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تحلیل :ضبخع احسبسبت اقتػبدی هَسسِ  ZEWدر آلوبى ثب یک جْص قبثل هالحظِ ثِ سغح ثبالی  19.2ثزای هبُ صٍئي غؼَد کزد کِ ثبالتزیي سغح اس آگَست سبل  2015ثِ ایي
سَ هیثبضذ .رضذ ایي ضبخع کِ ًظزات هتخػػیي هبلی ٍ سزهبیِگذاری آلوبًی را رغذ هیکٌذً ،طبًگز تحلیل هثجت ایي کبرضٌبسبى رٍی اقتػبد آلوبى ٍ تَاًبیی آى ثزای تذاٍم رضذ ٍ

رًٍق هیثبضذ .ضبخع ٍضؼیت فؼلی اقتػبدی ًیش ثب غؼَدی ٍ 1.4احذی اس  1.4ثِ  54.5رسیذُ است .ضبخع هزثَط ثِ حَسُ ارٍپب ًیش ثب رضذ ٍ 3.4احذی ثِ  20.2رسیذُ است.
ًگزاًی ػوذُ آلوبًیّب ،اٍضبع اقتػبد جْبًی ٍ ًیش اثْبهبت هَجَد در خػَظ ّوِپزسی  23صٍئي جذایی ثزیتبًیب اس ارٍپب هیثبضذ.
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تاثیز باساری :تقًیت یًري
هغبثق ثب تحلیلّبی پیطیي خَد ثز ایي ثبٍرین کِ ٍضؼیت ثٌیبدی اقتػبدی در ارٍپب ثِ عَر ػبم ٍ آلوبى ثِ عَر خبظ ثسیبر ثْتز اس چیشی است کِ اس ظَاّز اهز ثز هیآیذ ٍ در غَرتی کِ
ًتیجِ ّوِپزسی  23صٍئي در ثزیتبًیب ثِ ًفغ هبًذى در ارٍپب ثبضذ – کِ تخویي هب ًیش ّویي است – ثِ احتوبل فزاٍاى ضبّذ ایجبد سهیٌِ غؼَد هٌبسجی در ًزخ ثزاثزی یَرٍ ثِ اغلت ارسّب
خَاّین ثَد.
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گشارش -6ماٍَ رییس فذرال رسري بٍ کمیتٍ باوکی سىا
تحلیل :ضت گذضتِ خبًن جٌت یلي – رییس فذرال رسرٍ ایبالت هتحذُ – گشارش -6هبِّ فذرال رسرٍ را تقذین کویتِ ثبًکی سٌبی آهزیکب ًوَدٍ .ی عجق رٍال هؼوَل اثتذا ثِ تطزیح
ًظزات خَد ٍ ثبًک هتجَعاش در خػَظ ٍضؼیت فؼلی اقتػبد ایبالت هتحذُ ٍ چطناًذاس آى پزداخت ٍ سپس ثب تججیي سیبست پَلی فذرال رسرٍ ٍ هسیز آى گشارش خَد را ثِ پبیبى ثزد.
يضعیت فعلی اقتصاد آمزیکا
در حَسُ ٍضؼیت فؼلی اقتػبد آهزیکب ٍ در خػَظ اضتغبل ،خبًن یلي گفت کِ ػلیزغن ایٌکِ اس سهبى گشارش قجلی تب کٌَى اقتػبد آهزیکب ّوچٌبى ثِ حزکت خَد ثِ سوت اضتغبل کبهل
اداهِ دادُ است ،اهب اس سزػت پیطزفت ثبسار کبر کبستِ ضذُ ٍ ّویي هسئلِ رٍیکزد احتیبطآهیش فذرال رسرٍ را تَجیِ هیکٌذ .در ایي خػَظ خبًن یلي اضبفِ کزدُ کِ هیبًگیي هطبغل
ایجبدضذُ در هبُّبی آٍریل ٍ هی ثِ ّ 80شار ضغل در هبُ – ٍ ثب احتسبة اػتػبة کبرکٌبى  Verizonثِ ّ 100شار ضغل – کبّص یبفتِ است .ایطبى تبکیذ کِ کبّص ًزخ ثیکبری ثِ
 %4.7ثیطتز ًتیجِ هطبرکت پبییيتز ًیزٍی کبر ثَدُ ٍ ثقیِ هؼیبرّبی هْن در ایي خػَظ ّوچَى سغح ًیزٍی کبر دلسزد ٍ ًیش افزاد دارای هطبغل پبرٍُقت کِ جَیبی هطبغل توبمٍقت
ّستٌذ ثبالتز اس سغَح قجل اس ٍقَع ثحزاى ثشرگ سبلّبی  2009 ٍ 2008هیثبضذ .ثب ایي حبل خبًن یلي تبکیذ کزد کِ ًجبیستی ثِ یک یب  2گشارش ٍسى سیبدی داد ٍ ًطبًگزّبی دیگز

ثبسار کبر ّوچٌبى ًطبًگز پیطزفت ثبسار کبر در ایبالت هتحذُ هیثبضٌذ .در ایي خػَظ خبًن یلي ثِ ثزٍس ًطبًِّبیی – ّز چٌذ غیزقغؼی – هجٌی ثز تطذیذ آٌّگ افشایص دستوشدّب اضبرُ
ًوَد .در ًْبیت ایطبى تبکیذ کزد کِ فذرال رسرٍ ثِ دقت آهبرّبی هزثَط ثِ اضتغبل را سیزًظز خَاّذداضت تب ثجیٌذ کِ آیب – هغبثق ثب ًظز ایي ثبًک – کبّص اخیز رضذ اضتغبلسایی در
آهزیکب هَقتی ثَدُ است یب خیز.
در حَسُ رضذ اقتػبدی ،خبًن یلي ثِ ًبهَسٍى ثَدى ًزخ رضذ اقتػبدی آهزیکب در هبُّبی اخیز اضبرُ کزدٍ .ی گفت کِ ًزخ رضذ  GDPآهزیکب در -3هبِّ ًخست در هقیبس سبالًِ تٌْب
 %0.75ثَدُ است کِ ضؼف رضذ اقتػبدی در ثیزٍى اس آهزیکب ،آسیت دیذى غبدرات اس رضذ ثْبی دالر ٍ ضزثِ خَردى ثخص اًزصی اس کبّص ضذیذ ثْبی ًفت کِ اس هیبًِ سبل  2014آغبس
ضذُ اس ػَاهل اغلی ایي ًزخ رضذ ًبسل  GDPثَدُ است .ثب ایي حبل تبکیذ ضذُ کِ حتی ثیزٍى اس ثخص اًزصی ًیش ضبّذ ضؼف غیزهٌتظزُ سزهبیِگذاری کستٍکبرّب ثَدُاین .ػلیزغن ایي
ضؼف در -3هبِّ ًخستً ،طبًگزّبی هَجَد حکبیت اس تقَیت قبثل هالحظِ فؼبلیتّبی اقتػبدی در -3هبِّ دٍم هیکٌذ کِ ًبضی اس افشایص قبثل هالحظِ در درآهذ قبثل تػزف
ضْزًٍذاى ٍ تذاٍم تبثیزات افشایص ثزٍت خبًَارّبی آهزیکبیی هیثبضذ.
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در حَسُ هسکي ًیش ثِ تذاٍم رضذ ٍ احیبی تذریجی در ایي ثخص کِ ًبضی اس افشایص درآهذّب ٍ ًیش ًزخّبی پبییي اػتجبرات هیثبضذ اضبرُ ضذُ است.
در خػَظ هػزف ،خبًن یلي ثِ افشایص هػزف خبًَارّب اضبرُ کزدُ کِ ّوزاُ ضزایظ ثٌیبدیي هَجَد ثبػث هیضَد تب ایطبى ًسجت ثِ تذاٍم رضذ ثبسار کبر ٍ ًیش اقتػبد آهزیکب ثِ عَر کلی
در سبلّبی آتی خَشثیي ثبضذ .سیبست پَلی حوبیتی ،ثْبی ًبسل ًفت ٍ تذاٍم ثْجَد ثبسار کبر ثبػث اداهِ یبفتي جزیبى افشایص درآهذّب ٍ ًتیجتبً هػزف ،حوبیتی ضذى سیبست هبلی
دٍلت ٍ ًیش ثْجَد آتی ضزایظ اقتػبد جْبى ثِ دلیل سیبستّبی پَلی حوبیتی اس ػَاهل ایي خَشثیٌی خبًن یلي هحسَة هیضَدً .تیجِگیزی خبًن یلي اس ایي ًظز خَشثیٌبًِ ایي است

کِ  FOMCهیتَاًذ ثِ افشایص تذریجی ًزخ ثْزُ دست ثشًذ در حبلی کِ اقتػبد آهزیکب ثب آٌّگ هالیوی ثِ رضذ خَد اداهِ دّذ ٍ ثبسار کبر ًیش ّوچٌبى تقَیت ثطَد.
در حَسُ تَرم ،خبًن یلي اضبرُ کزد کِ ػلیزغن رضذ سغح ًزخ تَرم – ثز حست  –PCEثِ سغح  %1تب آٍریل سبل جبری کِ پیطزفت قبثل هالحظِای ًسجت ثِ سبل گذضتِ ثِ ضوبر هی-
رٍد ،ایي ًزخ ّوچٌبى فبغلِ سیبدی ثب ًزخ هغلَة  FOMCدر هحذٍدُ  %2دارد .ػَاهل اغلی ػذم تحقق ًزخ تَرم هغلَة ثِ کبّص قجلی در ثْبی ًفت ٍ ًیش کبّص ثْبی ٍاردات ثبسهی-
گزدد ٍ ًزخ رضذ ضبخع پبیِ تَرم حذٍد  1تب  1.5درغذ ثَدُ است .در هیبى هذت FOMC ،اًتظبر دارد کِ ثب اس هیبى رفتي تبثیز ػَاهل گذرا ٍ تقَیت ثیطتز ثبسار کبرً ،زخ تَرم ثِ
هحذٍدُ  %2ثبسگزدد.
در حَسُ ریسکّب ٍ اثْبهبت رٍثزٍی اقتػبد آهزیکب ،خبًن یلي ثِ آخزیي گشارشّبی ضؼیف ثبسار کبر ٍ ضؼف سزهبیِگذاری کستٍکبرّب اضبرُ کزد کِ هوکي است ثبػث ایجبد ٍقفِ در رضذ
اقتػبدی ضًَذ .افشٍى ثز ایي ٍ ػلیزغن خَشثیٌی خبًن یلي ًسجت ثِ چطناًذاس اقتػبدی ثلٌذهذت آهزیکب ،ایطبى ثِ احتوبل تذاٍم ػذم افشایص ثْزٍُری در آیٌذُ ٍ ًیش ثبقی هبًذى آسیت-
پذیزیّبی اقتػبد جْبى اضبرُ ًوَد کِ در ایي هیبى ثحث چبلصّبی رٍثزٍی چیي در هسیز ضیفت اقتػبدش اس یک اقتػبد ثب رضذ هجتٌی ثز غبدرات ثِ یک اقتػبد هجتٌی ثز هػزف
داخلی ًقص ثزجستِای در سخٌبى خبًن یلي داضت .در خػَظ جَ ریسکپذیزی ًیش خبًن یلي ثِ ّوِپزسی جذایی ثزیتبًیب اس اتحبدیِ ارٍپب اضبرُ کزد کِ اس دیذ ایطبى پیآهذّبی

اقتػبدی قبثل تَجْی خَاّذداضت .ایٌْب دالیلی ّستٌذ کِ ثِ ثبٍر خبًن یلي کویتِ  FOMCرا هججَر ثِ رغذ دقیق تحَالت اقتػبدی ٍ هبلی جْبًی ٍ پیآهذّبی آى رٍی فؼبلیتّبی
اقتػبدی ،ثبسار کبر ٍ تَرم داخلی ایبالت هتحذُ هیکٌذ.
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سیاست پًلی
در هْوتزیي ثخص سخٌبى خَد خبًن یلي ثِ ثحث سیبست پَلی پزداخت ٍ تبکیذ کزد کِ در راستبی تحقق اّذاف دٍگبًِ  FOMCدر تحقق اضتغبل کبهل ٍ ًزخ تَرم  2درغذی ،ایي
کویتِ ّوچٌبى سیبست پَلی خَد را ثِ غَرت حوبیتی ًگبُ داضتِ است .رٍیکزد هحتبعبًِ ً FOMCبضی اس ثزرسی دقیق ضزایظ کلی اس جولِ تَرم پبییيتز اس ّذف ،سیگٌبلّبی دٍگبًِ
اس ثبسار کبر ٍ ًیش رضذ اقتػبدی آهزیکب داًستِ ضذُ است .ثِ گفتِ خبًن یلي ،اداهِ افشایص تذریجی ًزخ ثْزُ هٌَط ثِ حػَل اعویٌبى اس ثزگطت ًزخ رضذ اقتػبدی ثِ ًزخ رضذ هالین ٍ
اداهِ تقَیت ثبسار کبر ٍ حزکت تَرم ثِ سوت ّذف  2درغذ داًستِ ضذُ است.
ثِ گفتِ خبًن یلي کویتِ ّ FOMCوچٌبى ثز ایي ثبٍر است کِ ضزایظ اقتػبدی ثْجَد یبفتِ ٍ هسیز اقتػبد ثِ گًَِای خَاّذثَد کِ غزفبً یک افشایص تذریجی در ًزخّبی ثْزُ را علت
خَاّذکزد .افشٍى ثز ایي ،ریسکّبی هتَجِ اقتػبد آهزیکب ثِ گًَِای ػول هیکٌٌذ کِ ًزخّبی ثْزُ ثبیستی ثزای هذتی پبییيتز اس هیبًگیي ثلٌذهذت خَد ثبقی ثوبًٌذ .هحذٍدیتّبی
ًبضی اس تحَالت اقتػبدی ٍ هبلی در ثیزٍى اس آهزیکب ٍ رضذ ًبچیش ثْزٍُری اس جولِ دردسزّبی پیصرٍی اقتػبد آهزیکب هؼزفی ضذُاًذ .ثِ گفتِ خبًن یلي ،اغلت اػضبی  FOMCثز اسبس
ایي ٍاقؼیبت ثز ایي ثبٍرًذ کِ ًزخ ثْزُ هٌبست در اًتْبی سبل  2016کوتز اس  ٍ %1در اًتْبی سبل  2017کوتز اس  %2خَاّذثَد.
در ثخص دیگزی اس سخٌبى خَد خبًن یلي اضبرُ کزد کِ سیبست پَلی ثب تَجِ ثِ ٍجَد اثْبهبت ٍ ػذماعویٌبى در اقتػبد ثز اسبس یک هسیز اس پیص تؼییي ضذُ حزکت ًویکٌذ ٍ لذا
تخویيّبی سدُ ضذُ تَسظ اػضبی  FOMCثزای ًزخ ثْزُ یک عزح اس پیص تؼییي ضذُ ثزای هسیز آیٌذُ سیبست پَلی ثِ ضوبر ًویرٍد .هسیز ٍاقؼی سیبست پَلی ثِ گفتِ خبًن یلي ثِ
تحَالت اقتػبدی ٍ هبلی ٍ تبثیزات آى رٍی چطناًذاس اقتػبد ٍ ریسکّبی هَجَد ثستگی دارد ٍ ًْبیتبً کویتِ  FOMCثز اسبس رسبلت ًْبدی خَد در راستبی تحقق ثجبت قیوتی ٍ
اضتغبل کبهل حزکت خَاّذکزد.
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تاثیز باساری :مطزيط ضذن افشایص بیطتز وزخ بُزٌ بٍ  NFPماٌ صيئه
ثب ایي هَاضغ خبًن یلي هطخع هیضَد کِ گشارش  NFPهبُ صٍئي کِ در  8جَالی هٌتطز هیضَد ػوالً تبثیز اغلی را رٍی هسیز سیبست پَلی  FOMCخَاّذگذاضتً .تیجِگیزی خبًن
یلي ایي است کِ فؼالً هسیز رضذ اقتػبدی آهزیکب هقذاری ثب اثْبم رٍثزٍ است کِ ثخص ػوذُ ایي ػذم اعویٌبى ًبضی اس گشارشّبی اخیز ثبسار کبر آهزیکب است کِ هیبًگیي هبّبًِ ایجبد
هطبغل را اس ّ 200شار ثِ ّ 100شار کبّص دادُ است .لذا هغبثق ثب تحلیل پیطیي خَد ثز ایي ثبٍرین کِ دالر تب هقغغ  8جَالی ثِ تضؼیف ًسجی ٍ فزسبیطی خَد اداهِ خَاّذداد ٍ ثبسار
هٌتظز گشارش  NFPهٌتطزُ در  8جَالای ثبقی خَاّذهبًذ .در ایي هیبى ًتیجِ ّوِپزسی  23صٍئي ًیش اس اّویت سیبدی ثزخَردار است ٍ در غَرتی کِ ثزیتبًیب در ارٍپب ثبقی ثوبًذ یکی اس
ریسکّبیی کِ خبًن یلي ثزضوزدُ اس هیبى خَاّذرفت ٍ دست  FOMCثزای افشایص ًزخ ثْزُ ثبستز خَاّذضذ.
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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 خغبّبیی ٍجَد داضتِ ثبضذ هخبعت ثبیذ در خػَظ ریسک ّبی هَردًظز دقت السم را داضتِ
ثبضذ .گزٍُ ّ Cyclical Wavesیچ هسئَلیتی در خػَظ سَد ٍ سیبى هخبعجیي ٍ استفبدُ کٌٌذگبى اس تحلیل ًذارد.

