
 چیست؟ TED Spread شاخص

 

 TED Spread وجود دارد که یکی از آنها (Risk appetiteو ریسک پذیريrisk aversion امروزه شاخص هاي متعددي براي تعیین وضعیت ریسک بازار (ریسک گریزي

 .می باشد.در این مقاله من به تشریح و نحوه استفاده ازاین شاخص می پردازم

 ED و T : خص را من به دو بخش تقسیم می کنمدر این شا TED ابتدا واژه

که قرارداد دالر اروپایی در  EuroDollar futures contractاز کلمه  ED که در اصل اوراق خزانه سه ماهه امریکا می باشد و کلمه Treasury Billاشاره به کلمه  T حرف

 .این دو ابزار مالی می باشد نیز تفاوت Spread بورس کاالي شیکاگو می باشد مشتق شده است. و واژه

 .سه ماهه تعیین می شود(LIBOR) توضیح اینکه دالر اروپایی بر اساس الیبور

و دالر اروپایی (الیبور سه ماه) که اوراق خزانه امریکا یک ابزار بدون ریسک  (T-Bill) عبارت است از تفاوت بین بازده اوراق خزانه سه ماه TED Spread بنابراین شاخص

 .بور دارایی ریسک می باشدو الی

 (4-2,5=1,5)پوینت  150درصد یا  1,5می شود TED Spread درصد باشد 2,5درصد باشد و بازده اوراق خزانه سه ماهه  4مثال:اگر ارزش دالر اروپایی (الیبور سه ماهه) 

 

 :چگونه استفاده کنیمTED Spreadاز

 

ارات افزایش یافته است (بعلت بحران مالی احتمال سوخت شدن وام زیاد شده است) بنابراین بانک ها براي ریسک اعتب در حال افزایش است  TED Spreadزمانیکه

جوم برده ه خرید اوراق خزانه هجبران ریسک نرخ بهره (منظور الیبور)بیشتري را از وام گیرنده (بانک دیگر) مطالبه می کنند و یا اینکه سرمایه گذاران از بازار سهام ب

 .ر کلی افزایش این شاخص نشان از کسادي اقتصاد دارداند.بطو

 

ریسک اعتبارات کاهش یافته است (بعلت بهبود شرایط مالی احتمال سوخت شدن وام کم شده است) و بانکها صرف کمتري  در حال کاهش است  TED Spreadزمانیکه

گذاران بعلت اینکه بازار سهام سود آوري بیشتر دارد اقدام به فروش اوراق خزانه خود می  را براي جبران سوخت وامی که داده اند مطالبه می کنند و یا اینکه سرمایه

 .کنند. بطور کلی کاهش این شاخص نشانه بالقوه از رونق اقتصادي می باشد

 

 .کلیک کنیداینجا براي مشاهده این شاخص 

 
http://www.macrotrends.net/1447/ted-spread-historical-chart 

http://www.macrotrends.net/1447/ted-spread-historical-chart
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ت مااقدابا و میگیرند را مالی یک شرکت ي تهارصوان نهاست. تحلیلگرآمالی ي تهارصوده از ستفا، ایابی شرکتهادر ارزمالی ان صلی تحلیلگري اهاهشیواز یکی 

 .نها میکنندآتحلیل و به تجزیه ام قدامقایسه 

 

  .ددسی گررکامل برر شرکت به طود حاشیه سوو ضعیت بدهی وش ، وفرو ضعیت تولید ، ویسک مالید آوري، رضعیت سود وتحلیل شرکتها سعی میشوو تجزیه در 

 

مالی یک شرکت ي تهارصوروي بر ه شدم نجاي اتحلیلهاو تجزیه ده از ستفاانند با امعامله با شرکت میتوف طراد فرران و ابستانکااران، سهامداز عم اشرکت ن ینفعاذ

  .هندار دقرآن ضعیت مناسبی با د را در وخو

 

مقابل در یا و به شرکت بدهند ي کمترر عتبااسعی میکنند ران یا بستانکاو کنند د خوم سهاوش به فرام قداست اممکن اران یسک مالی شرکت باال باشد سهامدرگر ا

  .طلب کنندي را رهی بیشتزدباد خوري ضعیت بستانکاو

 

 مالی ي تهارتحلیل صوو تجزیه اع نوا

 

  .دتقسیم میشودي تحلیل عموو تجزیه و فقی اتحلیل و تجزیه وه گردو مالی به ي تهارتحلیل صوو تجزیه 

  :فقیاتحلیل و تجزیه  (لفا

ات سنوت طالعاامالی با مقایسه دوره هر در موفقیت و میکند ن پایه بیا لسات طالعاي امالی بر مبنادوره چند اي بررا مالی ي تهارصوت طالعا، اتحلیلو تجزیه ع ین نوا

  . دند تقسیم میشوروسی ربراي و مالی مقایسهي تهارسته صودو دبه د خود و سی میشورقبل بر

  :ديتحلیل عموو تجزیه  (ب

و تجزیه ارد و ستاندامالی ي تهارصووه گردو به د و سی میشورلی برمارت صون همام قاارمالی نسبت به رت یک صورج در مندت طالعام اتمادي تحلیل عموو تجزیه در 

 . دمالی تقسیم میشوي تحلیل نسبتها

 انواع بحران

 

را  قتصاديکه شرایط و عوامل ابحران ها به شرایطی گفته می شود که روال عادي زندگی در یک کشور یا محدوده تغییر پیدا کند.در بازار ارز بحران هایی تاثیر گذار است 

http://pcmbrokers.org/pcmfileupload/
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 .دستخوش تغییر کند بحران ها یا اخباري که تاثیر اقتصادي نداشته باشند تاثیر خاصی بر نرخ ارز کشور مربوطه نمیگذارند

 

 :بحران ها به چهار دسته تقسیم بندي می شوند

 

ی گیرد. رتند از رشد اقتصادي ، تورم و یا استغال شکل مبحران اقتصادي: بحرانی که بر اساس نامساعد شدن شرایط اقتصادي بر روي یکی از سه رکن اقتصادي که عبا .1

اند بر روي ن به شدت می تواین بحران بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی به لحاظ کوتاه مدت یا بلند مدت بودن رفاه اقتصادي کل افراد جامعه را کم می کند. این بحرا

در ایاالت متحده آمریکا و در بخش اعتبارات بوجود آمد که کامال بر روي دیگر بخش هاي اقتصادي  2008ر سال نرخ ارز تاثیر گذار باشد. یکی از نمونه هاي اخیر بحران د

 .تاثیر عمیقی داشت و حتی این تاثیر منجر به انتشار بحران به دیگران نقاط جهان نیز شد

 

، سیل ، آتشفشان ، سونامی و غیره نمونه هاي بارزي هستند که در سالهاي اخیر از  بحران طبیعی: این بحران بر حسب شرایط طبیعی بوجود می آید. نمونه هاي زلزله .2

ر میان حلی می شود اما داین دست بحران بوجود آمده و بر نرخ ارز کشورهاي درگیر بحران تاثیر گذاشته است. این بحران در کوتاه مدت معموال منجر به تضعیف ارز م

 عیف ارز محلی ادامه نخواهد داشت و چه بسا تقویت ارز محلی به دو دلیل زیر ایجاد می شودمدت با برطرف شدن شرایط بحرانی تض

 

در شرایطی که بحران طبیعی در کشوري ایجاد می شود جریان سرمایه خارجی به سوي کشور مورد نظر می اید و تقاضا  :جریان سرمایه جدید به کشور درگیر بحران (الف

ا یارزهاي خارجی باال می برد. سرمایه مورد نظر یا بوسیله کمک هاي بین المللی از طرف کشورها یا سازمان هاي بین المللی وارد می شوند و براي ارز محلی را در مقابل 

 به دنبال سرمایه ناشی از بیمه هاي بین المللی که براي پوشش ریسک وارد می شوند ارز محلی تقویت می شود

 

، سرمایه گذاري هاي جدید و ایجاد بازارهاي جدید در کشور مورد نظر است. این دو موضوع در کنار یکدیگر منجر   رفتن میزان استغالدلیل دوم تقویت ارز محلی باال (ب

 به جلوگیري از روند تضعیف و در بسیاري موارد تقویت ارز محلی تقویت می شود

 

اقتصادي و اثرات آن بر روي شرایط اقتصادي مورد بررسی قرار بگیرد. به دلیل آنکه این بحران ها در  دیدگاه از باید ها بحران اینگونه:  سیاسی –بحران هاي احتماعی  .3

 کشورهاي صنعتی و پیشرفته چندان دامنه دار و وسیع نمی باشد اثر بسیار اندکی در بازار ارز ایجاد می کنند

 

یک دوره کوتاه مدت مثال در کمتر از یک ماه یا حداکثر سه ماه به اتمام برسند نه تنها تضعیف جنگ و تهدیدات تروریستی: کلیه جنگ ها و تهدیدات تروریستی که در  .4

به تضعیف ارز  شند کامال منجرارز محلی را به وجود نمی آورند بلکه تقویت ارز محلی را به همراه دارند. کلیه جنگ ها و تهدیدات تروریستی که بیشتر از سه ماه طول بک

 محلی می شوند

 ارزي  جنگ

 

 .ندکرداین موضوع چنان نقل محافل شده که رییس صندوق بین المللی پول و نیز بانک جهانی هم هشداري در مورد ریسک و خطرات چنین جنگی را گوشزد 

 

از سوي  دن سیل انالیزهاي رنگارنگبا توجه به اینکه براي مدتی مانند موضوع یونان در حشر و نشر با این به اصطالح جنگ خواهیم بود و نیز بزودي شاهد سرازیر ش

 .بزرگان و اسامی مشهور و اقتصاد دانان معروف خواهیم شد پس بهتر است از االن امادگی ذهنی براي برخورد با این مسئله داشته باشیم

 

ه ین سئواالت چرا و چگونه و کی و چه زمانی و چحاال ببینیم این جنگ چه معنایی دارد ؟طرفین این جنگ چه کسانی هستند؟ هدف این جنگ چیست؟....براي پاسخ به ا

  .کسی بهتر است ابتدا نظري به اغاز این بحث داشته باشیم

 

شکست  بد میتوان گفت بابدون شک مداخله بانک مرکزي ژاپن در بازار ارز براي کاهش ارزش ین نقشی مهم در بروز این موضوع داشت هر چند این مداخله اگر ادامه نیا

والتیو و ت مانیپاما بهانه خوبی براي اعتراض بسیاري از کشورها در زمینه مانیپوالسیون و مداخله به بازار ازاد بدست داد از طرف دیگر چنین امري مداخالروبرو شده 

امریکایی ها  داد و بهمین علتپایین نگه داشتن ارزش یوان چین را که بشکل سیستماتیک و کامال اشکار از سوي بانک مرکزي چین اجرا میگردید را بحق نشان می

http://abcbourse.ir/


 .بیشترین واکنش را نشان دادند

 

 .تیش صادرات اساما هدف این کار چیست؟منظور از جنگ ارزي کاهش مصنوعی و عمدي ارزش پول یک کشور در برابر کشورهاي دیگر بمنظور حفظ قدرت رقابت و افزا

 

اري کنند موجب ایجاد رقابت غیرعادالنه تجاري و تولید مشکالت جدي مانند افزایش بیکاري و کاهش طبیعی است که اگر در یک زمان کشورهاي زیادي اقدام به چنین ک

چنین  د حتی امکان تبدیلدرامد ملی براي رقباي تجاري خود خواهند شد که چنین امري باعث اعتراض و اقدامات تالفی جویانه و حتی انتقام جویانه این رقبا خواهد ش

 .قعی نیز وجود داردمسائلی به یک جنگ وا

 

رل راه هاي تجاري و یا یا کنتبا نگاهی موشکافانه به تاریخ جنگهاي جهان خواهید دید که تقریبا تمامی جنگها ریشه اقتصادي دارند.جنگها یا به خاطر کسب خاك بیشتر و 

ي کار بیشتر و نیز مانند جنگهاي دنیاي مدرن براي خروج از رکود اقتصادي بدست اوردن منابع و معادن و یا افزودن بر خراجگذاران و مالیات دهندگان و حتی براي نیرو

اهپوستان ارزان که همان سیو...براي مثال جنگهاي داخلی امریکا بیشتر از اینکه براي لغو برده داري باشد براي تامین نیروي کار ارزان جهت صنایع شمال بود.کارگر 

و امریکاي در حال صنعتی شدن نیاز مبرمی به این نیروي کار ارزان داشت.حتی جنگهاي دینی مانند جنگهاي صلیبی براي بودند در مزارع جنوب بکار گرفته میشدند 

 .خروج از بحران رکود اقتصادي قرون وسطی بود

 

ایی که استاندارد جنگهاي اقتصادي شده کشوره حاال زیاد از موضوع اصلی دور نشویم و برگردیم به بحث خودمان.متاسفانه امروزه استفاده از سالح ارزي مبدل به سالح

ن و برخی یا در این اواخر ژاپقدرت و یا تجربه چنین کاري را دارند بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم سعی در استفاده از این سالح خطرناك دارند امروزه نه تنها چین و 

 .ي مرکزي ارزش پول خود را در برابر ارزهاي دیگر کاهش داده اندکشورهاي دیگر بلکه خود امریکا توسط سیاستهاي مالی و پولی بانکها

 

ده و هرگاه ست اورشکی نیست که چین بزرگترین و عمده ترین مداخله کننده در کاهش ارزش پول خود محسوب میشود و از این راه امتیازات تجاري باور نکردنی بد

با  حتما و صد در صد و یا بزودي این کار را انجام خواهیم داد و یا"خاسته صرفا با وعده و وعیدهایی از قبیل فشارهاي بین المللی و صداي اعتراض بر علیه این سیاست بر

تالش در کاستن فشارهاي بین المللی نموده ولی روشن است که ارزش یوان باید بسیار بیشتر از این افزایش یابد تا حداقل  "افزایش کاذب و فرمالیته ارزش یوان 

 بی و حتی گذرا در رقابت و تجارت جهانی بوجود ایدتعادلی نس

 ادامه جنگ ارزي

 

امریکا با اتخاذ سیاست پمپاژ پول به سیستم سعی در جلوگیري از رشد هرچه بیشتر بحران نمود ولی بازهم قادر به انچه در نظر داشت  2008پس از بروز بحران در سال 

 .و بعضی کشورهاي دیگر در مورد ارزش پول خودشان بود نشد و یکی از علل مهم این امر هم سیاستهاي چین

 

گی و اتخاذ مرکزي با هماهن اما امروز وضع بگونه اي دیگر است اگر یادتان باشد در اخرین گردهمایی بانکهاي مرکزي بزرگ در امریکا قرار براین شد تا تمامی بانکهاي

 .نگذشت که فد راهی دیگر در پیش گرفت و جدا از دیگران کار خود را ادامه داد سیاستهاي مشترك براي خروج از بحران همکاري کنند اما دیري

 

ا میباشد و اگر کسی ت هبدون شک تالش در تحلیل و انالیز وضعیت موجود توسط چارت و حرکتهاي روزانه کاري ساده انگارانه و بیشتر در سطح چارتیستها و تکنیکالیس

 .است مجبور به ترك چنین مسائل سطحی و روزمره و ورود به دنیاي پر رمز و راز سیاست و اقتصاد بین المللی است واقعا نیاز به دانستن پشت پرده وقایع

 

وان رسید چنین افزایشی یک حرکت معمولی و ساده در بازار ازاد ارز بنظر نمیرسد و تنها میت 1.39به باالتر از سطح  1.26میدانید که در کوتاه مدت ارزش یورو به دالر از 

 .ریشه چنین حرکاتی را در عملیات مشترك فد و خزانه داري جستجو نمود

 

تریلیون دالر به اندازه کافی خزانه داري را با مشکالت جدي روبرو ساخت و تامین  1.6میلیارد دالر در اغاز بحران و رسیدن ان به  600افزایش کسري بودجه امریکا از 

 .هاي جدید مقدور است اما از سوي دیگر تنها منبعی که بتواند چنین ارقام نجومی را براي دولت امریکا تهیه کند فد استمالی چنین رقم بزرگی تنها توسط بدهی 
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ت ه صفر موجب هدایبدین ترتیب فد با خرید اوراق قرضه طویل المدت خزانه داري این کسري بزرگ را تامین خواهد کرد و از سوي دیگر به جهت نرخ بهره نزدیک ب

ریکا تولید در ام ایه گذاران به اوراق شرکتها و بخش خصوصی خواهد شد که این امر هم سرمایه جدیدي را براي شرکتها فراهم نموده و باعث افزایش استخدام وسرم

 خواهد شد

 

دوران ریاست جمهوري کندي انجام شده بود و بسیار خوب ایا این عملیات یک سورپریز و یک برنامه جدید و غیرمنتظره بود؟جواب نه.زیرا مشابه همین عملیات در .

اد و به زحمت پس از ن بیادم نیافتکسانی که با تاریخ اقتصادي امریکا اشنا باشند شاید به خاطر داشته باشند(با وجود اینکه کل عملیات در خاطرم بود اما هرچه کردم نام ا

در اثر کسري هاي بودجه که از سال  1960یک از نوشته هاي جدید نه نام و نه اشاره اي یافتم!)در سال کلی جستجو در اینترنت پیدا کردم اما نکته جالبتر اینکه در هیچ

نام گرفت بمرحله اجرا درامد و فد برخالف روال بجاي خرید اوراق کوتاه (operation twist) شروع شده بود اقتصاد امریکا وارد دوران رکود گردید و عملیات فد که 1951

کنه کاهش ماري شروع به خرید و جمع اوري قرضه هاي بلند مدت نمود و بدین طریق تفاضل و تفاوت بین بهره کوتاه مدت و بهره بلند مدت را به حداقل ممدت خزانه د

 .داد تا شاید بتواند از این راه سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاري در صنایع و بخش خصوصی نماید

 

 .پنجاه سال قبل و امروز تفاوتهاي بسیاري وجود دارد اما هدف و منطق و روش کار همان است (operation twist)یچ و تاب البته شکی نیست که بین پ

 

د فد انجام میشو ی توسطدر درجه اول باید هزینه هاي سرمایه اي را که بخش خصوصی میبایستی استفاده کند را کاهش داد و اینکار توسط باز پس گیري قرضه هاي دولت

یمت بوند (افزایش قو در نتیجه این عمل قیمت اوراق قرضه افزایش یافته و بازده کاهش میابد که در اینصورت کشش و جذابیتی براي سرمایه گذاران نخواهد داشت

ین امر سرمایه الزم براي جان همواره دلیل بر ترس و فرار از ریسک نیست!!) و بجاي خرید اوراق دولتی بسوي اوراق شرکتها و بخش خصوصی خواهند رفت و هم

 .بخشیدن به اقتصاد را فراهم خواهد کرد

 

موجود در بازار  ندهند مقدار بوندهايالبته این نکته را نیز در نظر داشته باشید که اگر فد شروع به جمع اوري اوراق نماید و بانکها عالقه خاصی براي خرید این اوراق نشان 

انیسم عرضه و تقاضا کاهش اوراق باعث افزایش بیشتر قیمت و افت بازده خواهد شد که این خود عاملی دیگر براي روي اوردن کاهش خواهد یافت و با عطف به مک

ر به بخش م و اعتبابا ندادن واسرمایه گذاران محتاط به اوراق بازده باال خواهد شد.البته ممکن است این وضعیت چندان براي بانکهاي خصوصی خوشایند نباشد زیرا بانکها 

الي خارجی سرمایه گذاري خصوصی پول ارزان و در واقع مفتی که از فد تامین میکردند را در خارج از کشور و بیشتر در بازارهاي درحال رشد و یا اوراق با بازده با

میدهند و یا در بورسهاي خارجی مشغول بورس بازي  به خلق اهللا وام مصرف و خرید %10تا  %3.5قرض میگیرند و با بهره  %0.1میکردند(این بانکها از فد با بهره 

 (!!!هستند.شما کجا چنین پول مفت و باداورده اي دیده اید انهم تریلیون دالري؟

 

دارند بطریقی  هو قدرتی کحتم دارم افزایش زیاد شاخصهاي بورس در کشورهاي در حال رشد و بالندگی را از نزدیک تعقیب میکنید؟) و امکان دارد این بانکها با نفوذ )

که با نکها مطرح میشود و اینمانع از اجراي موفقیت امیز این عملیات شوند و یا بنحوي چوب الي چرخ فد و خزانه داري بگذارند.ولی در اینجا موضوع دیگري براي این با

کاهش ارزش دالر موجب کاهش فشار ناشی از کسري بودجه و باعث  خروج سریع دالر از امریکا و سرازیر شدن ان در کشورهاي دیگر ارزش دالر بسیار کاهش یافته و این

ا فکر این موضوع ر تامین مقداري از این کسري میشود.همچنین کاهش ارزش دالر باعث افزایش صادرات و در نتیجه افزایش استخدام و رشد درامد ملی خواهد شد که

ید.تنها مشکلی که در این مورد وجود دارد ارزش دالر نسبت به یوان است که با وجود تالشهاي بسیار خواهیم د GDPمیکنم تا پیش از پایان سال در ارقام صادرات و 

ن مسئله بیش از ت اهمیت ایهنوز امریکا موفق به افزایش قابل قبول در ارزش یوان نسبت به دالر نگردیده و با توجه به اینکه بزرگترین حجم تجارت امریکا با چین اس

 پیش روشن است

ه عبارتند ارز مهم وجود دارد ک دانید که کشور امریکا بتنهایی بیش نیمی از تجارت جهانی و رشد اقتصادي دنیا را در دست خود دارد.در مثلث امریکا و اروپا و اسیا چهارمی

  .از دالر امریکا و یورو و ین و یوان در اسیا

 

یا در حال جنگ است؟ چندي پیش قبل وزیر خزانه داري امریکا سفري به چین در مورد افزایش ارزش خوب حاال چه کسی علیه چه کسی و یا کسانی اعالن جنگ کرده و 

وان را موده یعنی ارزش ییوان داشت و ژاپن با عرضه ین در مقادیر بسیار باال تالش در کاهش ارزش ین دارد و چین هم که خیلی وقت است ارزش یوان را به دالر پگ ن
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 .وابسته به دالر کرده

 

زي مدتهاست ا که جنگ اروب حاال برگردیم سر موضوع جنگ ارزي.باید به کسانیکه امروز درباره احتمال جنگ ارزي و یا شروع ان نطق پردازي میکنند صبح بخیر گفت چر

فته و ژاپن کار مداخله بانک مرکزیش را کاهش یا %10شروع شده ولی بقول معروف همه را اب میبره این تحلیلگران را خواب.ارزش دالر در عرض مدت کوتاهی بیش از 

ل قراردادها را برایتان نق تمام کرده و رویش دولیوان اب هم خورده و نخست وزیر چین در اروپا چندین قرارداد مامانی را امضاء کرده و در جیبش گذاشته(بعضی از این

استفاده خواهد شد.اوراق یونان را چین خواهد خرید.روسیه و چین توسط یوان و روبل تجارت خواهند کرد. و با چند کشور کنم:در تجارت بین ترکیه و چین از یوان و لیر 

 ریز و درشت دیگر نیز قراردادهایی مشابه بسته اند.) بعد شما بیایید بگوید که اقا ممکنه چنین چی بشود؟ 

 

تو بلومبرگ گفت و کروگر در نیویورك تایمز نوشت.واقعا شب بخیر!.دوستان بیکاري که مطالعاتی روي  رییس صندوق پول و بانک جهانی هشدار دادند!!!.روبینی

که نیکسون انرا لغو  1971ا تاریخچه ارز دارند میدانند که در پایان جنگ جهانی دوم توسط معاهده برتون وودز ارزش دالر به ارزش طال پگ شده یعنی ثابت شده بود و ت

ریکایی ها سر اما ام(شایع است که ژنرال دوگل دو هواپیماي بزرگ باري را پر از دالر نموده و به امریکا میفرست و از انان تقاضاي طال معادل دالرها میکند کرد ادامه داشت

ار بار دیگر راه حلی غاز میشود) با این کباز میزنند و بدین ترتیب کلک برتون وودز کنده میشود و دوران ارز فیات یعنی پول کاغذي بدون پشتوانه فیزیکی به میمنت ا

 .براي مشکالت خود یافت اما اینبار در طول زمان ژاپن و ین بمنصه ظهور رسید و امروز شاهد جایگزین شدن چین به جاي ژاپن هستیم

 

سرانه امریکا بود ولی هر افسانه اي پایانی دارد و این  رشد اقتصادي داشت و درامد سرانه ان در حال رسیدن به درامد %10میالدي هر سال  90ژاپنی که تا اوایل دهه 

رحله اول این عملیات یم .مچین است که سامورایی ها را بکنار میراند و بر تخت انها مینشیند.باري دوباره برگردیم به موضوع عملیات تویست که در پست قبلی شرح داد

ن را زد.امریکا هم در اقتصاد خود زیرساخت الزم براي جریان افتادن فاندها و سرمایه ها بسوي بخش خصوصی از لحاظ امریکا موفقیت امیز بوده و با یک تیر چندان نشا

دالر  را در ارزش اماده ساخت و هم زهر چشم خوبی از کشورهایی که خیال کاهش مصنوعی ارزش پول خود را داشتند گرفت انهم در حالتیکه خود بزرگترین دستکاري

و خدمات  اموضوع کمی پیچیده تر از این است بخصوص در مورد دالر زیرا هنوز هم دالر موقعیت خاص خود در دنیا را حفظ نموده و هنوز هم بیشتر کااله انجام میداد البته

شکل اوراق هی هاي دولت امریکا ببر اساس دالر قیمت گذاري و معامله میشوند و نیز عمده ترین ارز ذخیره تمامی بانکهاي مرکزي است و نیز مقادیر بسیار عطیمی از بد

چشم کشورهاي  لی ازقرضه در دست مردم و دولتهاي جهان قرار دارد.البته اطالق جنگ به این موضوع چندان صحیح نیست بلکه این نتیجه مستقیم این عملیات است و

 یه دالر کم ارزش و رشد صادرات و بهبود امار اقتصادي خواهیم بوددیگر مانند جنگ مینماید.اگر اتفاق خاصی نیافتد بزودي شاهد رشد مجدداقتصاد امریکا در سا

 

 اندیکاتورهاي میزان مشارکت

 

صه ند و سپس خالبعضی از بورس ها و آژانس هاي دولتی میزان مشارکت در خرید و فروش توسط گروه هاي مختلف سرمایه گذاران و معاملگران را جمع آوري می کن

 ن مشارکت گروه هاي مختلف معاملگران هر بخش می باشد را منتشر می کننداین گزارش را که بیانگر میزا

 

 بهتر است همیشه هم جهت معاملگران بزرگ و خوش سلیقه و برخالف معاملگران کوچک و ضعیف وارد بازار شویم

 

ارش می کند. شرکت هاي تجاري تولید کننده و مصرف خرید و فروش شرکت هاي تجاري و معاملگران بزرگ را گز( CFTC ) براي مثال کمیسیون معامالت آتی کاال

 کننده بازار کاال در زمره موفق ترین بازیگران و معاملگران بازارهاي فیوچرز هستند

ن یک نیز خرید و فروش هایی که اعضاي یک شرکت روي سهم آن شرکت انجام می دهند را گزارش میکند .اعضا و کارمندا ( SEC ) کمیسیون بورس اوراق بهادار

بورس سهام نیویورك تعداد سهامی را که توسط اعضاي آن شرکت و معامله گران  .شرکت سهامی عام می دانند که چه زمانی سهم شرکت خود را باید بخرند یا بفروشند

امله عملکرد بهتر و موفق تري نسبت به معخرده پا خرید و فروش می رسد را اعالم میکند معموال اعضاي یک شرکت به خاطر اطالعات داخلی و اشراف به وضعیت شرکت 

 گران معمولی دارند

 

 الزام معاملگران
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 "سطوح گزارش دهی"گزارش کنند که به این سطح اصطالحا  CFTC وقتی معاملگران به سطوح خاصی می رسند ملزم می شوند که تمام معامالت خود را به

 گزارش دهند CFTC ه سطح گزارش دهی رسیده اند بهمیگویند.کارگزارن موظفند معامالت معامله گرانی را که ب

 

CFTC  مشخص و اعالم می دارد.این  "سقف معامالت "همچنین حداکثر تهداد مجاز قراردادهایی را که یک معاملگر اجازه دارد در هر بازار معامله کند را تحت عنوان

دارند با انجام معامالتی با حجم بسیار باال در یک زمان باعث افزایش کاذب قیمت در یک بازار محدودیت براي این وضع شده است که معامله گران شخصی که سرمایه باال 

 نشوند

 

CFTC تمام بازیگران و معاملگران را به سه گروه تقسیم می کند: 

 شرکت هاي تجاري ، معاملگران شخصی کوچک و معاملگران شخصی بزرگ

 

ز گفته می شود افراد یا شرکت هایی هستند که کار اصلی آنها معامالت کاال به صورت فیزیکی است و در واقع براي نی Hedger شرکت هاي تجاري که اصطالحا به آنها

 .کاهش ریس کار خود در بازار فیوچرز نیز اقدام به معامله می کنند

 

وام هایی که با نرخ بهره قبلی پرداخت کرده ، دچار خسارت نشود ، اقدام براي مثال یک بانک براي اینکه خود را در برابر تغییرات احتمالی نرخ بهره حغظ کند تا از ناحیه 

ز نیز اقدام به د در بازار فیوچربه معاملخ نرخ بهره در بازار فیوچرز (آتی) میکند یا یک شرکت تولید مواد غدایی وقتی اقدام به خرید عالت براي مصرف کارخانه خود میکن

 یمت گندم در آینده خسارتی به شرکت وارد نکند و با این کار ریسک شرکت از نوسانات آتی قیمت به حداقل برسد معامله گندم میکند تا از توسانات ق

 

می شود و می ل آنها نشرکت هاي تجاري براي خرید و فروش در بازار فیوچرز به سرمایه کمتري نسبت به معاملگران شخصی نیاز دارند و قانون سقف معامالت نیز شام

 .هر مقدار که نیاز دارند در بازار معامله کنند توانند به

 

خرید و فروش هایی را که شرکت هاي تجاري و معامله گران  Cftc . معامله گران شخصی بزرگ معامله گرانی هستند که معامالت انها به سطح گزارش دهی رسیده باشد

معامالتی که توسط معامله گران کوچک انجام می شود کافی است تعداد معامالت شرکت  بزرگ در بازار انجام می دهند را گزارش می دهد. براي دست آوردن تعداد

 هاي تجاري و معاملگران بزرگ را از تعداد معامالت باز در هر بازار کم کنید

 

 ر واقعی است. معامله گران کوچک باهوش وگاهی تقسیم معامله گران بازار به سه گروه شرکت هاي تجاري ، معامله گران بزرگ و معامله گران کوچک تا اندازه اي غی

به قصد سود  ي نیزذکاوت تبدیل به معامله گران بزرگ می شوند و معامله گران بزرگ کم خرد تبدیل به معامله گران کوچک می شوند و بسیاري از شرکت هاي تجار

 افدام به معامله در بازار می کنند

 

 دچار انحراف می شود و با اقدامات خود باعث تحریف آن می شوند cftc می دهند که گزارشاتبعضی از دست اندرکاران بازار کارهایی انجام 

 

 هزینه فرصت

 
 

یم، در واقع ما از یکی از اصول اساسی اقتصاددانان این است که منابع کمیاب می باشند. این بدان معناست که هرگاه ما تصمیم به استفاده از یک منبع می گیر

 ما که جایی است، مشاهده قابل ما ◌ٔ از آن منبع در جایی دیگر و به شکلی دیگر، چشم پوشی کرده ایم. این موضوع به کرات در زندگی روزمره فرصت استفاده کردن

آینده خود مطالعه  ◌ٔ هفته امتحان براي یا و برویم سینما به باید آیا. دهیم انجام کاري چه خودمان محدود زمان و درآمد با که هستیم گیري تصمیم حال در دائماً

 هر در شویم؟ کار بازار وارد دانشگاه از شدن التحصیل فارغ از بعد بالفاصله یا بدهیم تحصیل ◌ٔ سفر کنیم یا یک ماشین بخریم؟ آیا باید ادامه x کنیم؟ آیا باید به شهر

گیرد.می ما از را دیگر کار دادن انجام فرصت انتخاب هر واقع در موارد، این از کدام . 
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فرصت ◌ٔ ف هزینهتعری  

 

این فرد یا بنگاه، معادل است با هزینه مرتبط با بهترین انتخاب ممکن از  فرصت ◌ٔ هزینهاگر یک فرد و یا یک بنگاه، از میان چندین انتخاب متفاوت یکی را برگزیند، 

فرصت در پروژه هاي اقتصادي مطرح می گردد و هدف اصلی  ◌ٔ بین سایر انتخاب.هاي باقی مانده که از آن صرف نظر شده است. البته بیشتر اوقات در اقتصاد هزینه

 قرار استفاده مورد کارا صورت به کمیاب منابع اینکه تضمین در را مهمی نقش فرصت ◌ٔ از طرح آن نیز بررسی تخصیص بهینه منابع موجود است. مفهوم هزینه

مالی نمی شود و هر چیزي که داراي ارزش باشد و از آن صرف نظر شده باشد، می.تواند به  یا و پولی هاي هزینه به محدود بنابراین. کند می بازي نه، یا اند.گرفته

کرد اشاره رفته دست از لذت یا و زمان شده، نظر صرف محصول واقعی ◌ٔ هزینه به توان می جمله آن از. شود تلقی فرصت ◌ٔ عنوان هزینه . 

 

فرصت ◌ٔ مثال هایی براي هزینه  

 

  را لباس او اگر و بود خواهد لباس او فرصت ◌ٔ دارد، می تواند یا یک کتاب بخرد و یا یک لباس اگر او کتاب بخرد، هزینه تومان 10000فرض کنید شخصی که 

 او، فرصت ◌ٔ مورد باشد و او یکی را انتخاب کند، هزینه 2 از بیشتر شخص این براي ممکن هاي انتخاب تعداد اگر. بود خواهد کتاب او فرصت ◌ٔ هزینه بخرد،

تخاب از بین انتخاب هاي باقی مانده خواهد بودان بهترین . 

 خرید و وآمد رفت ◌ٔ هزینه از اعم شما هاي هزینه که کنید فرض صورت این در. شوید دانشگاه وارد تحصیل ◌ٔ فرض کنید شما تصمیم می گیرید براي ادامه 

و کتابها مین مقدار خواهد بود؟ مسلماً اینطور نیست. شما همچنین باید ه دانشگاه به شما رفتن فرصت ◌ٔ تومان باشد. آیا هزینه 1،400،000معادل با  …

بگیرید نظر در اید، کرده درس کالس به رفتن و کردن مطالعه صرف که را زمانی مدت فرصت ◌ٔ هزینه  ◌ٔ تصور کنید که اگر شما زمان خود را به جاي ادامه .

تومان داشته باشید 1،600،000ا ب معادل درآمدي توانستید می کردید،.می وقت تمام کار یک صرف تحصیل،  درآمدي و تحصیل واقعیِ ◌ٔ اگر شما هزینه .

دانشگاه در شما تحصیل فرصت ◌ٔ تومان)، این مقدار معادل خواهد بود با هزینه 3،000،000 یعنی( کنید جمع را اید کرده نظر صرف آن از که .  

 
 

 طبقه بندي هزینه ها با دیدگاه نقدي یا غیرنقدي بودن آنها

 

ضمنی ◌ٔ ههزین  (Implicit Costs): شود می گفته ضمنی ◌ٔ اگر هزینه اي که بنگاه متحمل می شود به صورت پرداخت غیر نقدي باشد، به آن هزینه . 

 

واضح ◌ٔ هزینه  (Explicit Costs): شود می گفته واضح ◌ٔ اگر هزینه اي که بنگاه متحمل می شود به صورت نقدي باشد، به آن هزینه . 

 

 اي ضمنی و آشکار، یک تفاوت کلیدي در چگونگی آنالیز یک فعالیت توسط یک اقتصاددان و یک حسابدار را آشکار می سازد. اقتصاددانان عالقهتمایز بین هزینه ه

ري ین تصمیم گییکه امند به مطالعۀ این موضوع هستند که بنگاه ها، چگونه تولید کرده و چگونه در مورد تعیین قیمت محصول خود تصمیم گیري می کنند. از آنجائ

ا در نظر می گیرند. در نقطۀ ها بر پایۀ هزینه هاي واضح و ضمنی می باشند، لذا اقتصاددانان به هنگام اندازه گیري هزینه هاي یک بنگاه، هر دو نوعِ این هزینه ها ر

تیجه آنها فقط هزینه هاي واضح را در نظر می گیرند. براي روشن مقابل، حسابداران وظیفۀ کنترل جریان ورود و خروج پول نقد به بنگاه ها را بر عهده دارند و در ن

 :شدن این مطلب به مثال هاي زیر توجه کنید

 

 الیت کندشخصی را در نظر بگیرید که صاحب یک رستوران می باشد. این شخص مسلط به کار با رایانه بوده و در صورتی که به عنوان یک برنامه نویس فع ،

تومان کسب نماید. حال اگر این شخص به جاي کار کردن به عنوان یک برنامه نویس، در  5000اعت کار درآمدي معادل با می.تواند به ازاي هر س

 اینجا، واقع در. گرفت نخواهد نظر در غذا ◌ٔ تهیه ◌ٔ تومان در ساعت را به عنوان هزینه 5000رستورانش مشغول به کار شود، حسابدار این رستوران این 

 کار رستوران در شخص اگر واقع در. باشد می ضمنی ◌ٔ تومان در ساعت در عوض یک ساعت کار کردن در رستوران، یک هزینه 5000دن دا دست از ◌ٔ هزینه

تومان که از آن صرف نظر شده است را هم جزء هزینه ها در نظر می گیرد، چرا  5000تومانی را پرداخت نخواهد کرد. اما یک اقتصاددان این  5000 هیچ کند،

تومان در ساعت هم بر روي تصمیم گیري شخص در مورد فعالیت رستورانش تأثیرگذار خواهد بود 5000ین که ا براي مثال اگر این میزان دستمزد، از  .
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مه تومان در ساعت افزایش پیدا کند، ممکن است شخص به این نتیجه برسد که رستوران خود را تعطیل کرده و به عنوان یک برنا 15000تومان به  5000

 .نویس تمام وقت شروع به فعالیت کند

 که کنید فرض مثال براي. است شده گذاري سرمایه فعالیت آن در که است مالیاي سرمایه فرصت ◌ٔ هزینه ها، فعالیت از بسیاري ضمنی ◌ٔ یک هزینه 

ید سوپر مارکت، پولش را در حساب تومان از پس اندازش را صرف خرید یک سوپر مارکت کرده است. اگر این شخص به جاي خر 100،000،000 شخصی

15،000،000درصد بهره مند می شد، آنگاه به ازاي هر سال، سودي معادل با  15 ◌ٔ بانکیاش قرار می داد و از نرخ سود سالیانه تومان بدست می آورد.  

تومان یکی از هزینه هاي ضمنی این  15،000،000ین تومان صرف نظر کرده است. در واقع ا 15،000،000بنابراین این شخص با خرید این سوپر مارکت، از این 

  .شخص براي خرید سوپرمارکت است

 
 

 هزینه هاي فرصت در مصرف

 

ر دو برنامه یل دارد ههزینه فرصت نه تنها براي اصطالحات مادي و مالی به کار نمی رود بلکه اصطالحی است براي هر چیز داراي ارزش به عنوان مثال شخصی که تما

 دیگر از لذت باعث واندت نمی "دالس"ی را که همزمان پخش می.شود نگاه کند می تواند فقط یکی از آن برنامه ها را نگاه کند بنابراین هزینه فرصت تماشاي تلویزیون

می تواند مدت  می کند هزینه فرصت نگاه را دیگر ◌ٔ برنامه که وقتی کند ضبط را ها برنامه از یکی شخصی اگر). سلسله ◌ٔ برنامه همچون(شود اش موردعالقه هاي برنامه

زینه فرصت ی باشد. هزمانی باشد که فرد براي تماشاي برنامه در مقابل برنامه هاي دیگر می گذارد. در موقعیت رستوران هزینه فرصت می تواند آزمایش غذاي ماه

 براي را مدت کوتاه تعطیلی ◌ٔ خانواده ممکن است تصمیم بگیرد که دوره دالر براي خرید غذاي دوم: یک 20بیش از .باشد دوگانه تواند می غذا هردو سفارش ◌ٔ هزینه

 حفاظت در. باشد شده یرتعم حمام یک تواند می شادتر فرزندان داشتن فرصت هزینه. کند رسیدگی خانه کارهاي به آنکه از بیش کند استفاده "دایسنیلند " به سفر

واند در قانون اثبات شود که باید بوي سرطانزاي بنزین به طور کامل از بین برود. متأسفانه این مسئله ت می مطب این اجراست قابل همچنین فرصت هزینه محیطی

 سرطانی موارد از توجهی قابل تعداد. بگذارد ها کننده مصرف ◌ٔ نیازمند پاالیشگاه هایی است که تجهیزاتی با قیمت میلیون ها دالر را نصب کند و هزینه را به عهده

بنابراین تصمیم کاهش بوها به خاطر هزینه فرصت مورد  .اگرچه کم است اما چند مورد را در سال می توان در کشور ایاالت متحده تخمین زد .ن استبنزی به مربوط

ق و میر از طریصدها میلیون دالر که براي این طرح صرف شده می توانست در مورد دیگري که بسیار سودمندتر است همچون کاهش مرگ  .انتقاد قرار گرفته است

 سرطان و اتومبیل مصرف شود. این اعمال (یا صریح تر یکی از بهترین آنها) هزینه فرصت کاهش بوي بنزین هستند

 

 

 ! حاال شما فرصت را در مارکت و ترید بیاندیشید و ربط دهید :پ.ن

 ساختار بازار

 

  :ال تولید محصول یکسانی هستند. انواع حالت هاي ساختار بازار به صورت زیر استدر علم اقتصاد، منظور از ساختار بازار، تعداد شرکت هایی است که در ح

 .در این حالت، تعداد زیادي خریدار و تعداد زیادي فروشنده در بازار وجود دارند :(Competitive market) ساختار رقابت کامل

 ساختار رقابت انحصاري (Monopolistic competition): عداد زیادي فروشنده یک نوع محصول خاص و تعداد زیادي خریدار وجود دارند، ولی در این حالت نیز ت

 .فروشندگان از طریق ایجاد تمایز در محصوالت خود مانند تغییر بسته بندي، ارتقاي کیفیت و . . . به رقابت می پردازند

 ساختار انحصار چندجانبه (Oligapoly): د زیادي خریدار وجود دارد. در حالت خاصی که تنها دو فروشنده در بازار وجود در این حالت، تعداد کمی فروشنده و تعدا

 .می نامند Duapoly دارند را

 ساختار انحصار کامل (Monopoly): این حالت، زمانی است که فقط یک فروشنده و تعداد زیادي خریدار در بازار وجود داشته باشد. 

 ساختار انحصارکامل در طرف تقاضا (Monopsony): هنگامی که تنها یک خریدار و تعداد زیادي عرضه کننده در بازار وجود داشته باشند. 

 ساختار انحصار چندجانبه در طرف تقاضا (Oligopsony):  در این حالت، تعداد فروشندگان محصول در بازار بسیاز زیاد است، ولی تعداد کمی خریدار در بازار وجود

ف عرضه اقتصاد و دو قسم آخر مربوط به طرف تقاضاي اقتصاد است. در واقع عناصر اصلی ساختار بازار، تعداد و اندازه بنگاه ها در چهار قسم اول، مربوط به طر .دارد
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ا، ساختار هر کدام از موارد فوق، داراي شرایط و ویژگی.هایی هستند که در میان آنه .بازار، شرایط ورود و گستردگی تمایزات در بازار محصول یا کاالیی خاص است

فیتی عرضه یرقابت کامل، مفیدترین است. زیرا در آن حالت، تقاضاي واقعی مشتریان آشکار شده و تمامی عرضه کنندگان محصوالت خود را در سطح قیمت و ک

ان و می شود عالیق تولیدکنندگ خواهند کرد که خریداران می.خواهند، در صورتی که هزینه.هاي فروشنده نیز تأمین بشود. به عبارت دیگر، رقابت کامل موجب

 ..مصرف کنندگان با یکدیگر تراز شده و باعث می شود که فروشندگان هزینه هاي واقعی خود را آشکار کنند

 :به طور خالصه در جدول زیر، حالت.هاي مختلف ساختار بازار بیان گردیده.است

 

 

 تعادل اقتصادي

 
 

جهان جایی است که بردار ها متعادل هستند و در غیاب اثرات برونی(تعادل) ارزش متغیر هاي اقتصادي تغییر نخواهد درعلم اقتصاد، تعادل اقتصادي در یک کشور از 

مات مقدار کاالها و خد رقابت بینکرد.این نقطه ایست که مقدار تقاضا ومقدار عرضه برابرند.تعادل بازار، براي مثال، برگشت به شرایطی که قیمت بازار تصدیق شده از طریق 

اشتن به یا قیمت تسویه ي بازارو تمایل ند قیمت تعادلیخریداران که برابر با مقدار کاالها وخدمات تولیدي فروشندگان است.این قیمت خیلی اوقات نامیده میشود 

 .تغییر مگر تغییر تقاضا و عرضه
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 ویژگی تعادل

 

یستا مشاهده ا در یک بازار که تعادل داستان هاي ساده در اقتصاد خرد از عرضه و تقاضا وقتی قیمت باال تراز نقاط متساوي االضالع از تعادل اقتصادي است.در بیشتر

 .بازاري می تواند وجود داشته باشد و پویا باشد اقتصادي در رابطه ي غیر چه، تعادل اگر ;میشود در یک بازار

 

تعادل بین  از از یک بازار تک در اقتصاد، دوره تعادل اشاره می کند به حالتی تعادل جزیی در بازار ممکن است چند گذري یا عمومی باشد، که هدایت می کند به تعادل

 بردار عرضه و بردار تقاضا

 

 .هدایت می کند.سرانجام، یک تعادل جدید در بیشتر بازارها به دست خواهد آمد براي مثال، افزایش در عرضه تعادل را به هم می ریزد، قیمت را به سمت پایین

 

یا سلیقه ) و  تکنولوژي را (مثل تغییر در تغییر مسیر می دهد به بیرون عرضه و تقاضا فروشندگان و تغییر بوجود نخواهد آمد در قیمت یا مقدار واحد تولید خریداران و

  .بردار قیمت و مقدار را به سمت درون هدایت نمیکند

 

 قتصادي درا بردارهاي اقتصاد را هدایت می کند تا برگردد به یک خرده سیستم از تعادل تعادل اقتصادي پایدار نیست. براي یک تعادل پایدار، یک انحراف کوچک همه ي

 مقابل تعادل اصلی

 

وضعیتی که  بازار برگردد به عرضه بیش از تقاضا) که وادار می کند قیمت را کاهش دهد تا) یک اضافه عرضه براي مثال، اگر حرکت بیرونی عرضه/تقاضا را هدایت کند به

 .مقدار تقاضا برابر با مقدار عرضه است
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برابر الصاق اصولی  اط دراحتی ناپایدار ایجاد می کنند. بیشتر اقتصاد به بیان پل ساموئلسون اگر منحنی هاي عرضه وتقاضا بیش از یک بار تقاطع یابند دو تعادل پایدار و

 .(ارزش داوري) مفهوم تعادل قیمت است

 

حقیقتاً این اتفاق  (زیرا آنها نمیتوانند براي تهیه پرداخت کنند باالتر از قیمت تعادلی) کردن نبارمثال، شاید بازارهاي غذا زمانی در تعادل است که مردم در حال ا براي

شد سود فروشش به  تا جاییکه غذا صادر می کرد اگرچه مردمش در حال انبار کردن بودند، ناشی می ،1845-1852افتاده در طول قحطی طوالنی در ایرلند در سال 

 .، بدین معنی که انبار کنندکنند بریتانیا باالتر از قیمتی که کشاورزان ایرلندي می توانستند تهیه-ایرلند قیمت تعادلی براي سیب زمینیانگلیس بزرگتر شود که 

 

 چون مفاهیم از سایت هاي مختلف از جمله ویکی پدیا گرفته میشه ممکن هست فعل... در جاي مناسب نباشد اما در کل مفهوم واضح هست :پ.ن

 تفاسیر :دل اقتصاديتعا

 
 

 .تمایل به بازار آزاد در تعادل اقتصادي آینده به واسطه ي مکانیزم قیمتی در تفاسیر بیشتر، اقتصاددان هاي کالسیک مثل آدام اسمیت حمایت می کنداز

 

ولید و ت که کاهش دهد مقدار عرضه (توسط کاهش انگیزه ي دارد سوق دهد شکاف قیمتی را، یعنی، هر اضافه عرضه (عرضه هاي بازار یا عرضه بیش از تقاضا) تمایل تمایل

د بودن بازار، غیر پایبن کننده ها) به طور خودکار از میان می برد عرضه ي بیش از تقاضا را.همانند، فروش تولید) و افزایش در مقدار تقاضا(توسط ارایه ي مذاکرات مصرف

موجب ) بازاراست)و افزایش در مقدار عرضه مشتري هایی هستند که قیمتشان خارج از) ش قیمت، کاهش مقدار تقاضاافزای هر اضافه تقاضا (یا کمبود) تمایل به سوق دادن

 .کسري) ظاهر نمی.شود رود). قبل از عدم تعادل (در اینجا می شود تولید و فروش تولید باال

 

فشاري در برابر  اتحمل کند پ ریزي طرح ها، که خیلی اوقات براي گیرنده ي قیمتی مشکله برنامه بازار ها از از بین بردن اتو ماتیک غیر تسویه اي بازار وضعیت تفکیک

ر نیست با مواردي که تعادل براب کند به این دو دید گاه. نقاط مسیر اصلی اقتصاد مدرن به موردي اشاره می پایین به کمبود کاالها و خدمات. این نشان می دهد مبادرت

  .با فرض اینکه دستمزد موثر کارگر اقتصادي است چنان چه ،(بیکارند تسویه بازار (اما در عوض

 

گرفتن، بنا براین  براي قرض مقابل نرخ پایین که ایجاد می کند اضافه تقاضا نگه می دارند در اثر طبیعی پدیدهااي که از سهمیه اعتباراتی که بانک ها در راهها یی همزمان

 .انها وام بدهند که به براي کسانیآنها می توا نند انتخاب کنند سهمیه 

 

 .داکثر می کندح دارد و سود را بنگاه انحصارگر با حمایت کوتاه مصنویی قیمت را باال نگه می انحصار، جاییکه مجدداً، تعادل اقتصادي می تواند رابطه داشته باشه با

 

از تقاضاي  موجود است براي یک مدت طوالنی یا کوتاه (نیروي کار (به معنی بیکاري چرخشی استخدام باالتر از تعادل، جاییکه عرضه سر انجام نقاط راهنماي اقتصاد کالن

 .کل

 

 یستمس نمی رسدهر کسی همیشه تا بدست بیاورد مزیت از تعادل کوتاه است هرگز استرا لیایی و ژوزف شومپیتر حمایت کردند که دوره ي در دست دیگر، مدرسه ي

  . همیشه پویا در سیستم قیمت گذاري و بنابراین

 

مل کند ح بهترین روش ها را تا عوض منابع آلی توانایی شخص را می خواهد تا کشف کند ساکن یا عمومی اما در در بازار آزاد توانایی ندارند تا خلق کنند یک تعادل

 .اقتصاد را به جلو

 بازکردن قیمت تعادلی:تعادل اقتصادي

 

 .براي بازکردن قیمت تعادلی، باید یک منحنی عرضه و تقاضا کشید، یا باز کرد معادله ي برابري
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این نمودار، شرح می دهد مجموعه ي ساده از منحنی هاي عرضه و تقاضا که مقدار تقاضا و عرضه در قیمتدر  ( P)  برابرند. عرضه تجاوز می کند از تقاضا، اگر چه در قیمت

روي  بیرون است نقاط دوره اي غیر تعادلی کوتاهآنجا که عرضه و تقاضا از تعادل  در هر قیمتی باالي مقدار تقاضا فراتر از عرضه است .به عبارت دیگر، قیمت P پایین

هاي تقاضا یا عرضه. این موجب تغییر قیمت تعادلی و مقدار در بازار می شود عرضه. تغییر در شرایطی از تقاضا یا عرضه که تغییر جهت خواهد داد منحنی مالحظه کنید  .

 :عرضه و تقاضا را در فهرست زیرین
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  واحد هستند 12000دالر است جاییکه تقاضا و عرضه برابر  5,00تعادل قیمت در بازار. 

  واحد 8000باشد خلق می کند اضافه تقاضا کوتاه براي  3,00اگر قیمت جاري بازار. 

  واحد است 12000ر باشد اضاف عرضه دال 8,00اگر قیمت جاري بازار. 

 

تقاضا کمتر  دالر، بدین گونه، مقدار 5,00راقیمت کاال افزایش یابد قیمت بر میگردد به  وقتی ما کمبود در بازار می بینیم براي اینکه اصالح کنیم این عدم تعادل

سپس ما می  دالر است، 6,00ه عرضه از یک کاال هست، مثل وقتی که قیمت باالي وقتی اضاف .شده و مقدار عرضه افزایش می یابد بدین گونه بازار در تعادل است

عقب بر  هب مقدار تقاضا براي کاال، بدین گونه این اضافه محدود می شود و تعادل بازار بینیم وقتی که تولید کاهش خواهد داد قیمت را سپس افزایش می یابد

هرست ف افزایش سطح از دست دادن درآمد شاید تولید یک جدول جدید براي تقاضا کند، مثل و تقاضاي باال ومی گردد. به عنوان مثال، شروع از وضعیت عرضه 

 :در زیر آمده

 

 
 

 واحد از هر قیمت. این افزایش در تقاضا اثرا می 4000تقاضا ي کاال توسط  اینجا ما می بینیم افزایش خواسته ي از دست دادن درآمد، افزایش می دهد مقدار

 ت .در این مورد ما میاس در قیمت است که مقدار عرضه برابر با مقدار تقاضا گذارد وباعث تغییر مسیر منحنی تقاضا به سمت راست می شود. به دلیل این تغییر

ا اینج تعادل بازار . بنا بر این روياز دست دادن درآمد اثر وارونه ي تحمیلی دارد  توجه کنید که کاهش در دالر 6,00بینیم دو برابر می شود هر افزایش قیمت از

تد . س می افتد؛ چه بدلیل تغییرات تکنولوژي وچه بدلیل تغییر در هزینه هاي داد و تغییر در جدول عرضه اتفاق ما می بینیم رفتار مشابه در قیمت وقتی یک

ی شود . م ضه در هر قیمت دارد، بدین گونه باعث کاهش قیمت تعادلیافزایشی در مقدار عر افزایش در کاربرد تکنولوژي یا داشتن کاهش در هزینه ها چه اثرات

ش می افزای در هر قیمت، بدین گونه قیمت تعادلی را ستد، کاهش خواهد داد مقدار عرضه از سویی دیگر، کاهش در تکنولوژي یا افزایش در هزینه هاي داد و

کننده  درآمد مصرف را. براي مثال، پس از افزایش در باالیی، نشان می دهد مقایسه ي ایستایی هر یک از دو تعادل ایستا، در مثال دهد. مراحلی از مقایسه ي

مان جهت ه مورد که دو چیز تغییر می کنند در مصرف کننده منجر به باال رفتن قیمت در هر قیمت می شود (و یک کاهش در درآمد گان منجر به باال رفتن

در  فرعی دیگري از بیان کردن کل قیمت کننده جاییکه قیمت مثبت است. این راههاي ات ایستایی از در آمد مصرفاثر مشابه)، ما بیان می کنیم مقایسه ي

 .بزرگتر از صفر است رابطه با درآمد مصرف کننده است که

 (کشش (اقتصاد

 

اد آن متغیر است. و معموالً کشش در اقتص بر به معنی درصد تغییر در یک متغیر نسبت به درصد تغییر در سایر عوامل موثر (Elasticityٍ :در اقتصاد کشش (به انگلیسی

 .درآمدي تقسیم می.شود کشش به کشش قیمتی، کشش جانشینی و

 

 تقسیم بندي
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 کشش تقاضا 

o کشش قیمتی تقاضا 

o کشش متقابل تقاضا 

o کشش درآمدي تقاضا 

o کشش متقابل تقاضا  

 

 کشش عرضه 

o کشش قیمتی عرضه  

 

 عوامل موثر بر کشش تقاضا: (کشش (اقتصاد

 

 1- د، بااست.مثالً اگر کاالیی جانشین.هاي زیادي داشته باش آن نیز بیشتر هر چه تعداد جانشین.هاي کاالیی بیشتر باشد، کشش قیمتی 

 .مصرف.کننده روي به کاالي جانشین می.آورد افزایش قیمت آن

 2-  ثل می.شود. مثالً یک فرد به تغییر قیمت کاالیی م بیشتر سهم بیشتري از درآمد یک فرد صرف کاالیی شود، کشش تقاضاي آنهر چه

بزرگی  کاالیی که بخش مثالً او را به خود اختصاص می.دهد حساسیت خیلی کمی نشان می.دهد نسبت به درآمد نمک که بخش کوچکی از

 .از درآمد او را مصرف می.کند

 3- بود.افزایش قیمت کاالي خواهد تعداد کاربردهاي یک کاال بیشتر باشد کشش قیمتی آن نیز بیشتر هرچه y  که کاربردهاي متعددي

 .موارد کم اهمیت.تر کمتر استفاده شود آن در دارد سبب می.شود تا از

 4- است هرچه قیمت یک کاال کمتر باشد واکنش مصرف.کننده نسبت به تغییرات قیمت آن کمتر. 

 5- ند زیرا امکان یافتن کاالهاي مشابه و جانشین در بل خواهد شد؛ هر چه طول دوره زمانی تصمیم.گیري بیشتر باشد، کشش تقاضا بزرگتر

 .خواهد بود مدت بیشتر

 کاربردهاي کشش: (کشش (اقتصاد 

 

سیار نها بر فروش (کشش.ها) تحلیل نیروها براي واحد تولیدي بکمی آ تحلیل نیروها یا متغیرهایی که بر تقاضا اثر می.گذارند و تخمین صحیح از اثر

  .تنظیم کند برنامه رشدش را در بلند مدت بهترین تصمیمات را در کوتاه.مدت بگیرد و است.زیرا در این صورت می.تواند مهم

دمت دوستان عرض کنم ،البته خودم هم تازه بهش رسیدم منتها از خ دوستان باشه یه موردي رو که به تجربه بهش دست پیدا کردم رو میخواستم مختصر امیدوارم حال

 : بیشتر راجب به این مورد اطالع دارن میخوام بیشتر همراهی کنن دوستانیکه

 

زیر ارزش گذاري  اس تصویردر عرصه بین المللی و جهان روا بودنش بر اس فسخ برتون وودز قرار بر این شد که ارزش دالر امریکا با توجه به غالب بودنش ببینید بعد از

 (( بدید مد نظر قرار EURUSD در تصویر رو EUR بهتر متوجه سهم در بازار بشید مثال هم بهش اضافه کنید تا USD توجه داشته باشید که هر ارز را در اینجا یه)) بشه
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به عنوان اندیکاتور استفاده  USDJPY و EURUSD کنیم میایم و از رو تحلیل EURJPY سراغ همون حرف اولم ،ببینید وقتی ما میخوایم بیایم و و ارز خوب حاال بریم

 ون امامشخصی در دو ارز دیگر هم برسیم که حاال شاید کمی دیرتر در یکیش به تحلیل میزنیم یعنی عمال با تحلیل یکی از این سه ارز میتونیم به دید میکنیم و دست

وزنه در  اولین بسپارید تا بعدا راجبش بیشتر صحبت کنیم ،ببینید یرو به عنوان ذهن میرسیم که اینجا نقش کورلیشن بیشتر مشخص میشه (( این نکته رو هم میگم به

ارز اصلی  8از  ببینیم که جاي این دو ارز در بین بیست و هشت ارز موجود در بازار خودمون که سبد ارزش دالر و ین به عنوان دومین خیلی مهم هستن ، اما بیایم

دو ارز رو با هم برابري  برابري فــــارکــــس رو تشکیل میدن ((دویست به این دلیل که ما 200در  190 لی بازار که بیشتر ازمنشعب شده اند کجاست ما از هشت ارز اص

ید که در هر هقت کراس میش سنگین باشه قیمت به اون سمت متمایل میشه)) خوب خیلی ساده توجه کنید متوجه میدیم پس میشه دو تا نسبت صد که وقتی وزنه یکی

یرو با هم و ین با هم و عمال  یرو همیشه طرف اول هست و این یه کورلیشن محشر رو بوجود میاره بین ارزهاي ین همیشه ین طرف دوم هست و در هر هفت کراس یرو ،

ازدهی پیپی را نسبت ین همیشه در بازار بهترین بیرو ارزها میتونیم به نتایج بسیار عالیه برسیم ((یه نکته طالئی دیگه : ارز با تحلیل یروین و منعکس کردن اون در باقی

به یرو  خوب بوده اما نوسان پیپی اون با توجه به ضریب پائینش در بازار داشته الاقل در چهار سال گذشته که چک کردم البته نیوزیلندین هم به جایگاه درصدي که داره

 توجه کنید و در صورت دلخواه به برابریشون در مقابل AUDUSD و USDCAD به کراسهايحتما  AUDCAD البته یادتون باشه براي تحلیل مثال (( ین نمیرسه

EURAUD و EURCAD میتونیم با  با تحلیل یرورودالر حتما رو اون ترید بزنیم و نتیجه بهتر تري دست پیدا کنید) ( یه نکته دیگه با این متد دیگه احتیاج نیست تا به

 رفتن صد پیپی یرودالر حتما همه ارزها با هم دخیلی باشن و این باال رفتن ن ترید بزنیم) و در اخر یادتون باشه که قرار نیست در بالارزهاي دیگه به او تحلیل اون رو

 .باید با هم تعدیل بشن تا حدودي میتونه فقط به تنهائی با یرور امکان پذیر باشه و یا با ین اما در نهایت

تحقیق نتیجه گیري نهادي نکنند و در صودتی که عالقه مند شدن خودشون  ر هر اتفاقی امکان داره رخ بده و از دوستان میخوام از اینباشه در این بازا در آخر خاطرتون

 اي دنیا بههدوستان از این تحقیق) و همچنین خاطرتون باشه اقتصاد تمام کشور کنن و دست به تحقیق بزند (بنده مسولیتی بر عهده نمیگیرم در قبال استفاده پیگیري

همترین م هم وصل شده که اگر راجب به ارز اون کشور نگم مهمترین باید بگم یکی از هم وصل هست که یه نمونش رو اینجا خدمتتون توضیح دادم که چطور ارز کشورها به

 .شاخص هاي یک کشور هست

 کشش و منحنی تقاضا :انتهاي مبحث کشش اقتصاد

 :منحنی.هاي زیر کشش را در دو حالت عمودي و افقی منحنی تقاضا بررسی می.کند
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 مقدمه : شکست بازار

 

یگري وجود دارد د کارآمدنیست ؛یعنی پیامد قابل تصور کاالها و خدمات توسط یک بازار آزاد ت زمانیکه تخصیصیک مفهوم در تشریح نظریه ي اقتصادي اس شکست بازار

گریسته شوند که در آنها ن هاي بازار میتوانند مانند فیلمنامه دیگري(پیامد بهینه ي پارتو نیست) شکست ممکن است بهتر شود بدون بدتر کردن جاییکه سهم یک بازار

ناخته شده از این استفاده ي ش اولین-ي دید اجتماع بهبود یابد میتواند با بهبود نقطه-که ناکارامد هستند حرفه ي فرد منتهی به نتایجی میشود نفع شخصی خالص

 .ستشده ا تعقیب"هنري سیدویک"فیلسوف ویکتوریایی  بود اما این مفهوم به وسیله ي1958سال عبارت در

 

 .است کارفرما،اثرات برونی یا کاالهاي عمومی همگام شده-کارگزار رقابتی،مسائل شکست هاي بازار اغلب با اطالعات نامتقارن،بازار هاي غیر

 

 .خاص استفاده می شود وجود شکست بازار اغلب بعنوان یک تصدیق براي مداخله ي دولت در یک بازار

 

 ر بسیاري ازمهمی د هاي ممکن براي تصحیح هستند.چنین تجزیه و تحلیل هایی نقش شکست بازار و راه اغلب نگران اثرات اقتصاددانان مخصوصا اقتصاد خرددانان

 ها،چتربازي ها،کنترل هاي دستمزد وقیمت و مقررات دولت مانند مالیات،یارانه بازي می کنند،هرچند برخی از مداخالت سیاسی تصمیمات و مطالعات سیاست عمومی

 (ی شودشود.(گاهی اوقات شکست دولت خوانده م تخصیص ناکارامد منابع منتهی براي شکست کامل بازار است هم چنین ممکن است به رنده ي کوشش هاییدربر گی

 

ه هر حال ب ه ي دولت،امامداخله ي دولت یا بدون مداخل دیگر پیامدهاي بازار ي ناقص با بین پیامدهاي ناتمام وجود دارد بعبارت بنابر این گاهی اوقات یک انتخاب

  .پیامد کاراي پارتو نیست درصورت وجود شکست بازار

 

بخشد،اگرچه چندین  ودبازار ناکارامد را بهب امکان براي دولت وجود داشته باشد که پیامد باور استوار است که شاید این روندکلی اقتصاددانان نئوکالسیک وکینژین براین

 .لفندمخا مکتب نامتعارف متفکر با این

 مقوله ها: شکست بازار

 

شکست بازار  اها یکج منابع شکست بازارند.روند کلی تجزیه و تحلیل اقتصادي در بسیاري رویدادهایی اقتصاددانان مختلف دیدگاه هاي متفاوتی دارند درباره ي اینکه چه

 :دهد رخ می پذیرد(مربوط به کارایی پارتو)که به سه دلیل می تواند

 

 بازاري معناداري را نگه داشته باشند اگر بازار انحصاري شده باشد یا گروه کوچکی از کسب وکارها قدرت -

 .اثر برونی شود اگر تولید کاال یا خدمت منتجر به یک -

 .اگر کاال یا خدمت یک کاالي عمومی است -

 

 ماهیت بازار : شکست بازار

 

 .زاري بدست آورند که به آنها اجازه می دهد سود متقابل دیگري را از تجارت سلب کنندکارگزاران در یسک بازار می توانند قدرت با

 

 هاي متفاوتی داشته باشد مثل انحصار خرید،انحصار فروش یا رقابت انحصاري این می تواند به عدم کارایی منتهی شود بواسطه ي رقابت ناقص که می تواند شکل

  .درصورتیکه کارگزار تبعض قیمتی کامل را انجام ندهد

 

جتماعی ا از قدرت بازاري اش استفاده خواهد کرد تا ستاده را زیر مقداري که در آن سود در یک بازار انحصاري تعادل ابزار از بهینه ي پارتو بیشتر خواهد بود.انحصاري

  .کند،بنابر این قیمت ها و سود ها باال می روند د شده محدودنهایی برابر با هزینه ي اجتماعی نهایی آخرین واحد تولی

 

راي ب بعضی موارد بازار هاي انحصاري می توانند خود را در جایی حفظ کنند که موانعی سوال دیگر این است که چه شرایطی به بازار انحصاري اجازه ي بروز می دهند.در

ه این داشته باشد ک یا بازار جلوگیري کنند یا ممکن است مزیت هایی براي محرك اول بازار وجود رقابت در یک صنعت ورود وجود داردتا از ورود تاثیر گذار سازمان ها و
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 .کار را براي دیگر بنگاه ها براي رقابت سخت می کند

 

 .یک مورد افراطی از شکست رقابت بخاطر محدودیت در تولید کنندگان است انحصار طبیعی از طرف دیگر

 

ر ت کاهش می یابد.در این موقعیت وجود تنها یک تولیید کننده براي یک کاال کارآمد عی شکلی است که در آن هزینه ي هر واحد براساس افزایش تولید آنانحصار طبی

 (است(از لحاظ هزینه

 ماهیت کاالها: شکست بازار

 
 

 .تغییر داده می شود غیر قابل خارج سازي بعضی بازار ها می توانند شکست بخورند زیرا ماهیت کاالها

 

ک ی باشند که در این صورت فروشندگان نمی.توانند هیچ خریداري را از استفاده از براي مثال کاالها می توانند صفات کاالهاي عمومی یا کاالهاي مشترك را داشته

 .محصول خارج کنند

 

 .ار مشاهده می شودبطوریکه در ظهور و پیشرفت اختراعات که ممکن است آزادانه انتشار یابند یک ب

 

براي  کافی تسخیر کنند براي اینکه کوشش شود زیرا پیشرفته ها نمی.توانند سود هاي ناشی از موفقیت را به اندازه ي سرمایه گذاري این می تواند موجب کاهش

 .پیشرفت را ارزشمند کنند

 

نگیزه ا ترس عام هستند،زیرا استفاده از منابع رقابتی غیرقابل خارج ساري است و هیچدس این همچنین می تواند به تخلیه ي منابع منتهی شود در مورد منابعی که در

 .اي براي استفاده کننده براي نگهداري از منابع وجود ندارد

 

خواهد  وچککنند جمعیت ماهی کسریع تر از اینکه آنها بتوانند دوباره تولید شوند صید  مثالی براي این دریاچه اي است بایک عرضه ي طبیعی ماهی:اگر مردم ماهی را

 .شد تا اینکه هیچ ماهی براي نسل هاي بعد باقی نمی.ماند

 

فرادي ا باشد،در مواردي که سودها یا زیان هایی که با محصول همراه می شوند بوسیله ي اثرات برونی: یک کاال یا خدمت می تواند اثرات برونی معناداري نیز داشته

ا هزینه ب قیمت براي وضع مقدار صحیح هزینه ي اجتماعی شکست می خورد زیرا این هزینه ها فروش کاال نیستند. در این مورد مکانیزم بدست آید که در خریان خرید و

 .از تولید یا حاالت مهم دیگري از بازار ذاتی باشند هاي خصوصی متفاوت است. این اثرات برونی می توانند براي روش هایی

 

ین هزینه ها در ا نهاده ها را جذب می کند .باید براي این ها در بازار مناسب بهایی بپردازد و که فوالد تولید می کند،نیروي کار،سرمایه و سایربراي مثال وقتی یک بنگاه 

هزینه متحمل  نباشد این نبعآلوده کند در حین درست کردن فوالد و مجبور به پرداخت هزینه براي این م قیمت بازاري فوالد منعکس می شوند.چنانچه بنگاه جو را نیز

 .بنگاه نمی.شود بلکه متحمل جامعه می شود

 

ود.چنانچه ب شکست خواهد خورد.در این مورد تعادل بازاري صنعت فوالد بهینه نخواهد از این رو قیمت بازاري فوالد براي ترکیب کردن هزینه ي فرصت جامعه از تولید

خرین واحد تولید شده آ داشته باشد فوالد بیشتري تولید خواهد شد.در نتیجه هزینه ي نهایی اجتماعی هزینه هاي تولیذ را اتفاقی بیفتد که بنگاه توانایی پرداخت همه ي

  .از سود نهایی اجتماعی آن اضافه خواهد آمد

 

اده ي شترك هستند که در دسترس براي استفمی کند.جاده هاي عمومی منابع م تراکم حمل ونقل یک مثال از شکست بازار است که همه اشکال ناکارامدي را ترکیب

 .آمده اند)محسوب می شوند هستند و یک مکمل براي ماشین(جاده هاي زیادي وجود دارند، ماشین هابیشتري جمعی

 

 .نها براي جامعه کاهش یابدباعث شده است جاده ها انبوه شوند و عدم سوددهی آ هزینه ي خیلی کم و سود باال براي رانندگان شخصی در استفاده کردن از جاده ها

 .بعالوه راندن می تواند هزینه هاي مخفی بر جامعه از لحاظ آلودگی تحمیل کند
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  .براي راندن است تصمیم گیري راه حل ها براي این شامل حمل ونقل عمومی،قیمت گذاري تراکم،عوارض و راه هاي دیگر براي مجبور کردن راننده ها در

 

 نابع طبیعیم اثرات برونی گرماي محیط باشد که بوسیله ي آلودگی و بهره برداري زیاد از کارامدي همگام شده با کاالهاي مشترك یا عمومی وشاید بهترین مثال از نا

 .بوجود آمده است

 

 ."اکنون دیده ایمبزرگترین مثال از شکست بازار است که ت "تغییرات اقلیم(گرماي جهانی) واژه اي ازبررسی استرن بر اقصادهاي تغییرات اقلیم
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