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کانادا دالر - جهانی اقتصاد عرصه در اصلی ارزهای جفت اختصاصات و ویژگیها  

کانادا دالر قدرت پر ارز سراغ بریم امشب  

میگفت بهم که عزیزم استاد از کنم یادی جلسه اول  cad نافرمانی شاگرد که منم. نکن معامله 

نخوابیدم ساعت 34 کردم اش معامله روز یه.بودم  

کانادا دالر ویژگیهای  (CAD) 

کشورکانادا اقتصادی گستره از مختصری شرح  

دالر میلیارد 049 باارزش اقتصادی بزرگ کشور هفتمین کانادا  GDP 4993 سال در 

 وابسته قدیم از کشور اقتصاد پیشرفت که آنجایی از. یافت رشد 09 سال از کشور ثبات.است

 منابع اساس بر اقتصاد یک بصورت کال است کشور ملی منابع صادرات و استخراج به

است نفت کننده تولید چهارمین و طال کننده تولید پنجمین اکنون هم. است  

حدود حقیقتا حال بهر   GDP نفرکانادایی 3 هر از که شود می تامین خدمات بخش از کشور 

 روی که است گری معامله روند مدیون خدمات ازبخش قسمتی.میشوند استخدام نفرش 4

بندند می قرارداد خدماتشان از بزرگی قسمت . 

 این، علیرغم. است انتقال شرکتهای به خدمات تحویل فرعی دادهای قرار شامل که

 از بیش آنها که آنجایی از. هستند مهم بسیار کانادا اقتصاد برای هنوز منابع و کارخانجات

 استانها از شماری برای آمد در اصلی منبع و دهند می تشکیل را کشور صادرات درصد 42

 آمریکا دالر مقابل در آن ارز ارزش که کرد پیشرفت به شروع زمانی کانادا اقتصاد هستند

 تمام تقریبا توافقنامه این. گرفت شکل 9040 ژانویه 9 از آزاد تجارت توافقات و رفت باال

 اکنون هم نتیجه، در. شود می شامل را کانادا و متحده ایاالت بین معامالتی و تجااری روابط

کند می صادر متحده ایاالت به را کاالهایش درصد 42 بر بالغ کانادا . 

شد حاصل شمالی آمریکایی آزاد تجارت توافقنامه مکزیک با همراه بیشتر مذاکرات با . 

(NAFTA) برای را بیشتری های تعرفه پیشرفته معاهده این. شد شروع 9003 ژانویه 9 از 

 آن متحده ایاالت با کانادا تجاری نزدیک روابط. ساخت مشخص کشور دو هر بین معامالت

اقتصاد سالمت به را  US اقتصاد به اگر. ساخت حساس  US برای تقاضا بخورد ضربه 

http://abcbourse.ir/


: است قرار بر روند همین نیز معکوس سناریویی برای و. بیند می صدمه کانادا صادرات

اقتصادی رشد اگر  US شرکای زیر در.  برد می سود ها کانادایی صادرات باشد قوی 

اند شده بندی تقسیم کانادا تجاری : 

صادرات اصلی های بازار : 

چین( 2 بریتانیا( 3 ژاپن( 4 اروپا منطقه( 4 متحده ایاالت (1  

واردات اصلی بازار : 

بریتانیا( 2 ژاپن(3 مکزیک(4 چین( 4 متحده ایاالت (1  

کانادا بانک_  مالی و پولی سیاستگذاران   

بنام را کانادا مرکزی بانک  (BOC) مدیره هیئت یک کانادا بانک دولت هیئت. شده شناخته 

 فرماندار یک. است عضو 7 از متشکل هیئت این. است پولی سیاست تنظیم مسئول که ایست

 در جلسات این که دهد می تشکیل جلسه سال در بار 4 حدودا کانادا بانک. دار بخش شش و

 به ماهیانه پولی سیاست گزارش یک همچنین است پولی سیاست تغییرات بحث با رابطه

سازد می منتشر یکبار ماه هرسه شده روز . 

مرکزی بانک اهداف :  

 قیمت تثبیت از اطمینان اساسا که است ارز ارزش و تمایالت داشتن نگه کانادا بانک هدف

 .هاست

 مالی سازمان توسط تورم نظر مورد نهایی نرخ روی نظر توافق صورت در قیمتها ثبات

 است معتقد بانک. شود می تنظیم درصد 4 تا 9 از معموال تورم نهایی نرخ. شود می محقق

 تثبیت بمعنی پایین تورم که حالی در زند می صدمه اقتصاد عملکرد و ساختار به باال تورم

شود می مدت بلند اقتصادی رشد به دستیابی موجب که ست قیمتها ..BOC های نرخ در تورم 

 بانک باشد نظر مورد نهایی نرخ از باالتر تورم اگر. کند می کنترل را مدت کوتاه بهره

 پولی سیاست بانک باشد تر پایین تورم اگر و کند می خواست در را تری سخت پولی شرایط

برد می بین از را خود . 

 04 سال از خودش محدوده در تورم داشتن نگه و کنترل لحاظ از مرکزی باتک کل در

 شرایط شاخص روی از را خود پولی شرایط بانک. است داده انجام بخوبی را اش وظیفه
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 تجاری دادهای قرار نرخ روزه 09 تغییرات حجم جمع شاخص این که گیرد می اندازه پولی

99 تجاری مبادالت حجم نرخ و -G 9 به 4 مبادالت نرخ مقابل در بهره نرخ حجم. است 

است مبادالت نرخ روی بهره نرخ در تغییر تاثیر تاریخی مطالعات اساس بر که است . 

 افزایش درصد 4 معادل مدت کوتاه بهره نرخ در افزایش درصد 9 که معنیست این به که

است تجاری باالی حجم معامالت نرخ در قیمت  

پولی سیاستهای دادن تغییر بمنظور  BOC خود نوبه به که کند دستکاری را بانک نرخ باید 

یابد افزایش مجاز غیر سطوح به ارز اگر. است گذار تاثیر مبادالت نرخ روی  BOC  می

یابد کاهش اگر و. دهد کاهش افزایش، این بردن بین از برای را بهره نرخ تواند  BOC می 

. شود نمی استفاده مبادالت نرخ بهره، نرخ تغییرات از حال بهر. دهد افزایش را نرخها تواند

معموال که ابزاری مهمترین زیر در شود می استفاده تورم کنترل برای آنها آن، بجای  BOC 

شده آورده کند می استفاده پولی سیاست اجرای برای . 

بانک نرخ  : 

 کانادا بانک که است تورمی نرخ که. است تورم کنترل برای نرخ مهمترین و ترین اصلی

 رهن نرخ شامل که نرخها دیگر روی نرخ این تغییرات. کند می مطالبه تجاری بانکهای از

 بنابراین گذارد می تاثیر است تجاری بانکهای توسط شده مطالبه اصلی نرخهای و گرو و

کند می سرایت اقتصاد تمام به نرخ این در تغییر . 

آزاد بازار عملکرد : 

ارزش با ونقل حمل سیستم  (LVTS) کانادا های بانک پولی سیاست انجام و اجرا چارچوب 

 سرمایه منظور به را شبانه معامالت پول تجاری بانکها در که است چارچوب این در است

گیرند می قرض هم از یا و دهند می قرض بهم نشان روزانه معامالت برای گذاری . LVTS 

 بهره نرخ. کنند می بزرگی معامالت مالی موسسات آن در که است الکترونیکی سکوی یک

است بانک نرخ یا و شبانه معامالت نرخ بنام شبانه قرضهای این از شده مطالبه . BOC می 

 را نرخ این بازار رایج نرخ از تر پایین یا و باالتر نرخ با دادن وام و قرض پیشنهاد با تواند

. شود معامله بانکها هدف ازنرخ تر پایین یا و باالتر شبانه معامالت وام نرخ اگر دهد تغییر

کند می منتشر را توجهی قابل گذارشات یکسری بانک قانونی، نرخ اساس بر . 
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 ارزیابی از است گزارشی که است ماهه شش پولی سیاست گزارش شامل گزارشات این

 بازنگری ماه سه گزارش و تورم عملکرد و رایج و کنونی اقتصادی وضعیت و شرایط

 اعضای سخنرانیهای -مقاالت طرح -اقتصادی های رویداد و تفاسیر شامل که کانادا بانک

است مهم اطالعات و هشدارها و دولت هیئت . 

کانادا دالر خصوصیات مهمترین : 

کاال به مربوط ارز  

 پنجمین اکنون هم شد، ذکر قبال که همانطور. است وابسته کاالهایش به بشدت کانادا اقتصاد

است نفت کننده تولید چهارمین و طال کننده تولید کشور . 

است درصد 09 حدود اجناس قیمت و کانادا دالر بین تطابق .  

 از را شان آمد در و رساند می سود داخلی کنندگان تولید به معموال کاالها استوار قیمت

 استوار قیمتهای که اینست آن و است الزم احتیاط یک اما. دهد می افزایش صادرات طریق

 صادرات تقاضای برای فیلتری که را متحده ایالت مثل جاهای خارجی تقاضای کاالها

دهد می کاهش را کاناداست . 

متحده ایاالت زیاد بسیار هماهنگی : 

 از متحده ایالت با کانادا تجارت. کند می وارد را کانادا صادرات درصد 42 متحده ایاالت

 09 باالی رکوردبسیار به متحده ایالت با اش جاری حساب. یافت افزایش 9049 دهه

 انرژی باالی قیمت و متحده ایاالت طرف از باال تقاضای. رسید 4994 سال در دالر میلیارد

. شد 4999 سال در دالر میلیارد 40 حدود انرژی صادرات باالی بسیار رکورد به منجر

اقتصاد تغییرات به بشدت کانادا اقتصاد بنابراین  US دارد بستگی . 

اقتصاد افزایش با  US اقتصاد نفع به کل در و یافته افزایش کانادایی شرکتهای با تجارت 

 .است

اقتصاد کاهش با حال، بهر  U.S آمریکایی کشورهای وارداتی فعالیتهای کاهش با ،  U.S به 

شود می وارد چشمگیری خسارت کانادا اقتصاد . 

سود اکتساب و ادغام : 
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 سود کسب و شرکتها شدن ادغام متحد ایاالت و کانادا کشور در نزدیکی و مجاورت بعلت

است رایج بسیار آنها .  

 بین پول گردش باعث سود کسب و ادغام کوشند می شدن جهانی برای شرکتها که آنجایی از

 شرکتهای سود کسب بخصوص،. گذارد می تاثیر ارز روی نهایت در که شود می کشور دو

شد کانادا به دالر 42 از بیش تزریق به منجر 4999 سال در آمریکا توسط کانادایی انرژی . 

در شدید بسیار ترقی یک به منجر که  CAD/USD برای آمریکایی شرکتهای زیرا شد 

فروش به نیاز اکتساب  USD خرید و  CAD داشتند. 

بهره نرخ تفاوتهای : 

 کشورهای دیگر با مدت -کوتاه بهره نرخ بازده و کانادا نقدینه نرخ بین بهره نرخ تفاوتهای

شود می کنترل کانادا دالر ای حرفه گران معامله توسط دقت به صنعتی . 

 مقدار دهنده نشان آنها که زیرا هستند پول پتانسیل برای مناسبی اندیکاتورهای تفاوتها این

 در های سرمایه به که. هستند کانادا دالر مدت کوتاه ثابت درآمد های سرمایه اصلی بازده

 برای مخصوصا ها تفاوت این بلعکس، و شود می پیشنهاد خارجی مدت کوتاه ثابت آمد

 های سرمایه در مثبت بهره نرخ تفاوت اساس بر را موقعیتشان که ونقل حمل گران معامله

است مهم کنند می ترک یا میاورند بدست جهانی ثابت آمد در . 

ونقل حمل معامالت  

 به 4994 سال جوالی و آوریل ماههای ین نرخ افزایش پونیت چهارم سه از بعد کانادا دالر

شد تبدیل ونقل حمل معامالت استفاده مورد ارز ترین رایج . 

 قرض ویا فروش یا و باال بهره نرخ با ارز یک دادن قرض یا و خرید شامل انتقال معامالت

انتقال دارد متحده ایاالت از باالتری بهره نرخ کانادا وقتی. است پایین بهره نرخ با گرفتن  

CAD/USD کشور در مجاورت و نزدیکی بعلت انتقال های معامله ترین رایج از یکی 

 .است

 بدنبال خارجی گذاران سرمایه از بسیاری که زیرا است رایج معامله یک انتقال معامله

 کند شروع را سخت مبارزه یک متحده ایالت اگر حال، بهر. هستند باال بازده با موقعیتهای
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 ارزها دیگر و کانادا دالر بین مثبت بهره نرخ تفاوت بیاید، تر پایین را کانادا های نرخ یا و

شود می کم . 

 خارج و کنند متوقف را خود انتقال معامالت( محتکران) بازان سفته اگر شرایطی چنین در

گیرد می فشار تحت کانادا دالر کنند . 

کانادا اقتصادی اندیکاتورهای مهمترین : 

. دهد می نشان کار نیروی از درصدی بعنوان را بیکار افراد تعداد بیکاری نرخ: بیکاری

 تورم از اقتصاددانان وقتی. ست قیمتها افزایش متوسط نرخ کننده مصرف قیمت شاخص

 در عمومی قیمت سطح افزایش معموال آنها منظور کنند می یاد اقتصادی معضل یک بعنوان

 یک بعنوان اغلب تورم. شود می ارز خرید قدرت کاهش باعث که است زمان از دوره یک

است کننده مصرف قیمت شاخص در افزایش درصد (CPI). توسط که کانادا، تورم سیاست 

است درصد 4 تا 9 دامنه بین تورم داشتن نگه هدفش شود، می تنظیم کانادا بانک و دولت . 

 متوسط بطور گذشته سال و خرید دالر 999 ارزش باشد سال در درصد99 تورم نرخ اگر

 می دالر 949 به آینده سال در تورم نرخ همین با و. رسد می سال این در دالر 999 به

  رسد

یابد می ادامه طور همین و . 

داخلی ناخالص تولید :(GDP) تولیدی خدمات و کاالها کلی ارزش کانادا داخلی ناخالص تولید 

همچنین کاناداست تولیدات آمده بدست آمد در مقیاس که. است سال دریک کانادا توسط  GDP 

 GDP یکبار، از بیش سود محاسبه از اجتناب برای. است اقتصادی سرمایه مرجع بعنوان

هستند تولیدات دیگر اولیه مواد که آنها نه است نهایی خدمات و کاالها شامل تنها  . GDP 

گیرد می بر در را نان خود تنها بلکه گیرد نمی بر در را نان برای الزم گندم . 

معامله تعادل : 

 مثل محصوالتی تجارتهای که. است کشور خدمات و کاال تجارت کننده بیان معامله تعادل

 تعادل. شود می شامل را انتقال و سفر و کشاورزی کاالهای و خام مواد کارنجات، اجناس

است کشور واردات و صادرات خدمات و کاالها ارزش بین تفاوت تجارت . 
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 واردات اگر و مثبت تجاری تعادل که شود می گفته باشد، واردات بیشتراز صادات اگر

دارد منفی تجاری تعادل باشد صادرات از بیشتر . 

کننده تولید قیمت شاخص  (PPI):(PPI) قیمتهای تغییرات متوسط که است شاخصهای دسته از 

گیرد می اندازه را شان سرمایه در را داخلی کنندگان تولید توسط فروش . 

 کند می تغییر داخلی اقتصاد در کاالی تولید صنعت هر های قیمت تقریبا :(PPI) مسیرهای

 و ماهیگری و صید – مراتع و جنگلداری طبیعی، گاز و الکتریسته.  کشاورزی شامل که

بازارهای. است معادن و کارخانجات  FX فصلی شده تمام کاالهای روی برتمرکز تمایل  PPI 

 شش به ماه شش ماه سه به ماه سه ماه به ماه بصورت شاخصها عملکرد چگونگی و دارند

دارند سال به سال و ماه . 

بودید همراهم سپاسگزارم.رسید پایان به امشب ی جلسه  
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