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 به نام آنکه هرآنچه دارم از اوست

 سالم دوستان عزیزم.امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید

 م آمادگی میکیید بیییی  نید نرر آنالی  هست یه اعال

 در شروع می خوام تشکر کی  از دوستانی که در ای  مدت اکانت باز کردن و به جدیت تو بازار کار کردن

 سالم به تمام دوستان عزیزم

 سی خب دوستان جلسه ی پیش رو به معرفی شاخص های اقتصادی پرداختی  .ای  جلسه بری  شاخص هارو بهتر بشیا

 همونطور که میدونید ایاالت متحده مهمتری  کشور و تاثیرگذارتری  کشور در بازارهای جهانیه و دالر پایه ی ای  بازار

بر بازار جهانی داره بیابرای  بری   هر اتراقی در ای  کشور بیرته و دالر رو تحت تاثیر قرار بده ،تاثیر مستقی  بیابرای 

 ی اقتصاد ای  کشور رو بهتر بشیاس

 آنچه باید از اقتصاد آمریکا دانست
مستقی  خارجي، میادالت بازرگاني،  ایاالت متحده آمریکا به دلیل باال بودن حج  صادرات، واردات، سرمایه گذاري اقتصاد

  .معرفي مي شود همواره به عیوان موتور محرک اقتصاد جهاني

 

یکاري و باال بودن سطح تحقیقات و تداوم سرمایه گذاري داخلي نرخ ب ثابت بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلي، پایی  بودن

در کیار آن بدهي داخلي و  .مهمتری  ویژیگیهاي اقتصادي ایاالت متحده آمریکا در نید سال اخیر بوده است و خارجي از

 .دي آمریکاستروزافزون قیمت نرت از مهمتری  نگراني هاي اقتصا خارجي، افزایش هزییه هاي تامی  اجتماعي و افزایش

 تاریخچه

کشور شکل گرفته است. بر اساس تقسی   اقتصادي ایاالت متحده آمریکا تا حد بسیاري در رابطه با پیشیه تاریخي آن نظام

هرده  و هیجده  با محوریت کشاورزي، در سده نوزده  و نخستی  نیمه سده  بیدي تاریخي، اقتصاد آمریکا در سده هاي

 .با محوریت صیعت و از نیمه دوم سده بیست  با محوریت صیعت و خدمات بوده است بیست 

 2313شدید بازار بورس در سال  مي شود که با افت 2391بحران اقتصادي تاریخ معاصر آمریکا مربوط به دهه  مهمتری 

انه ها و به تیع آن بیکاري به ورشکستگي بسیاري از شرکت ها و کارخ شروع شد. رکود روبه افزایش در ای  دوران میجر

تولیدات آمریکا و تقاضاي جهاني  نرر در آمریکا شد. علت اصلي بوجود آمدن ای  بحران، عدم هماهیگي میزان میلیونها

 .براي محصوالت آمریکا بود

ه، و بانکي، تزریق پول به جامع وي که شامل اصالح سیست « طرح نوی  » روي کارآمدن فرانکلی  روزولت و اجراي  با

  .امریکا تا حدي بهیود یافت اصالح سیست  کشاورزي مي شد، وضعیت اقتصادي

 

رئیس جمهورهاي آمریکا، ایجاد شغلهاي جدید، کاهش تورم، کاهش بدهي  پس از جیگ جهاني دوم، سیاست اقتصادي همه

مثیت در بازرگاني خارجي  افزایش صادرات، افزایش سرمایه گذاري، موازنه هزییه ها و درآمدها و موازنه هاي دولت،

  .جدیت بیشتري همراه بوده است بوده است. ای  اقدامات در دوران کارتر و کلییتون با

 

کاالها  انقالب صیعتي با محوریت ف  آوري اطالعاتي، آمریکا از تولید بسیاري از و پس از دومی  12در ابتداي قرن 

متوجه عرصه هاي نوی  اقتصادي نموده  خصوصي خود را صرف نظر کرده و بخش بزرگي از سرمایه گذاري دولتي و

 .است

 نقش حکومت

سیاست اقتصادي حکومت آمریکا توسط وزارت خزانه داري، شوراي مشاوری  اقتصادي، اداره مدیریت و بودجه و وزارت 

  .بازرگاني تدوی  مي گردد

 

اقتصادي ساالنه و بهیود شاخصهاي مه   رشدبعد داخلي، هدف سیاستهاي اقتصادي حکومت آمریکا، حرظ و ارتقا نرخ  در

 .حکومت آمریکا، حرظ برتري اقتصادي ای  کشور در صحیه جهاني است اقتصادي است. در بعد خارجي، الویت

 بخشهاي گوناگون اقتصاد آمریکا

 کشاورزي و دامپروري*

ده  درصد از  6است. امروزه  یکي از پیشرفته تری  کشورها از نظر تولیدات کشاورزي و دامپروري در جهان آمریکا

ده  درصد از تولید  3مشغول به کار مي باشید و ای  بخش تولید کییده  نیروي کار آمریکا در بخش کشاورزي و دامپروري
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  .داخلي در ایاالت متحده آمریکا است ناخالص

 

 رآورده هاي داميدرصد از فروش ف 12کشاورزي از فروش فرآورده هاي کشاورزي و  درصد از کل درآمد بخش 49

 .توتون، میوه، گوشت و پییر در جهان است بدست می آید. ای  کشور دومی  تولید کییده گیدم و اولی  تولید کییده پییه،

 صیعت*

 2321طوریکه در سال  صیعت در آمریکا از سالهاي پس از جیگ داخلي با سرعتي سرسام آور آغاز شد. به پیشرفت

بسیار جلوتر از انگلستان بوده و در آن سال به بزرگتری  تولید  میلیون ت  زغال سیگ 111د ایاالت متحده آمریکا با تولی

  .مصرف کییده مس تیدیل گشت کییده نرت و

 

 ژاپ ، آلمان، انگلستان و فرانسه در دوره جیگ جهاني دوم، آمریکا را به یکه ای  روند رشد و در کیار آن نابودي اقتصاد

مالي، پولي و اقتصادي کلییتون رشد بي سابقه  با سیاستهاي 2331دیل کرد. صیایع آمریکا در دهه تاز میدان صیعت جهان تی

 درصد نسیت به زمان مشابه سال 1.1از رشدي معادل  1111ظرف سه ماه نخست سال  اي نمودند. میزان تولیدات صیعتي

  .برخوردار بوده است 1999

 

بخش اصلي  2331و  2391تي با محوریت ف  آوري اطالعات در دهه هاي صیع آمریکا با پشت سر گذاشت  دومی  انقالب

  .کرد گذاري خود را در زمییه تکیولوژي دیجیتال، الکترونیک و ارتیاطاتي متمرکز سرمایه

 

نرت خام، و تجهیزات هوافضا و ارتیاطاتي تشکیل مي دهد.  مهمتریت تولیدات صیعتي آمریکا را فوالد، موتور وسایل نقلیه،

 .جهان قرار دارد آمریکا به لحاظ تولید نرت در رتیه سوم و به لحاظ تولید گاز در رتیه دوم اکیون ایاالت متحدههم

 خدمات*

بوده است. امروزه زمییه هاي جدیدي  خدمات در اقتصاد آمریکا پس از جیگ جهاني دوم بطور مستمر در حال افزایش نقش

 .ي رایانه، گردشگري و ... به لیست خدمات ای  کشور اضافه شده استریز نون اطالع رساني، داده پردازي، برنامه

 تجارت بی  الملل

 .کشوري با ظرفیت هاي ایاالت متحده آمریکا سه  بزرگي در بازرگاني بی  المللي و اقتصاد سیاسي بی  المللي دارد

  .ل جهان قرار داردایاالت متحده آمریکا به لحاظ صادرات در رتیه سوم و به لحاظ واردات در رتیه او

 

 6درصد(، ژاپ  ) 21درصد(، نی  ) 21درصد(، مکزیک ) 11مشتریان صادرات اباالت متحده آمریکا را کانادا ) مهمتری 

  .تشکیل مي دهید (درصد 1درصد( و انگلستان ) 1درصد(، آلمان )

 

ا، هواپیما، قسمتهاي موتور وسایل نقلیه، سرمایه اي ) ترانزیستوره مهمتری  کاالهاي صادراتي آمریکا عیارتید از کاالهاي

بعدي مواد و تجهیزات صیعتي  درصد از صادرات را تشکیل مي دهد و در رده هاي 13تجهیزات ارتیاطي ( که  کامپیوتر و

  .درصد قرار دارند 21با حدود  درصد و کاالهاي مصرفي 12باالخص مواد شیمیایي با 

 

درصد(،  9درصد(، ژاپ  ) 22درصد(، مکزیک ) 26درصد(، کانادا ) 23نی  ) واردات آمریکا نیز بیشتر از کشورهاي

  .درصد( صورت مي پذیرد 5) آلمان

 

درصد آن مربوط به واردات  9درصد که  99از مواد و تجهیزات صیعتي با  مهمتری  کاالهاي وارداتي آمریکا عیارتید

 .درصد قرار دارند 91با  و کاالهاي سرمایه اي درصد 91مازوت است. در رده هاي بعدي کاالهاي مصرفي با  روغ 

 و اما برای شروع فاندامیتال باید نه کرد؟

سایت های مثل افیکس استریت یا افیکس  کارتون در روزهای تعطیل شییه و یکشییه باید گرفت  تقوی  اقتصادی هرته از اولی 

 ،باشه فکتوری و یا هر سایتی که باهاش راحتید

   اخیارو پیدا کردن مهمتری

 اخیار هر کشور یا میطقه ی یورو نی  ساعت بعد از بازگشایی اون بازار میتشر میشه

و معموال اخیار مختلف در تاریخ های مشخث اعالم میشه مثال خیر نرخ بیکاری آمریکا اولی  جمعه ی هر ماه میالدی اعالم 

 میشه

 Reaction Chains در فاندامیتال بحثی داری  به اس 
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 به ای  معیی که تمام شاخص های اقتصادی به  مرتیط هستید و همون بحث معروف اثر پروانه ای در اقتصاد

 و بحث جالب سیکل های تجاری که توسط دو اقتصاددان مطرح شده

 سیكل هاي تجاري
به مي كیید. برخي اقتصادي خود تجر و دیگر اقتصادهاي صیعتي مدرن، نوسانات قابل مالحظه اي را در فعالیت هاي آمریكا

 بیكاري ك  مي شود، در دیگر سال ها، اغلب صیایع با ظرفیتي بسیار پایی  كار از سال ها، اغلب صیایع رونق پیدا كرده و

 .مي كیید و بیكاري زیاد مي شود

 ركود یارا نوعا دوره هاي رونق و دوره هاي كاهش فعالیت هاي اقتصادي را  دوره هاي افزایش فعالیت هاي اقتصادي    

 .هاي اقتصادي را سیكل تجاري مي نامید كسادي مي نامید. تركیب رونق ها و ركودها، یعیي تركیب كاهش و افزایش فعالیت

كه در « سیكل هاي تجاري اندزه گیري»در كتاب  (wesly mitchell) و وسلي میچل (Arthur Burns) برنز آرتور

كردند. یكي از دیدگاه هاي اساسي برنز و میچل ای  بود كه شاخص  حلیلبه نگارش درآوردند، سیكل هاي تجاري را ت 2316

یابد، بلكه اشتغال نیز زیاد شده و  به همراه یكدیگر حركت مي كیید. در دوره رونق، نه تیها تولید افزایش مي هاي اقتصادي

 عت بسیار زیادي داشته باشد،جدید، افزایش مي یابید و در صورتي كه رونق سر بیكاري كاهش مي یابد. همچیی  طرح هاي

كاهش یافته، اشتغال ك  شده و بیكاري زیاد مي  تورم نیز افزایش مي یابد. در مقابل، در حی  ركود، تولید كاالها و خدمات

مي  یابید. در دوره قیل از جیگ جهاني دوم، نیز قیمت ها نوعا در حی  ركود كاهش شود. طرح هاي جدید نیز كاهش مي

كسادي ها، قیمت ها به افزایش خود ادامه مي دهید،  به ای  سو، در زمان 2311تورم، میري بود(. اما از دهه  یافتید، )یعیي

میچل، ركود را به  كیدتر از دوره رونق اتراق مي افتد. )یعیي نرخ تورم، كاهش مي یابد(. برنز و اگر نه ای  افزایش بسیار

ماه،  6هاي اقتصادي، به طور مستمر و حداقل براي حدود  ي از شاخصعیوان دوره اي تعریف مي كیید كه در آن، بسیار

 .كاهش مي یابید

ای  اساس، تعیی  مي شود. اوج  سیكل هاي تجاري به زمان تغییر جهت فعالیت هاي اقتصادي باز مي گردد و بر زمان

و خرده فروشي شروع به كاهش اساسي اقتصاد، از قییل اشتغال، تولید  سیكل، آخری  ماه قیل از آن است كه شاخص هاي

اقتصادي شروع به افزایش  حضیض )حداكثر ركود( ای  نرخه نیز به آخری  ماه، قیل از آنكه همی  شاخص هاي .نمایید

كلیدي اقتصاد غالیا در یك زمان واحد صورت نمي گیرد، لذا تعیی   كیید، اشاره دارد. از آنجا كه تغییر جهت شاخص هاي

 .ها لزوما تا اندازه اي ذهیي استحضیض  زمان اوج ها و

 دالیل ایجاد سیكل هاي تجاري

دلیلي نیز در رابطه با نرایي وقوع  به همان صورت كه هیچ قاعده و ترتییي در زمان سیكل هاي تجاري وجود ندارد،    

 قتصادي، كه غالیا بامیان اقتصاددان ها، ای  است كه یك میزان خاص فعالیت ا ای  سكیل ها وجود ندارد. دیدگاه رایج در

همیشه در آن سطح فعالیت باقي بماند.  عیوان اشتغال كامل به آن اشاره مي شود، وجود دارد كه اقتصادي مي تواند براي

نه به آن  دارد كه در آن، همه داده هاي فرآیید تولید مورد استراده قرار مي گیرند، اما اشتغال كامل، به سطحي از تولید اشاره

مرخصي بیشتر بیانجامد. اگر اقتصاد در اشتغال كامل  اتمام برسید، از میان بروند و یا به دستمزدهاي باالتر وشدت كه به 

رفته یا كمتر شود، نرخ  ثابت ماندن خواهد داشت و تیها در صورتي كه تولید از مقدار طییعي باالتر باشد، تورم گرایش به

خواهد داشت. اگر هیچ عاملي به اقتصاد خللي وارد نكید، سطح تولید  اهشتورم به صورت سیستماتیك گرایش به افزایش یا ك

افزایش دارد، مي تواند براي  كامل، كه به طور طییعي با افزایش جمعیت و كشف تكیولوژي هاي جدید، میل به اشتغال

د را به رونق تورمي برحسب آن بتوان گرت كه اشتغال كامل جاي خو همیشه ثابت بماند. هیچ دلیل خاصي وجود ندارد كه

 .به ركود خواهد داد یا

ایجاد مي شوند، كه آن را به باالتر یا پایی   ای  وجود، سیكل هاي تجاري به وقوع مي پیوندند، زیرا تغییراتي در اقتصاد با

 رونق هاي تورمي مي تواند به واسطه افزایش شدید مخارج عمومي یا خصوصي ایجاد .تر از اشتغال كامل مي رسانید

افزایش ندهد، آن گاه افزایش در تقاضا نه تیها  شوند، مثالاگر دولت مقدار زیادي را در یك جیگ هزییه كید، اما مالیات ها را

گردید. همچیی   خواهد شد، بلكه میجر به افزایش دریافتي خالص كارگران دفاعي نیز خواهد سیب افزایش تولید مواد جیگي

استراده از دستمزدهایشان خریداري كیید، زیاد خواهد شد و كل  ای  كارگران مي خواهید باتولید تمامي كاالها و خدماتي كه 

مصرف كییده ها را بر آن مي  باالتر از میزان طییعي خود خواهد رسید. به همی  طریق، موجي از خوش بییي تولید به سطح

هاي جدید مي سازند و ای  سیب خواهد شد كه بیابرای  شركت ها، كارخانه  دارد تا بیشتر از مقدار معمول خرج كرده و

كسادي مي توانید به واسطه عملكرد  با سرعتي بیش از حد طییعي و نرمال خود فعالیت كرده و رونق یابد. ركود یا اقتصاد

نشمگیر در مخارج دولتي یا موجي از بدبییي در میان مصرف كییده ها و شركت  وارونه همی  نیروها ایجاد شوند. كاهشي

 .سیب خواهد شد كه تولید همه انواع كاالها كاهش یابد ا،ه

رزرو به شدت براندازه و رشد موجودي  دیگر از دالیل احتمالي ایجاد رونق و ركود، سیاست پولي است. سیست  فدرال یكي

عامل  ه نوبه خودبهره در اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار مي دهد. نرخ هاي بهره، ب پول تاثیر گذاشته و لذا، سطح نرخ هاي

http://abcbourse.ir/


كه با نرخ هاي بهره باالروبه رو شود،  مهمي هستید و مخارج شركت ها و مصرف كییده ها را تعیی  مي كیید. شركتي

اگر  خود را به تعویق اندازد، زیرا هزییه استقراض پول بسیار باالست در مقابل، تصمی  مي گیرد كه ساخت كارخانه جدید

گاه وسوسه خواهد شد كه خانه جدیدي بخرد.  ه بتواند از پس پرداخت وام مسك  برآید، آننرخ بهره ك  بوده و مصرف كیید

 .كاهش یا افزایش نرخ بهره، سیب ایجاد رونق یا ركود شود بیابرای  فدرال رزرو مي تواند با

هر ماه وجود داره که اولی  جمعه Non farm Payroll یا NFPدوستان در راس سیکل تجاری مهمتری  خیر بازار ،

 میالدی اعاالم میشه

 پی رول به معیی فیش حقوقی ست

 حقوقی در بخش غیر کشاورزی شمارش فیش های

 دوستان اگر لطف کی  و تمرکز میو به  نزن  بسیار سپاسگزار میش 

 می خوام در مورد سیکل تجاری خیلی ملموس و واقعی فکر کیید

 و الیته ساده

 ه میرته نیه؟فکر کیید که در شرایط رکودی اتراقی ک

 تعدیل نیرو انجام میگیره و یا کاهش درآمد

 شاغل ما نه اتراقی براش میرته؟

 دوستان لطف میکیید جواب بدید؟

 

 تعدیل نیرو-

 شاغل احتماال تعدیل میشه-

 

  خاطره نیکویی

 دیگه؟

 

 تعدیل نیرو-

 

  خاطره نیکویی

 میرته بعد تعدیل نیرو یا کاهش درآمد؟خب برای شاغلمون نه اتراقی 

 

 بیکار میشه-

 باید دنیال کار بگرده یا کارهای غیر مرتیط با تخصصشو انجام بده-

 موافق همی  نظرم-

  درامدش ک  میشه-

 هزییه هاشو کیترل میکیه-

 

  خاطره نیکویی

 اولی  کار اییه که هزییه هاشو کیترل کیه

 و قیل از ای  اتراقی در ساختار اعتمادی شخص میرته

 اطمییانش به خرج کردن میاد پایی 

 شاخص اطمییان مصرف کییده پایی  میاد

Consumer confidence پایی  میاد 

 و به دنیال اون سید مصرف کییده ی کونک میشه

 پایی  میاد consumer price index یا Cpi بیابرای 

مشخصه ی اقتصاده کاهش پیدا کرده و  به دنیال اون ،خرده فروشی،عمده فروشی و....پایی  میاد و در نهایت تولید که و

 شاغل ما باز دنار کاهش درآمد میشه
 ام چرخه تاثیر میزارهبنابراین در اقتصاد حتی اگر یک دالر وارد این چرخه بشه یا خارج بشه در تم

به بررسی سیاستگزاری در مسایل  هرته یکیار اتراق میرته و 6که هر  FOMC meeting از مهمتری  خیرهای دیگه کیی

 تصمی  گیری میشهinterest rate مالی می پردازه و در مورد نرخ بهره یا

 نرخ بهره نشانگر سیاست کالن هر کشوره
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 Hike Rate ه ،نرخ بهره شروع به باال رفت  میکیهزمانیکه سیاست کالن ،انقیاضی باش

 Cut Rate   میارنین انیساطی باشه نرخ بهره رو پایو زمانیکه سیاست کال

 باقی میمونه Unchanged و زمانی نرخ بهره بدون تغییر

 دوستان نرخ بهره میتونه به شما کمک کیه تا مسیر حرکتی اقتصاد رو بدونید

 سیاست های اقتصادی دولت ها نرخ نوسان ارز متغیره با توجه به

ارزش یک ارزش پایی  میاد ،واردات  نرخ ارز پایییه و ما فکر میکیی  که اون ارز بی ارزشه .در صورتیکه زمانیکه گاهی

 میره.بیابرای  پایی  بودن ارز میتونه یه سیاست اقتصادی باشه اون کشور ک  میشه و صادرات باال

باال میره و ای  بستگی به سیاست  دالر نسیت به پوند پایی  میاد ،سرمایه گزاری انگلیسی توی ایاالت متحده زمانیکه نرخ

 اون زمان دو کشور داره

 الیته بیشتر دوستان در اقتصاد جزو اساتید هست 

بار در سال  9که که یه گزارش کوتاه از شرایط کیونی اقتصادیست  beige book یکی از اخیار دیگه ای که بسیار مهمه

 اعالم میشه

 جلسه ی امشب به پایان رسید.سپاس که همراه  بودید
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