوىي ًگبُ ًَع ٍ تحلیل اضائِ زض ایٌىِ ثِ ًظط زّس هی اضائِ فبًساهٌتبل

 .ًساضز تحلیل اظ وٌٌسگبى استفبزُ ٍ هربطجیي ظیبى ٍ سَز ذػَظ زض هسئَلیتی ّیچ  Cyclical Waves گطٍُ .ثبضس

جوالی 8هفته منتهی به   تحلیل بنیادین هفتگی 


