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اگر تسـلیم نشـوید، 
هنوز فرصـت دارید.

JACK MA



تورم منطقه یورو در ماه گذشته مطابق برآورد اولیه، 

با تاکید  بیش از چهار برابر هدف بانک مرکزي اروپا

بر برنام ههاي این بانک براي افزایش نرخ بهره در 

ماه آینده براي مهار رشد ب یرویه قیم تها، به رکورد 

8.1 درصد رسید.

به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، تورم که در 

ابتدا ناشی از کمبود عرضه پس از هم هگیري و 

افزایش قیمت انرژي پس از حمله روسیه به 

اوکراین بود، اکنون ب هطور فزایند هاي گسترده شده 

است و همه چیز از غذا و خدمات گرفته تا کاالهاي 

روزمره را تحت تاثیر قرار م یدهد.

آژانس آمار اتحادیه اروپا یوروستات اعالم کرد که 

رشد قیمت در 19 کشور مشترك یورو از 7.4 

درصد در ماه آوریل به 8.1 درصد در ماه مه 

افزایش یافته است.

اگرچه تورم اکنون چهار برابر هدف 2 درصد بانک 

مرکزي اروپاست اما به نظر م یرسد که 

سیاس تگذاران به همان اندازه نگران افزایش 

سریع قیم تهاي اساسی هستند. تورم بدون 

احتساب هزین ههاي غذا و انرژي، رقمی که بانک 

مرکزي اروپا به دقت آن را دنبال م یکند، از 3.9 

درصد به 4.4 درصد افزایش یافت.

در حالی که افزایش 39 درصدي هزین ههاي انرژي 

عامل اصلی تورم بود، قیمت مواد غذایی فرآوري 

نشده به طرز ناراح تکنند هاي 9 درصد و قیمت 

کاالهاي صنعتی غیر انرژي 4.2 درصد افزایش 

یافت. قیمت خدمات نیز 3.5 درصد افزایش یافت.

با نگرانی از این افزایش قیم تها، بانک مرکزي اروپا 

هفته گذشته اعالم کرد که نر خهاي بهره اصلی خود 

را در ماه جوالي 25 واحد پایه افزایش خواهد داد و 

دوباره در سپتامبر اگر چش مانداز بهبود نیافته 

باشد، افزایش بیشتري الزم است.

این عملکرد، نرخ سپرده منفی 0.5 درصدي بانک را 

از قلمرو منفی خارج م یکند و به آزمایش هشت 

ساله با نر خهاي بهره منفی پایان م یدهد. با این حال، 

حرکت بانک در ماه جوالي ممکن است دیر باشد زیرا 

تقریبا هر بانک مرکزي بزرگ هزین ههاي استقراض 

را افزایش داده است؛ حتی برخی از آنها چندین بار 

چنین عملکردي داشتند و به همین دلیل بانک 

مرکزي اروپا ممکن است از منحنی عقب مانده باشد.

بانک مرکزي منطقه یورو که در دو سال گذشته 

مجبور به افزایش سه ماهه پی شبینی تورم خود 

شده است، اکنون شاهد رشد قیمت 6.8 درصدي 

در سال جاري، 3.5 درصدي در سال 2023 و 2.1 

درصدي در سال 2024 است.

با این حال، این پی شبین یها بر اساس اوج تورم در 

حدود 7.5 درصد بود، رقمی که ماه گذشته از آن 

فراتر رفت.
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تورم مـــــنطقه یورو

به رکورد 8.1 درصد رسید



سناتورهاي آمریکایی در نام هاي به وزیر بازرگانی 

این کشور خواستار طراحی یک استراتژي جامع 

براي تعیین یک استاندارد شارژ مشترك شدند.

تنها چند روز پس از این که اتحادیه اروپا یک 

شارژر استاندارد مشترك را براي دستگا ههاي 

الکترونیکی قابل حمل جدید تا سال 2024 

الزامی کرد، اِد مارکی، الیزابت وارن و برنی 

سندرز، سناتورهاي آمریکایی نام هاي به جینا 

ریموندو، وزیر بازرگانی این کشور ارسال کرده و 

از وي خواستند یک استراتژي جامع براي شارژ 

استاندارد مشترك طراحی شود. این سناتورهاي 

آمریکایی اعالم کردند اتحادیه اروپا با یکسان 

سازي شارژرها، در جهت منافع عمومی عمل کرده 

است و آمریکا باید این حرکت را دنبال کند تا 

تاثیر زیست محیطی شارژرها را کاهش داده و 

راحتی کاربران را بهبود دهد.

استدالل سیاستمداران آمریکایی تا حدود زیادي 

در موضع اتحادیه اروپا منعکس شده است. یک 

شارژر استاندارد، به کاهش زباله الکترونیکی 

کمک م یکند زیرا به افراد اجازه م یدهد از 

کابلهاي شارژ و آداپتورهایی که در اختیار دارند 

براي دستگا ههاي جدید استفاده کنند. همچنین به 

مصرف کنندگان کمک م یکند با عدم نیاز به خرید 

شارژرهاي جدید، در هزین هها صرفه جویی صرفه 

جویی کنند. این اقدام مانع از این م یشود که 

شرکتها مصر فکنندگان را مجبور کنند از کابلهاي 

شارژ اختصاصی آنها که قدیمی شد هاند، استفاده 

کنند.

ریموندو هنوز به این نامه پاسخ نداده است. 

سناتورهاي آمریکایی به کابل یو اس بی نوع سی 

به عنوان استاندارد اشاره نکردند اما احتماال این 

نوع کابل، گزینه اصلی خواهد بود. اتحادیه اروپا 

اعالم کرده است از پاییز سال 2024 کابل شارژ 

یو اس بی نوع سی، به پورت شارژ یکسان براي 

همه تلف نهاي همراه، تبل تها و دوربی نها در 

اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد.

بعضی از شرکتها مدتها با استانداردهاي شارژر 

مخالفت کرد هاند. اپل یکی از اصل یترین مخالفان 

این استاندارد بوده و مدعی شده است یک 

شارژر یکسان با محدود کردن پتانسیل 

پیشرفتهاي فنی، به نوآوري آسیب خواهد زد و با 

وادار کردن کاربران این شرکت به تعویض کابل 

الیتنینگ، کاهش زباله الکترونیکی را در واقع 

ب یاثر م یکند. برندهایی مانند اپل گزینه چندانی 

ندارند اما با توجه به اقدام اتحادیه اروپا، اگر 

آمریکا تصمیم مشابهی بگیرد، این اجبار را براي 

آنها تشدید م یکند.

بر اساس گزارش وب سایت انگجت، شایع شده 

است که اپل روي یک آیفون با پورت شارژ یو اس 

بی نوع سی کار م یکند که ممکن است سال 

میالدي آینده عرضه شود.
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درخواست براي تولید شارژر 

اســتاندارد تلفن همراه در 

ایاالت متحده آمــــریکا
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حمالت لفظی 

مقامات روسیه 

به دالر آمریکا

به نقل از تاس، آنتون سیلوآنوف، وزیر اقتصاد 

روسیه، طی سخنانی در حاشیه برگزاري مجمع 

بی نالمللی اقتصادي سن پترزبورگ گفت: روسیه آینده 

ر                           ا در انجام تراکن شهاي پرداخت به روبل و دیگر 

ارزهاي ملی م یبیند؛ چراکه دالر یک ارز سمی است.

وي ادامه داد: من معتقدم تمرکز روسیه بر روبل و 

دیگر ارزهاي ملی آینده ماست. دالر و ارزهاي غربی 

سمی هستند و دلیل آن هم دشوار يهایی است که در 

زمان استفاده از آنها پدید م یآید.

در سخنانی دیگر الکساندر نوواك، معاون نخست وزیر 

روسیه و وزیر سابق انرژي روسیه طی مصاحب هاي 

گفت: صادرکنندگان جهانی در حال درك این موضوع 

هستند که دالر دیگر یک ارز قابل اعتماد نیست و به 

دنبال را ههایی براي انجام معامالت خود به ارزهاي ملی 

هستند.

این مقام روسی تأکید کرد: امروز با در نظر گرفتن 

اتفاقاتی که در بازارهاي مالی از طریق ممنوع کردن 

استفاده کردن از ارزهاي معین شامل دالر و یورو، همه 

به خوبی فهیمد هاند که این ارزها دیگر خیلی قابل 

اعتماد نیستند.

نوواك گفت: صادرکنندگان بزرگ نفتی تحت فشار 

هستند تا خرید و فروش نفت روسیه ر                           ا محدود کنند.

وزیر سابق انرژي روسیه ادامه داد: افراد منطقی که 

در این صنعت کار م یکنند به خوبی م یدانند که در 

حال حاضر هیچ ظرفیت آزادي در بازار جهانی براي 

جایگزین کردن نفت و گاز روسیه وجود ندارد.

این مقام روسی افزود: ما به طور دقیق شاهد آن 

هستیم که کشورهایی که در صادرات نفت و گاز در 

بازار جهانی نقش موثري دارند، به رو شهاي گوناگون 

تحت فشار قرار گرفتند تا فروش نفت و گاز روسیه ر                           ا 

به میزان قابل توجهی کاهش دهند.



آمریکا و اتحادیه اروپا با کنار گذاشتن اختالفات در 

طی مناقش هاي 17 ساله، براي یارانه هاي فراهم 

شد هي شرکتهاي هواپیماسازي بوئینگ و ایرباس 

توافق کرده و به مدت پنج سال تعرفه هایی که در 

دوران ترامپ وضع شده بودند را معلق کردند.

دو طرف از سال 2004 وارد مناقشه شده و پرونده 

هاي موازي را در سازمان جهانی تجارت علیه یارانه 

هاي دولتی فراهم شده براي شرکت هواپیماسازي 

بوئینگ و شرکت اروپایی ایرباس به جریان انداخته 

و هر کدام مدعی بودند طرف مقابل دیگري را در 

معرض رقابت غیرمنصفانه قرار داده است.

آمریکا و اتحادیه اروپا در مارس با تعلیق چهار ماه 

تعرفه روي واردات کاالهاي اتحادیه اروپا به ارزش 

11.5 میلیارد دالر که از سوي سازمان جهانی تجارت 

تعیین شده بود، موافقت کردند. شرکتها تاکنون 

بیش از 3.3 میلیارد دالر تعرفه پرداخته کرده اند.

دو طرف اکنون اعالم کرده اند تعرفه ها را به مدت 

پنج سال معلق می کنند و تالش می کنند به توافق 

کاملتري در خصوص یارانه ها دست پیدا کنند.

پس از نشست میان اتحادیه اروپا و آمریکا که با 

حضور جو بایدن، رییس جمهور آمریکا برگزار شد، 

والدیس دومبروفسکیس، رییس تجارت اتحادیه 

اروپا در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد کنار 

گذاشتن اختالف ایرباس-بوئینگ تقویت کننده مهم 

اعتماد به روابط میان اتحادیه اروپا و آمریکاست.

کاترین تاي، نماینده تجاري آمریکا گفت: دو طرف 

توافق کردند اظهاراتشان درباره این که چه حمایتی 

می تواند براي سازندگان هواپیماهاي غیرنظامی 

فراهم شود را شفاف کنند. وي با اشاره ویژه به 

چین، گفت: همچنین براي مقابله با سرمایه گذاري در 

هواپیما از سوي عوامل غیربازار همکاري خواهند 

کرد. دیگران صنایع خودشان را راه اندازي کردند 

در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا سرگرم مبارزه با 

یکدیگر بودند و از این امر غافل شدند. این توافق 

شامل تعهد براي همکاري مشترك به منظور مقابله با 

تهدید بلندپروازیهاي چین براي ایجاد یک بخش 

هواپیمایی با شیوه هاي غیربازار است.

هر دو طرف اعالم کردند مطمئن هستند مناقشه 

ایرباس-بوئینگ در مدت پنج سال آینده خاتمه پیدا 

خواهد کرد.

آمریکا و اتحادیه اروپا موافقت کردند یک گروه کاري 

در این خصوص تشکیل دهند و تامین مالی بر 

اساس شرایط بازار فراهم کرده، درباره تامین مالی 

تحقیقات و توسعه شفاف باشند، از حمایتی که به 

طرف دیگر صدمه وارد کند اجتناب کنند و براي 

پرداختن به شیوه هاي غیربازار در نقاط دیگر 

همکاري کنند.

شرکتهاي ایرباس و بوئینگ و همچنین رییس جمهور 

آمریکا و وزیران فرانسه و آلمان از این توافق مهم 

استقبال کردند. انگوزي اوکونجو، مدیرکل سازمان 

جهانی تجارت هم اظهار کرد از این که دو طرف نشان 

دادند مشکالت دشوار قابل حل شدن هستند.

منبع: سایت فراز
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رشد سهام بوئینگ و ایرباس 

در پـی توافق آمــریکا و 

اتحادیــــــــه اروپا



- اصطالحات و مفاهیم پایه
- شاخصه هاي فنی

- استراتژي هاي معامالتی
- آشنایی با بانک هاي مرکزي

- آشنایی با شرکت ها و شاخص هاي مهم
- ساعت ها ویدئو آموزشی بصورت رایگان

جامع ترین کانال آموزش

معامالت بازارهاي مالـــی
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صادرات نفت روسیه به چین در ماه مه نسبت به 

مدت مشابه سال میالدي گذشته، 55 درصد 

افزایش پیدا کرد و عربستان سعودي را به عنوان 

بزرگترین صادرکننده، کنار زد.

به گزارش ایسنا، اداره کل گمرك چین اعالم کرد 

واردات نفت از روسیه شامل واردات از طریق خط 

لوله سیبري شرقی اقیانوس آرام و واردات 

دریابرد از بنادر اروپایی و خاوردور روسیه، 

مجموعا به حدود 8.42 میلیون تن رسید. این رقم 

معادل 1.98 میلیون بشکه در روز نفت بود و 

حدود یک چهارم در مقایسه با 1.59 میلیون 

بشکه در روز در آوریل، رشد داشت.

شرکت هاي دولتی چین از جمله غول نفتی 

سینوپک و ژنهوآ اویل، تحت تاثیر تخفی فهاي 

چشمگیري که مسکو پس از تحریم خودخواسته 

مشتریان غربی در واکنش به جنگ در اوکراین، 

عرضه کرد، خرید نفت روسیه را افزایش داد هاند.

عربستان سعودي دومین صادرکننده نفت به چین 

شناخته شد و حجم صادراتش در ماه مه 9 درصد 

بر مبناي ساالنه رشد کرد و به 7.82 میلیون تن 

معادل 1.84 میلیون بشکه در روز رسید که کمتر 

از 2.17 میلیون بشکه در روز در آوریل بود.

روسیه پس از 19 ماه، به جایگاه بزرگترین 

صادرکننده نفت به چین برگشت.

آمار گمرکی چین همچنین نشان داد این کشور 

260 هزار تن نفت ایران را ماه گذشته وارد کرد. 

این سومین آمار واردات نفت ایران است که چین 

از دسامبر منتشر م یکند. با وجود تحری مهاي 

آمریکا علیه ایران، چین به خرید نفت ایران ادامه 

داده است که معادل هفت درصد از کل واردات 

نفت به چین را تشکیل م یدهد.

مجموع واردات نفت به چین در ماه مه، حدود 12 

درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

رشد کرد و به 10.8 میلیون بشکه در روز رسید.

واردات نفت چین از ونزوئال صفر اعالم شد. 

شرک تهاي نفتی دولتی از اواخر سال 2019 به 

دلیل واهمه از نقض تحریمهاي ثانویه آمریکا، از 

خرید نفت این کشور آمریکاي جنوبی خودداري 

کرد هاند.

واردات نفت از مالزي که در دو سال گذشته نقطه 

انتقال نفت از ایران و ونزوئال بوده است، به 2.2 

میلیون تن بالغ شد که تغییري در مقایسه با 

آوریل نداشت اما بیش از دو برابر نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته افزایش نشان داد.

بر اساس گزارش رویترز، واردات نفت از برزیل 

که با رقابت ارزا نتر نفت ایران و روسیه روبرو 

شده است، 19 درصد در مقایسه با ماه مه سال 

2021 کاهش یافت و به 2.2 میلیون تن رسید.

روسیه بزرگترین 

صـادرکننده نفت 

به چین شــــد
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داده هاي شرکت ردیابی کشتی و نفتکش ها نشان می 

دهد که صادرات نفت ونزوئال به اروپا پس از دو سال 

ممنوعیت از سر گرفته شده است.

محموله 650 هزار بشک هاي نفت ونزوئال که توسط شرکت 

انی ایتالیا اجاره شده، در شرف حرکت به سوي اروپاست 

و این اولین صادرات نفت خام از ونزوئالي تحت تحریم 

آمریکا به اروپا در دو سال گذشته است.

وزارت امور خارجه آمریکا در ماه مه نام ههایی به دو 

شرکت نفتی انی ایتالیا و رپسول اسپانیا ارسال کرده و 

به آنها اجازه داده بود تا خرید نفت خام ونزوئال را به 

عنوان راهی براي تسویه میلیاردها دالر بدهی پرداخت 

نشده این کشور عضو اوپک از سر بگیرند.

عالوه بر این، نفتکش دوم اجاره شده توسط انی ایتالیا، 

حامل نفت خام بسیار بزرگی است که انتظار م یرود 2 

میلیون بشکه نفت خام رقیق شده را بارگیري کرده و به 

اروپا ببرد.

شرک تهاي اروپایی، آسیایی و آمریکایی از جمله انی، 

رسپول، شورون و ... که در ونزوئال سرمای هگذاري 

مشترك در حوزه نفت و انرژي دارند، داراي میلیاردها 

دالر حساب تسویه نشده معلق با ونزوئال هستند که از 

زمانی که دولت دونالد ترامپ، رئی سجمهور وقت آمریکا، 

مبادالت نفتی را به حالت تعلیق درآورد، این 

صورتحسا بها نیز تعلیق شده است و اکنون دولت آمریکا 

به این شرک تهاي اروپایی چراغ سبز از سرگیري معامالت 

و مبادالت نفتی خود با ونزوئال را صادر کرده است.

به نظر م یرسد که جنگ در اوکراین و افزایش قیمت 

جهانی بازار نفت باعث شده تا آمریکا در سیاست خود در 

برابر تحریم نفتی ونزوئال تغییراتی ایجاد کند، هرچند 

گفته شده که مجوز صادرات نفت فعالً در حدي است که 

دولت ونزوئال بدهی خود به شرک تهاي خارجی را تسویه 

کند و پولی از بابت صادرات نفت دریافت نخواهد کرد.

منبع: رویترز

صادرات نفت 

ونزوئال به اروپا با 

چراغ سبز آمریکا
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