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 توضیح شاخص های مهم اقتصادی جهان

 

Average Hourly Earning:میانگین دستمزد ساعتی 

ساعت کار انجام شده توسط هر یک از  متوسط به ازای هر به دستمزد 
کارکنان بخش غیر کشاورزی می گویند. این شاخص یکی از شاخص هایی 
 است که تورم دستمزد کارگران و فشردگی بازار کارگران را نشان می دهد.

  

 
Avarage Weakly Hours:  به متوسط ساعت کاری هفتگی هر یک از

 ش غیر کشاورزی یک کشور گفته می شود.کارکنان بخ
 

ANZ Commodity Price Index: نرخ تورم کاالی صادراتی مهم 
توسط گروه بانکی استرالیا و نیوزلند منتشر می شود  ANZ  نرخ کاالی 

که به عنوان اولین شاخص تغییر قیمت کاالی صادراتی بررسی می 
ی گذارد.افزایش قیمت و نرخ ارز تاثیر م GDPشود. تغییر قیمت بر روی 

دارد. افزایش  NZDو کاهش قیمت نشان از ضعف  NZDنشان از قدرت 
و کاهش شاخص باعث کاهش   NZDشاخص باعث افزایش قدرت  این

  می گردد.  NZDقدرت 

 
Advance Retail Sales: خرده فروشی بیان شاخص 

منتشر می شود  اداره سرشماری آمریکا شاخص خرده فروشی توسط
داده ماهانه نشان دهنده فروش خوب خرده فروشی می  نکه ای

شاخص خرده فروشی نشان دهنده اطمینان مصرف کننده است.  باشد.
که می تواند تا اندازه ای تجدید نظر  این شاخص یک شاخص مهم است

  باعث رونق ارز می گردد. گردد و افزایش آن
 

Average Earning Index + Bonus q/y: رآمدشاخص میانگین د 
همچنین  و شاخص میانگین درآمد، میانگین دستمزد به همراه پاداش

این شاخص تغییرات را در فصل  حقوق کارمندان را اندازه گیری می کند.
  جاری نسبت به سال قبل مقایسه می کند.

 
ADP Nonfarm Employment Change: تغییر در میزان استخدام 

شده در ماه گذشته به  ایجاد این شاخص به ارزیابی میزان مشاغل جدید
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شاخص پیشرو در ارائه راه حل  ADP استثنای صنعت زراعت می پردازد.
منتشر  BLSهای تجاری،دو روز پیش از انتشار گزارش میزان استخدام 

 می شود.
 

BOE (Bank of England) Rate Decision:  تصمیمات بانک مرکزی
 انگلستان در مورد نرخ بهره

مانند دو کمیته قبلی در آمریکا و اتحادیه اروپا، مسئول  این کمیته نیز به
و عالوه بر آن تصمیم گیری در مورد  تصمیم گیری و تعیین نرخ بهره

باشد. اعالم هر گونه تغییر  سیاست های اقتصاد کالن در انگلستان می
پوند انگلستان  در نرخ بهره توسط این کمیته نیز به نوسانات باالیی در نرخ

  دد. بر می گر
  

  
Business Inventiries: فهرست کاالهای انبار شده 

به ارزش دالری کاالهای انبارشده توسط کارخانجات دولتی، کلی 
فروشان و خرده فروشان در یک دوره زمانی مشخص اطالق می گردد. 

افزایش این شاخص نشان دهنده نوعی خوش بینی در میزان تولید و در 
در یافتن مشتریان جدید و در نتیجه پویایی موازات آن سعی کارخانجات 

تولید و به دنبال آن خرید بیشتر توسط مصرف کنندگان است که همه و 
همه می تواند خبری خوش برای معامله گران بازار سهام و در نتیجه 

پویایی اقتصاد باشد و نکته جالبتر اینکه افزایش بیش از حد این شاخص 
نسبت به تولید می باشد. افزایش  حاکی از کمتر بودن میزان فروش

  .کوچک آن تاثیر مثبت و افزایش زیاد آن تاثیر منفی دارد
 

 Building Permits: مجوز های ساخت و ساز 
سالیانه مجوزهای ساخت و ساز جدیدی که  این شاخص به ارزیابی آمار

اند می پردازد. افزایش این شاخص بر ارز  طی یک ماه گذشته صادر شده
اثیر مثبت داردکشور ت .  

 
BSA Mortgage Lending: میزان رهن و اجاره 

گزارش انجمن ساختمان درباره قرادادهای رهن جدید است. اعداد باال 
  .نشان دهنده بازار داغ مسکن و تاثیر مثبت بر ارزش ارز دارد
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BOE Inflation Report: رئیس بانک مرکزی اروپا جلسه  
 

 BBA Mortgage Approvals: افقت رهنمو  BBA 
تعداد خانه هایی را که برای پول قرض گرفته اند را مشخص   BBA انجمن

می کند افزایش این شاخص باعث افزایش ارزش ارزی می گردد. از 
  .ارتباط دارد Consumer Spending طرفی این شاخص با شاخص

 
BRC Shop Price Index: فروشگاهی شاخص خرده فروشی  

انگلستانکنسرسیوم خرده فروشی  (BRC) می  نرخ تورم را اندازه گیری
 .کند

 
Beige Book: از طریق  نشریه ای است که شرایط اقتصادی آمریکا را

سنجد اقتصادی و... می مصاحبه با نخبگان . 
 

Consumer Credit:  این شاخص نشان دهنده مبلغی است که یک فرد
اند مصرف کننده می تو و نشان دهنده آن است که قرض کرده است

که باعث رشد اقتصادی می شود. ولی مقادیر  هزینه ی بیشتری کند
باالی این شاخص نیز نشان می دهد که اقتصاد داغ کرده است. افزایش 

افزایش ارزش این شاخص به صورت نسبی باعث  USD کاهش آن نیز  و
شاخص تاثیر منفی  می گردد. مقادیر زیاد این  USD باعث کاهش ارزش

 .دارد
 

Current Account: تراز معامالت بازرگانی بین الملی 
به ارزش دالری تراز معامالت کاالها و خدمات و جریان سرمایه در مقیاس 
بین الملی و روند صادرات و واردات یک کشور اطالق می گردد. مازاد تراز 

یافتن سرمایه به آن کشور می گردد و کاهش آن باعث  باعث جریان
ادیر باال برایخروج سرمایه می گردد. مق  EUR تاثیر   مثبت و مقادیر کم

  .دارد EUR منفی در ارزش
  

Consumer Confidence Household:  شاخص میزان مصرف کننده
 خانگی

منتشر می  Cabinet OHice شاخص میزان رضایت مصرف کننده توسط
شود که میزان اطمینان خانوارها را نسبت به فعالیت های اقتصادی اندازه 
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می کند. مقادیر باالی اعتماد مصرف کننده باعث توسعه اقتصادی گیری 
و مقادیر پایین آن باعث کاهش توسعه اقتصادی می گردد. مقادیر باالی 

باعث کاهش آن می گردد 50باعث افزایش ارزش ارز و مقادیر زیر  50 .  
 

Consumer Price Index: شاخص بهای مصرف کننده 
به ارزیابی نرخ تورم می پردازد که   CPI شاخص بهای مصرف کننده یا
مشتریان هنگام خرید کاال و خدمات آن را تجربه کرده اند. افزایش این 

شاخص تاثیر مثبتی بر ارز یک کشور دارد. نخستین هدف بانک مرکزی 
% 2دستیابی به ثبات نرخ است. با صعود نرخ تورم از نرخ تقریبی ساالنه 

جهت کاهش نرخ تورم برخواهند آمد. آنها درصدد افزایش نرخ بهره در 
افزایش نرخ بهره سرمایه گذاران خارجی را به سوی خود جلب می کند. 
به   CPI.بنابراین تقاضای روزافزونی برای ارز آن کشور مطرح خواهد شد

 .هنگام انتشار تاثیر باالیی می گذارد
Core CPI: ه گیری می کند. این شاخص قیمت خرده فروشی کاالها و سرویس ها را انداز

  .می گردد  GBP و کاهش آن باعث کاهش ارزش GBP افزایش آن باعث افزایش ارزش
 

Domestic Corporate Goods Price Index: شاخص قیمت مناسب کاالهای پایدار خانگی 
بانک ژاپن منتشر می گردد که قیمت کاالی فروخته شده  شاخص قیمت لوازم خانگی توسط

مرتبط  CPI با DCGPI توسط کارخانه لوازم خانگی پر فروش را اندازه گیری می کند. شاخص
است و یک راه برای اندازه گیری بهای تولید و تورم در ژاپن است. خواندن مقادیر باال باعث افزایش 

در حالیکه خواندن مقادیر پایین باعث کاهش ارزش ارز می گردد ارزش است . 
 

Dodd Speaks After Barnanke Meeting: صحبت های آقای Dodd  بعد از جلسه Barnanke 
بانکداری مجلس سنا به ریاست کمیته  Dodd   بعد از جلسه با چیرمن بن و هنری درباره وضعیت

سکن صحبت می کنندمالی بازار و رسیدگی به بررسی بازار م . 
 

Durable Goods Order: سفارش کاالی بادوام میزان  
این اشخاص به ارزیابی مجموع ارزش سفارشات خرید جدید توسط تولید کنندگان داخلی برای 

هواپیما می  سال از قبیل اتومبیل،رایانه،ابزار و 3کاالهای سخت دارای عمر متوسط بیش از 
افزایش سطح سفارش خرید  رز کشور تاثیر مثبت می گذارد زیرااین شاخص بر ا پردازد. افزایش

نشان دهنده آن است که تولید کنندگان برای پاسخگویی به سفارشات در ماههای آینده پر کار 
  خواهند بود.)افزایش بیش از حد باعث کاهش ارزش می گردد.(

 
Domestic Vehicle Sales: آمار فروش وسایل نقلیه داخلی 

تولید داخل که در ماه گذشته فروش رفته اند می باشد. افزایش  وسایل نقلیه ی ساالنهاندازه گیر
ارزش ارز می گردد این شاخص باعث افزایش . 

 
EIA Crude Oil Stock:  ذخیره نفت خام 

اطالعات انرژی منتشر  ذخیره نفت خام، اندازه گیری نفت خام ذخیره شده است و توسط مدیریت
قاضای نفت و بی ثباتی قیمت نفت را نشان می دهد. قیمت نفت تاثیر بر این گزارش ت می شود.
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مورد انتظار  در این حالت CAD روی اقتصاد جهان می گذارد. ناپایداری بر روی قیمت ارزیابی نظیر
زیاد باعث گران  جهان است. بنابراین تقاضای چهاردهمین تولید کننده بزرگ نفت در است. کانادا

ششدن و افزایش ارز  CAD می گردد.  
 

ECB Interest Rate Decision 
ECB ،می باشد. وظیفه اصلی بانک مرکزی تک ارز اروپا،یورو  ECB  حفظ قدرت خرید یورو می
باشد و استحکام قیمت در محدوده اروپا است. این کمیته تصمیم گیری های نهایی در مورد 

رد که دقیقا مانند کمیتهو کشورهای عضو را بعهده دا سیاست های مالی این اتحادیه  FOMC   در
آمریکا در نشست های خود به احتمال تغییرات در نرخ بهره کشورهای عضو این اتحادیه را به 

هرگونه افزایش یا کاهش قطعی در نرخ بهره کشورهای منطقه یورو می تواند به  عهده دارد.
باال در بازارهای مختلف از جمله فارکس منتهی گردد نوسانات . 

 
ECB Publish Monthly Report  

گزارش ماهانه بانک مرکزی اروپا بررسی جزئیات شرایط اقتصادی و ریسک ثبات قیمت را ارائه می 
منتشر می کند. خواندن مقادیر باال   ECB دهد و همچنین مقاالتی در موارد وسیعی از وظایف

الیکه خواندن اعداد می گردد در ح EUR می گردد که باعث افزایش ارزش  EUR باعث تشویش
  .پایین باعث کاهش ارزش آن می گردد

 
 

Export Price Index: شاخص ارزش صادرات 
شود که راجع به تغییرات صادرات  شاخص ارزش صادرات توسط اداره کارگری آمریکا منتشر می

جهان را پوشش می دهد. بنابراین با ارزش % از معامالت20آمریکا  اطالع می دهد. معامالت  
USD از حدود متوسط خطر ساز است و قیمت های باال  است. افزایش قیمت باالتر در ارتباط

افزایش کم آن ارزش نشان دهنده این است که تقاضا کاهش می یابد. به نظر می آید  USD  را
حد آن باعث ارزش افزایش می دهد و افزایش بیش از  USD  می گردد.  

 
Empire State Business Condition Index: شاخص بهای وضعیت تجاری نیویورک 

عملکرد کارخانجات نیویورک توسط بانک فدرال نیویورک بررسی می گردد. این شاخص همچنین 
کارخانجات در آمریکا است. مقادیر مثبت باعث افزایش ارزش ارز و مقادیر  نشان دهنده وضعیت

 .منفی باعث کاهش ارزش ارز می گردد
 

Factory Order: ارشات به کارخانجاتمیزان سف  
به ارزش دالری، سفارشات جدید کاالهای پایدار) با عمر بیش از سه سه سال( و ناپایدار) با عمر 

ارائه شده است. این  کمتر از سه سال( اطالق می گردد طی مدت یک ماه به کارخانجات تولیدی
لذا سرمایه  می باشد. Durable good order شاخص حاوی اطالعات کاملتری نسبت به شاخص
گذاران را از وضعیت کلی پخش صنعت مطلع می سازد. افزایش باال در این شاخص باعث افزایش 

 .باالیی برای نرخ ارز آن کشور خواهد بود
 

Fed Interest Rate Decision: کمیته بازار آزاد فدرال برای تعیین نرخ بهره نشست  
بر روی کل  م می کنند. نرخ بهره اعالم شدههیات مدیره مسئوالن فدرال دولت نرخ بهره را اعال

انداز کننده و قرض  بانک های تجاری،انجمن ساختمان و دیگر سازمان های پس محدوده نرخ بهره
همچنین تاثیری بر نرخ بهره دارد. اگر کمیته درباره چشم انداز اقتصاد نظر  گیرنده تاثیر می گذارد و

زایش دهد آن برایرا اف جنگ طلبانه داشته باشد و نرخ بهره  USD  مثبت است. 
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FOMC Meeting Minutes: گزارش جلسه  FOMC 
منتخب آمریکا. جلسه پیش بینی نرخ بهره متوسط بانک مرکزی گزارش  FOMC   مسئولیت

نرخ بهره کوتاه مدت را به عهده دارد و معامله گران نیز به دقت سخنرانی های آنها را مورد  تنظیم
در  مدارک و شواهدی دال بر سیاست های مالی بانک می دهند تا به بررسی و ارزیابی قرار

 .آینده دست یابند
 

GDP Estimate: برآورد GDP 
نشان دهنده حجم و شرایط کلی تولید و به طور کلی اقتصاد یک کشور است.  GDP درصد رشد

ر تمام می توان به عنوان مهمترین شاخص بخش تولید در کلیه بخش های آن و د از این شاخص
برد چرا که دورنمای کلی وضعیت اقتصاد کشور و افراد جامعه را به سرمایه  کشورهای دنیا نام

با افزایش گذاران دیگر کشورها ارائه می دهند.  GDP  شاهد افزایش سرانه درآمد،به تبع آن
 افزایش شاخص های مربوط به میزان هزینه مصرف کننده و بهبود وضعیت تولید کنندگان در بخش

  .های مختلف اقتصاد،اعم از مسکن، کارخانجات صنعتی و ... خواهیم بود
 

GDP Annualized: تولید ناخالص داخلی 
به ارزیابی ارزش کل تمامی کاالها و خدمات حاصل از اقتصاد کشور می پردازد. صعود این شاخص 

فعالیت و ارزیابی ارز کشور دارد. تولید ناخالص داخلی به عنوان سنجش میزان  تاثیر مثبتی بر
 .بهبود اقتصاد کشور به شمار می آید

 
GDP Deflator Annualized 

 ارزیابی ارزش کل تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی یا سالیانه
 

Housing Starts: شروع ساخت و ساز و پروژه های جدید 
ذشته صادر این شاخص به ارزیابی آمار ساالنه مجوزهای ساخت و ساز جدیدی که طی یک ماه گ
اولین قدم  شده است می پردازد. افزایش این شاخص بر ارز کشور تاثیر مثبت دارد زیرا اخذ مجوز

پروسه ساخت مسکن می باشد. در نتیجه مجوزها در بازار مسکن نقش مهمی ایفا می کنند.  در
نشان دهنده سالمت صنعت ساخت و ساز است و این که مصرف  فعالیت در بخش مسکن

استطاعت سرمایه گذاری بزرگ را دارندکنندگان  . 
 

House Price: قیمت خانه 
 نرخ تورم قیمت خانه را اندازه گیری می کند

 
Housing Equity Withdrawal: موجودی از سهام مسکن برداشت  

  .افزایش این شاخص تاثیر مثبت بر روی ارز دارد
 

ISM Manufacturing:  
است که  نعتی نشان دهنده تجارت در بخش صنعتشاخص تولیدات ص -انستیتو مدیریت عرضه

تولیدات آینده، سفارشات جدید،اشتغال و تحویل کاالها صحبت  راجع به گزارشات توقعات برای
مهمترین شاخص های شرایط اقتصادی آمریکا است.  می کند. به طور کلی این شاخص یکی از

از ضعف ارزش دالر دارد نشان 50یر نشان از رشد شاخص دارد در حالیکه نتایج ز 50اعداد باالی  . 
 

Initial Jobless Claim: مطالبات بیمه بیکاری آمریکا 
مراجعه کرده و فرم بیمه بیکاری را برای  به تعداد بیکارانی که در طول یک هفته به مرکز بیکاری

 اولین بار پر کرده اند گفته می شود. این شاخص به صورت هفتگی نشانگر وضعیت بازار کار و
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و در  اشتغال در آمریکا است. اعداد اعالم شده پایین تر به منزله بهبود وضعیت اشتغال و بازار کار
نفر است. نکته: چنانچه  1000نتیجه بهبود اقتصاد خواهد شد. واحد این شاخص بر حسب 

باشد، بایستی انتظار  60000اختالف عدد اعالم شده هر ماه نسبت به ماه گذشته بیش از 
کوتاه مدت و شدیدی را در بازار فارکس داشته باشیم نوسانات .  

 
ISM Non-Manufacturing Index: شاخص تولیدات غیر کارخانه ای 

کاهش ارزش ارز 50افزایش ارزش ارز و اعداد زیر  50اعداد باالی    
 

Industrial Production: شاخص تولیدات صنعتی 
کمی کارخانجات و معادن داخل یک کشور اطالق و زنجیره واری از تولیدات  شده به حجم سنجیده

می گردد. شاخص تولیدات صنعتی نمایشگر کمیت و حجم تولید کارخانجات و معادل می باشد 
کشورهای پیشرفته می تواند  % بخش تولیدات صنعتی از کل اقتصاد25با توجه به سهم  که

گذاران داشته باشد اهمیت باالیی برای سرمایه . 
 

Import Price Index: شاخص قیمت واردات 
شاخص قیمت واردات توسط اداره کارگری آمریکا منتشر می شود که راجع به تغییر قیمت واردات 

روی تورم دارد. بنابراین افزایش آن  به داخل آمریکا خبر می دهد. افزایش قیمت واردات اثر زیادی بر
ددمی گر USD و کاهش آن باعث کاهش قدرت USD باعث افزایش قدرت . 

 
Capacity Utilization Rate: نرخ ظرفیت بهره وری 

می  ها، معادن و مؤسسات خدماتی شاخص به ارزیابی میزان منابع موجود در اختیار کارخانه این
ها به حداکثر  پردازد. افزایش این شاخص بر ارز کشور تاثیر مثبت دارد زیرا با نزدیک شدن شرکت

ین آنها به وجود می آید. این افزایش قیمت یعنی تورم و ظرفیت، تمایل به افزایش قیمت در ب
می گردد. معامله گران به نرخ ظرفیت بهره وری توجه ویژه دارند،  نهایت به مصرف کننده منتقل در

 .زیرا این شاخص تنها مشخص کننده تورم است که توسط بانک فدرال معین می شود
 

MPC-Meeting Minutes 
انگلیس به ثبت جزئیات نشست کمیته در مورد میزان  گذاری پولی مینوت نشست کمیته سرمایه

را در  Vote Cost سرمایه گذاری که دو هفته قبل برگزار شده است می پردازد. این مبثوت
اطالع می دهد.  نشست بیان می کند و به بازرگانان وضع بانک مرکزی را در سیاست پولی

می کنند تا اشاراتی برای انتقال میزان سرمایه گذاری  بازرگانان با دقت زیاد مبثوت ها را زیرورو
(MPC) بعدی بیابند. کمیته سیاست گذاری های مالی یک بار برای  ،بانک مرکزی انگلیس ماهی

اندکی پس  خصوص نرخ بهره کوتاه مدت این کشور تشکیل جلسه می دهد. تصمیم گیری در
ی نرخ بهره معین نشست بیانیه ای منتشر می شود که حاو برگزاری این از

تر از وضعیت اقتصادی که در تصمیم گیری های آنها موثر بوده است و مهم  مختصری تفصیر شده
به نشست های آینده می باشد. افزایش نرخ بهره بر ارز کشور تاثیر مثبت دارد از همه اشاره ای . 

 
M4 Morning Supply: شاخص تولید پول 

دست بخش دولتی می  ا و دارایی های نقدی موجود دراین شاخص به ارزیابی ارزش تمام ارزه
پردازد. افزایش این شاخص بر ارز کشور تاثیر مثبت دارد البته این ارتباط به طور کامل قابل اطمینان 

نیست. تاثیر گذاری شاخص مزبور بدین ترتیب است که افزایش ارزش ارز موجب افزایش رشد 
 .اقتصاد و تورم می گردد

 
Michigan Preliminary: تحلیل رفتار مصرف کنندگان توسط دانشگاه میشیگان 
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پردازد.  این شاخص به ارزیابی دیدگاه مصرف کننده در خصوص شرایط فعلی و انتظارات آینده می
نفر است که توسط دانشگاه میشیگان به صورت ماهانه  500این شاخص حاصل نظر سنجی از 

است که دو سوم  دهنده افزایش مخارج افرادی انانجام می شود. دیدگاه بهتر مصرف کننده نش
  .اقتصاد کشور را تشکیل می دهد

 
Mortage Approvals: تصویب وام 

تعداد خانه هایی که در ماه گذشته وام گرفته اند را ارزیابی می کند. افزایش این عدد باعث 
ارز می گردد افزایش ارزش . 
 

Manufacturing Production: انه ایکارخ تولید انبوه  
خروجی کلی کارخانجات، معادن و خدمات شهری را می سنجد.  تولیدات صنعتی حجم 

مجموعه که مستقیما به تولیدات  زیر 13شاخص فقط تولیدات  تفاوت در این است که این تنها
است را می سنجد انبوه کارخانه ای مربوط . 

 
MPC Treasury Report: خود را منتشر می کند هیات خزانه داری انگلستان گزارش مالی . 

 
MPC Treasury Commitee Hearings:  اعضای خط مشی کمیته بانک انگلستان و فرماندار قبل

 .از کمیته خزانه داری آن را بررسی می کنند
 

Manufacturing PMI 
به ارزیابی سطح فعالیت خرید در بخش  (PMI) شاخص مدیران خرید محصوالت کارخانه ای

نشان دهنده رشد است. افزایش این شاخص بر ارز کشور  50ازد و آمار باالی کارخانه ای می پرد
تاثیر مثبت دارد. برای تهیه این شاخص از مدیران خرید درباره موضوعات مختلفی از قبیل 

 .استخدام، تولید، سفارشات جدید، کاالهای بفروش رسیده و ذخایر سواالتی پرسیده می شود
 

Nationwide Consumer Confidence: مصرف کننده اعتماد ملی  
شاخص اعتماد مصرف کننده حاالت اعتماد افراد به حال و آینده اقتصاد انگلستان را ثبت می کند. 
اعداد باال در شاخص اطمینان مصرف کننده محرک توسعه اقتصادی است حال آنکه اعداد کوچک 
اد پایین باعث کاهش ارزش آن و اعد  GDP باعث تنزل اقتصاد می شود. اعداد باال افزایش ارزش

 .می گردد
 

Non Farm Payroll: آمار حقوق بگیران بخش غیر کشاورزی 
این شاخص نشانگر تعداد افراد شاغل)حقوق بگیر( در بخش غیر کشاورزی اعم از خصوصی و 

این شاخص را تنها شاخص بسیار مهم در بخش  دولتی یک کشور می باشد. بی شک می توان
تواند از رشد واقعی  ه افزایش آن در کشورهای صنعتی همچون ایاالت متحده میک اشتغال نامید

 .بازار در آن کشور باشد
 

Non Farm Productivity: )بهره وری غیر کشاورزی )آمار تولیدات غیر کشاورزی 
بهره وری تولیدات غیر کشاورزی توسط موسسه آماری کارگران منتشر می شود که میزان 

بر حسب ساعت را نشان می دهد. این شاخص نشان دهنده سالمت تجارت خروجی هر کارگر 
و کاهش آن باعث   USD نیز موثر است. افزایش آن باعث قدرت GDP در آمریکا است که بر روی

 .ضعف آن است
 

Net Change in Employmeny: لیست شاغالن جدید 
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ه نشان دهنده تغییرات در شاخص تغییرات بیکاری توسط اداره آماری کانادا منتشر می شود ک
تعداد افراد بیکار کانادا است. افزایش این شاخص نشان دهنده هزینه مصرف کننده و باعث 

افزایش رونق اقتصادی می گردد. بنابراین اعداد باال نشان دهنده افزایش ارزش ارز و اعداد پایین 
 .نشان دهنده کاهش ارزش ارز می باشد

 
NAHB Housing Market Index: شاخص بازار مسکن موسسه ملی مسکن سازان 

این شاخص به ارزیابی میزان تقاضای خانواده های دارای مسکن می پردازد. این شاخص حاصل 
پرسشنامه ای است که در آن از سوال شوندگان خواسته می شود میزان فروش فعلی مسکن و 

عیف مشخص می کنند. پیش بینی آنها طی شش ماه آینده را با گزینه های خوب، متوسط، ض
نشان دهنده دیدگاه مثبت مسکن سازان درباره میزان تقاضا است. مقادیر باال تاثیر  50نتایج باالی 

 .و مقادیر پایین تاثیر منفی بر آن دارد USD مثبت بر
 

PMI Manufacturing Index: شاخص تولیدات صنعتی PMI 
ش تولیدات صنعتی را ثبت می کند. به شرایط تجارت در بخ-شاخص مدیریت خرید تولیدات صنعتی

قسمت بزرگی از عنوان بخش صنعتی بر  GDP تسلط دارد. شاخص تولیدات صنعتی PMI  یک
 50و به طور کلی شرایط اقتصادی در انگلستان است. مقادیر باالی  شاخص مهم شرایط تجاری

آن می گردد باعث کاهش ارزش 50می شود در حالیکه مقادیر زیر   GDP باعث افزایش ارزش . 
 

PPI-Producer Price Index 
به میزان محاسبه شده قیمت متوسط هزینه های تولید کننده در روند تولید در مقایسه با دوره 
نشان دهنده نرخ تورم در   CPI مشابه گذشته اطالع می گردد. این شاخص نیز به مانند شاخص

بوط به هزینه های تولید توسط که سبد انتخاب شده تنها مر قیمت ها است با این تفاوت
یابد  گذشته در سال قبل افزایش کارخانجات می باشد. هرچه درصد این شاخص نسبت به دوره
 .موجب افزایش تورم می گردد

 
PMI- Purchasing Manager Index Service: مدیریت خرید شاخص سرویس  

ط موسسه نشان دهنده وضعیت اقتصادی انگلستان است که توس PMI شاخص سرویس
ثبت می  منتشر می شود. این شاخص حالت کلی شرایط فروش و اشتغال را MTC تحقیقاتی
نمی گیرد که با مثبت و منفی شدن آن  UK کند. این شاخص با ارزش تاثیری از بخش سرویس

 HDP باال و پایین می شود. معامله گران خواستار بیشترین مقدار آن که تاثیر زیادی بر  GBP ارزش
نشان دهنده توسعه است 50 هستند و مقدار باالی دارد . 

 
PPI-Input 

تولید  توسط اداره آمار ملی به صورت ماهانه که نرخ تورم خرید شاخص تولید کننده ورودی
کنندگان مجرب را اندازه گیری می کند. این شاخص میانگین قیمت سبد کاال و سرویس ها را ثبت 

GDP می کند. مقادیر باال برای و مقادیر پایین برای آن منفی استمثبت  . 
 

PPI-Output 
توسط اداره آمار ملی به صورت ماهانه که تغییرات قیمت کاالهای تولید شده توسط  این شاخص

انگلستان را اندازه گیری می کند که به طورکلی از افزایش قیمت خرده فروشی مصرف کنندگان 
مثبت و خواندن مقادیر پایین برای آن   GDP صحبت می کند. بنابراین خواندن مقادیر باال برای

 .منفی است
 

Retail Sales: شاخص خرده فروشی 
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فروشان یک کشور گفته می شود.  به مجموع ارزش فروش کاالهای پایدار و ناپایدار توسط خرده
توجه به سهم باالی حجم خرید مصرف کنندگان در کلیت اقتصاد هر کشور میزان تاثیرات این  با

باشد. این بدان معناست که شاخص ز در انواع بازارها به صورت نسبی باال میشاخص نی  Retail 
Sales یا  عالوه بر نمایش کلیت بازار مصرف کنندگان در اقتصاد هر کشور، حاکی از رشد مثبت

کارخانجات تولیدی مانند، اتومبیل،محصوالت غذایی و... در تولید و فروش می باشد. لذا هر  منفی
منتظره از این شاخص می تواند تمایل سرمایه گذاران و حتی معامله گران را نشان دهد عدد غیر . 

 
Retail Sales ex Autos 

خرده فروشی اتومبیل  شاخص خرده فروشی یک داده ماهانه است که نشان دهنده
شاخص خرده فروشی نشان دهنده اطمینان مصرف کننده است. افزایش رشد اقتصادی  است.

افزایش نشان دهنده  USD است. 
 

RICS-House Price Balance 
این شاخص  تغییرات قیمت مسکن در انگلستان را ارزیابی می کند. -اداره ارزیابی سلطنتی

% 50مثال عدد  راهنما تغییرات قیمت ارائه شده توسط ارزیاب رسمی را نمایش می دهد. برای
% افزایش داشته است50نشان دهنده این است که قیمت  . 

 
(RPI (Retail Price Index:شاخص قیمت خرده فروشی 

از اقالم مربوط به مصرف کننده می باشد که تنها موارد خرده  این شاخص شامل بررسی سبدی
تنها نشان دهنده میزان تورم کاالها و خدمات در کشور  فروشی عرضه شده را در بر می گیرد و

گیرنده بخش  ر دارد زیرا خرده فروشی در برانگلستان است. روند صعودی تاثیر مثبت بر ارز کشو
که عامل اصلی رشد اقتصادی بوده و تاثیر  بزرگی از میزان مخارج مصرف کننده می باشد

 .چمشگیری بر میزان تولید ناخالص داخلی دارد
 

Redbook  
های زنجیره ای می پردازد بررسی فروش هفتگی فروشگاه این شاخص به .  

 
Right more House Price Index 

این شاخص  این شاخص به صورت ماهانه میانگین قیمت منازل مسکونی را اندازه گیری می کند.
تاثیر گذار است بر نرخ تورم مسکن . 

 
Richmond Fed Index: شاخص بانک فدرال ریچموند 

تجاری تولید کنندگان در حوزه بانک فدرال ری به ارزیابی شرایط  
مجموع فعالیت  نظر سنجی های به عمل آمده در خصوص چموند می پردازد. این شاخص حاصل

نزولی،صعودی و یا بی تغییر می باشد. به طور معمول گزارش مزبور تاثیر  های تجاری
دو هفته گذشته اقدام به  مالحضه ای بر روند بازار ندارد زیرا بانک فدرال فیالدلفیا و نیویورک قابل

 .انتشار گزارش مشابهی کرده است
 

RBC Retail Sales Monitor: بررسی خرده فروشی 
 .کنسرسیوم خرده فروشی انگلستان این شاخص به بررسی تغییرات خرده فروشی می پردازد

 
Services PMI:شاخص مدیریت خرید خدمات 

PMI  شاخص مدیران خرید محصوالت کارخانه ای به ارزیابی سطح فعالیت خرید در بخش کارخانه
نشات دهنده رشد است. افزایش این شاخص بر ارز کشور  50 ای می پردازد و آمار باالی
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موضوعات مختلفی از فبیل  مثبت دارد. برای تهیه این شاخص از مدیران خرید درباره تاثیر
جدید، کاالهای به فروش رسیده و ذخایر سواالتی پرسیده می شود استخدام،تولید،سفارشات . 

 
Trade Balance: تراز بازرگانی خارجی 

هر دو بخش کاالها و خدمات بین دو کشور  وت میان صادرات و واردات گفته می شود که دربه تفا
اطالق می گردد. این شاخص به طور عام نشانگر روند تجارت خارجی هر کشور است. کسری 
بودجه نیز هنگامی به وجود می آید که میزان واردات کشوری از میزان صادراتش بیشتر باشد. 

بودجه به معنای شرایط بد اقتصادی نیست. چنانچه در برخی موارد با البته همیشه کسری 
آن کشور( می توان اقتصادی قوی تر را  افزایش صادرات به کشور خاص ) یا در واقع افزایش واردات

آن کشور در نظر داشت برای . 
 

TIC-Net long term Transaction 
تفاوت میزان خرید  ه بین الملی به ارزیابیسرمای-اوراق بهادار آمریکا توسط خارجیان خرید میزان

و داخلی می پردازد. به عنوان مثال خرید اوراق قرضه ماهانه اوراق بهادار بلند مدت خارجی  Bond 
خرید اوراق  با سررسید بیش از یک سال. به عنوان مثال در صورتیکه سرمایه گذاران اقدام به

میلیون دالر از آن را  30د و سرمایه گذاران آمریکایی میلیارد دالر نماین 100بهادار آمریکا به نرخ 
میلیارد دالر است. افزایش این شاخص  70خرید نمایند در این صورت خالص آما ثبت شده مثبت 

 .تاثیر مثبت دارد
 

unemployment Rate: نرخ بیکاری 
بین افراد قابل  که از فعاالنه به دنبال کار هستند گفته می شود استخدام که به درصد مردم قابل

باشند که به طور ماهانه توسط اداره آمارگیری ارائه می گردد استخدام می . 
 

Unit Labor Costs 
قیمت واحد کارگران توسط اداره آمار کارگری منتشر می شود که نشان دهنده مجموع بهای 

ود. سهم یک نیروی کاری است که در آن میزان یک شاخص روند تولید نیز به کار می ر استخدام
دهنده کاهش  و مقادیر کمتر نشان USD قیمت و تورم. مقادیر بیشتر نشان دهنده افزایش قدرت

 .قدرت آن می باشد
 

(Unemployment Claim (initial jobless claim: مدعیان بی کاری 
اولین بار فرم استخدام پر  شاخص به ارزیابی تعداد افرادی که طی یک هفته گذشته برای این

اند می پردازد. کاهش این شاخص بر ارز کشور تاثیر مثبت داردکرده  . 
 

Wholesale Inventories: فهرست کلی فروش 
فروش اطالعات و فهرست آماری مراحل تولید را ثبت می کند. میزان فروش تاثیر بر  فهرست کلی

و اعداد  USD نیز موثر است. اعداد باال تاثیر مثبت بر روی GDP روی میزان مصرف دارد و بر روی
 .پایین تاثیر منفی بر روی آن دارد

 
Core PPI: شاخص بهای تولید کننده 

غذایی را بررسی می کند. اگر چه  مشتقات شاخص بهای تولید کننده که اقالمی همچون مواد
نرخ مواد غذایی و انرژی به طور ماهانه تغییر می کند ولی نقش مهمی در برابر تورم ایفا می کند. 

معمول این شاخص نسبت به شاخص اصلی بهای تولید کننده تاثیر کمتری داردبه طور  . 
 

Philadelphia Fed Manufacturing Index: تحلیل بانک مرکزی فیالدلفیا 
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این شاخص به ارزیابی شرایط تجاری عمومی تولید کنندگان در حوزه نظارت بانک فدرال فیالدلفیا 
ست که در آن از پرسش شوندگان خواسته می شود شاخص حاصل تحقیقاتی ا می پردازد. این

افزایش این  سطح فعالیت تجاری را با رو به کاهش، رو به افزایش، و بدون تغییر مشخص کنند.
شاخص بر ارز کشور تاثیر مثبت دارد زیرا شرایط خوب تولید نشان دهنده اقتصاد قوی می باشد. 

می شود معامله گران توجه  الدلفیا محدوداگرچه این تحقیق فقط به تولید کنندگان ایالت فی
ها پیش از سایر گزارشات منتشر می  خاصی به آن دارند زیرا بانک فیالدلفیا این شاخص را هفته

 .کند
 

Public Service Net Borrowing:خالص میزان استقراض بخش دولتی 
افزایش این  .شرکت های دولتی می پردازد میزان مخارج و میزان درآمد به ارزیابی اختالف

شاخص تاثیر مثبتی بر ارز کشور دارد زیرا افزایش میزان اخذ وام نشانه توسعه سرمایه گذاری و 
 .پیشرفت اقتصادی است

 
Learning Economic Indicator 

تمام فعالیت اقتصادی را با ترکیب چندین شاخص که در برگیرنده میانگین ساعت های 
ساز و قیمت سهام و اسپرد نرخ  و کننده،پروانه ساخت هفتگی،سفارشات جدید،انتطارات مصرف

می کند.این شاخص ماهانه منتشر می شود بهره را اندازه گیری . 
 

Climant Count Change: شاخص مدعیان بیکاری 
بیکاری را مطالبه کرده اند  فرم های طی یک ماه گذشته این شاخص به ارزیابی تعداد افرادی که

ص بر ارزش تاثیر مثبت دارد. افراد شاغل مخارج باالتری دارند و مخارج می پردازد.کاهش این شاخ
 .مصرف کننده عامل مهمی در وضعیت اقتصادی می باشد

 
Consumer Sentiment-Result Michigan Consumer Sentiment Index 

توسط دانشگاه میشیگان تحلیل رفتار مصرف کنندگان  
ه در خصوص شرایط فعلی و انتظارات آینده می پردازد. مصرف کنند این شاخص به ارزیابی دیدگاه

به صورت ماهانه  نفر است که توسط دانشگاه میشیگان 500نظر سنجی از  این شاخص حاصل
انجام می شود دیدگاه مصرف کننده نشان دهنده افزایش مخارج افرادی است که دو سوم اقتصاد 

 .کشور را تشکیل می دهند
 

Leading Indicators: ص های راهبردیشاخ  
شاخص فرعی که در بخش های مختلف اقتصاد یک جامعه سنجیده  10شاخصی است مرکب از 

و برآیند آن نشان دهنده روند کلی فعالیت یک اقتصاد می باشد. این شاخص متشکل از شاخص 
و برای  شاخص دیگر می باشد که در نهایت نشان دهنده دورنمای یک اقتصاد بوده 9بازار سهام و 

ارز در فارکس اهمیت زیادی ندارد مگر اینکه شاخص های راهبردی دچار  عامله گران بازارم
بنیادین گردد تغییرات . 

 
CBI Industrial Trend Orders: میزان سفارشات صنعتی 

به ارزیابی ارزش میزان سفارشات خرید جدید تولید کنندگان داخلی می پردازد. افزایش این 
کشور دارد. فعالیت زیاد صنایع تولیدی نشانه مثبتی از رشد اقتصاد آن  ارز شاخص تاثیر مثبت بر

کنندگانی اشاره می کند که فعالیت بسیاری در زمینه تامین  کشور بوده و این تحلیل به تولید
 .سفارشات انجام می دهند

 
Crude Oil Inventories: ذخایر نفت خام 
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ر نفت خام به ارزیابی افزایش تعداد بشکه های بخش ذخای در (EIA) اداره اطالعات انرژی آمریکا
نفت خام بازرگانی موجود در انبارهای شرکت های آمریکایی در طول یک هفته می پردازد. میزان 

ذخایر نفت خام بر بهای تولیدات نفتی و در نتیجه بر تورم و سایر فاکتورهای اقتصادی تاثیر 
باشد می گذار . 

 
Interest Rate Statement -Fedrate: مرکزی آمریکا تعیین نرخ بهره توسط بانک  

 
Index of Services: شاخص بخش خدمات 

تفاوت بین سرویس  GVA .مقادیر اضافه شده به شاخص بخش خدمات را اندازه گیری می کند
)خروجی( و مقادیر سرویس های استفاده شده را اندازه گیری می کند های آماده شده .  

 
New Home Sales:  خانه های نوسازفروش  

می پردازد که طی یک ماه  شاخص به ارزیابی ساالنه تعداد خانه های موجود در کشور این
گذشته به فروش رسیده اند. افزایش این شاخص بر ارز کشور تاثیر مثبت دارد زیرا بازار مسکن 

ت سالمت صنع مقیاس مقدم بر کل اقتصاد می باشد. فعالیت باال در بخش مسکن نشان دهنده
و این که مصرف کنندگان استطاعت سرمایه گذاری های بزرگ را دارند ساخت و ساز است . 

 
Existing Home Sales: فروش خانه های موجود 

پردازد که طی یک ماه  خانه های موجود در کشور می این شاخص به ارزیابی ساالنه تعداد
مثبت دارد زیرا خریدهای بزرگ  بفروش رسیده اند. افزایش این شاخص بر ارز کشور تاثیر گذشته

توسط مشتریانی انجام می شود که به موقعیت مالی خود خوش بین و مطمئن هستند. 
همچنین فروش خانه برای آژانس های مسکن کسب کمیسیون را به همراه دارد و اغلب افراد 

  .پس از خرید مسکن به خرید کاالهایی از قبیل اثاثیه و مبلمان اقدام می کنند
 

Consumer Confidence: ضریب اطمینان مصرف کننده 
شاخص به ارزیابی دیدگاه مصرف کننده در خصوص شرایط اقتصادی می پردازد. این  این
حاصل تحقیق ماهانه ای است که در آن از پرسش شوندگان خواسته می شود چشم  شاخص

 .انداز آینده اقتصادی را ارزشیابی کنند
 

Nationwide House Price: ش خانه های موجودفرو  
شاخص به ارزیابی ساالنه تعداد خانه های موجود در کشور می پردازد که طی یک ماه  این

خرید های بزرگ  گذشته بفروش رسیده اند. افزایش این شاخص بر ارز کشور تاثیر مثبت دارد زیرا
نین توسط مشتریانی انجام می شود که به موقعیت مالی خود خوش بین و مطمئن هستند همچ

فروش خانه برای آژانس های مسکن کسب کمیسیون را همراه دارد و اغلب افراد پس از خرید 
 .مسکن به خرید کاالهایی از قبیل اثاثیه و مبلمان اقدام می کنند

 
Net Lendig to Individuals: شبکه وام دهی به اشخاص 
شاخص مثبت  این شبکه وام دهی به اشخاص توسط بانک انگلستان منتشر می شود. افزایش

 .است
 

CBI Distributive Trades Realized: صنعتی شاخص ماهانه میزان تولیدات  
روند صعودی تاثیر مثبت بر ارز یک کشور  سنجش ارزش کل محصول کارخانجات، معادن و خدمات

دارد. زیرا افزایش میزان تولید نشانه رشد اقتصادی قدرتمند یک کشور است. میزان تولیدات 
متاثر از صعود و نزول چرخه تجاری می باشند و به منزله شاخص پیشرو در میزان به  صنعتی
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 .کارگیری تولیدات کارخانه ای، متوسط درآمد شخصی محسوب می شود
 

Core PCE Price Index: مخارج اشخاص میزان-میزان درآمد اشخاص   
التر نشان از افزایش ارزش ارز گیری می کند. مقادیر با این شاخص تفاوت درآمد و مخارج را اندازه

 .دارد
 

Personal Spending: شاخص مخارج افراد 
این شاخص مجموع مخارج افراد را اندازه گیری می کند. افزایش این شاخص باعث افزایش ارزش 

کننده  ارز می گردد. این شاخص ارزش کل کاالها و خدمات خریداری شده در ماه گذشته مصرف
درا اندازه گیری می کن . 

 
Personal Income:شاخص درآمد افراد 

این شاخص مجموع درآمد افراد ازکانال های مختلف را اندازه گیری می کند. افزایش این شاخص 
 .باعث افزایش ارزش ارز می گردد

 
Chicago PMI: شاخص خرید مدیریتی شیکاگو 

سالمت محیط میزان  (PMI) شاخص خرید مدیریتی شیکاگو (NAPM) انجمن ملی مدیران خرید
کند. و از این مخاطبان می  می به صورت ماهانه بررسی تجاری را می سنجد و خرید مدیران را

و میزان برون داد،خرید ها، استخدام، سرمایه گذاری،  را سنجیده خواهد میزان فعالیت سازمانی
یا پایین تر ها را سنجیده تا ببیند که این مقادیر نسبت به ماه گذشته باالتر  سفارشات و قیمت

نشانگر توسعه بخش تجاری است 50بوده اند. میزان باالتر از  . 
 

Consumer sentiment: تمایل مصرف کننده شاخص  
توقعات آینده آنها را تامین می کند که  در زمان حال و شاخصی است در مورد رفتار مصرف کننده

انشگاه میشیگان اداره نفری است که تحت سرپرستی د 500متشکل از یک گروه بررسی ماهانه 
 .می شود

 
Construction PMI: سازها شاخص خرید مدیران در بخش ساخت و  

نشانگر توسعه  50میزان سطح خرید در بخش ساخت و سازها را می سنجد. اعداد باالتر از 
 .است

 
ISM Manufacturing Index: شاخص میزان تولید کارخانه ای 

 50دیران خرید در بخش تولیدی می پردازد و ثبت آمار باالی میزان فعالیت م این شاخص به ارزیابی
دارد حاکی از رشد آن می باشد. این شاخص تاثیر مثبت بر ارز کشور . 

 
ISM Manufacturing Price: انستیتوی مصرف انرژی (ISM)  قیمت ماهانه تورم کارخانجات در

 .بخش خرید مواد را بررسی می کند
 

Construction Spending: نه ساختمانیهزی  
 .مجموعه هزینه ساختمان های عمومی و خصوصی را اندازه گیری می کند

 
Consumer Confidence Index:اطمینان مردم به شرایط اقتصادی را بررسی می کند. 

 
Pending Home Sales: شاخص خانه های در حال ساخت 
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می کند اندازه گیری تعداد قراردادهای امضا شده برای خانواده های تکی را . 
 

Interest Rate Statement: تعیین نرخ بهره توسط بانک 
 

ISM Non-manufacturing Index:شاخص میزان تولیدات غیر کارخانه ای 
 

NIESR GDP Estimate: تخمین میزان تولید ناخالص داخلی توسط موسسه اقتصادی NIESR 
 

(Non farm Employment Change-(Non farm Payroll: جدید در بخش غیر  النلیست شاغ
 کشاورزی

 
Inflation Expectation: انتظار مصرف کنندگان راجع به تورم را اندازه گیری می کند 

 
Core Retail Sales: نشان دهنده خرده  یک داده ماهانه است که -شاخص خرده فروشی
 .فروشی اتومبیل است. شاخص خرده فروشی نشان دهنده اطمینان مصرف کننده است

 
Capacity Mtilization Rate 

 .این شاخص استفاده از تولیدات کارخانه ای را در یک مدت محدود اندازه گیری می کند
 

 CBI Industrial Trend order 
شاخص تاثیر مثبت  به ارزیابی میزان سفارشات خرید جدید تولید کنندگان می پردازد. افزایش این

یدی نشانه مثبتی از رشد اقتصادی آن کشور بوده و این بر ارز کشور دارد. فعالیت زیاد صنایع تول
اشاره می کند که فعالیت بسیاری در زمینه تامین سفارشات جدید انجام  تحلیل به تولید کنندگان

 .می دهند
 

Business Investment: سرمایه گذاری تجاری 
های سرمایه این شاخص گرایش به سرمایه گذاری تجاری و همچنین اطالعات مربوط به هزینه 

گیری می کند ای را برای بخش های مختلف اقتصادی اندازه . 
 

National Home Price Index:شاخص بهای مسکن 
 .این شاخص تغییرات قیمت مسکن را برای یک خانواده اندازه گیری می کند

 
Crude Oil Inventories: ی می گیر میزان اقزایش دارایی نفت خام را اندازه-اداره مدیریت انرژی

 .کند
 

Nationwide House Price Index: شاخص بهای مسکن در سراسر کشور 
این شاخص نشان دهنده قیمت مسکن در انگلستان است که یکی از شاخص های حساس 

 .می گردد GBP اقتصادی است. افزایش آن باعث افزایش ارزش
 

BRC Retail Sales Monitor: شاخص خرده فروشی بریتانیا 
 

Annual Pre-Budget Report: بودجه ساالنه قبل از تعیین گزارش  
 

NIESR GDP Estimate:برآورد تولید ناخالص داخلی موسسه NIESR 
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کانال ارشیو فایل های اموزشی بورس و فارکس در تلگرام:                                      
https://telegram.me/FilehayeAmoozeshiBoursei 

انگلستان،برآورد خود را  یکی از قدیمی ترین موسسات فعال در زمینه اقتصادی NIESR موسسه
 .به عمل می آورد GDP از میزان

 

http://abcbourse.ir/

