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بخیر شب و سالم  

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

استرالیا دالر ویژگیهای  (AUD) 

اقتصادی گستره از مختصری شرح  

لحاظ از کشور پنجمین استرالیا  GDP ناخالص تولید. است آرام اقیانوس – آسیا منطقه در   

است 4772 سال در دالر میلیارد 037 تقریبا اش داخلی . 

 از بسیاری با سرمایه واحد نرخ بر تقسیم با است کوچک نسبت به اقتصادش اینکه با

 است محور خدمات اقتصاد یک استرالیا. است مقیسه قابل غربی اروپای صنعتی کشورهای

درصد07 با تقریبا و  GDP می بدست تجاری خدمات و دارایی – مالی مثل صنایعی از که 

 را کشور صادراتی فعالیتهای و دارد معامالتی کاهش یک کشور هرحال به. آید

کند می تعیین کارخانجاتش . 

 نتیجه در است آن ای کارخانه صادرات کل درصد07 حدود روستایی و معدنی صادرات

 مهمترین بندی تقسیم. است حساس بسیار کاالها قیمت تغییرات به نسبت اقتصادش

 رشد یا و اقتصادی رکود زیرا است مهم بسیار استرالیا تجاری شرکای و سهامداران

 واردات و صادرات عرضه بر استرالیا تجاری بزرگ شرکای و کشور از سریع اقتصادی

است تاثیرگذلر . 

صادراتی بازارهای بزرگترین : 

بریتانیا( 0 ، کره جمهوری( 3 ، نیوزیلند( 2 ، چین( 5 ، متحده ایاالت( 4 ، ژاپن (1  

وارداتی منابع بزرگترین  : 

چین( 5 ، ژاپن( 4 ، متحده ایاالت (1  

جنوبی آسیای کشورهای اتحادیه و ژاپن  (ASEAN) کاالهای واردکنندگان ترین اصلی 

است استرالیا . ASEAN فیلیپین، میانمار، مالزی، الئوس، اندونزی، کامبودیا، برونی، شامل 
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 به استرالیا اقتصاد پریم بند اگر نیست عجیب بنابراین. هستند ویتنام و تایلند سنگاپور،

است حساس بسیار آرام اقیانوس – آسیا منطقه کشورهای عملکرد . 

 سال از هرسال در درصد0/2 استرالیا متوسط رشد نرخ آسیا، بحران زمان در هرحال به

 بود استرالیا صادرات مرکزی و اصلی مقصد آسیا که واقعیت این علیرغم بود 77 تا 70

است قوی خیلی داخلی، مصرف قوی ساختار داشتن دلیل به استرالیا . 

 را ثابتی رشد مصرفش 77 دهه از. کند تحمل را گذشته بحران توانست اقتصادش نتیجه در

 طی در باید که است مهمی اندیکاتور کنندگان مصرف مصرف بنابراین. گرفت پیش

 داخلی مصرف روی نزول این اینکه برای یابد می نزول جهانی تجارت که زمانهایی

شود توجه آن به و شود کنترل نگذارد، تاثیر استرالیا . 

استرالیا ذخیره بانک:  مالی و پولی گزاران سیاست  (RBA) 

 است زیر افراد از متشکل مرکزی بانک مالی سیاست هئیت. است استرالیا مرکزی بانک

 0 و داری خزانه بخش منشی ،(صدراعظم معاون) نماینده دو ، دولت نماینده و مقام قائم:

 و نظر براساس پولی سیاست تغییرات. شوند می تعیین دولت توسط دیگر مستقل عضو

است رئیسه هئیت تصمیمات . 

مرکزی بانک اهداف  : 

 برای پولی و مالی سیاست روی ذخیره بانک رئیسه هئیت که کند می بیان RBA اساسنامه

است شده متمرکز پایین موارد از اطمینان  : 

استرالیا ارز ثبات •   

استرالیا در بیکاری عدم ایجاد و حفظ •   

استرالیا مردم اقتصادی رفاه و آسایش و موفقیت •  

 تا 4 حدود غیررسمی مصرفی قیمت تورم هدف نرخ یک دولت اهداف این به دستیابی برای

است کرده مشخص سال هر در درصد 5 . RBA دراز اقتصادی رشد کلید که است معتقد 

 نظم تورم هدف نرخ بعالوه کند، می محافظت پول ارزش از که است تورم کنترل مدت
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 برآورده را خصوصی بخش تورم انتظارات و کند می مشخص پولی رویه برای را خاصی

کند می . 

 درصد 5 تا 4 حدود از تورم اگر. دهد می افزایش را بانکی فعالیتهای و معامالت همچنین

قرمز پرچم که بدانند باید گران معامله رود باالتر هدف نرخ  RBA بانک و برد می باال را 

 باالتر قیمت و نرخ دیگر بعبارت. است محکمتر پولی سیاست یک اتخاذ به مجبور مرکزی

رود می . 

 پول بازارهای در شبانه های سرمایه در بهره نرخ تنظیم شامل پولی سیاست تصمیمات

 تغییر مختلف های سطح تا بهره نرخ این از تاثیر با اقتصاد در بهره نرخهای دیگر. است

 تاثیر تحت مالی بازارهای در گیرنده قرض و دهنده قرض عملکرد بطوریکه کند می

 را اقتصاد پولی سیاست کانالها، این بین( پولی سیاست این با تنها نه) است پولی سیاست

دهد می قرار تاثیر تحت شده اتخاذ قبلی اهداف درپی . 

نقدینه نرخ  : 

هدف نرخ  RBA معامالت برای پرداختی نرخ نرخ، این که است آزاد بازار عملکرد برای 

 بهره نرخهای با نزدیکی ارتباط نقدینه نرخ نتیجه، در. است مالی های واسطه شبانه

 را مالی سیستم بهره نرخ ساختار مستقیما پولی سیاست تغییرات. دارد غالب پولی بازارهای

سازد می متاثر را ارز به تمایل همچنین و میدهد قرار تاثیر تحت . 

آزاد بازار عملکرد: نقدینه نرخ نگهداری  

 از نظر مورد نهایوی نرخ به نقدینه نرخ کردن نزدیک آزاد بازار عملکرد روزانه هدف

است تجاری بانکهای توسط پولی بازار نقدینگی مدیریت طریق . 

 دادهای قرار ذخیره باشد داشته فروش و خرید نرخ کاهش به تمایل ذخیره بانک اگر

 را نقدینه نرخ ذاتا که غالب نقدینه نرخ از تر پایین بهره نرخ یک با را مدت کوتاه بازخرید

 باشد داشته نقدینه نرخ افزایش به تمایل ذخیره بانک اگر و دهد می افزایش دهد، می کاهش

 افزایش را نقدینه نرخ واقع در که دهد می کاهش را مدت کوتاه بازخرید قراردادهای ذخیره

دهد می . 
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دهنده پول به را سهام که است( تجاری بانک) گیرنده پول شامل بازخرید توافق  (RBA) می 

 توافق دیرتر تاریخ در کیفیت و نوع نظر از یکسان سهام خرید سر بر درحالیکه فروشد،

باشند داشته . 

 استرالیا( ذخیره) مرکزی بانک. دارد 3795 سال از شناور مبادالت نرخ یک استرالیا

 را ناهماهنگ خیلی مبادالت نرخ که وقتی یا و شدید نوسانات لحاظ از بازار که زمانی

گیرد دربرمی را خارجی مبادالت بازار عملکرد است اقتصادی بنایی زیر تشکیالت . RBA 

دالر با فرعی ارزهای مبادالت نرخ نحو همان به را معامالت حجم شاخص  US می کنترل 

 مورد نهایی نرخ تنظیم تا است بازار شرایط ساختن استوار هدف به دخالت، عملکرد. کند

مبادالت نظر . 

پولی سیاست جلسات :RBA به را خود جلسات ماه شنبه سه اولین در( ژانویه بجز) هرماهه 

جلسه هر درپایان. کند می برگزار پولی سیاست در احتمالی تغییرات بررسی و بحث هدف  

RBA سازد می منتشر پولی سیاست تنظیم درخصوص گزارشی . RBA ذخیره بانک گزارش 

 ماه شش گزارشات شامل گزارش این نوامبر و می ماه های شماره. سازد می منتشر نیز را

است پولی سیاست جهت و سلوک مورد در . 

 اقتصاد مورد در ماه سه گزارش یک شامل نوامبر و آگوست می، فوریه، ماههای گزارشات

 سیاست احتمالی تغییرات از آگاهی لحاظ از گزارشات این مطالعه. است مالی بازارهای و

است مهم پولی . 

استرالیا دالر خصوصیات مهمترین  : 

 قیمت با( درصد97 حدود) هماهنگی یک استرالیا دالر گذشته، در:کاال به مربوط ارز •

 استرالیا که گیرد می نشات حقیقت این از هماهنگی این. داشت طال قیمت با بیشتر و کاالها

 دیگر یه طال صادرات اثر بر دالر میلیارد 3 حدود و دنیاست طالی تولیدکننده سومین

 یابد می افزایش کاالها قیمت وقیتی استرالیا دالر نتیجه، در. دارد درآمد ساله هر کشورها

 باشد زیاد محصوالت قیمت اگر. یابد می کاهش آنهم قیمت این کاهش با البته،. برد می سود

و دارد وجود تورم آغاز از نگرانی  RBA دهد می کاهش را تورم این نرخها افزایش با . 
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 این یابد می افزایش جهان سیاسی و اقتصادی ناامنی زمانهای در طال قیمت وقتی هرحال به

شود می حساسی موضوع . RBA این. دهد می افزایش ها دوره این طی در را خود نرخهای 

سازد می پذیر آسیب تاثیرپذیری، به نسبت را استرالیا عملکرد، . 

انتقال معامالت تاثیرات •  : 

 نقد ارز داشتن با. دارد پیشرفته کشورهای بین را بهره نرخهای باالترین از یکی استرالیا

 انتقال معامالت در استفاده مورد ارزهای رایجترین از یکی استرالیا دالر خوب، بسیار

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

است پایین بهره نرخ با گرفتن قرض . 

 آمریکا دالر مقابل در استرالیا دالر درصدی 30 افزایش مدیون انتقال معامالت شدن متداول

 کرد ایجاد را کمی بازده مساوی گذاری سرمایه وقتی. است 4773 تا 4773 سالهای بین

 معامالت هرحال، به. بودند باالیی سود برای جستجو خارجی گذاران سرمایه از بسیاری

 نرخ جهانی مرکزی بانکهای اگر. کشید طول سودده و مفید های سرمایه باقی مثل انتقال

شود کم کشورها دیگر و استرالیا بین بهره نرخ مثبت تفاوتهای و دهند افزایش را شان بهره  

USD / AUD بیند می آسیب انتقال معامالت توقف از . 

خشکسالی تاثیرات •   

 بین از به حساس بسیار کشور GDP کاالست، استرالیا صادرات ترین اصلی که آنجا از

 وارد زیان و خسارت کشور کشاورزی فعالیتهای به است ممکن که است شرایطی بردن

 خشکسالی با کشور زیرا بود استرالیا برای سخت بسیار الیس 4774 سال مثال برای. کند

شد وارد شدیدی خسارت کشاورزی فعالیتهای به و شد مواجه شدیدی . 

درصد5 حدود که است علت این به مخصوصا امر این  GDP تشکیل کشاورزی را کشور 

است داده . RBA رشد درصد3 مستقیما کشاورزی محصوالت زوال کاهش که زد تخمین  

GDP تاثیرات همچنین خشکسالی صادراتی فعالیتهای از جدا. دهد می کاهش را 

 ارائه کشاورزی خدمات که صنایعی گذاشت استرالیا اقتصاد های جنبه دیگر بر غیرمستقیمی

 از کشاورزی مناطق در فروشان خرده نیز و انتقال و فروشان عمده بخش مثل دادند می

گرفتند منفی تاثیر خشکسالی . 
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 بهبودی از ای تاریخچه استرالیا اقتصاد بدانیم که است مهم امر این به اشاره هرحال به

رشد درصد 3/3 تا 3 باعث که داشت خشکسالی این از پس سریعی بسیار  GDP شد .

73 تا 73 سالهای خشکسالی  GDP 72 و 74 تا 73 سال در درصد، 03/7 تا 3/7 حدود را 

آن از پس اما داد کاهش 73 تا  GDP کرد رشد درصد 03/7 حدود . 

بهره نرخ تفاوتهای •  : 

 مدت کوتاه بهره نرخهای های بازده و استرالیا دریافت نرخهای بین بهره نرخ تفاوتهای

. شود کنترل استرالیا دالر ای حرفه گران معامله توسط دقیقا باید صنعتی کشورهای دیگر

 این نشاندهنده آنها که آنجا از است پول جریانات پتانسیل مناسب اندیکاتورهای تفاوتها این

 سرمایه به استرالیا دالر مدت کوتاه ثابت درآمد های سرمایه توسط سود مقدار چه که هستند

بالعکس و گیرد می تعلق خارجی مدت کوتاه ثابت درآمد های . 

 همیشه گذاران سرمایه که آنجا از را گران معامله ارز حرکت دادن نشان با تفاوتها این

 معامله برای مخصوصا. سازند می آگاه هستند، باال سود با های سرمایه جستجوی بدنبال

 نرخ تفاوت براساس موقعیتشان کردن ترک و شدن وارد درحال همواره که انتقال گران

است مهم هستند، جهانی ثابت درآمد های سرمایه بین مثبت بهره . 

استرالیا اقتصادی اندیکاتورهای مهمترین  

داخلی ناخالص تولید  : 

است استرالیا در خدمات و کاالها کلی مصرف و تولیدات مقیاس که  GDP افزودن توسط 

تج داخلی، مخارج Ù‘ قیمت کاهنده. شود می سنجیده خارجی خریدهای و دولت ار،  GDP 

ثابت دالر به رایج قیمتهای با شده گرفته اندازه سرمایه تبدیل برای  GDP قرار استفاده مورد 

گیرد می . 

 می پیدا را خودش کجا استرالیا تجاری چرخه اینکه سنجیدن برای اطالعات و ها داده این

 یا و پایین رشد حالیکه در دارد دنبال به را تورم معموال سریع رشد. شود می استفاده کند

است ضعیف اقتصاد یا و اقتصادی رکود دهنده نشان منفی . 

کننده مصرف قیمت شاخص  
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CPI گروه مخارج باالی سهم دلیل که خدماتی و کاالها سبد قیمت در را ماه سه تغیرات 

پایتخت ساکنان) جمعیت ) CPI سنجد می را است . 

 را سالمت و انتقال آموزش، مسکن، غذا، مثل خدمات و کاالها از وسیعی سطح سبد این

شود می شامل .  

 هستند، شاخص این اساس بر پولی، سیاست تغییرات که زیرا است کلیدی اندیکاتور یک این

است تورم مقیاس که شاخصی . 

خدمات و کاالها تعادل : 

 واحد نرخ با متعادل استرلیا خدمات و کاال المللی بین معامالت ماهیانه مقیاس عدد این

 بر که المللی بین معامالت آمار از اساسا رایج تجاری صادرات و واردات. است پرداخت

 عالوه به معامله تعادل جاری حساب. شود می مشتق ست استرلیا گمرکی خدمات ثبت اساس

است خدمات . 

خصوصی مصرف : 

 سودمند غیر خدمات کنندگان تولید و داخلی متداول مخارج که هستند داخلی حسابهای

شود می دوام بی و دوام با کاالهای خرید شامل که. سنجد می را داخلی خصوصی . 

 سرمایه تشکیالت طبیعی سرمایه مخارج و مقیم اشخاص خرید مخارج از جدا حال بهر

 منبع خصوصی مصرف و کاربران مصرف که آنجا از عدد این. ست همتا نا گذاری

است مهم ست استرلیا اقتصاد ارتجاعی . 

کننده تولید قیمت شاخص (PPI)  

(PPI) سود توسط شده دریافت فروش های قیمت تغییرات متوسط که است شاخصهایی شبیه 

سنجند می را داخلی کنندگان تولید . 

 که کند می تغییر داخلی اقتصاد در کاال کنندگان تولید همه تقریبا قیمتهای با PPI مسیرهای

 صید، و ماهیگیری مراتع، و جنگلداری طبیعی، گاز الکتریکی، کشاورزی، بخش شامل

بازار شود می معادن و کارخانجات  FX شده تمام کاالهای فصلی گزارش بر  PPI اینکه و 

 عمل سال به سال و ماه شش به ماه شش ماه سه به ماه سه -ماه به ماه شاخص این چطور

اطالعات. است شده متمرکز کند، می  PPI شوند می منتشر یکبار ماه سه استرلیا . 
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 رو سواالتتون میشم خوشحال.بودید همراهم که سپاسگزارم و میشم مرخص حضورتون از

بدیم جواب هم با فرصت سر تا بپرسید  
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