
در  دالر  ارزش  افزای��ش  باع��ث  امری��کا  رزرو  ف��درال  توس��ط  به��ره  ن��رخ  افزای��ش  احتم��ال 
از  رونمای��ی  ش��د.  جهان��ی  بازاره��ای  در  نف��ت  و  ط��ا  قیم��ت  کاه��ش  و  ارزه��ا  دیگ��ر  مقاب��ل 
مرک��زی  بانک ه��ای  جداگان��ه  نشس��ت  اع��ام  همچنی��ن  و  اپ��ل  ش��رکت  تولی��دی  جدی��د  محص��ول 
بودن��د. اخی��ر  هفت��ه  ط��ی  تأثیرگ��ذار  اخب��ار  جمل��ه  از  آین��ده،  هفت��ه  در  امری��کا  و  ژاپ��ن  کش��ور 

جهان در هفته ای که گذشت...
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22 ت�ا 28 ش�هریور 1395- 12 ت�ا 18 س�پتامبر 2016

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

6/7-0/2-575,1/50/2آلومینیوم

0/4-887,40/13/3مس

----سرب

----نیکل

13/9-001,910/3قلع

3/5-3/3-0/7-512,2روی

---558شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

-0/710-0/300-629,661,2آلومینیوم

-0/1000/230-000,943مس

-058,7810/0000/600سرب

-0/200-669,6630/200نیکل

----قلع

-0/210-0/300-054,444روی

----شمش فوالد

فلزات گرانبها

3/1-1/3-0/3-013,1/53طالی نقدی

طال بورس کاالی 
----نیویورک 

4/9-1/4-1-81/587نقره

01/1-4/3-1/5-610,1/42پالتینیوم

5/4-376/52/60/2پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR15/420/00-0/04-0/05 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
-0/010/11-643چین

نفت 

01/8-6/2-2-34/30نفت خام پایه امریکا

01/1-4/7-1/8-54/77برنت

3/4-6/2-044,820/8نفت خام توکیو

2/8490/75/401/2گاز طبیعی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
2/720-5/1%-4/1%~

ان.بی.پی انگلیس  
)پوند در هر 100هزار 

بی.تی.یو(
47/883/3%6/2%~

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

6/7-3/5-0/6-214/5گازوئیل 

----سوخت جت

----نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

-240-250امریکاي شمالي

-276-276اروپا

-275-275 آسیا

---201اوره - جهانی

بازارهای س�هام آس�یا دومی�ن روز هفت�ه را پ�س از بدترین افت 
خود در روز گذش�ته و ط�ی دو ماه اخیر، قوی تر ش�روع کردند اما 
در پایان جلس�ه معامالتی به دلیل نگرانی درباره سیاس�ت نامعلوم 
بان�ک مرکزی امریکا در خصوص افزایش نرخ بهره، با بازده نس�بتًا 

اندکی بس�ته ش�دند.
کاهش ارزش ش�اخص ها در اروپا به خاطر افت قیمت نفت خام بود 

ک�ه تأثیر خ�ود را در صنعت انرژی نش�ان داد و ش�رکت های نفتی 
عمده ترین کاهش در ش�اخص ها را رقم زدند.

شاخص های امریکا به دلیل افزایش قابل مالحظه ای که در روز قبل 
داشتند و افت قیمت نفت خام در بازار امروز و همچنین نگرانی های 
آزاردهن�ده در مورد برنامه های فدرال رزرو برای افزایش نزخ بهره، 

به ش�دت کاهش یافتند.

به
شن

سه 

با توجه به این که هنوز ابهاماتی درخصوص نتایج جلسات هفته آینده 
بانک مرکزی ژاپن و ایاالت متحده امریکا وجود دارد، س�رمایه گذاران 
معامالت خود را به تأخیر انداخته و منتظر نتیجه نهایی این نشست ها 
هس�تند. به همین علت است، که معامالت با حجم باال انجام نمی شود 

و بازارهای سهام آسیا نوسان زیادی را نشان نمی دهند.
بازارهای سهام اروپا در روز جمعه به دلیل محکوم شناخته شدن بانک 

دویچ�ه آلمان در دعاوی حقوقی مربوط به وام مس�کن ایاالت متحده 
افت کردند و حتی اخبار منتشره از تراز تجاری کشور ایتالیا،که فراتر 

از انتظارات هم ظاهر شد، نتوانست کمکی به بهبود روند بازار بکند.
بازارهای س�هام امریکا نیز در آخرین روز هفته با افت مواجه شدند و 
دلیل آن، ناش�ی از افت قیمت نفت می باش�د، که تأثیر آن نیز بر روی 

سهام شرکت های بخش انرژی است.

عه
جم

بازارهای سهام آسیایی به دلیل نگرانی از احتمال افزایش نرخ های بهره 
توس�ط ایاالت متحده که بازارها را فرا گرفته اس�ت هفته را ضعیف تر 
شروع کردند. به تشخیص سرمایه گذاران افزایش نرخ بهره تأثیر بالقوه 

بر رشد برخی بازارها دارد.
دلیل افت شدید بازارهای اروپایی فروش دارایی های پرریسک از طرف 

س�رمایه گذاران و وارد شدن به بازارهایی اس�ت که با احتمال افزایش 
نرخ بهره توسط فدرال رزرو در این ماه ، مستعد رشد می باشند.

رش�د بازارهای س�هام امریکا به دلی�ل احتیاط در افزای�ش نرخ بهره 
)احتمال کم افزایش نرخ بهره( بنا به اظهارات لیل برینارد رییس هیأت 

مدیره فدرال رزرو بود.

به
شن

دو

بازارهای س�هام آسیا در روز چهارش�نبه به دلیل ضعف در بازارهای 
س�هام ایاالت متحده امری�کا و ادامه نگرانی ه�ا در این خصوص که 
بانک ه�ای مرکزی جهان�ی به زودی اس�تراتژی های خ�ود را تغییر 
دهن�د و در جه�ت عکس طرح ه�ا ی�ا برنامه های خود پی�ش روند، 

نوسان زیادی نداشتند.
اعالم آمارهای اقتصادی بریتانیا از جمله شاخص میانگین درآمد سرانه 

که نس�بت به پیش بینی ها بهتر ظاهر ش�د؛ ش�اخص مدعیان بیکاری 
که نس�بت به دوره قبلی کاهش یافته اس�ت و همچنی�ن نرخ بیکاری 
که دقیقاً مطابق با انتظارات عمل کرده اس�ت، باعث ش�د شاخص های 

اروپایی به پایین ترین سطح خود در روز چهارشنبه رسیدند.
شاخص های صنعتی داوجونز و اس.اند.پی500 امریکا در پی افت شدید 

قمیت نفت خام در روز چهارشنبه کاهش یافتند.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

2/5-0/50/2-321,81/8امریکا )داوجونز(

0/12/30/1-442,5/75امریکا )نزدک(

2/3-1-0/3-017,6/82لندن )اف.تی.اس.ای 100(

2-3/9-1/3-539,2/52اروپا  )یورواستاک 50(

2/60/2-915,61/920/7آسیا )نیکی 225(

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

در اوایل هفته آینده جلسات بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو برگزار خواهد 
ش�د، که با تصمیماتی در خصوص تغییر در سیاست های پولی می توانند 
حجم معامالت را در بازارهای پول، سرمایه و طال بهبود ببخشند، به همین 
خاطر آخر هفته طوالنی تر و کسل کننده ای را سهام آسیایی سپری کردند.

آماره�ای اقتصادی منتش�ره از ایاالت متحده که گویای برآورده نش�دن 

انتظارات می باش�ند و همچنین نرخ استقراض بس�یار کم در بزرگ ترین 
اقتصاد جهان، دلیل افزایش بازارهای سهام اروپا بود.

رونمای�ی از محصول جدید تولیدی ش�رکت اپل باعث ش�د س�هام تمام 
شرکت های حاضر در صنعت تکنولوژی افزایش یابد و به همراه آن کل بازار 

سهام آمریکا مثبت شدند. به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/57-0/76-0/97-1/5511یورو به دالر

1/62-2-2/61-1/87003پوند به دالر

0/22/4-201/920/91دالر به ین

0/40890/880/182/37دالر به فرانک سوئیس

2/45-0/56-0/23-0/1947دالر استرالیا به دالر امریکا
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
تولیدات صنعتی در مقیاس ساالنه در چین، درصد

ZEW شاخص تمایالت اقتصادی کشور آلمان و اتحادیه یورو طی ماه گذشته  بررسی شده توسط مؤسسه
میزان موجودی نفت خام طی هفته گذشته در امریکا، میلیون بشکه

شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا طی ماه گذشته
شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در امریکا، درصد

تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر
شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در امریکا، درصد

شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد
مقدماتی شاخص میزان تمایالت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا )بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان(

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
6/3
0/5
-0/6
12/8
-0/3
260
-0/4
0/2

89/8

پیش بینی
6/2
2/8
2/8
1/1

-0/1
262
-0/2
0/1
91

قبلی
6/0
0/5

-14/5
2/0
0/1

259
0/6
0/0

89/8

تقویم اقتصادی )22 تا 28 شهریور 1395-12 تا 18 سپتامبر 2016(

روند قیمت طال در هفته گذشته 

48/32

45/85 46/59
45/77

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

47/1

اع�الم آماره�ای هفتگی مربوط ب�ه کاهش 
امری�کا متح�ده  ای�االت  نفت�ی  ذخای�ر 

انتشار شایعات در رابطه 
ص�ادرات  افزای�ش  ب�ا 
کشورهای لیبی و نیجریه

کاهش ذخایر نفتی امریکا در پی نش�ت 
خطوط لوله  نف�ت در امریکا و هدر رفتن 

6,000 بشکه سوخت

طال در آخرین روز از هفته برای هفتمین بار در طی هش�ت جلس�ه معامالتی کاهش یافت و به 
پایین ترین حد خود در س�ه ماه گذشته رسید، که ناشی از افزایش قابل مالحظه در ارزش دالر 
امریکا بوده است و این افزایش ارزش در دالر امریکا ناشی از نشست مقامات فدرال می باشد که 

در هفته آینده برگزار خواهد شد.

ط�ال ب�رای چهارمین جلس�ه متوالی با کاهش روبرو ش�د، علت اصل�ی این کاهش ها 
می توان�د ارزیابی س�رمایه گذاران از اظهارات اخیر مقامات ف�درال رزرو و همچنین 
انتظار بیش�تر درخصوص ارائه س�رنخ هایی از طرف اکثر س�خنرانان این هفته درباره 

س�ناریوی افزایش نرخ بهره امریکا باش�د.

Mondayدوشنبه

ط�ال به دلی�ل افزایش ارزش دالر امریکا ب�ار دیگر افت کرد. قیمت طال ب�رای پنجمین روز 
متوالی کاهش یافت و امروز هم نتوانست روند نزولی خود را بشکند. "برینارد" رئیس هیئت 
مدیره بانک فدرال که حامی کاهش نرخ بهره اس�ت با لحنی معترضانه اظهار داش�ت، بانک 

مرکزی باید در اقدام به افزایش نرخ بهره محتاطانه عمل کند.

Tuesdayسه شنبه

طال به علت رابطه معکوس با دالر امریکا و همچنین افت پنج روزه خود، مقدار نسبتًا اندکی 
افزایش یافت، اما سرمایه گذاران به دلیل وجود جلسات فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن در 

هفته آینده، محتاط عمل کردند.

Wednesdayچهارشنبه

طال برای شش�مین جلسه از هفت جلس�ه معامالتی با کاهش تسویه شد. دلیل این کاهش 
مواجه س�رمایه گذاران با آمار اقتصادی منتش�ر شده توس�ط امریکا و همچنین انتظار آنان 

نسبت به نتایج نشست هفته آینده فدرال رزرو بود.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

وجود گمانه زنی های معامله گران 
در رابطه با احتمال توافق جمعی 
می�ان تولیدکنندگان نفت برای 
همچنی�ن  و  تولی�د  کاه�ش 
احتمال افزایش نرخ بهره توسط 

ایاالت متحده
اعالم پیش بینی آژانس بین المللی 
انرژی مبن�ی بر کاه�ش تقاضای 
نفت خام و پیش�ی گرفتن عرضه 

از تقاضا در سال 2017


