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  متغيرهای اقتصادی و مالی
 

مبناي تحليل بنيادي شامل تئوريهاي . دو شيوه اصلي جهت تحليل بازارهاي ارز عبارتند از تحليل بنيادي و تحليل فني 
مالي و اقتصادي و همچنين تحوالت سياسي، سياست هاي پولي و اطالعات اقتصادي جهت تحليل تاثير آنها بر عرضه و 

 بانک مرکزي، تحوالت سياسي و رويدادهاي ژئوپلتيک، اطالعات اقتصادي نظير بيکاري، تورم و اعمال. تقاضاي ارزها ست
بنابراين مي توان گفت ؛بيشتر اخبار و گزارشهاجزء . موجودي حساب جاري چند نمونه از فاکتورهاي بنيادي هستند

 . الينفک تحليل بنيادي هستند  چرا که بر پول کشور تاثير دارند
 

دي جهت تعيين توان عرضه و تقاضا به فرضيه هاي مالي و اقتصادي و همچنين تحوالت سياسي و خط مشي تحليل بنيا
قبل از بررسي هر يک از تئوريهاي عمده تحليل بنيادي، بيائيد متغيرهاي اقتصادي و مالي را که بيشتر توسط . تکيه دارد

  .تحليلگران مورد بررسي قرارمي گيرند، بررسی کنيم
 

  خودرو شاخص فروش
 

که سه روز (به موقع بودن اين نشانگر . تعداد اتومبيل هایی است که طي يک دوره ده روزه مشخص به فروش مي رسند
اندازه . ، آن را به روزآمدترين بخش اطالعات اقتصادي آمريکا تبدیل کرده است)پس از دوره ده روزه منتشر مي شود

ز اين نشانگر يک راهنماي مفيد براي اطالعات خرده فروشي و هزينه هاي مطالب مورد نظر و مناسبت زماني انتشار آن ا
  . مصرف شخصي، ساخته است

 
 شاخص تراز پرداخت ها 

  
خالصه کامل معامالت اقتصادي کشور و ديگر کشورهاي جهان، شامل کاال، خدمات، دارائي هاي مالي و صنعت 

  .سرمايه تقسيم می شودتراز پرداخت ها به دو حساب عمده جاري و .جهانگردي است
 

 )موازنه تجارت کاال(شاخص موازنه تجارت 
  

موازنه مازاد تجارت زماني روي مي دهد که . این شاخص، نشانگرتفاوت بين صادرات و واردات کاال در يک کشور است
دات از صادرات موازنه منفي تجارت، يا کسري، زماني اتفاق مي افتد که وار. صادرات کشور از واردات آن فراتر مي رود

موازنه تجارت کاال در آمريکا از .  مي افزايد اما کاهش واردات از آن کم مي کندGDPافزايش صادرات به . بيشتر باشد
افزايش کسري ها مي تواند بازتاب افزايش مصرف باشدکه شايد نشانه .  دچار کسري بوده است70اواسط دهه 

  . اقتصادي قوي باشد
 

 ي بانک مرکزي شاخص کتاب بژ بررسي ها
  

است، هشت بار در سال توسط بانک مرکزي آمريکا منتشر " بررسي شرايط جاري اقتصادي" کتاب بژ که نام رسمي آن
این اطالعات با استفاده . مي شود و حاوي اطالعات روايي در مورد شرايط اقتصادي و تجاري جاري در منطقه خود است

صاحبه با طرف هاي اصلي تجاري، اقتصاد دانان، کارشناسان بازار و ديگر از گزارش های مديران بانک و شعبه ها و م
اين بررسي معموال يک دوره . کتاب بژ اطالعات فعاليت منطقه و بخش را مورد توجه قرار مي دهد. منابع به دست می آید

مي شود، انتشار می  که آن هم هشت بار در سال برگزار FOMچهارهفته اي را پوشش داده و دو هفته قبل از اجالس 
با آنکه برخي کتاب بژ را يک نشانگر عقب مانده مي دانند اما اين نشانگر معموال در تصميم های مربوط به سياست . یابد

  . نقش مفيدي داردFOMCپولي 
 

 شاخص موجودي کاال وفروش 
  

اطالعات شامل سفارش ها این . ارقام موجودي کاالها و فروش تجاري از اطالعات ديگر گزارش های تشکيل مي شود
موجودي هاي کاال . کاالهاي بادوام، سفارش های کارخانه، خرده فروشي ها و موجودي کاال و فروش عمده هستند

 کمک مي کنند، در نتيجه نشانه هاي GDP هستند زيرا به تشخيص بخش فروخته نشده GDPبخش مهمي از گزارش 
قبل از آنکه سيستم هاي کامپيوتري به شرکت ها امکان دهند . ذارندمهمي از مسير آينده اقتصاد در اختيارما مي گ

موجودي ها را اصالح کنند و از حداقل کاالي موجود استفاده کنند، ساختار موجودي کاال نشانه کاهش تقاضا و رکود 
  .بالقوه بود
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 شاخص حساب سرمايه 
  

رودي وخروجي سرمايه در يک کشور را ثبت مي ، جريان هاي و)که اکنون به آن حساب مالي مي گويند(حساب سرمايه 
مستقيم يا موجودي 0سرمايه گذاري (کند، از جمله عوامل موثر بر آن پرداخت هاي کل يا بخش هايي از شرکت ها 

ازعوامل موثر دیگر می توان . ، سهام، اوراق قرضه، حساب هاي بانکي، اموال غيرمنقول و کارخانه ها هستند)سهام
  .صادي کشورهاي ديگر نام بردازجو مالي و اقت

  
 CBI)  (شاخص بررسي هاي

CBI  
 بزرگترين تشکيالت کارفرمايان تجاري انگلستان است که با هدف ايجاد و حفظ شرايط مطلوب براي رقابت بهينه و 

این تشکيالت بررسي هاي ماهانه و فصلي را در مورد ارزيابي هاي گذشته، حال .شکوفايي بيشتر تاسيس شده است
اين شاخص ها منعکس کننده دیدگاه های پاسخگويان در مورد . آينده در بخش هاي توليدي و خدمات منتشر می کندو 

  صادرات هستند/مطالب گوناگون از قبيل توليد، فروش، قيمت، موجودي کاالو سفارش های واردات
.  

 شاخص مخارج ساختمان 
  

  .اين نشانگر ارزش ساختمان را طي يک ماه خاص مي سنجد
 

 CPI) (شاخص قيمت مصرف کننده 
  

این شاخص تغييرات قيمت در سطح مصرف کننده را براي يک سبد ثابت کاال و خدمات که توسط مصرف کننده پرداخت 
 شامل قيمت هاي اقالم مواد غذايي، پوشاک، مسکن، سوخت، حمل ونقل، CPI. مي شود، اندازه گيري مي کند

اين اقالم به هفت گروه مسکن، .  که افراد به صورت روزانه می خرندبهداشت و  ديگر کاالها و خدماتي است
. موادغذايي، حمل و نقل، بهداشت، پوشاک، سرگرمي و غيره تقسيم مي شود، که هر يک اهميت خاص خود را دارد

اي جهت داشتن تصوير واقعي تري از نيروه)  خالص ناميده مي شودCPIکه (بازارها برارقامي من هاي غذا و سوخت 
 خالص تاثيرات عوامل غير اقتصادی مانند آب و هوا، ذخيره نفت و يا جنگ را در CPI از آنجایی که. تورم زا تکيه مي کنند

  . نظر نمی گيرد، حائز اهميت است
 

 شاخص حساب جاري 
  

 این شاخص مهمترين بخش اطالعات تجارت بين الملل است و گسترده ترين مقياس خريد و فروش کاال، خدمات،
  . موازنه کل تجارت کاال در حساب جاري لحاظ است. پرداختهاي بهره و انتقال هاي يکجانبه است 

 
 شاخص سفارش  کاالهاي بادوام 

  
، حمل و )ماشين آالت، دستگاه ها و تجهيزات(کاالهاي سرمايه ای . اين شاخص سفارش اقالم بزرگ را در بر مي گيرد

آنها از اهميت بسياري برخوردارند زيرا تغييرات در توليد را . شاخص استنقل و سفارش های دفاعي، بخشی از این 
 . پيش بيني مي کنند و به اين ترتيب چرخش در سيکل اقتصادي را نشان مي دهند

  
به آن معناست که آنها به همان نسبت که تغييرات )هواپيماها و سفارش های غيرنظامي(اما بزرگي سايز اين اقالم 

اين ناپایداری منجر به تجديد نظرهاي کلي در دوره هاي بعدی . اه دارند، به همان شدت ناپايدار هستندبزرگي را به همر
اطالعات کاملتر زمانی به دست می آید که سفارش های دفاعي و حمل ونقل را از . جمع آوری اطالعات می شود

رکتدار سه ماهه و يک تغيير درصدي سال این شاخص در صورتی که به شکل یک ميانگين ح. کاالهای با دوام حذف کنيم
  . به سال استفاده شود، کاربرد بهتری خواهد داشت

 
 ECI ) (شاخص هزينه استخدام

  
این شاخص که به صورت فصلي منتشر مي شود، تغييرات در هزينه هاي استخدام شامل حقوق و دستمزد نقدي و 

يکي از نقاط قوت اين شاخص امکان سرشکن کردن . ي کنددريافتي غيرنقدي در صنايع غيرکشاورزي را اندازه گيري م
تغييرات در دستمزدها و دريافتي ها به عنوان بخشي از کل اجرت و همچنين توان مشخص کردن نرخ رشد در اين 
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مزيت آن بر ديگر مقياس هاي پرداخت، محسوب کردن  شاغلين ساعتي و  دائم و تفکيک آن براساس . متغيرهاست
  .شاخص یاد شده شاغلين دولت فدرال را در بر نمي گيرد. نطقه استحرفه، صنعت و م

 
 شاخص گزارش استخدام 

  
اين . در آمريکا گزارش استخدام که به آن گزارش نيروي کار نيز مي گويند، مهمترين نشانگر اقتصادي به حساب مي آيد

 9این شاخص .به اقتصاد را ارائه مي دهدگزارش که معموال در اولين جمعه هر ماه منتشر مي شود اولين ديدگاه جامع 
 :گروه اقتصادي را در بر مي گيرد که سه جزء اصلي آن عبارتند از

  
مقايسه اين رقم با . این شاخص تغيير در تعداد شاغالن در يک ماه مشخص را اندازه گيري مي کند: حقوق بگيران. 1

م اندازي واقعي از روند قدرت بازارکار در اختيار ما قرار مي اهميت دارد زيرا چش)  ماه9 يا 6(ميانگين حرکتدار ماهيانه 
 . دهد و به همان نسبت بازنگري گزارش ماه هاي پيش، اهميت دارد

این شاخص ميزان نيروي کار غيرنظامي را که فعاالنه به دنبال استخدام هستند، اما نمي توانند کار پيدا : نرخ بيکاري. 2
) به دليل سادگي رقم و پيامدهاي سياسي آن(ه اين رقم با جارو جنجال زياد همراه است اگر چ. کنند را در بر می گيرد

زيرا يک نشانگر عقب مانده شناخته مي شود و معموال از چرخش . اما در بازار نسبتا از اهميت کمتري برخوردار است
 . هاي اقتصادي عقب مي ماند

 دستمزد متوسط ساعتي يک ماه را با ماه ديگربيان می کند، این شاخص نرخ رشد: ميانگين رشد درآمدهاي ساعتي. 3
در این شاخص بررسی نرخ سال به سال نيز جهت . و بدين ترتيب پتانسيل تورم ناشي از دستمزد را برآورد مي کند

  . شناختن گرايش بلند مدت حائز اهميت است
 

 شاخص سفارش های کارخانه و موجودي کاالهاي توليدي 
  

از آنجایی . بسياري جنبه ها همان تکرار گزارش کاالهاي بادوام است که يک هفته زودتر منتشر می شوداين گزارش از 
که این گزارش حاوي اطالعاتي در مورد سفارش و حمل کاالهاي بي دوام و موجودي کاالهاي توليدي در ماه هاي پيش 

 در هر ماه مي توانند سه يا چهار درصد نوسان اين اطالعات به شدت تغيير پذيرند و. روست،  ارزش بازنگري را دارد
  .آنها در معرض تجديد نظر عمده هستند و پيش بيني آنها بسيار مشکل است. داشته باشند

  
 (GDP)  توليد ناخالص داخلي

  
 دارای چهار GDP. این شاخص، ارزش کاالها و خدمات توليد شده در يک کشور را، فارغ از مليت صاحب آن، بيان می کند

رقم آن بصورت درصد رشد فصلی طی فصل . مصرف، سرمايه، خريدهاي دولتي و صادرات خالص است: جزء اصلي شامل
  :  سه نسخه به شرح زیرداردGDPگزارش . و یا سال گذشته است

  
  نسخه پيشرفته؛. 1
  ؛) تجديد نظر شده(نسخه مقدماتي . 2 
  .نسخه نهايي. 3 
  

  .ي بر بازارها دارنداين تجديد نظرها معموال تاثير عمده ا
 

 (HICP)شاخص هماهنگ قيمتهای مصرف کننده 
  

 زير HICP تعريف بانک مرکزي اروپا از ثبات قيمت، 2003تا ژوئن . این شاخص مقياس رسمي تورم براي حوزه يورو است
ر ميان مدت تغيير د% 2 نزديک به HICP تعريف خود از ثبات قيمت را به 2003بر مبناي ساليانه بود اما در ژوئن سال % 2
به بانک مرکزي اروپا انعطاف بيشتري در پائين آوردن ريسکهاي % 2به نزديک % 2تغيير در تعريف ثبات قيمت از زير . داد

  .قيمت از طريق تسهيل در سياست پولي داد
  

 مجوزهاي ساختمان /شاخص شروع خانه سازي
  

شروع "در هر دو حالت، زماني يک واحد ساختماني . نواده و چند خانواده تقسيم مي شوداین شاخص به دو گروه تک خا
اهميت بخش خانه سازي در توان آن براي ايجاد چرخش هاي . به شمار می آید که حفاري واقعا آغاز شده باشد" شده
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هاي رهن معموال برخانه سازي تغييرات در نرخ هاي بهره، بخصوص نرخ . اقتصادي است که حکايت از تغييرات رشد دارد
افزايش نرخ هاي بهره به کاهش فروش خانه مي انجامد که به نوبه خود در شروع خانه سازي کاهش . اثر مي گذارد
  .در نقطه مقابل نرخهاي پائين تر بهره، انگيزه فروش و شروع ساختمان سازی را باال مي برد. ايجاد مي کند

  
 (IFO) بررسي پيشرو شرايط تجاري آلمان

  
این شاخص بصورت ماهيانه توسط انستيتوي پژوهشهاي اقتصادي که يکي از بزرگترين پژوهشگاه هاي آلمان است، 

شاخص یاد شده بسيار مورد توجه فعاالن اقتصادي بوده که علت آن ناشی از پيگيری سابقه چرخش . منتشر مي شود
 شرکت از وضعيت جاري تجاري و 7000ارزيابي بيش از اين شاخص . هاي اقتصادي قبلي در رشد اقتصادي آلمان است

عالوه بر اين شاخص، شاخص وضعيت جاري . طرحهاي حاصل از آن را در کوتاه مدت مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد
  .و شاخص انتظارات تجاري نيز بخشی از گزارش های این موسسه هستند

 
 (Implicit deflator)شاخص ضد تورم ضمني 

  
 را اندازه گرفته و منعکس کننده تغييرات قيمت بين دوره ها و الگوهاي مخارج GDPخص بخش تورم زاي گزارش این شا
  .است

  
 شاخص توليد صنعتي و استفاده از ظرفيت 

شاخص توليد صنعتي، درصد تغييرات ماهانه در حجم توليد کارخانه ها، معادن و خدمات رفاهي را اندازه مي گيرد و 
بانک فدرال عرضه کننده اين . ه از ظرفيت بيانگر ميزان به کارگيري سرمايه شرکتي در توليد استشاخص  استفاد

شاخص بوده و ظرفيت را شامل حد اکثر سطح توليد که با به کارگيري برنامه کاري عادي شاغالن، با تجهيزات موجود و 
% 83 تا 81اين رقم به صورت عادي بين .  کندتعطيلي عادي جهت تعمير و نگهداري و تميز کردن ماشين آالت تعريف مي

که ارقام باالتر آن، ممکن است به قيمت هاي باالتري در توليد منجر شود که اين امر خود به خود باعث تورم مي . است
  . شود

 
 )ISM(شاخص انستيتوي مديريت عرضه 

  
اين شاخص شامل گزارش . ي شدناميده م) NAPM( انجمن ملي مديريت خريد 2001شاخص ياد شده قبل از آوريل 

آمريکاست که در اولين روز کاري هر ماه منتشر مي شود و ) خدمات(بررسي داخلي فعاليت هاي توليدي و غير توليدي 
اولين نگاه دقيق به بخش توليد قبل از انتشار گزارش بسيار مهم اشتغال است رقم سرفصل که به دليل مناسبت زماني 

قيمت هاي : زش بااليي برخوردار است، از عملکرد شش جزء اصلي زير تشکيل مي شودو گستردگي اطالعات از ار
  .پرداخت شده، سفارش ها جديد، تحويل هاي عرضه کننده، توليد، موجودي هاي کاال و اشتغال

  
توي گزارش انيستي. الزم به ذکر است سه جزء اول بازتاب نيروهاي تقاضا و سه جزء آخر بازتاب نيروهاي عرضه هستند

در اين شاخص قيمتهاي پرداخت شده به شدت مورد . مديريت به دليل اهميت ذاتي،  بيانگر سياست بانک مرکزي است
 حکايت از کوچک 50 به باال نشانه گستردگي و رقم زير 50رقم . توجه بوده زيرا بيانگر فشار پيش روي بر قيمت است

  . شدن  بخش دارد
 

 M1شاخص 
  

اين حساب ها به سرعت  تبديل به پول نقد شده و . يه حساب هاي جاري و پس انداز استاين شاخص نشان دهنده کل
اين نقدينگي شامل پول نقد، چکهاي مسافرتي و سپرده هاي قابل تبديل به . براي انجام معامالت استفاده مي شوند

  . و حواله هاي موسسات تعاوني استNOW، حساب هاي )سپرده هاي جاري(چک 
 

 M2شاخص 
  
 به عالوه ديگر دارائي هاي نقدي، از قبيل سپرده هاي کوتاه مدت، سپرده هاي پس انداز، M1ن شاخص شامل ذخيره اي

، سهام حساب تعاوني، اوراق قرضه کوتاه مدت و حسابهاي )سپرده هاي ارزي(بازخريدهاي يکشبه، سپرده هاي يورو 
  .سپرده بازار پول است
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 M3شاخص 
  

به اضافه دارائي هاي تعريف شده نظير سپرده هاي بلند مدت و سپرده هاي باارقام  M2اين شاخص، شامل ذخيره 
  .و وجوه سازماني بازار پول است)  دالر100000بيشتر از (باالتر 

  
 Lشاخص  

  
 طوالني مدت تر و ديگر وجوه نقد بلند مدت مانند اوراق قرضه پس انداز، اسناد بهادار کوتاه M3اين شاخص معادل، ذخيره 

 .ت ، اوراق بهادار بازرگاني، قبولي بانکي و دارائيهاي يورودالر غير بانکي افراد مقيم آمريکا استمد
  

 (LEI)شاخص نشانگرهاي عمده اقتصادي 
  

. این شاخص ترکيبي از ده نشانگر مختلف است که براي پيش بيني فعاليت انبوه اقتصادي درآينده طراحي شده است
کل کلي اقتصادي به نقاط اوج و پائين مي رسد که آن را به ابزار مهمي براي پيش بيني اين شاخص معموال زودتر از سي

 .اجزاي تشکيل دهنده آن از بخش هاي مختلف اقتصادي برگزيده مي شوند. و برنامه ريزي مبدل ساخته است
  

برخوردارند تا کمک يکدستي آنها از وزني مساوي . اين اجزا به دليل ارتباط اقتصادي وارزش آماري خود انتخاب شده اند
ميانگين يک هفته کار، شکايات بيکاري هفتگي، : این نشانگرها به ترتيب عبارتند از. به اين شاخص مرکب باشند

سفارش های جديد توليد کنندگان براي مواد و کاالهاي مصرف کننده، عملکرد سهام شرکتي، قراردادها و سفارش های 
، تفاوت نرخ بهره سند بهادار خزانه منهاي نرخ )S&P500(ي ساختمان، قيمت سهام دستگاه و تجهيزات جديد، مجوزها

  . واکنش نشان مي دهندLEIبازارها به ندرت به . و شاخص انتظارات مشتري) M2(وجوه فدرال، ذخيره پول 
 

 شاخص فروش خانه هاي جديد
  

منطقه جغرافيايي شمال شرقي، اين شاخص شامل اطالعات ماهانه فروش خانه جديد براي کل کشور و چهار 
گزارش ياد شده همچنين حاوي اطالعاتي در مورد قيمت هاي خانه و تعداد خانه هاي . باخترميانه، جنوب و غرب است

از آنجا که اين شاخص تغييرات در الگوهاي مخارج مصرف کننده را نشان مي دهد، يکي از بخشهاي . فروشي است
 .غيير پذيري و تجديد نظر در اين گزارش امري عادي به نظر می رسدبا اين حال ت. حياتي اقتصاد است

  
 )PCE(شاخص درآمد شخصي و هزينه مصارف شخصي 

  
اين شاخص که به آن مخارج شخصي هم گفته مي شود، بيانگر تغيير در ارزش بازاري کليه کاالها و خدمات خريداري 

در اين شاخص درآمد شخصي، تغييرات در حق . ست اGDPشاخص ياد شده بزرگترين جزء . شده توسط افراد است
از جمله اين منابع مي توان از حقوق و . الزحمه اي را نشان مي دهد که اشخاص از منابع مختلف کسب مي کنند
تامين اجتماعي، بيکاري و دريافتي هاي (دستمزد، درآمد مالکيت، درآمد اجاره، سود و بهره، پرداخت هاي انتقالي 

و مصرف مي توان نرخ پس انداز را معلوم ) درآمد شخصي منهاي ماليات(از تفاضل در آمد خالص . ردياد ک)  رفاهي
  . نرخ پس انداز يک نشانگر بسيار مهم در تغيير الگوهاي مخارج مصرف کننده است. ساخت

 
 )PPI(شاخص قيمت توليد کننده 

  
اين قيمت ها به سه جزء کاال، صنعت و . دهداين شاخص تغييرات ماهيانه در قيمت هاي عمده فروشي را نشان مي 

. است) CPI(شاخص ياد شده پي درآمد دقيق شاخص مهم قيمت هاي مصرف کننده . مرحله توليد تقسيم مي شوند
 خالص، اقالم نا PPI.  خالص را در نظر مي گيرندPPIبازارها معموال براي داشتن تصويري واقعي تر از نيروهاي تورم زا، 

  .مواد غذايي و سوخت را در بر نمي گيردپايداري چون 
  

 )بهره وري(شاخص ميزان توليد 
  

اين شاخص بيانگر سه ماهه ميزان کاال ها و خدمات توليد شده در هر واحد مصرف نيرو و کاراست که نيروي کار و 
ستمزد است که طي هزينه واحد کار نشانگر مفيدي براي ظهور فشارهاي ناشي از د. سرمايه را با هم در نظر مي گيرد
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چند سال گذشته، خصوصا از زماني که بانک مرکزي آمريکا روند رشد خود را به سطوح نسبتا پائين تورم انتقال داد، 
  .اهميت بيشتري يافته است

 
 )PMI(شاخص مديران خريد 

  
آلمان، .  مي شوداز اين شاخص در اقتصادهاي صنعتي به طور گسترده اي جهت ارزيابي ميزان اطمينان تجاري استفاده

ارقام مورد نظر از طريق .  براي صنايع توليدي و خدماتي خود استفاده مي کنندPMIژاپن و انگلستان از بررسي هاي 
مجموعه اي از پرسش ها درمورد فعاليت هاي تجاري، تجارت هاي جديد، اشتغال، قيمت مصرفي، سرمايه و کار، قيمت 

در اين بخش قيمت هاي پرداخت شده جهت ارزيابي نيروي قيمت . ست مي آيندهاي هزينه شده و انتظارات تجاري به د
  . گذاري و ريسکهاي تورمي به شدت زير ذره بين قرار دارد

 
 (Retails)شاخص خرده فروشي ها 

  
شاخص ياد شده شامل هر . اين شاخص، تغيير ماهانه در کل مبالغ دريافتي فروشگاههاي خرده فروشي را بيان مي کند

اين شاخص از آنجاکه بر کاال . کاالهاي بادوام و بي دوام بوده و واقعي ترين نشانگر توان مخارج مصرف کننده استدوي 
اين شاخص بيشتر بر اساس . تاکيد دارد و خدماتي چون بيمه و دستمزدهاي قانوني را نا ديده مي گيرد،  محدود است

رقم ياد شده معموال مورد تجديد نظر هاي عمده . نمي آوردشرايط اسمي است تا واقعي در نتيجه تورم را به حساب 
  . خرده فروشي خالص با حذف شاخص فروش خودرو از رقم اصلي به دست مي آيد. قرار مي گيرد

 
 شاخص بررسي تانکان 

  
اين بررسي شامل . اين شاخص، مهمترين بررسي سه ماهه تجارت ژاپن است که توسط بانک ژاپن تهيه مي شود

 اي براي شرکت هاي کوچک و بزرگ توليدي و غير توليدي است و که از دو قسمت اصلي زير تشکيل مي پرسشنامه
  :شود

  
 بررسي تخميني توسط سواالتي است که از شرکتهاي تجاري بر اساس وضعيت آنها درسه ماهه قبل، فعلي و آتي -1

د کالن، شرايط تجاري، سطوح موجودي کاال، اين متغير ها شامل اقتصا. نسبت به متغيرهاي اقتصادي انجام مي پذيرد
  .ميزان استفاده از ظرفيت و ميزان اشتغال هستند

شاخص شرايط تجاري تانکان از تفاضل تعداد تجارتهايي که . بررسی مسائل جاري مديريتي پيش روي شرکت هاست-2
 .مي دانند، به دست مي آيد" خوب"و يا " بد"شرايط را 

  
  (ZEW)شاخص تمايل اقتصادي 

  
شاخص ياد شده به صورت ماهانه واکنشهاي . اين شاخص، عمده ترين نشانگر کشور آلمان در مورد کل اقتصاداست

 کارشناس مالي را که نظرات خود را در مورد چشم انداز پيشرفت اقتصادي شش ماهه بيان مي کنند ، گرد آوري 350
 .به بدبين مي باشدنشانگر فوق بيانگر تفاوت تعداد تحليلگران خوشبين . می کند

 
 


