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این گزارش تالش می کند که با بررسی شاخص های مختلف بازار پول ،عوامل تولید ،کار و کاال در اقتصااد
آمریکا و تشخیص نقاط اوج و حضیض آنها ،چرخه اقتصاد کالن این کشور را استخراج کناد نتااین نشاان
می دهد روند افزایشی نرخ بهره نهایتاً منجر به کاهش شاخصهای مدیران خرید خواهد شد بنابراین ،یا
سیاست انقباضی که بهمنظور جلوگیری از افزایش تورم اتخاذ میشود ،تقاضا در بازار عوامل تولید را کاهش
میدهد درنتیجه در بازار کار ،تعداد موقعیت های شغلی باز و تعداد شاغالن رو به کاهش میگذارد و نارخ
بیکاری افزایش می یابد چنین وضعیتی منجر به سقوط شاخص اعتمااد مصار کنناده و منفای شادن رشاد
اقتصادی و تورم میشود برای احیای اقتصاد ،باید شاخص قیمت مسکن و نرخ بهره کاهش یابند تا با افزایش
شاخص اعتماد مصر کننده ،شاخص مدیران خرید و حجم معامالت مسکن ،نرخ رشد اقتصادی افزایش و نرخ
بیکاری کاهش یابد
واژگان کلیدی :شاخصهای اقتصادی ،اقتصاد کالن ،آمریکا
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مجله اقتصادی سال هفدهم شمارههای  5و 2

 0مقدمه

شده بود ،برای دومین بار پس از بحران اقتصادی سال  7002میالدی ،نرخ بهره را افیااش

دهید و از

 0/1درصد به  0/21درصد برساند.
آخرشن بار شک سال پی
شافت .پی

نرخ بهره تغیییر کیرده بیود و از  0/71درصید بیه  0/1درصید افیااش

از آن به مدت  2سال نرخ بهره روی  0/71درصد ثابیت بیود .نیرخ بهیره  0/71درصیدی

کمترشن نرخ بوده که در چندشن دهه گذشته در اشاالت متحده آمرشکا تجربیه شیده اسیت .کیاه
نرخ بهره از میانه سال  7002میالدی شیرو شید و ابتیدا ی  2مرحلیه و تیا فصیو سیول سیال 7002
میالدی به  7درصد رسید ،اما ش

ماه بعد مجدداً روند کاه

نرخ بهره از سر گرفتیه شید و ی 9

مرحله به  0/71درصد رسید.
اخیراً و

چند سال گذشته ،شاخص های عملکیردی اقتصیاد آمرشکیا تیا حیدود قابیوتیوهه

قدرتمند شدهاند ،بهنحویکه توانسته اند مقامات پیوی فیدرال رزرو را متقاعید کننید پیی بینی هیای
خوشبینانه ای از آشنده اقتصاد اشن کشور ارائه دهند .بدشن ترتیب ،آنهیا بیه اشین نتیجیه رسییدند کیه
کسبوکارها و بازار کار آمرشکا تواناش تحمو افااش

تدرشج نرخ بهره را دارند.

 6روند متغیرهای اقتصادی
 0-6اشتغال و بازار کار
 0- 0-6شاغالن غیرکشاورزی

بررس روند اشتغال آمرشکا بر اساس نمودار ( )1نشان م دهد که نخستین آثار تضعیف بازار کیار از
آگوست سال  7002میالدی آشکار شد؛ هاش که تعداد بیمهشیدگان ییرکشیاورزی در هیوالی 93
هاار نفر کاه

شافت .دو ماه بعد از آن  9هاار نفر از شایالن ییرکشاورزی کاسیته شید و نهاشتیاً در

آورشو سال  7003میالدی و تنها در شک ماه  237هاار نفر کار خود را از دسیت دادنید و  229هیاار
نفر از تعداد بیمهشدگان ییرکشاورزی کاسیته شید .اشین فراشنید ،شعنی رسییدن آمرشکیا بیه حضیی
کاه

اشتغال 71 ،ماه ول کشید.
1. Federal Open Market Committee
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کمیته بازار باز فدرال )FOMC( 1در روز  72آذر  1931تصمیم گرفت که بر اساس آنچه پیی بینی
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پس از سقوط بازار کار آمرشکا 11 ،ماه ول کشید که برای اویین بیار در میارس  7010مییالدی
تعداد بیمه شدگان ییرکشاورزی  127هاار نفر افااش

شابد و از  2ماه بعد از آن ،شعن نوامبر  7010تا

 7012میالدی 23 ،ماه ا ست که اقتصاد آمرشکا به تعداد شایالن اضافه کرده است.
رشد اشتغال آمرشکا آگوست  7001میالدی به اوج رسیده بود که توانسیته بیود در هیوالی 921
هاار نفر به تعداد بیمهشدگان ییرکشاورزی اضافه کند .پس از آن روند افااش
شد و چهار ماه بعد از آن ،شعن در دسامبر ،اوج افااش

بیمهشدگان کاهنیده

تعداد شایالن در شک میاه شعنی  939هیاار

نفر را در نوامبر پشت سر گذاشت.
 6- 0-6نرخ بیکاری

نرخ بیکاری که در اکتبر  7002میالدی تا  3.3درصد کاه
 7002میالدی ،شرو بیه افیااش

شافته بیود ،پیس از  2میاه ،شعنی از می

کیرد و ی  73میاه بیه  10.7درصید رسیید .امیا در دسیامبر 7012

میالدی  21ماه است که مجدداً اشن نرخ کاهش شده و به  3.2درصد رسیده است (نمودار .)7
 9- 0-6موقعیتهای شغلی باز

موقعیت های شغل بیاز در میارس  7002مییالدی در اوج  3.22میلییون قیرار داشیت ،امیا در هیوالی
 7003میالدی به حضی

 7.11میلیون نفر ر سید .آخرشن آمار حاک از آن است کیه بعید از  22میاه

رشد ،موقعیتهای شغل باز آمرشکا به  1.193میلیون نفر رسیده است (نمودار .)9
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دسامبر  7012میالدی ،به ور مداول تعیداد شیایالن ییرکشیاورزی افیااش

شافتیه اسیت .در دسیامبر
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نمودار  9موقعیتهای شغلی باز آمریکا (میلیون نفر)

 6-6شاخصهای مدیران خرید

شاخص مدشران خرشد کارخانهای آمرشکا در م  7003میالدی اوج  21.3واحیدی را تجربیه کیرد و
چهار ماه پس از آن ،از شاخص میدشران خرشید ییرکارخانیهای کمتیر شید .شیاخص میدشران خرشید
ییرکارخانهای نیا آگوست  7001میالدی به اوج  21.9واحد رسید.
در ابتدای سال  7003میالدی ،شاخص مدشران خرشد کارخانهای در کمترشن مقیدار  97.3واحید
و در همان زمان شاخص مدشران خرشد ییرکارخانهای نیا در کمترشن مقدار  92.9واحد قرار داشیت.
 2ماه بعد شاخص مدشران خرشد کارخانهای توانست باالتر از شاخص میدشران خرشید ییرکارخانیهای
قرار بگیرد و در دسامبر  7012میالدی  23ماه از آن زمان م گذرد (نمودار .)3
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 13ماه ناول در فورشه  7003میالدی به  71واحد رسید و بعید از آن تیا دسیامبر
کرده بود .سپس

غیرکارخانهای

شافته است و از قله خود قبو از بحران  7002میالدی نیا بیاالتر
 7012میالدی  39ماه است که افااش

تفاوت
کارخانهای

نمودار  5اعتماد مصر کننده در آمریکا
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32.4

مأخذ :مؤسسه مدشرشت عرضه

نمودار  9شاخص مدیران خرید آمریکا

 9-6اعتماد مصر کننده

اعتماد مصرفکننده در هیوالی  7002مییالدی در اوج قیرار داشیت و مقیدار  111.3واحید را ثبیت

رفته است (نمودار .)1
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 9-6بازار مسکن
 0- 9-6مجوزهای ساخت

ماه بعد ،شعن در م  7003میالدی ،به  0.33میلیون مجوز کیاه

شافیت .صیدور مجوزهیا از نیوامبر

 7011میالدی رونق گرفت و تا دسامبر  7012میالدی  21ماه است که روند صیعودی آن ادامیه دارد
(نمودار .)2
 6- 9-6فروش خانههای موجود

تعداد فروش خانه های موهود در دسامبر  7003میالدی به اوج  2.13میلیون دستگاه رسید .بعد از آن
روند ناوی شیرو شید و بعید از  2میاه ،فیروش خانیههیای موهیود در آگوسیت  7010مییالدی در
کمترشن مقدار  9.29میلیون دستگاه قرار گرفت.
در دسامبر  7012میالدی که  22ماه از حضی

فروش خانیههیای موهیود می گیذرد ،رونید آن

صعودی بوده است (نمودار .)2
 9- 9-6فروش خانههای جدید

اوج فروش خانه های هدشد در مارس سال  7002میالدی معادل  130هاار دستگاه بیود .بعید از آن و
دقیقاً در سه سال بعد ،فروش خانههای هدشد به حضی

 710هاار دستگاه رسید.

در دسامبر  7012میالدی  23ماه است که روند فروش خانههای هدشید صیعودی اسیت (نمیودار
.)2
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در بازار مسکن آمرشکا در هوالی  7002میالدی  1.03میلیون مجوز ساخت صادر شده بیود ،امیا 10
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مأخذ :انجمن مل مشاوران و اداره سرشماری آمرشکا

نمودار  2وضعیت بازار مسکن آمریکا

 5-6نرخ رشد فصلی

بر اساس نمودار ( ،)2نرخ رشد فصل آمرشکا در فصو دول  7002میالدی معادل  7.2درصید بیود3 .
ماه بعد در فصو اول سال  7003میالدی نرخ رشد منف  2.3درصد اعیالل شید .بعید از آن در فصیو
سول سال  7003میالدی بود که نرخ رشد مجدداً مثبت شد و به  7.7درصد رسید.
 21ماه گذشته ( 71فصو) ،میانگین نیرخ رشید فصیل آمرشکیا  7.7درصید بیوده و بیا شیک
انحراف معیار بین حداقو  0.2درصد و حداکثر  9.2درصد در نوسان بوده است.
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نمودار  9نرخ رشد فصلی آمریکا

 2-6نرخ تورم

تورل آمرشکا در هوالی  7002میالدی به بیشترشن نرخ  1.2درصید رسیید و پیس از آن تیا منفی 7.1
درصد در هوالی  7003میالدی سقوط کیرد .در ادامیه شیک بیار دشگیر نیرخ تیورل در انوشیه 7011
میالدی وارد محدوده منف شد ،اما از م آن سال تا دسیامبر  7012مییالدی نیرخ تیورل مثبیت بیوده
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 9-6قیمت مسکن

مقدار  113.3واحد رسید .پس از آن تا انتهای سال  7011میالدی بیه میدت  12میاه در رونید ناویی
قرار داشت و به  171واحد رسید .در دسامبر  7012میالدی  20میاه اسیت کیه اشین شیاخص در حیال
صعود است .مجمو تعداد فروش خانه های هدشد و موهود (حجم معامالت) در فصو چهیارل سیال
 7003میالدی به اوج  13.932میلیون دستگاه رسید .در اشن فصیو شیاخص قیمیت مسیکن در 197.2
واحد قرار داشت که از نظر قیمت  3.21درصید و از نظیر زمیان  73میاه بیا حضیی

قیمیت مسیکن

فاصله داشت .همچنین در فصو سول سال  7010میالدی حجم معامالت در حضی

 13.773میلییون
خیود قیرار

دستگاه قرار داشت .در اشن زمان نیا شاخص قیمت هنوز  1.31درصد بیاالتر از حضیی
داشت و از نظر زمان  11ماه با آن فاصله داشت (نمودار .)3

فصل اول 2016

فصل دوم 2016

فصل سوم 2015

فصل چهارم 2015

فصل اول 2015

فصل دوم 2015

فصل سوم 2014

فصل چهارم 2014

فصل اول 2014

فصل دوم 2014

فصل سوم 2013

فصل چهارم 2013

فصل اول 2013

فصل دوم 2013

فصل سوم 2012

فصل چهارم 2012

فصل اول 2012

فصل دوم 2012

فصل سوم 2011

فصل چهارم 2011

فصل اول 2011

فصل دوم 2011

فصل سوم 2010

فصل چهارم 2010

فصل اول 2010

فصل دوم 2010

فصل سوم 2009

فصل چهارم 2009

14

100

فصل اول 2009

16

110
فصل دوم 2009

18

120

فصل چهارم 2008

20

130

فصل دوم 2008

22

140

فصل سوم 2008

24

150

مأخذ :مستغالت زشلو

نمودار  2قیمت و حجم معامالت مسکن در آمریکا

 9-6نرخ بهره فدرال رزرو

نرخ بهره فدرال رزرو در ماه وئن سال  7002میالدی به بیشترشن مقدار  1.71درصد رسید .سپس در
سپتامبر سال  7002میالدی به  3.21درصد کاه
مجدداً کاه

شافت .اما شک ماه بعد شعن در اکتبر  7002میالدی

شافت و به  3.1درصد رسید و روند شتابان کاه

 7002میالدی ادامه شافت.

نرخ بهره تا  0.71درصد در دسامبر
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شاخص قیمت مسکن آمرشکا ( )2000Q1 = 100در پاشان فصو سول سال  7002میالدی بیه بیشیترشن
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چرخه اقتصاد کالن آمریکا

نرخ بهره در دسامبر سال  7011میالدی بعد از  2سال ( 32میاه) توانسیت افیااش

شابید و بیه 0.1

درصد برسد و شک سال بعد نیا شعن در دسامبر  7012میالدی به  0/21درصد افااش

شافت (نمیودار

21-Mar-16

21-Mar-15

21-Mar-14

21-Mar-13

21-Mar-12

21-Mar-11

21-Mar-10

21-Mar-09

21-Mar-08

21-Mar-07

21-Mar-06

21-Mar-05

21-Mar-04

21-Mar-03

21-Mar-02

21-Mar-01

21-Mar-00

6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

مأخذ :فدرال رزرو

نمودار  01نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا

 9تجزیهوتحلیل
 0-9اشتغال و بازار کار

بر اساس هدول ( )1زمان اوج افااش

شیایالن ییرکشیاورزی میاه نیوامبر سیال  7001مییالدی بیوده

است و تغییر بیمه شدگان ییرکشاورزی  3ماه قبو از آن بیه اوج رسییده اسیت 11 .میاه بعید کمتیرشن
مقدار نرخ بیکاری آمرشکا اعالل شده است ،اما در  2ماه بعد تعداد هاشگاههای شغل باز بیه بیشیترشن
سطح خود قبو از بحران رسیده است.
به بیان دشگر ،به ترتیب  3و  7میاه قبیو از آنکیه تغیییر بیمیهشیدگان ییرکشیاورزی منفی شیود،
موقعیت های شغل باز شرو به کاه

و نرخ بیکاری شرو بیه افیااش

کیرده اسیت 7 .میاه بعید از

آنکه تغییر بیمهشدگان ییرکشاورزی منف شد ،تغییر شایالن ییرکشاورزی نیا منف شد.
اشیین نشییان م ی دهیید در زمییان کییه آمییار تغییییر بیمییهشییدگان (و بییه دنبییال آن تغییییر شییایالن)
ییرکشاورزی در حال فرساش

بوده ،نرخ بیکاری و موقعیتهای شغل بیاز بیرای تغیییر رونید خیود

آماده م شدند ،بهنحویکه موقعیتهای شغل باز در ماه مارس سال  7002میالدی و نرخ بیکیاری 7
ماه بعد از آن تغییر روند م دهند .همچنین  7ماه بعد ،تغییر بیمهشدگان ییرکشاورزی (و  7ماه بعد از
آن تغییر شایالن) منف شدند.
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در ماه آورشو سال  7003میالدی ،هر دو نرخ تغیییر بیمیه شیدگان و تغیییر شیایالن بیه حضیی
رسیدند 9 .ماه بعد ،موقعیت های شغل بیاز بیه کمتیرشن مقیدار و  7میاه پیس از آن نیرخ بیکیاری بیه
ییرکشاورزی منف فااشنده بودند ،به ترتیب  71و  13ماه بود و عالوه بر آن مدت هم ول کشید تیا
اشن نرخ های منف به صفر برسند .بنابراشن موقعیتهای شغل باز و نیرخ بیکیاری بیه ترتییب  72و 73
ماه در روندهای بدبینانه بودند.
نهاشتاً در ماه اکتبر سال  7010میالدی ،پس از  12ماه نقاهیت ،دو شیاخص تغیییر بیمیهشیدگان و
شایالن ییرکشاورزی مثبت شدند.
فراشند های اشتغال و بیازار کیار حیاک از آن اسیت کیه دو نیرخ تغیییر بیمیهشیدگان و شیایالن
ییرکشاورزی تا دسامبر  7012میالدی  23ماه است که در فاز رونق قرار دارند و موقعیتهای شیغل
باز و نرخ بیکاری به ترتیب  22و  21ماه است که در حال افااش

هستند.

اشن مدت ،به ور خالصه رفتار اشتغال و بازار کار آمرشکا به شرح ذشو بوده است:
 نرخ تغییر بیمه شدگان ییرکشاورزی شک متغیر پیشرو است کیه بیه دنبیال خیود نیرخ تغیییرشایالن ییرکشاورزی را نیا در اوجها ،تغییر عالمتها و حضی
 مدت پس از کاهشرو به افااش
 -پس از کاه

ها به حرکت درم آورد.

نرخ های تغیییر از مقیادشر اوج خیود ،نیرخ بیکیاری از حضیی

خیود

م کند .اشن یحظه اندک قبو از منف شدن نرخهای تغییر است.
نرخ های تغییر از مقادشر اوج ،برای میدت موقعییتهیای شیغل بیاز افیااش

م شابند .اما پس از آیاز ناول موقعیتهای شغل باز ،ابتدا نرخ بیکیاری شیرو بیه افیااش
م کند و سپس نرخهای تغییر منف م شوند.
 پس از آنکه نرخ های تغییر از حضیموقعیت های شغل باز شرو به افااش

خود شرو بیه افیااش

می کننید ،میدت بعید ابتیدا

و سپس نرخ بیکاری شرو به کاه

م کند.

 در دسامبر  7012میالدی نرخهای تغییر  23ماه است که مثبت هستند و موقعیتهیای شیغلباز و نرخ بیکاری نیا به ترتیب  22و  21ماه است که در روند خوشبینانه هستند.
 نرخ های تغییر نشانهای از وضعیت موقعیت های شغل باز هستند و اشن موقعیتها نیا پشتوانهنرخ بیکاری هستند.
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بیشیترشن حید خیود رسییدند .بییر اشین اسیاس ،میدت زمیان کییه نیرخ تغیییر بیمیهشیدگان و شییایالن
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 موقعیت های شغل باز دشرتر از ساشر متغیرهای بازار کار وارد وضیعیت بدبینانیه و زودتیر ازنرخ بیکاری وارد وضعیت خوشبینانه م شوند .نرخ های تغییر زودتر از خیوشبینانیه شیدن
 -مدت فرساش

تغییر بیمهشدگان ییرکشاورزی بهعنوان متغیر پیشرو  79ماه ،مدت نیاول آن

 71ماه و مدت بهبودی آن  12ماه است.
 نرخ بیکاری  92ماه در روند افااشش و موقعیت های شغل باز تنها  72ماه در روند کاهشیبوده است.
 6-9شاخصهای مدیران خرید

شاخص مدشران خرشد کارخانهای 13 ،ماه قبو از آنکه تغییر بیمه شدگان ییرکشاورزی به اوج برسد،
به بیشترشن مقدار خود رسیده است .همچنین  10میاه قبیو از اوج تغیییر بیمیهشیدگان ییرکشیاورزی،
شییاخص مییدشران خرشیید کارخانییهای از شییاخص مییدشران خرشیید ییرکارخانییهای کمتییر شییده اسییت.
بییاوهوداشن ،شییاخص مییدشران خرشیید ییرکارخانییهای شییک مییاه پییس از اوج تغییییر بیمییهشییدگان
ییرکشاورزی به بیشترشن مقدار خود رسیده است.
همچنین  9و  3ماه قبو از حضی

تغییر بیمهشدگان ییرکشاورزی ،بیه ترتییب شیاخص میدشران

خرشد کارخانهای و ییرکارخانهای به کمترشن مقدار رسیدند.
نهاشت یاً  9مییاه قبییو از مثبییت شییدن تغییییر بیمییهشییدگان ییرکشییاورزی ،شییاخص مییدشران خرشیید
کارخانهای از ییرکارخانهای بیشتر شد.
در دسامبر  7012میالدی شاخص مدشران خرشد  23ماه است که در روند صعودی است.
بنابراشن ،بررس شاخصهای مدشران خرشد نشان م دهد که:
 شاخص مدشران خرشد کارخانهای خیل زودتیر از آنکیه تغیییر بیمیهشیدگان ییرکشیاورزیشرو به کاه

کند ،وارد روند ناویی شیده و از شیاخص میدشران خرشید ییرکارخانیهای

کمتر شده است .عالوه بر اشن ،کم قبوتر از آنکه تغییر بیمهشدگان ییرکشیاورزی شیرو
به افااش

کند ،شاخص مدشران خرشد کارخانهای وارد روند صعودی شده است.

 شاخص مدشران خرشد کارخانهای قبو از مثبت شیدن تغیییر بیمیهشیدگان ییرکشیاورزی ،ازشاخص مدشران خرشد ییرکارخانهای بیشتر شده است.
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جدول  0رفتار شاخصهای اشتغال و تولید آمریکا
شاخصهای مدشران خرشد

اشتغال و بازار کار

کارخانهای

ییرکارخانهای

7003/01

7001/02
 21.9واحد

تغییر بیمهشدگان

تغییر شایالن

موقعیتهای

ییرکشاورزی

ییرکشاورزی

شغل باز

زمان اوج

7001/02

7001/11

7002/09

7002/10

مقدار اوج

 921هاار نفر

 939هاار نفر

 3.22میلیون نفر

 3.3درصد

 21.3واحد

7002/02

7002/03

7002/09

7002/01

7003/03

7003/03

79

71

صفر

2

3

صفر

زمان حضی

7003/03

7003/03

7003/02

7003/11

7003/01

7002/17

مقدار حضی

 -229هاار نفر

 97.3واحد

 92.9واحد

71

13

72

90

17

11

7010/10

7010/10

7003/02

7003/11

7003/02

7003/02

مدت بهبودی (ماه)

12

12

صفر

صفر

2

2

مدت رشد (ماه)

23

23

22

21

23

23

ورود به کاه
مدت فرساش

(ماه)

مدت ناول (ماه)
خروج از کاه

 -237هاار
نفر

 7.11میلیون نفر

نرخ بیکاری

10.7
درصد

مأخذ :خالصه محتوشات گاارش

 9-9اعتماد مصر کننده ،بازار مسکن ،نرخ رشد فصلی و نرخ بهره فدرال رزرو

نرخ بهره فدرال رزرو در ماه وئن سال  7002میالدی به اوج رسید 19 .ماه بعد اعتماد مصرفکننیده
در اوج قرار گرفت و  2ماه پس از آن فروش خانههای هدشد به حداکثر رسید 9 .ماه بعد نیرخ رشید
فصل به اوج رسید و شک ماه بعد نیا مجوزهای ساخت قله خود را تجربه کرد؛ اما فروش خانههیای
موهود  71ماه بعد به بیشترشن مقدار رسید.
 9ماه پس از آنکه اعتماد مصرفکننده ناوی شد ،نرخ بهره شرو به کاه

کرد و  13ماه بعید

به کمترشن مقدار خود رسید .روند کاهش اعتماد مصرفکننده و نرخ رشد فصیل بیه ترتییب  7و 9
ماه بعد متوقف شدند و  7ماه بعد از آن مجوزهای ساخت شرو به افااش

کردنید .زمیان کیه نیرخ

رشد فصل مثبت شد  3ماه بعد بود.
بههرحال در بازار مسکن برای اویین بار  11ماه بعد از مثبت شدن رشد فصل  ،فروش خانیههیای
موهود افااش

شافت و درواقع  12ماه پس از مثبت شدن رشد فصل  ،فروش خانههیای هدشید رشید

کرد و  2ماه پس از آن مجوزهای ساخت توانستند رکورد هدشدی را ثبت کنند.
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شاخص

مدشران خرشد

مدشران خرشد
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چرخه اقتصاد کالن آمریکا

تطبیق وضعیت اعتماد مصرفکننده با شاخص مدشران خرشد نشیان می دهید کیه  12میاه قبیو از
آنکه شاخص مدشران خرشد به کمترشن مقدار خود برسید ،اعتمیاد مصیرفکننیده شیرو بیه کیاه
خارج شود ،شرو به افااش

کرده است.

بنابراشن دارشم:
 در اوج قرار گرفتن اعتماد مصرفکننده باعث م شود فروش خانههای هدشد نیا به سیمتشافتیه و مجوزهیای سیاخت نییا زشیاد

قله برود که به دنبال آن نرخ رشد فصل نییا افیااش
م شوند.

اعتماد مصرفکننده شک عالمت اصل برای کاه

 -کاه

شدن نرخ بهره ،اعتماد مصرفکننده شرو به افیااش

نرخ بهره است و با تقرشباً صفر

می کنید و بیه دنبیال آن مجوزهیای

ساخت نیا بیشتر م شوند.
 -اعتماد مصرف کننده خیل دشرتر از شیاخص میدشران خرشید شیرو بیه کیاه

می کنید و

همچنین دشرتر از آن صعودی م شود.
 پس از در حضیافااش

قرار گیرفتن اعتمیاد مصیرفکننیده ،چنید میاه بعید مجوزهیای سیاخت

م شابد و پس از آن فروش خانههای موهود به حداکثر م رسد .سیپس میدت بعید

فروش خانه های موهود در حضی

قرار م گیرند و پیس از آن تمیال شیاخصهیای بیازار

مسکن شرو به رشد م کنند.
جدول  6رفتار شاخصهای مصر  ،بازار مسکن ،رشد و نرخ بهره در آمریکا
بازار مسکن
اعتماد

شاخص

مصر کننده

مجوزهای
ساخت

فروش

فروش

خانههای

خانههای

جدید

موجود

نرخ رشد
فصلی

نرخ بهرهی
فدرال رزرو

زمان اوج

7002/02

7002/02

7002/09

7003/17

7002/02

7002/02

مقدار اوج

 111.3واحد

 1.03میلیون

 0.13میلیون

 2.13میلیون

 7.2درصد

 1.71درصد

7002/02

7002/02

7002/09

7003/17

7002/02

7002/10

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

12

7003/07

7003/01

7011/09

7010/02

7003/09

7002/17

ورود به کاه
مدت فرساش
زمان حضی

(ماه)
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کرده است .همچنین اعتماد مصرفکننده  1ماه زودتر از آنکیه شیاخص میدشران خرشید از حضیی
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ادامه جدول  6رفتار شاخصهای مصر  ،بازار مسکن ،رشد و نرخ بهره در آمریکا
بازار مسکن
شاخص

مصر کننده

ساخت

مقدار حضی

خانههای

خانههای

جدید

موجود

فصلی

فدرال رزرو

 71واحد

 0.33میلیون

 0.71میلیون

 9.29میلیون

 -2.3درصد

 0.71درصد

13

10

92

2

3

13

7003/07

7011/11

7011/09

7010/02

7003/03

7011/17

مدت بهبودی (ماه)

صفر

90

صفر

صفر

2

32

مدت رشد (ماه)

39

21

23

22

21

17

مدت ناول (ماه)
خروج از کاه

مأخذ :خالصه محتوشات گاارش

 9-9تورم عمومی و قیمت مسکن

نرخ تورل عموم در هوالی سال  7002مییالدی بیه اوج خیود رسیید و تقرشبیاً از  12میاه قبیو از آن
شاخص قیمت مسکن نتوانسته بود به مقدار بیشتری برسد و در روند کاهش قیرار داشیت .در زمیان
که نرخ تورل به اوج رسیده بود ،شاخص قیمت مسکن  2.22درصد از اوج خود کمتر شده بود.
همچنین زمان که نرخ تورل عموم به حضی

خود رسیده بود ،هنوز شیاخص قیمیت مسیکن

در روند ناوی قرار داشت و اشن شاخص  73ماه بعد بیه حیداقو خیود رسیید .ی اشین میدت تیورل
عموم از منف  7.1درصد تا  9.3درصد باال رفته بود .زمان که نرخ تورل وارد روند صعودی شید،
هنوز هیچشک از تحوالت عمده قیمت و حجم شعن افااش

شا کیاه

فیروش شیا افیااش

شیاخص

قیمت مسکن رخ نداده بود.
در دسامبر  7012میالدی ،شاخص قیمت مسکن پس از  20ماه رشد به نادشک قله خود پی

از

بحران سال  7002میالدی رسیده و  3.37درصد از آن کمتر است .اما تورل عموم تنهیا  2میاه اسیت
که افااش

شافته و از  1.2درصد بیشتر نشده است.
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اعتماد
مجوزهای

فروش

فروش

نرخ رشد

نرخ بهرهی

019

چرخه اقتصاد کالن آمریکا

جدول  9تورم عمومی و قیمت مسکن در آمریکا

زمان اوج

7002/02

7002/09

مقدار اوج

1.2

113.3

7002/02

7002/09

صفر

صفر

زمان حضی

7003/02

7011/17

مقدار حضی

-7.1

171

17

12

7011/01

7011/17

مدت بهبودی (ماه)

20

صفر

مدت رشد (ماه)

2

20

ورود به کاه
مدت فرساش

(ماه)

مدت ناول (ماه)
خروج از کاه

منبع :خالصه محتوشات گاارش

 9جمعبندی
منشأ منف شدن نرخ رشد فصل و بحران اقتصادی سال  7002میالدی در آمرشکا ،پی
چیا ،به ناول اعتماد مصرفکننده همامان با کاه

و بی

از هر

تعداد بیمهشیدگان و شیایالن ییرکشیاورزی در

سال  7002میالدی بازم گردد .چنین شوک در بازار کار بهنوبه خود به چند سال قبیو برمی گیردد،
هاش که شاخص های مدشران خرشد کارخانهای و ییرکارخانیهای بیه ترتییب در سیال  7003و 7001
میالدی شرو به کاه

کردند ،چراکه در آن مقطع زمان روند کاهشی نیرخ بهیره معکیوس شیده

بود.
آثار تحوالت شادشده در بازار کار روی کاه
در بازار مسکن روی کاه

موقعیت های شغل باز و افااش

نرخ بیکاری و

شاخص قیمت در سال  7002میالدی نماشان بود .شک سیال بعید ،شعنی

در سال  7002میالدی ،نرخ تورل عموم بهشدت منف شد و مجوزهای ساخت کاه

شافتند .نهاشتیاً

در سال  7003میالدی فروش خانههای هدشد سقوط کرد.
اما با کاه

مفرط نرخ بهره ،در سال  7003میالدی تمام شاخصهای اقتصادی شرو به بهبود

کردند ،بهها شاخص مدشران خرشد ییرکارخانهای که از سیال قبیو در حیال بهبیودی بیود .در بیازار
مسکن هم دو شاخص فروش خانه های هدشد و شاخص قیمت هنوز افااش

نیافته بودنید .بیا کیاه

قابوتوهه شاخص قیمت مسکن ،در سیال  7003فیروش خانیههیای موهیود ههی

کیرد کیه حجیم
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شاخص

درصد تورم

قیمت مسکن

019

مجله اقتصادی سال هفدهم شمارههای  5و 2

معامالت را بهشدت افااش

داد ،اما سال  7010میالدی حجیم معیامالت بیازار مسیکن دچیار رکیود

شدشد شد ،هرچند در اشن سال بیمهشدگان و شایالن ییرکشاورزی افااش

شافت.

خرشد و تورل ناوی شدند.
نهاشتاً در سال  7011میالدی تورل رشد کرد و در سال  7012میالدی شاخصهای مدشران خرشید
نیا صعودی شدند .گرچه

اشن مدت تا حدودی بازار مسکن تضعیف شده و مجوزهای ساخت و

فروش خانههای هدشد کاه

شافتهاند.

بنابراشن روند حرکت متغیرهای اقتصادی آمرشکا بر اساس نمودار ( )11است.
• نرخبهرهیفدرالرزرو

• شاخصهایمدیرانخرید

• نرختورم

بازار عوامل
تولید

بازار پول

بازار کار

بازار کاال

• موقعیتهایشغلیباز

• اعتمادمصرفکننده

• تغییربیمهشدگان 
غیرکشاورزی

• مجوزهایساخت
• فروشخانههایجدید

• تغییراشتغالغیرکشاورزی

• فروشخانههایموجود

مأخذ :خالصه محتوشات گاارش

نمودار  00چرخه اقتصادی آمریکا

Downloaded from ejip.ir at 9:44 +0330 on Tuesday January 9th 2018

در سال  7011میالدی تمال شاخصهای بازار مسکن رشد کردند ،هرچند شیاخصهیای میدشران

جدول  9رفتار متغیرهای اقتصادی آمریکا در طول زمان
↗

↗

−

−

−

↗

↓

↑

↓

کو حجم معامالت

↑

↑

↘
↘

↗

↓

↘

↗

↓

↑

فروش خانههای موهود
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↗

↘
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↑

↗

↓

↘

↗

اشتغال

↑

↗

↓

↘

↗

بیمهشدگان

↘

↗

ییرکارخانهای

↗

کارخانهای

↗

↘

↗

↗

↘

↗

↘

7003

7002

7011

بیکاری

7010

↘
↗
7002

7002

7001

7003

7009

7007

تقاضا

تورل
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7000

بازار کار
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7011

7013

7019

↘

↗

↗

مدشران خرشد

↗

↗

↘

اعتماد مصرفکننده

شاخصهای

↗

7017

↘

فروش خانههای هدشد

↘

↗

مجوزهای ساخت

بازار مسکن

↗

شاخص قیمت

↘
↗

رشد فصل

کو اقتصاد

زمان
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فدرال رزرو
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ضمائم
الف آیندهنگریهای فدرال رزرو

و نرخ تورل  7درصد است .بنابراشن ،نرخ بهره را در بلندمدت به  9درصد خواهد رساند (هدول .)1
افااش

نرخ بهره منجر به کاه

شاخصهای مدشران خرشد و نرخهای تغییر تعداد بیمیهشیدگان

و شایالن م گردد ،اما با توهه به آنکه بر اساس نمودار ( ،)9حداکثر تعداد موقعیتهیای شیغل بیاز
پی

از بحران  7002میالدی  3.22میلیون بوده است ،در دسیامبر  7012مییالدی اشین آمیار حتی در

هوالی  7012میالدی به  1.221میلیون هیم رسییده اسیت .اشین  1.711میلییون موقعییت بیاز نشیان از
قدرتمند بودن کسب وکارها و پوشاش بازار عوامو تویید دارد که می توانید همچنیان قدرتمنید بیودن
بازار کار و به دنبال آن بازار کاال را پشتیبان کند.
جدول  0پیشبینی فدرال رزرو از وضعیت متغیرهای اقتصادی (درصد)
7012

7012

7012

7013

بلندمدت

متغیر

1.3

7.1

7.0

1.3

1.2

نرخ بیکاری

3.2

3.1

3.1

3.1

3.2

تورل مخارج مصرف شخص

1.1

1.3

7.0

7.0

7.0

نرخ وهوه فدرال

0.2

1.3

1.2

7.3

9.0

تغییر در  GDPواقع

مأخذ :فدرال رزرو

ب اثر سیاست فدرال رزرو بر دالر آمریکا

با توهه به وضعیت متغیرهای اقتصادی آمرشکا ،حفظ ثبیات رشید اقتصیادی اشین کشیور در دسیترس
است و اشن موضو م تواند به نرخ بهره اهازه افااش

دهد که منجر به تقوشت واحد پوی آمرشکا و

درنتیجه رشد شاخص دالر و تضعیف نرخ مبادیهی ساشر ارزها شود (نمودار .)17
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فدرال رزرو معتقد است که در بلندمدت نرخ بیکاری آمرشکا  3.2درصد ،رشد اقتصادی  1.2درصد

فل های پاشین :کاه

شا تغییر کمتر از انتظار نرخ بهره | فل های باال :افااش

شا تغییر بیشتر از انتظار نرخ بهره

نمودار  06تصمیمات نرخ بهرهی فدرال رزرو و شاخص دالر آمریکا
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مأخذ www.Investing.com :و فدرال رزرو

