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  های پيشرو اقتصادی شاخص
  
  

ده است                        ر آم تفاده می شود در زي ديهی  . ليستی از شاخص های اقتصادی که در امريکا از آنها اس ب
ا    و  است که شاخص های اقتصادی منحصر به موارد ذيل نبوده          د      در اقتصاد امريک ز درست مانن  ني

ا  ... ساير کشورهای پيشرفته مثل آلمان،انگليس،ژاپن و    سيار زي ا     تعداد ب ه شاخص ه دتری از اينگون
ی      ،ز اهميتند ی و عددی اين شاخص ها حائ       ارزش کمّ  به طور کلی نه تنها    . وجود دارد  يش بين  بلکه پ

ا  و انتظار مربوط به آنها  و تاثيری که ارتباط بين مقادير مورد انتظار و ارقام واقعی                  ازار      آنه ر ب  ب
  .دارند نيز بسيار اهميت دارد

  
ا    ن شاخص ه رای اغل  اي ران    ب ه گ م هستند    در ب معامل ا مه شره     . سراسر دني کيفيت اطالعات  منت

د          ر ياب ان تغيي ا گذشت زم انی داده های   .مربوط به اين شاخص ها ممکن است  ب  يک شاخص    زم
تفاده از آن          اطالعات  تازه ترين  مهم تلقی می گردد که حاوی      ا اس ا ب ا باشد ي ايجی دست         ه ه نت وان ب  بت
ر  .آن نتايج با استفاده از گزارشات و داده های ديگر ممکن نباشد          يافت که امکان دستيابی به       عالوه ب

ده                              د های آين تفاده از آن رون ا اس وان ب ه بت د ک شمار می آي اين زمانی يک شاخص بسيار ارزشمند ب
  .قيمت را بهتر پيش بينی کرد

  
ثآل  م  که در امريکا اکثر شاخص ها در روزهای مشخصی منتشر می شوندتوجه داشته باشيد

  دومين چهارشنبه هر ماه 
  

   )زياد :ميزان اهميت(  ضريب اطمينان مصرف کننده
 CCI-Consumer Confidence Index    

 سه شنبه آخر هر ماه، ساعت - The Conference Boardسازمان جهانی مديران تجاری 
   حاوی اطالعات مربوط به ماه جاری-  صبح به وقت نيويورک١٠:٠٠

  
 CCI   ان            ينان مصرف کننده  يا ضريب اطم رين شاخص های اطمين ه   يکی از دقيقت ار  هر    است ک ب

رار می             خانوار امريکا  ۵٠٠٠ ورد بررسی ق د  يی را م اه   . ده ردم دارای      هر گ شتری از م داد بي  تع
ا        اال   کار باشند، دستمزد ه ره      ب رخ به م و ن ان      ک د         باشد، ضريب اطمين درت خري ده و ق  مصرف کنن

د زايش می ياب رخ .اف ابراين ن تخدام بن زان،اس تمزد ومي زان دس ره  مي رخ به ای ضريب  ن ه ه  مولف
ورد   .  می باشند  اطمينان مصرف کننده     افرادی که در اين بررسی شرکت می کنند به سواالتی در م

د          ميزان درآمد،وضعيت بازار از ديد گاه آنها و احتمال           بانک  .بيشتر شدن درآمد خود پاسخ می دهن
هره به دقت ضريب اطمينان مصرف کننده را مورد تامل قرار می    ذخيره فدرال هنگام تعيين نرخ ب     

ه      .دهد از آنجايی که مصرف شخصی دو سوم اقتصاد آمريکا را تشکيل می دهد اين شاخص از جمل
  .تکان دهنده بازارتلقی می گرددعوامل مهم 
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 به  کننده شاخص بهای مصرف يا کنندهشاخص اصلی بهای مصرف ؛ کنندهشاخص بهای مصرف
  )زياد:ميزان اهميت(استثناء غذا و انرژی 

CPI-Consumer Price Index; Core-CPI 
 بيستم هر ماه ، ساعت  حدود--)(Bureau of Labor Statistics دفتر آمار نيروی کار

   حاوی اطالعات مربوط به ماه قبل- به وقت نيويورک ٨:٣٠
  

صرف  ای م اخص به دهش ای  ) CPI  ( کنن رين معياره داول ت ورم   از مت نجش ت ده   وس شان دهن  ن
بد    CPI. کارآيی و سودمندی خط مشی دولت است         ه س رات ماهان ی  تغيي ا و خدمات   معين  از کااله

ازار             کننده شاخص بهای مصرف  .مصرفی است بدون احتساب ماليات     ده ب م تکان دهن از عوامل مه
ود     ی ش ال م ستمرآ دنب رات آن م ه تغيي د ک ی آي ساب م ه ح ای  .ب لی به اخص اص صرفش ده کنم  ن

انات فصلی                کننده شاخص بهای مصرف  ( ه در معرض نوس رژی ک رار      به استثناء غذا و ان  قيمت ق
  .معيار دقيق تری برای سنجش قيمت های کلی است) دارند

  
  

  )زياد:ميزان اهميت (گزارش استخدام
Employment Report 

  ات ماه قبل حاوی اطالع- صبح به وقت نيويورک٨:٣٠ اولين جمعه هر ماه، ساعت -وزارت کار
  

ی   ق بررس ه از طري ت ک ايی اس ه داده ه تخدام مجموع زارش اس ه و  ٣٧۵٫٠٠٠گ غل و حرف  ش
د      مواردگزارش مزبور    . خانوار گردآوری شده است    ۶٠٫٠٠٠ داد محل   ت:   زير را بررسی می کن ع

زد در هر                            يا های کار جديدی که    انگين م شده است ، مي ا تاسيسشان موافقت ن ا ب د ي   تاسيس شده ان
شره     . ت و ميانگين  زمان کار در هفته      ساع اين گزارش از جمله مهم ترين گزارشات اقتصادی منت

وقی               رات ليست حق راه داده های تغيي ه هم م ب ه روز است و ه د وب م اطالعات آن جدي است زيرا ه
ه     .  تصوير خوبی از وضعيت اقتصادی فراهم می آورد         (NFP)بخش غيرکشاورزی    اين گزارش ب

ره   (عيت بخش های مختلف     طور جداگانه وض   شان می   )توليد،خدمات،ساخت و ساز،معدن و غي را ن
  .دهد

 
  

  )زياد:ميزان اهميت(گزارش وضعيت استخدام 
Employment Situation Report 

اولين جمعه هر ماه، --)(Bureau of Labor and Statistics دفتر آمار نيروی کار
  العات ماه قبل حاوی اط- دقيقه صبح به وقت نيويورک٨:٣٠ساعت 

  
تخدام دارای دو بخش است زارش وضعيت اس ه گ اری و .شاخص ماهان ه بيک وط ب يک بخش مرب

در اين بخش نرخ بيکاری و تغييرات آن مورد بررسی          .شغل هايی است که به تازگی ايجاد شده اند          
رد رار می گي د  .ق انگين درآم ار هفتگی و مي اعات ک انگين س ل مي ه موضوعاتی از قبي بخش دوم ب

ين          تعيين  کسادی يا رونق بازار نيروی کار        برای    .ساعتی می پردازد   ده تعي  که خود از عوامل عم
  ناحيه را در ٢۵٠ش از دفتر نيروی کار بي. از داده های اين بخش استفاده می شود   استکننده تورم   

د      ی ده رار م ی ق ورد بررس ا م ر امريک هسراس ی     ک ر م ده را در ب نايع عم ه ص آ کلي  تقريب
ازار                        ب.گيرد تثناء ب آ بال اس د و گزارش آن  تقريب ازارهای مالی به دقت اين شاخص را دنبال می کنن
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را        برای  سرمايه گذاران      گزارش وضعيت  استخدام     . را تکان می دهد     بسيار حائز اهميت است زي
شر می شود                  بوده بسيار به روز       آناطالعات   اه منت ام م .  و به فاصله کمتر از يک هفته  پس از اتم

  .ها برای تشخيص سالمت اقتصادی استاين گزارش يکی از بهترين معيار
  
  

  )زياد:ميزان اهميت(اعالم نرخ بهره : اجالس کميته سياست گذاری بانک فدرال
        FOMC Meeting (Federal Open Market Committee): Rate 

announcement  
 تصميم اجالس در مورد نرخ بهره  - هشت بار در سالاجالس نمايندگان بانک فدرال امريکا ،

  ) به وقت نيويورک١٤:١٥حدود ساعت (درطی اين اجالس منتشر می شود
  

ا   درال امريک ده سياست   (The FED- The Federal Reserve of USA) بانک ف  اداره کنن
ی و                     پولی رای  سازمان های دولت  کشور است و از طريق کنترل بانک ها،فراهم آوردن خدمات ب

هروندان د ش ی کن ل م ود عم سئوليت خ ه م شور ب الی ک ات م ظ ثب ا و حف ا دوازده . امريک در امريک
دين ايالت است        دگانی در     .  منطقه فدرال وجود دارد که هريک شامل چن درال نماين ه ف ازهر منطق

  .کميته سياست گذاری بانک ذخيره فدرال حضور دارند
د  و  باشد ارزش آن بيشتر است     هرچه نرخ بهره يک ارز باالتر      تمايل مردم برای نگهداری و خري

سيار       .آن بيشتر می شود و در نتيجه ارز مذکور باز هم بيشتر تقويت می شود               ره شاخص ب نرخ به
د         ازار را تکان می ده ه شدت ب ذارد و ب ره    .مهمی است که بر تورم تاثير می گ رخ به م ن اعالم  ه

ام شده در اجالس هر دو                اجالس   شده توسط   ذاکرات انج م م رای م    وه ران حائزاهميت      ب ه گ عامل
  .شرح اين مذاکرات دو هفته بعد از اجالس منتشر می شود.فوق العاده است

 
 

 ) زياد:ميزان اهميت(توليد ناخالص داخلی 
 

FDP-Gross Domestic Product 
آخرين روز هر - BEA (Bureau of Economic Analysis) اداره تحقيقات اقتصادی

 حاوی داده های ماه قبل-ه وقت نيويورک صبح ب٨:٣٠دوره سه ماهه ، ساعت 
  

ی  )US Commerce department( دپارتمان تجارت امريکا  را GDP  توليد ناخالص داخل
 ، مقدماتی،نهايیاوليه:به سه صورت منتشر می کند

 
د شده در         GDPياتوليد ناخالص داخلی  ا و خدمات تولي ه کااله ولی کلي  عبارت است از ارزش پ

ين     دوره طی يک   يک کشور     انی مع ر مصرف        GDP. زم ،خريد های   خصوصی   مشتمل است ب
راز تجاری   ا و ت ذاری ه وان .دولتی،سرمايه گ صادی  GDPميت رين شاخص سالمت اقت را بزرگت

ه می                           ز ارائ ی آمارهای سه ماهه ني کشور دانست که معموآل به طور ساالنه محاسبه می شود ول
  .شود

ه           ه يک گزارش   دپارتمان تجارت در آخرين روز هر دوره سه ماه ی    اولي د ناخالص داخل  از تولي
د     دماتی                        طی .ارائه می ده ستمر توسط گزارش مق ه طور م ه  ب د  گزارش اولي اه بع ابى و    م ارزي
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ه می شود      GDPبررسى  شده و اصالح و تعديل ميشود و يک ماه بعد گزارش نهايی                د  . ارائ تولي
   .ناخالص داخلی سرعت رشد  اقتصادی يک کشور را نشان می دهد

  
  

  )زياد: ميزان اهميت(-)کارخانه ای(شاخص توليد-مؤسسه مديريت عرضه
   

                           ISM (Institute for Supply 
Management)-Manufacturing Index 

 ماه اولين روز کاری--Institute for Supply Management مؤسسه مديريت عرضه
   حاوی داده های ماه قبل-ک صبح به وقت نيويور١٠:٠٠،ساعت مورد نظر

  
اه    گزارش ماهانه ای است که     اری مؤسسه مديريت عرضه   جگزارش ت  ر اساس پاسخ         هر م  های  ب

يش از  د ب ديران خري ه سواالت مطروحه  شرکت صنعتی۴٠٠م ود ب ه می ش زارش .، تهي ن گ اي
ی از انگين مرکب همي نج  زمين د از  اصلی پ ه عبارتن صادی است ک شتريا ( اقت د م ات جدي ن سفارش

 موجودی انبار   ،15%،سفارشات عرضه   ٢٠%اشتغال   وضعيت   ،٢۵%،توليد کارخانه ای    ٣٠%
ده رشد و توسعه است و              ۵٠داده های باالتر از     ). ١٠%و کاالهای فروش نرفته      شان دهن  واحد ن

  . واحد نشان دهنده رکود و کسادی است۵٠داده های زير 
  
  

  )زياد:ميتميزان اه(شاخص ضريب اطمينان مصرف کننده ميشيگان
MCSI-Michigan Consumer Confidence Index  

   حاوی اطالعات ماه قبل-روز اول هر ماه-دانشگاه ميشيگان
  

 و شاخص    که توسط دانشگاه ميشيگان انجام می شود         برآوردی از ضريب اطمينان مصرف کننده     
رد                       رار می گي ذاران ق تفاده سرمايه گ ورد اس شتر م ه روز بي ن شاخص   .بسيار مفيدی که  روز ب اي

  .نشان می دهد که آيا مصرف کنندگان تمايلی به خريد و خرج کردن پول خود دارند يا خير
  
  

  )زياد:ميزان اهميت(تغييرات ليست حقوقی بخش غير کشاورزی 
NFP- Changes in non-farm payrolls 

 صبح به وقت ٨:٣٠اولين جمعه هر ماه،ساعت (Department of Labor) -وزارت کار
  حاوی  داده های ماه قبل-رکنيويو

  
اين شاخص نشان دهنده  تعداد کل  کارکنان حقوق بگير اياالت متحده در کليه مشاغل به استثناء  

  :زمينه های شغلی زير است
  

 مراجع و مسئولين دولت در رده های مرکزی،منطقه ای و محلی •
 ...،زل کار می کنند مانند پرستار کودک،خدمتکار،باغباناکسانی که در من •
 کارکنان سازمان های خيريه  •
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 شاغلين بخش کشاورزی •
  

دود  شاورزی ح ر ک اغلين بخش غي داد کل ش د ٨٠%تع ه کل تولي د ک شکيل می ده اغلينی را ت  ش
ذاران دولت       .ناخالص داخلی اياالت متحده را توليد می کنند    ان و سياست گ صاد دان ه  اقت اين رقم ب
صاد و   اری اقت ا وضعيت ج د ت ی کن ده  مشخص  سطح فعکمک م صادی را در آين ای اقت ت ه الي

 .کان دهنده بازاراستاين شاخص ازبزرگترين عوامل ت.کنند
 
 

  )زياد:ميزان اهميت (شاخص مديران خريد
PMI-Purchasing Managers Index 

 اولين روز کاری - -Institute for Supply Management مؤسسه مديريت عرضه
   حاوی اطالعات ماه قبل-يورک صبح به وقت نيو١٠:٠٠هر ماه، ساعت 

   
PMI د،     :عمدۀ پنج شاخص     از متشکل  است شاخص مرکبی ار،       سفارشات جدي زان موجودی انب مي

امبرده از لحاظ  اهميت            . سفارشات ارسال شده و وضعيت اشتغال          ميزان توليد ،     شاخص های ن
رازش   صلی ب ل ف ز براساس عوام ا ني ستند و داده ه سان ني ونديک ی ش ديرا. م ن م دانجم  ن خري

Manages)  (The Association of Purchasing   ه  بيستدر مدير خريد ٣٠٠از   زمين
االی    . کشور نظرخواهی به عمل می آورد ی در سراسر  صنعت د ب ديران خري   ۵٠اگر رقم شاخص م

ر      ام زي ه ارق ت درحاليک زايش اس ه اف د رو ب ه تولي دين معناست ک د ب ود  ۵٠باش ده رک شان دهن  ن
ر  PMIگزارش   .است الی     ب د                 ای بازارهای م رين شاخص تولي را بهت سيار حائز اهميت است زي ب

ت ه ای اس ت  از.کارخان زان فعالي ين مي م تعي ورمی و ه شار ت شخيص ف م در ت اخص ه ن ش  اي
دی ات تولي ود  کارخانج ی ش تفاده م درت .اس ای   PMIق اخص به دازه  ش ه ان ورم ب شخيص ت  در ت

اه     نيست ولی اطالعات آن بسيار به م     CPIمصرف کننده    ان م وقع است زيرا يک روز پس از پاي
ازار  . منتشر می شود   رات دوراز      معموآل ب ل تغيي ن شاخص      در مقاب  سريعآ عکس العمل       انتظار اي

شان  دن ی ده ده  .م شکيل دهن اخص ت نج ش ين پ ژه ای   PMI  از ب ت وي د از اهمي ات جدي سفارش
د را در             يش     برخوردار است زيرا بر اساس ميزان رشد آن می توان وضعيت  تولي د پ اه های بع  م

  .نمودبينی 
 
 
 

  )زياد:ميزان اهميت(خودروميزان خرده فروشی به استثناء -ميزان خرده فروشی
Retail Sales Data; Retail sales less Automotives 

 صبح به وقت ٨:٣٠حدود دوازدهم هر ماه ،ساعت -(Bureau  of Census)اداره آمار 
  حاوی اطالعات ماه قبل-نيويورک

  
ده در اقتصاد امريکاست    خرد ايی را    .ه فروشی يک نيروی محرک اصلی و عم ن شاخص کااله اي

تحت نظر دارد و کل مبلغی را           که شرکتها از طريق تجارت خرده فروشی به فروش می رسانند            
دازه  ) البته به استثناء هزينه خدمات(که مصرف کنندگان در بخش خرده فروشی هزينه کرده اند     ان

زی حدود دو سوم آن              بخ. گيری می کند   د  ازش عمده اقتصاد امريکا يعنی چي   خرده فروشی    درآم
اه از صدها شرکت بزرگ و کوچک که  ارائه کننده تجارت خرده           ماداره آمار هر    .شودمی  تامين  
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ل را                 هستند نظرسنجی بعمل می آورد    فروشی   اه قب ه م سبت ب  و آمار منتشرۀ هر ماه ميزان تغيير ن
ی ده  شان م د ن سب درص ر ح ل  . دب اه قب ه م سبت ب روش ن اهش ف ده ک شان دهن ی ن م منف رق

ه ضريب   .است اری است  ک را معي ازار است زي ان ب م تک ل مه رده فروشی از عوام شاخص خ
زايش فعاليت                  اطمينان   وميزان خريد مصرف کننده را نشان می دهد و رقم باالی آن نشان دهنده اف

بل استفاده است زيرا ظرف دو هفته پس  اطالعات اين شاخص بسيار به موقع و قا. اقتصادی است 
  .از پايان هر ماه منتشر می شود

  
  

  )زياد:ميزان اهميت( تانکان برآورد 
Tankan Survey 

 ساعت - در سال،در ماه های آپريل،جوالی،اکتبر و اواسط  دسامبربار چهار -بانک ژاپن
  GMT بعد از ظهر به وقت ۵٠:١٠

 
صادی       م        برآورد تانکان از شاخص های اقت سيار مه ن ب ن            ژاپ ده وضعيت تجاری ژاپ شان دهن  و ن

ن   .است  ه خود   BOJ-Bank Of Japan بانک ژاپ د       ک شر می کن ن شاخص را منت آن  از اي
د           برای تفاده می کن ه  دارای              . تنظيم سياست پولی خود اس ی را ک رآورد هزاران شرکت ژاپن ن ب  اي
ی  می باشند در بر می گيرد    تعيين شده  حداقل سرمايه    يک زرگ و    کن است   ممول   شرکت های ب

ود  امل ش ز ش انفوذ را ني رکتها و   .ب ن ش اری اي صادی ج رايط و وضعيت  اقت ابی ش ن ارزي  در اي
رد        . فعاليت هايی که قرار است طی سه ماهه بعد و سال آينده انجام دهند مورد پرسش قرار می گي

  .دارد ين ارزی  های جفت تاثير شديدی در قيمتاين شاخص
  
  

ميزان (داده های مربوط به معامالت دراز مدت اوراق بهادار– مللی خزانه داریسرمايه بين ال
   )زياد:اهميت

  
TIC (Treasury International Capital) Data on transactions in long 
term securities 

دوازدهمين روز کاری در هر ماه، - Department of Treasuryوزارت خزانه داری
   حاوی اطالعات ماه قبل- نيويورک  صبح به وقت٩:٠٠ساعت 

  
رين چاره ای است         روش اوراق بهادار به خارجيان يا به عبارتی صادرات اوراق قرضه          ف  عمده ت

شيده              ود اندي اری خ ساب ج سری ح ران ک ت جب الی جه ابع م امين من رای ت ده ب االت متح ه اي ک
ه داری       .است ی خزان ين الملل و           TICسرمايه ب ه حاوی اطالعات مرب روش     شاخصی است ک ه ف ط ب

ه     .اوراق مذکور می باشد     ن کسری سرمايه          البت امين اي رای ت ز وجود دارد      راه های ديگری       ب ني
ستقيم             ذاری م رمايه گ الص س ان خ ذب جري ا ج ارجی ي ای خ ک ه رفتن از بان د وام گ مانن

وده و                  .FDIخارجی ی ب ستقيم خارجی منف ذاری م ان سرمايه گ زان جري زان ولی از آنجا که  مي   مي
ی حساب جاری   بنابراين بيشتر سرمايه الزم جهت تامين کسراست،نکی هم معموآل کم وام های با  

امين می شود      ان ت ه خارجي ن شاخص  .از فروش اوراق بهادار دراز مدت ب سيار خوبی     اي ار ب معي
رای ار  ب زان اعتب نجش مي ی   س ين الملل ذاری ب رمايه گ ه س شور در جامع اثير .است يک ک ن  ت اي

 .ر زياد استبسياشاخص در حرکت بازار 
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  )کم:  اهميتميزان (-کتاب بژ
Beige Book 

 دو هفته پيش از اجالس - Federal Reserve Board هيئت مديره خزانه داری فدرال
 بعد از ظهر به ٢:١٥- هشت بار در سال-کميته سياست گذاری بانک فدرال ، روز چهار شنبه 

 وقت نيويورک
  

دن گزارش  رای نامي وانی است ب ژ عن اب ب وانکت درال تحت عن ه بانک ف رايط  " ی ک خالصه  ش
صادی   اساس وضعيت    کشور بر   اقتصادی جاری   اطق دوازده    اقت ه دارای بانک   هريک از من گان

د    "فدرال   درال                   .  تهيه می کن ه يک بانک ف سيم شده و هر منطق ه تق ه دوازده منطق ده ب االت متح اي
د گزارش  هر يک از اين با    .دارد که تحت پوشش بانک فدرال مرکزی است         مشروح دو  نک ها باي

ه ک    ماهه ای  د ن از وضعيت اقتصادی جاری منطقه تحت پوشش خود تهي ه پس از جمع آوری  .ن   هم
ع آوری شده                ،گزارشات ر اساس اطالعات جم درال موظف است ب هر بار يکی از بانک ها ی ف

ه  گزارشی از وضعيت اقتصادی کل کشور تهيه کند که در آن وضعيت جاری اقتصادی هر منط       ق
ت    ده اس شروح آورده ش ور م ه ط ه وب ن     . جداگان دن اي رای نامي ه ب ت ک ژ اصطالحی اس اب ب کت

ل            . گزارش بکار می رود    شار آن درست قب کتاب بژ سالی هشت مرتبه منتشر می شود و زمان انت
درال است             تفاده          .از اجالس تعيين نرخ بهره کميته سياست گذاری بانک ف ا اس ه ب ن کميت  اعضاء اي

ای ژ ازاز داده ه اب ب ی    کت ان اجالس قبل شور از زم صادی ک رات وضعيت اقت انتغيي ا آن زم  ت
را               .آگاهی می يابند   دارد زي ازار ن دانی در حرکت ب ده   اين شاخص تاثير چن شان دهن اه های      ن د گ  دي

ذاری     درت اقتصادی              اعضاء کميته سياست گ زان  ق د          نيست و صرفآ مي شان می ده  . کشور را ن
اثير              که داده های آ    یولی مواقع  د ت ادی   ن با تخمين های کارشناسان بسيار متفاوت باشد می توان  زي

  .در حرکت بازار داشته باشد
  
  

  )کم: ميزان اهميت(-شاخص هزينه اشتغال
ECI- Employment Cost Index 

آخرين پنجشنبه ماه آپريل، -)(Bureau of Labor Statistics دفتر آمار نيروی کار
  حاوی اطالعات سه ماهه قبل-صبح به وقت نيويورک ٨:٣٠جوالی،نوامبر و ژانويه 

  
ار     .اين شاخص تغييرات هزينه نيروی کار را دنبال می کند          روی ک ه ني  شامل   در يک شرکت    هزين

اداش   دستمزد،مزايای شغلی    اری           و پ ه سطوح ک ان هم يش از          . است  کارکن ار از ب روی ک ر ني دفت
يش از  ٣٠٠٠ صوصی و ب سه بخش خ ه و ۵٠٠ مؤس ای بخش    استانداری،مدرس رکت ه ر ش ديگ

ذار باشد                 . دولتی نظرخواهی به عمل می آورد      اثير گ ازار ت ر ب ه ب اين شاخص آنقدر قدرت دارد ک
اين شاخص از اين لحاظ قابل توجه است که با افزايش دستمزدها              . علی الخصوص در زمان تورم    

تمزد    پس از  تورم نيز افزايش می يابد  و معموآل  کمپانی ها نرخ محصوالت  خود را   زايش دس اف
  )تورم(.باال می برند
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  )کم: ميزان اهميت(-هزينه مصرف شخصی
PCE-Personal Consumption Expenditure 

آخرين روز هر ماه،ساعت -(Bureau of Economic Analysis)دفتر تحقيقات اقتصادی
  حاوی اطالعات ماه قبل- صبح به وقت نيويورک٨:٣٠

  
ل               اين شاخص تغييرات قيمت  خدمات و         سبتآ  قاب د وگزارش ن شان می ده  کاالهای مصرفی را ن

رات            . پيش بينی است که معموآل تاثير کمی بر بازار دارد          ه تغيي ه اصلی مصرف شخصی ک هزين
 . روند تورم را ارزيابی کند نمی شود با دقت بيشتری می تواندقيمت غذا و انرژی را شامل

 
  

  )متوسط:ميزان اهميت (-گزارش ماهانه بودجه
Budget Statement Monthly 

   ماهانه بودجهنشان دهنده کسری يا مازاد-) داریوزارت خزانه(گزارش ماهانه دولت امريکا
   

 اوراق قرضه منتشره از سوی دولت    و در نتيجه بر قيمت ميزان کسری يا مازاد بودجه بر ميزان      
 شده توسط دولت و    عالوه بر آن اين گزارش نشان دهنده ميزان ماليات جمع آوری    .اثر می گذارد  

ا          . در نتيجه سطح فعاليت اقتصادی کشور است       اه ه ر از ساير م م ت ل مه اه آپري گزارش بودجه م
 . است ساالنه است زيرا آپريل ماه پرداخت ماليات

 
  

  )متوسط: ميزان اهميت(-شاخص پيشرو مرکب
 بيستم هر ماه،ساعت – (The conference Board)سازمان جهانی مديران تجاری

   صبح به وقت نيويورک١٠:٠٠
  

شاخص . استفاده می شود   ماه بعد  ينی سمت و سوی تغييرات اقتصاد در      از اين شاخص برای پيش ب     
شرو مرکب از  رات پي ر از تغيي وآل زودت ا معم رات آنه ه تغيي ده ک شکيل ش صادی ت ده شاخص اقت

ی                        رات اقتصاد کل وان تغيي ا می ت ه ه ی     اقتصاد کلی است و از روی تغييرات اين مولف يش بين را پ
  :ده مولفه مذکور عبارتند از.کرد

  
ميانگين ساعاتی که کارکنان بخش توليد صرف کار و توليد کرده اند يا به عبارت ديگر  •

 ميانگين ساعات کار هفتگی بخش توليد
 ه برای نخستين بار تقاضای حقوق زمان بيکاری کرده اندتعداد کسانی کميانگين  •
 توليدی برای مواد و کاالهای مصرفیميزان سفارشات جديد  بخش های  •
 سرعت تحويل کاالهای جديد به خريدار •
 ميزان سفارشات جديد کاالهای سرمايه ای به استثناء کاالهای سرمايه ای بخش نظامی •
  ساخت مسکنمجوز هایشاخص  •
 S&P 500شاخص سهام  •
  M2عرضه پول •
 تفاوت قيمت ميان معامالت خريد و فروش نرخ بهره •
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 صرف کنندهضريب اطمينان م •
     

چرخه های    - داده های اين شاخص در کنار شرايط اقتصادی و تحوالت ادواری اوضاع تجاری                 
د و                           -تجاری ی کنن يش بين ده را پ ر اوضاع اقتصادی آين ا بهت د ت ذاران  کمک می کن ه سرمايه گ  ب

ل              .تصميمات آگاهانه تری بگيرند    از ميزان اهميت اين شاخص متوسط است زيرا مولفه های آن قب
 .انتشار اين شاخص به تدريج اعالم شده و در دسترس عموم قرار می گيرند

 
 

  )متوسط:ميزان اهميت(- تراز پرداخت هاحساب جاری
سه ماهه،حدود -BEA (Bureau of Economic Analysis) دفتر تحقيقات اقتصادی

 شش هفته پس از اتمام دوره سه ماهه
  

راز      .،خدمات و انتقاالت مالی   مابه التفاوت ميان صادرات و واردات کاال       ه ت وط ب در محاسبات مرب
ردد     -حساب سرمايه -ها و ديون مالی   حساب جاری معامالت مربوط به دارايی        ن  . محاسبه نمی گ اي

  .شاخص تاثير زيادی در بازاردارد زيرا نشان دهنده روند تجارت خارجی  يک کشور است
  
  

  )متوسط:ميزان اهميت(-کاالهای بادوام
- به وقت نيويورک٨:٣٠هفته چهارم هرماه،ساعت (Bureau of Census) -اداره آمار

  حاوی اطالعات ماه قبل
  

 سفارش داده     ابزار آالت  ماشينی     تجهيزات و   ميزان  نشان دهنده  شاخص سفارشات کاالهای بادوام   
اد     . است  کارخانه داران و توليدکنندگان      شده توسط  يش  -کاالی بادوام کااليی است با طول عمر زي ب

ای  افزايش اين شاخص . که با مصرف خراب نمی شود - سه سال  از زايش  به معن درت اف   فعاليت  ق
اه مدت شود                          اقتصادی های ره کوت رخ های به زايش ن  است و به همين جهت می تواند منجر به اف

  . است- الاقل در کوتاه مدت-عامل حمايت کننده ارز غالب اوقات که اين امر 
  
  

  داخلی توليد ناخالص  تعديلشاخص
GDP Price Deflator 

آخرين روز دوره -BEA (Bureau of Economic Analysis)دفتر تحقيقات اقتصادی 
  حاوی اطالعات سه ماهه قبل- صبح به وقت نيويورک٨:٣٠سه ماهه،ساعت 

 
ی  از تقسيم توليد ناخالص داخلی بر حسب دالر جاری بر توليد ناخGDP  تعديلشاخص الص داخل

ر    GDPيا به عبارت ديگر از تقسيم        برحسب دالر ثابت   د و          واقعی GDPاسمی ب ه دست می آي ب
 تا چه اندازه مربوط به تغيير سطح قيمت         GDPاين ضريب نشان می دهد که تغيير ايجاد شده در           

ت .است اخص مزي ن ش هاي سبت ب ده  ن صرف کنن ای م اخص به ن استCPI ش ر اي ه ب  خالف ک
CPI       ا و خدمات        تغييرات قيمت سبد معينی از کاالها را تح ه کااله رات هم ت نظر ندارد بلکه تغيي

ا                     ا کااله مصرف شده را بررسی می کند و بنابراين اگر در الگوی مصرف تغييری حاصل شود ي
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نعکس می                    و خدمات جديدی وارد بازار شده و مصرف شوند به طور اتوماتيک در اين شاخص م
  .ميزان تاثير اين شاخص بر بازار در حدمتوسط است.شوند

 
 
  )متوسط:ميزان اهميت(-روع ساخت مسکنش

Housing Starts 
- صبح به وقت نيويورک٨:٣٠اواسط هر ماه،ساعت Bureau of Census -اداره آمار

  حاوی اطالعات ماه قبل
  

اه گذشته    که ساخت آنهااست مستقلی  تعداد خانه های نو    نشان دهنده  اين شاخص    آغاز شده    طی م
ا          و ر ب ادی ب اده زي وده است            تاثير فوق الع ين گزارش نم ا چن ار امريک ی اداره آم دارد ول ه زار ن   ک

 درصد ارزش  ۵ها در اين بخش از اقتصاد است و صنعت خانه سازی   درصد سرمايه گذاری    ٢۵
ه خود اختصاص داده است             ه شاخص های             .اقتصاد کلی کشور را ب شروع ساخت مسکن از جمل
صاد را                پيشرو تلقی می شود بدين معنا که با استفاده از داده           ده اقت د های آين وان رون  های آن می ت

صاد         .پيش بينی کرد   زايش           کاهش آمار شروع ساخت مسکن نشانه  کسادی اقت ه اف است در حالی ک
  . نجات دهدو رکودفعاليت در اين بخش می تواند اقتصاد را از کسادی 

  
  

  ظرفيت توليد صنعتی ؛ استفاده از توان توليد
Industrial Production Capacity; Production Utilization 

حاوی - صبح به وقت نيويورک٩:١۵اواسط ماه،-Federal Reserve بانک ذخيره فدرال
  اخبار ماه قبل

  
د صنعتی        شاخص اقتصادی   ادن  و             ظرفيت تولي د کارخانجات ،مع زان تولي ر مي ده تغيي شان دهن  ن

انی  ستم های خدمات همگ از(سي رق،تلفن و گ زان ظرفيت صنعت)آب،ب ا وو مي زانی آنه ابع مي  من
ردد    Capacity Utilization استفاده از ظرفيت  آنکه به(مورد استفاده آنها  می  ) اطالق می گ

 شاخص استفاده از ظرفيت به طور تخمينی معين می کند که چقدر از ظرفيت               ،عالوه بر اين  .باشد
امين   يک چهارم اقتصاد کشور را تول      از آنجا که  . کارخانه مورد بهره برداری است     يدات صنعتی ت

  .شاخص های ذکرشده حائز اهميتند ،دمی کن
  
  

  )متوسط:ميزان اهميت(-مدعيان اوليه بيکاری
Initial Jobless claims 

صبح ٨:٣٠هفته ای يکبار روزهای پنجشنبه ساعتDepartment of Labor-وزارت کار 
  به وقت نيويورک

   
. ن بار تقاضای حقوق بيکاری نموده انداين شاخص تعداد کسانی را نشان می دهد که برای اولي

ميزان اهميت آن از کم تا متوسط در تغيير است زيرا  نشان دهنده تغييرات در بازده زمانی کوتاه 
 شاخص با ،ميانگين  چهار هفته ای تغييرات. مدت هفتگی است و طبيعتآ نوسانات آن زياد است

  .ثبات تری است
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 )Business Outlook Survey -زيابی دورنمای تجاریار( - شاخص بانک فدرال فيالدلفيا 
          )متوسط:ميزان اهميت(

حاوی - صبح به وقت نيويورک١٠:٠٠ حدود هفدهم هر ماه ساعت -بانک ذخيره فدرال فيالدلفيا
  اخبار ماه قبل

  
ای     دگان ايالته ام توليدکنن ه از تم ت ک ه ای اس نجی ماهان اری نظرس ای تج ابی دورنم ارزي

د        پنسيلواني انی های شرکت ک   .ا،نيوجرسی و دلور به عمل می آي ابی  نکمپ ده در ارزي ورد   ن م در م  ه
م وضعيت فعاليت بخش های مختلف                  دی خود   وضعيت کل توليد خود و ه ار  واحدهای تولي   اظه

د    ه های مختلف       .نظر می کنن ن شاخص اطالعات خوبی  در زمين ا و شرايط    اي  استخدام،قيمت ه
دارد           . ارائه می دهد  داخلی صنعت توليدی مربوطه      ازار ن اين شاخص تاثير فوق العاده زيادی در ب

د روز پس از آن             امکان پيش بينی   ولی نتايج بدست آمده       اطالعات شاخص مديران خريد را که چن
  . و تمام اياالت  کشور را تحت پوشش می گيرد، فراهم می آوردمنتشر ميشود

 
 

  )متوسط:ان اهميتميز(-شاخص اصلی بهای توليد-شاخص بهای توليد
PPI-Producer Price Index; Core PPI 

پايان دومين هفته هر ماه -Bureau of Labor and Statistics دفتر آمار نيروی کار 
 حاوی اطالعات ماه قبل- صبح به وقت نيويورک٨:٣٠ساعت 

 
ده  به اندازه شاخص بهای مصرف PPI گرچه از شاخص بهای توليد تفاده نمی شود    CPI کنن   اس

ت        ورم اس نجش ت رای س وبی ب اخص خ وز ش ال هن ن ح ا اي ی ب ت   .ول رات قيم اخص تغيي ن ش اي
واد خام،کاالهای                   د م د مانن از دارن دان ني دگان ب د کنن ه تولي محصوالت اوليه ای را نشان می دهد ک

د مجموعه ای     شاخص بهای عمده فروشی    را سابقآ آن اين شاخص که    .نيمه تمام و غيره     می ناميدن
د           تختلف است که طيف وسيعی از محصوال      از شاخص های م    ار تولي  را که تغيير قيمت آنها بر ک

ذارد شامل می شود     اه   .کنندگان داخلی تاثير می گ دی شرکت  ٣٠٫٠٠٠ ازهر م قيمت حدود     تولي
ی از  CPI  در تشخيص تورم به اندازهPPIکارآيی . کاال جمع آوری ميگردد١٠٠٫٠٠٠  نيست ول

د        ادير             آنجا که کاالهای در حال تولي ی مق يش بين رای پ وان از آن ب آ می ت  را شامل می شود  غالب
CPIاستفاده نمود .  
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