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شاخص  PMIبخش خذماتی نیوسیلنذ
عذد شاخص در ماه گذشته57.8 :
عذد اعالم شذه56.9 :
تحلیل :ثخص خذهبتی ًیَسیلٌذ ّوچٌبى ثِ رضذ قذرتوٌذاًِ خَد اداهِ هیدّذ .علیزغن کٌذ ضذى ظبّزی ضتبة رضذ در هبُ هی ًسجت ثِ آٍریل ثبیستی خبطزًطبى کٌین کِ ایي اهز ثِ
دلیل رضذ ضذیذ ضبخع  PMIثخص خذهبتی در هبُ آٍریل ًسجت ثِ هبُ هبرچ رٍی دادُ ٍ لذا طجیعی هیثبضذ .ایٌکِ سطح ضبخع ّ PMIوچٌبى ثبالی عذد  55هیثبضذ ًطبى اس رًٍق

قبثل هالحظِای در ثخص خذهبتی اقتػبد ًیَسیلٌذ دارد.

تفکیک ثخصّبی هختلف گشارش ً PMIطبى هیدّذ کِ در حَسُ کلیذی سفبرشّبی جذیذ ٍ فزٍشّ ،وچٌبى ضبّذ ثجت اعذاد ثبالی ّ 60ستین کِ ًطبى اس پتبًسیل تذاٍم رضذ
هٌبست در ثخص خذهبتی ًیَسلٌذ دارد .در حَسُ استخذام ًیش ضبّذ ثجت ثبالتزیي عذد اس ًَاهجز  2015ثِ ایي سَ ّستین کِ ثسیبر اهیذٍارکٌٌذُ ثِ ضوبر هیرٍد.
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اس عَاهل اغلی تذاٍم رضذ هٌبست ثخص خذهبتی ًیَسیلٌذ ثِ طَر خبظ ٍ اقتػبد ایي کطَر ثِ طَر عبم ،تطذیذ رًٍذ هْبجزت ٍ ًیش ٍرٍد گزدضگز ثِ ایي کطَر پیطزفتِ حَسُ اقیبًَسیِ
هیثبضذ .طجق آهبرّب ،در -4هبِّ ًخست سبل جبری حجن ٍرٍد گزدضگزاى خبرجی ثِ ًیَسیلٌذ ثِ هیشاى  %12رضذ داضتِ کِ ثسیبر قبثل هالحظِ است.

نمودار ماهانه تعذاد گزدشگزان خارجی به نیوسیلنذ

ّوچٌیي هْبجزت گستزدُ ثِ ًیَسیلٌذ ثبعث ضذُ تب جوعیت ایي کطَر در یک سبل هٌتْی ثِ هبرس  2016ثب رضذ قبثل هالحظِ  2.1درغذی ثِ  4.66هیلیَى ًفز ثزسذ.
اثز ایي افشایص جوعیت در حَسُّبیی ّوچَى هسکي ثِ غَرت ثزجستِای در حبل ثزٍس است ثِ طَری کِ ثبسار هسکي ًیَسیلٌذ ثِ ضذت در حبل تجذیل ضذى ثِ یک سهیٌِ داغ سفتِثبسی
هیثبضذ.
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اس دیگز ًکبت هثجت گشارش  PMIثخص خذهبتی ،رضذ ضذیذ ضبخع خزدُفزٍضی در هبُ هی ثبضذ کِ ثب غعَد ثِ سطح  ،61.2ثِ ثبالتزیي سطح خَد اس سهبى تذٍیي گشارشّبی  PMIدر
هبُ هی اس سبل  2007ثِ ایي سَ رسیذُ است.

نمودار ماهانه تعذاد گزدشگزان خارجی به نیوسیلنذ

تاثیز باساری :تقویت دالر نیوسیلنذ
چٌبًچِ ثبرّب در ّفتِّبی اخیز اضبرُ کزدُاین ،رًٍذ رضذ اقتػبدی در ًیَسیلٌذ ثسیبر هٌبست ثَدُ ٍ ثبستبة قذرتوٌذاًِ آى در رًٍذ قیوتی دالر ایي کطَر در ثبسار جْبًی تجبدالت ارسی را
طلت هیکٌذ .ثِ ثبٍر هب رًٍذ غعَدی ایي ارس کبالیی ّوچٌبى در چطناًذاس هیبىهذتی اداهِ خَاّذداضت ّز چٌذ کِ در کَتبُهذت ضبیذ عَاهل تکٌیکبلی ثبعث ایجبد یک ضٌبسبیی سَد
هختػز در ایي حَسُ ثطًَذ.
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سلب مسئولیت
گزٍُ  Cyclical Wavesدر راستبی گستزش سجک ّبی ًَیي تحلیل گزی ٍ ًگبُ حزفِ ای ثِ ثبسارّبی هبلی ثِ ضکل رٍساًِ تحلیل ّبی خَد را در حَسُ تکٌیکبل ٍ
فبًذاهٌتبل ارائِ هی دّذ ًظز ثِ ایٌکِ در ارائِ تحلیل ٍ ًَع ًگبُ هوکي است خطبّبیی ٍجَد داضتِ ثبضذ هخبطت ثبیذ در خػَظ ریسک ّبی هَردًظز دقت السم را داضتِ
ثبضذ .گزٍُ ّ Cyclical Wavesیچ هسئَلیتی در خػَظ سَد ٍ سیبى هخبطجیي ٍ استفبدُ کٌٌذگبى اس تحلیل ًذارد.

