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Non farm Payroll 
 

  مجموعه جلسات برگزار شده در گروه دانش سراي تحلیلگران بورس ایران

  مدرس:خاطره نیکویی 

 
جمعه هر ماه میالدي اعاالم وجود داره که اولین  farm Payrol  Nonیا  ، NFP در راس سیکل تجاري مهمترین خبر بازار

 است. شمارش فیش هاي حقوقی در بخش غیر کشاورزيو معناي آن  پی رول به معنی فیش حقوقی ستود میش
  و البته سادهم م در مورد سیکل تجاري خیلی ملموس و واقعی فکر کنیهیمی خوا

 
  ست؟چیرخ میدهد فکر کنید که در شرایط رکودي اتفاقی که  مدرس:

  انجام میگیرد و یا کاهش درامدتعدیل نیرو 
 

 ؟خواهد افتادش یشاغل ما چه اتفاقی برامدرس: 
 تعدیل نیرو

 ودشاغل احتماال تعدیل میش
 

  تعدیل نیرو یا کاهش درآمد؟ از بعد رخ میدهد  چه اتفاقی ما خب براي شاغلمدرس:
 ودبیکار میش

  دانجام بده را یا کارهاي غیر مرتبط با تخصصش دباید دنبال کار بگرد
 موافق همین نظرم
 وددرامدش کم میش

  دکنترل میکن را شیهزینه ها
 

 میافتداتفاقی در ساختار اعتمادي شخص  آنو قبل از دکنمیکنترل را  شیکه هزینه ها است اولین کار اینمدرس:
 دآی شاخص اطمینان مصرف کننده پایین میمی آید و در واقع  اطمینانش به خرج کردن پایین

Consumer confidence ودن سبد مصرف کننده کوچک میشآو به دنبال  دآی پایین می 
ر د و دآی فروشی،عمده فروشی و....پایین می ن ،خردهآو به دنبال  دآی پایین می consumer price index یا Cpi بنابراین

  گرددکاهش درآمد میدچار  دیگربارشاغل ما کاهش پیدا کرده و  است، نهایت تولید که مشخصه ي اقتصاد
  گذارد.یر میدر تمام چرخه تاثگردد ،یا خارج  ودبنابراین در اقتصاد حتی اگر یک دالر وارد این چرخه بش
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Fomc meeting  
کی از مهمترین خبرهاي دیگهی اري در گذو به بررسی سیاست بازار باز فدرال رزروصورت میگیردنشست کمیته هفته یکبار 6هر  

  ود.گیري میشتصمیم مورد نرخ بهره  و در دمی پردازمسایل مالی 

است.نرخ بهره نشانگر سیاست کالن هر کشور  

دشروع به باال رفتن میکن ،نرخ بهره دزمانیکه سیاست کالن ،انقباضی باش  Hike Rate 

آورند ن مییپای انرخ بهره ر د وو زمانیکه سیاست کالن انبساطی باش  Cut Rate 

باقی میماندن تغییرزمانی نرخ بهره بدوو   

نیدابد اتا مسیر حرکتی اقتصاد ر دبه شما کمک کن دنانرخ بهره میتو  

استنرخ نوسان ارز متغیر،با توجه به سیاست هاي اقتصادي دولت ها   

د ،واردات آی .در صورتیکه زمانیکه ارزش یک ارزش پایین می است بی ارزش ي و ما فکر میکنیم که ارز است گاهی نرخ ارز پایین
دسیاست اقتصادي باش کی دنامیتو ش ارز.بنابراین پایین بودن ارزودو صادرات باال میر ودن کشور کم میشآ  

ن آو این بستگی به سیاست  ودایاالت متحده باال میردر د ،سرمایه گزاري انگلیسیآی زمانیکه نرخ دالر نسبت به پوند پایین می
دزمان دو کشور دار  

اي که بسیار مهمه یکی از اخبار دیگه  beige book  بار در سال اعالم  8که یه گزارش کوتاه از شرایط کنونی اقتصادیست که
  میشه

نرخ بیکاري و اثراتش   
در مورد اقتصاد کشور  ود را ،دوستان توجه داشته باشید که اقتصاد ایران رو ما از اقتصاد جهانی جدا میکنیم و اونچه گفته میش

 یمهن ،بسط نمیداعزیزم
 reaction chain برمیگردیم به

 بود یا شاغل ن حقوق بگیرایا مصرف کننده و یا هم consumer سرشاخه ي ما
 گذارد روي زنجیره ي اقتصاد تاثیر می د برهر اتفاقی که براش بیفت

 chicago purchasing بنام داعالم میکن او شاخصی ر دکه بر کارکرد مدیران نظارت دار ددر ایاالت متحده موسساتی وجود دار
manager index دن بدهاشرایط کنونی اقتصاد رو نشد ناو اعالم این شاخص دقیقا می تو است  که شاخص مدیران خرید 

و این اصل گرددکه مدل مصرف عوض  دو فرهنگ اقتصادي تغییر میکن ودزمانی مدل اقتصادي یک کشور عوض میش
  است.انکارناپذیر

سیاست کالن ود ،خ بیکاري از اندازه اي بیشتر بشدر نظر گرفت .زمانیکه درصد نرود ي میشماسنج اقتصادبه عنوان د انرخ بیکاري ر
  ودگرفته میش FOMC و این تصمیم با نشست هاي داقتصاد باید تغییر کن
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 ساله هستن 5مدلهاي اقتصادي معموال دوره هاي 
 دتصمیم به چگونگی نرخ بهره میکن FOMC نآاعالم میشه و بعد از  NFP در جمعه ي اول هر ماه نرخ بیکاري و خبر مهم

 ساله 4و دوره ي ریاست جمهوري د ساله باش 5مدل اقتصادي  ودندم همیشه برام سوال بود که چطور میشازمانیکه اقتصاد میخو
 داجرا میکن اساله ر 10ساله مدل اقتصادي  8ور نم چطور در موردش فکر نشده و چطور یک رییس جمهاساله نمید 1این گپ 

 گردد.پول از بازار وارد خزانه  ودو باعث میش ودکه نرخ بهره طی دوره هایی باال میر است  مدل اقتصادي انقباضی به این صورت
 ودخزانه اي و دولتی بیشتر فروش میرو اوراق قرضه ي  دچرخ صنعت شروع به آهستگی میکن

 تا دو نرخ بهره طی دوره هایی شروع به کم شدن میکناست  کاري رو به افزایشبی مدل اقتصادي انبساطی دقیقا برعکس .نرخ
consumer ون نرخ د چو وارد چرخه ي اقتصاد کن ورداز بانک یا اوراق قرضه در بیا را شیکه حاال سرمایه گذار هم هست پولها

 و یا یک هفته قبل و یا یک هفته بعد دفتا میو معموال تغییر روند ها در زمان پی رول اتفاق د اقتصادي ندار حتوجی ربهره دیگ
 ودبر هدکه نرخ بهره به کدوم طرف می خوا میتونیم نتیجه بگیریم NFP بنابراین با اعالم نرخ بیکاري و

  با هم تلفیق کنید و بی تعصب مدیریت ریسک داشته باشید انید تکنیکال و فاندامنتال راکه باید بتو تاینجاس
 

 هستند یعنی روند ساز هستند EVENT اخبار NFP اخباري مثل
و نه حتما حرکتی که ما فکر  ودکه خبر باعث حرکت مارکت میش است اصل مهمی که باید در مورد خبر به خاطر بسپاریم این

 میکنیم
در و البته مهمترین اصل نوشتن وقایع ست  ي کلیدي بازار جهانیادر بازار جهانی همه چیز در قیمت لحاظ شده و این جمله 

 د.میده الی متفاوت به شما دیدگاه درست هاي م turn over که در زمانهاي متفاوت و است تریدیگ ژورنال
 تلفیق تکنیکال و فاندامنتال وداین میش

بنابراین شما به عنوان یک تریدر باید دیدگاه .و یا فقط فاندامنتال ،موفق نخواهند بود دفقط تکنیکال باشن ددوستانی که اصرار دارن
 با اخبار پیگیر باشید او حرکتها ر پیدا کنید انید روند حرکتی ارز رامتفاوتی نسبت به دیگران داشته باشید و بتو

 دو در مورد شاخص هم فرقی ندار دارگذروي همه چیز تاثیر میبرکه  ست خبر پی رول خبري
نیاز به سرمایه  است بدلیل اینکه ارزش ارز پایینگاهی د.بیان کن اکشور ر آنکشور باید به شما وضعیت  کارز ی Value ارزش یا

 دیا سیاست اقتصادي ایجاب میکن است گذار خارجی زیاد
  
 


