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جهان در هفته ای که گذشت...
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  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%3/3-%0/4-%0/2-1,587/5آلومینیوم

%3/1-%0/1%0/7-4,633/0مس

---1,895/0سرب

---10,340/0نیکل

%4/8%0/1-%1/4-19,300/0قلع

%0/8%3/1-%1/0-2,291/5روی

---%32500/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

----آلومینیوم

----مس

----سرب

----نیکل

----قلع

----روی

----شمش فوالد

فلزات گرانبها

%1/0-%0/2%0/8-1,327/8طالی نقدی
طال بورس کاالی 

%4/1-%2/0-%2/9-19/0نیویورک 

%8/1-%0/1-%2/1-1,062/4نقره

%2/7-%0/7-%1/7-675/0پالتینیوم

----پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR53/41/0%-1/9%-8/1% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
-%10/5%1/1-346/0چین

نفت 

%7/3%3/2%3/7-45/88نفت خام پایه امریکا

%6/7%2/5%4/0-48/01برنت

----تاپیس سنگاپور

----دوبی

گاز طبیعی

%6/96%0/18%0/32-2/797گاز طبیعی

NBP انگلیس 
**)GBp/therm(----

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

گازوئیل 
 *** )USD/bbl(

427/50-1/4%3/3%8/9%

%1/1%4/6%3/9-136/11بنزین

%2/9%5/7%41,2601/3نفت سفید

متانول و اوره

---240/0امریکاي شمالي

---276/0اروپا

---275/0 آسیا

----اوره - جهانی

ش�اخص ها در آس�یا به طور گس�ترده ای افزایش یافتند، اما قیمت سهام در 
بورس اس�ترالیا پس از اعالم بانک مرکزی این کشور مبنی بر عدم تغییر در 

نرخ بهره، کاهش یافت.
ش�اخص های س�هام اروپ�ا در حال�ی کاه�ش یافتن�د ک�ه آمری�کا آم�ار 
ناامیدکننده ای از شاخص خدمات منتشر کرد و باعث ایجاد نگرانی از رشد 

اقتصادی کند بزرگترین اقتصاد جهان در سه ماهه سوم سال شد.
ش�اخص های بورس آمریکا ب�ا افزایش ب�ه کار خود پایان دادن�د. دلیل این 
افزایش، انتش�ار آمار ضعیف از ش�اخص مدیران خرید غیرتولیدی مؤسسه 
مدیریت عرضه ایاالت متحده بود که دلیلی بر دست نگه داشتن فدرال رزرو 

برای اقدام به افزایش نرخ بهره می باشد. به
شن

سه 

بازارهای سهام آسیا همگام با پنجمین آزمایش هسته ای کره شمالی کاهش 
یافتند، اما ش�اخص هانگ س�نگ در ش�انگ های با وجود این اخب�ار، روند 

صعودی خود را ادامه داد. 
بازار س�هام اروپا با زیان هفته را به پایان رس�اند. این کاهش به علت وجود 
گمانه زنی  ه�ا مبنی بر افزایش نرخ های بهره ای�االت متحده و عدم تحرک در 

سیاست های پولی توسط بانک مرکزی اروپا بود.
بازار س�هام آمریکا بدترین جلس�ه معامالتی خود از زم�ان برگزیت )خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا( را سپری کرد که علت آن لحن رئیس بانک مرکزی 
بوستون و پیشنهاد وی به فدرال رزرو بود تا نرخ های بهره را به زودی افزایش 

دهد و جریان خاموش بازار پول را تسهیل بخشند.

عه
جم

سهام بورس های آس�یایی به خاطر کاهش نگرانی سرمایه گذاران از احتمال 
افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به دلیل انتشار آمار اشتغال ناامیدکننده 

این کشور، با روند صعودی معامله شدند.
بعد از اعالم فراتر از انتظار آمار مربوط به ش�اخص مدیران خرید )پی.ام.آی( 

در بخش خدمات بریتانیا در ماه آگوست، ارز این کشور )پوند( افزایش یافت. 
شاخص دالر ایاالت متحده با 0/1درصد کاهش به 95/780 واحد رسید.

بورس ایاالت متحده امریکا به دلیل "روز کارگر"، اولین دوشنبه ماه سپامبر 
تعطیل بود. به

شن
دو

بازارهای سهام آسیا نوسان زیادی نداشتند، اما شاخص نیکی در بازار سهام 
ژاپن، درحالی کاهش یافت که ین در مقابل دالر افزایش پیدا کرد.

شاخص های سهام اروپا نیز همانند شاخص های آسیایی نوسان اندکی داشتند 
و افت شاخص تولیدات صنعتی آلمان بیش از انتظار سرمایه گذاران بود.

بازار سهام آمریکا بعد از انتشار کتاب بژ توسط فدرال رزرو کاهش یافت. در 
این کتاب، دیدگاه خوش بینانه ای نس�بت ب�ه اوضاع اقتصادی ایاالت متحده 
منتشر نشد و این عامل، بانک مرکزی را بیشتر تحریک می کند تا نرخ بهره 

را در کوتاه مدت افزایش ندهد. به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%2/4-%2/2-%2/1-18,085/5امریکا )داوجونز(

%1/9-%2/4-%2/5-5,125/9امریکا )نزدک(

%1/1-%1/7-%1/2-6,777/0لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%0/8%0/9-%1/0-3,053/2اروپا  )یورواستاک 50(

%1/2%0/2%16,965/80/0آسیا )نیکی 225(

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

بازارهای س�هام آسیا روز کم نوسانی داشتند، به طوری که میانگین شاخص 
س�هام نیکی ژاپ�ن 0/3درصد افت کرد و هم چنان ی�ن در مقابل دالر امریکا 

افزایش یافت.
شاخص اس�تاکس600 اروپا 0/3درصد کاهش بافت که کمترین مقدار آن در 
ی�ک هفته بود. در عین حال، بهبود س�هام بانک و ان�رژی از طریق افزایش 

قیمت نفت، کمک کرد تا کاهش 1/2درصدی این شاخص جبران شود.
س�هام ایاالت متحده متأثر از اعالم آمار ناامیدکننده از س�وی بانک مرکزی 
اروپا با کاهش بس�ته ش�د، اما افزایش ش�دید قیمت نفت منج�ر به تقویت 
ش�رکت های بخش انرژی گردید و این ش�رکت ها نیز مان�ع افت بیش از حد 

شاخص اس.اند.پی500 شدند. به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/27%0/67%0/08-1/12یورو به دالر

%2/05%0/02%0/18-1/33پوند به دالر

%0/57%0/74-%102/500/78دالر به ین

%0/89-%0/77-%0/970/28دالر به فرانک سوئیس

%1/44-%0/16-%1/37-0/75دالر استرالیا به دالر امریکا

عید قربان مبارک
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

45/47

64/37

47/69

46/25

رویداد
شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا به استثنای صنعت ساخت

شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در انگلیس، درصد
تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده طی ماه گذشته در امریکا به استثنای بخش کشاورزی )میلیون نفر(

تراز تجاری طی ماه گذشته در چین )میلیارد(
اعالم حداقل نرخ بهره این بانک )درصد(

تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا )هزار نفر(
میزان موجودی نفت امریکا طی هفته گذشته )میلیون بشکه(

شاخص قیمت مصرف کننده در مقیاس سالیانه در چین )درصد(
شاخص قیمت تولیدکننده  در مقیاس سالیانه در چین )درصد(

زمان
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
51/4
-0/9
5/87
346
0/00
259

-14/5
1/3

-0/8

پیش بینی
55/4
-0/4
5/58
372
0/00
264
0/6
1/7
-1/0

قبلی
55/5
-0/2
5/64
343
0/00
263
2/3
1/8

-1/7

تقویم اقتصادی )15 تا 21 شهریور 1395- 6 تا 11 سپتامبر 2016(

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی
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در نظ�ر گرفت�ن احتم�ال ایج�اد توافق 
می�ان تولیدکنندگان اصلی نفت بر س�ر 
محدودیت تولید آن، توسط معامله گران

کاه�ش غیرمنتظره موج�ودی نفت 
خام آمریکا و نگرانی معامله گران در 
مورد نتیجه نامعلوم توافق احتمالی 

میان تولیدکنندگان بزرگ نفت

معامالت آتی طال برای سومین جمعه متوالی کاهش یافت، اما برای ممانعت از افت مقدار رشد 
یافته طال در هفته اخیر، معامله گرها نگاهی به سخنگوی فدرال رزرو برای یافتن سرنخ هایی در 

مورد سرنوشت نرخ بهره در کوتاه مدت داشتند.

معام�الت آتی طال متأثر از آمار ناامیدکننده اش�تغال امریکا که منج�ر به کاهش انتظارات 
س�رمایه گذاران نس�بت به افزایش نرخ بهره توس�ط فدرال رزرو ش�د، روند صعودی جمعه 

هفته قبل را ادامه داد.

Mondayدوشنبه

انتش�ار شاخص پی.ام.آی غیرتولیدی از طرف مؤسس�ه مدیریت عرضه و هم چنین انتشار 
ش�اخص های پی.ام.آی در بخش خدمات و اش�تغال بخش غیرکشاورزی در روزهای قبل که 
نتای�ج قابل قبولی منطبق با انتظار معامله گران ارائه ندادند، باعث ش�د که س�رمایه گذاران 
احتم�ال افزایش نرخ به�ره را حداقل در کوتاه مدت منتفی تلق�ی کنند و همین عامل باعث 

افت شاخص دالر امریکا و روند صعودی طال شد.

Tuesdayسه شنبه

روند قیمتی ثابت و رو به پایین بود. درحالی که س�ه هفته قیمت طال با روند صعودی معامله 
ش�ده بود، اما به دلیل این که سرمایه گذاران منتظر اقدام فدرال رزرو جهت افزایش نرخ های 
بهره بودند، در این روز، تقریبًا با نوس�ان اندکی معامله ش�د و همانند بازارهای سهام نوسان 

زیادی به دنبال نداشت.

Wednesdayچهارشنبه

معامالت طال به دلیل ارزیابی سرمایه گذاران از حرکت اخیر بانک مرکزی اروپا کاهشی بود. 
بانک مرکزی اروپا تعهد خود مبنی بر حفظ نرخ بهره در س�طح پایین را دوباره تکرار کرد و 

هیچ اقدامی برای توسعه یا تغییر برنامه خرید دارایی نکرد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اج�الس گ�روه20 مبن�ی ب�ر 
توافق دو کش�ور عربس�تان 
و روس�یه برای فری�ز قیمت 

نفت خام

انتش�ار آم�اری مبنی ب�ر افت 
بی س�ابقه  و  نف�ت  عرض�ه 
ب�ودن آن ط�ی 17 س�ال اخیر

نگران�ی معامله گ�ران از نتیج�ه نامعل�وم 
مذاکرات مابین دو کشور بزرگ تولیدکننده 

نفت عربستان سعودی و روسیه


