
بانک ه��ای مرک��زی ژاپ��ن و امریکا جلس��ه ای در روز چهارش��نبه هفت��ه فوق در خص��وص افزایش نرخ 
به��ره برگ��زار کردن��د. ام��ا برخ��اف انتظارات، ه��م بانک مرک��زی ژاپن و ه��م ف��درال رزرو تغییری 
در نرخ ه��ای به��ره ایج��اد نکردن��د ک��ه این عام��ل منجر ب��ه اف��ت ارزش دالر و ین ش��د و از طرفی به 
رش��د ارزش ط��ا و س��ایر دارایی های��ی که ب��ر پای��ه دالر و ین معامل��ه می ش��وند، کمک ش��ایانی کرد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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29 ش�هریور تا 4 مهر 1395- 19 تا 25 س�پتامبر 2016

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/4-1,6370/23/9آلومینیوم

4,8550/01/45مس

---1,951سرب

---10,544/93نیکل

19,6450/82/94/8قلع

1-0/82/8-2,276روی

---325شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/047-0/006-0/004-2,153,425آلومینیوم

0/0080/359-0/005-346,050مس

0/0010/0170/018-191,025سرب

0/022-0/006-364,9020/000نیکل

----قلع

0/025-0/001-0/001-443,850روی

----شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,337/560/02/11/2طالی نقدی

طال بورس کاالی 
----نیویورک 

0/94/86/1-19/6894نقره

1/8-0/13/7-1,054پالتینیوم

7021/24/21/8پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR51/720/010/01-0/11 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
-0/1-310چین

نفت 

6/0-43/4-44/48نفت خام پایه امریکا

7/6-3/70/3-45/89برنت

2/9-1/9-0/6-28,870نفت خام توکیو

2/9551/20/23/8گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 *** )USD/bbl( 3/6-0/53/2-425/5گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

51---

**** )USD/t( نفت کوره----

8/9-5/8-1/8-137/69بنزین

5/6-39,5500/00/2نفت سفید

متانول و اوره

-0/0-250امریکاي شمالي

-0/0-276اروپا

-0/0-275 آسیا

-0/041--192/7اوره - جهانی

ب�ا اینک�ه اکثر فع�االن بازارهای مال�ی منتظر نشس�ت بانک فدرال 
ب�رای افزایش نرخ بهره بودند، بعید به نظر می رس�ید، فدرال رزرو با 
آمارهای ناامیدکننده اقتصادی اخیر که منتش�ر شد، دست به چنین 

اقدامی بزند.
در بازارهای اروپا اکثر سرمایه گذاران مصرانه از انجام معامله خودداری 

کردند تا جلسات بانک مرکزی دو کشور امریکا و ژاپن به اتمام برسد و 
نتایج سیاست های پولی کشورهای یاد شده به طور صریح بیان شود.

بازارهای س�هام ایاالت متحده قبل از اعالم عواقب جلسات بانک های 
مرک�زی امریکا و ژاپن و همچنین به خاطر افزایش قیمت نفت و تأثیر 

آن در صنعت انرژی، رشد کردند. به
شن

سه 

بازارهای س�هام در آس�یا در آخرین روز هفته مس�یر نامعینی را طی 
کردن�د. ب�ه عنوان مثال ش�اخص نیکی ژاپن 0/3درص�د افت کرد که 

ناشی از افزایش ارزش "ین" در بازار ارز بود.
در اروپا همه بازارهای س�هام با کاهش هفته را به پایان رس�اندند، اما 
انتش�ار آمارهای اقتصادی امیدوارکننده منطقه یورو برای کشورهای 

فرانسه و آلمان، مانعی برای افت بیشتر این بازارها شد.
در ای�االت متح�ده امریکا افت قابل مالحظه قیم�ت نفت خام و تأثیر 
منف�ی آن در صنع�ت انرژی منجر به افت بازارهای س�هام ش�د. افت 
قیم�ت نفت خ�ام نیز به دلی�ل پیش بینی بدبینانه س�رمایه گذاران از 

جلسه بزرگترین تولیدکنندگان نفت در آخر این هفته بود.

عه
جم

مؤسس�ات مالی بزرگ جهانی پیش بینی کردند، قطع�اً مقامات فدرال 
رزرو در ماه س�پتامبر قدم�ی در جهت افزایش نرخ به�ره بر نخواهند 
داش�ت که این دیدگاه به بازارهای آس�یایی کمک کرد تا اصالحی در 

عرضه های یکجا سهام داشته باشند.
سهام اروپایی به علت عملکرد بهتر شرکت های کاالیی، سودده بودند. 

این رش�د از عملکرد بهتر بخش های نفت و گاز و مواد اولیه ناشی شد. 
اصلی ترین عامل افزایش در قیمت کاالها، احتمال کم افزایش نرخ بهره 
از طرف فدرال رزرو عنوان شد. احتیاط در معامالت سرمایه گذارانی که 
منتظر نشس�ت بانک فدرال امریکا و بانک مرکزی ژاپن هستند، منجر 

به نوسان اندک در بازارهای سهام امریکا شد.

به
شن

دو

بان�ک مرکزی ژاپن جلس�ه ای در رابطه با سیاس�ت تعیی�ن نرخ بهره 
پرداختی به س�پرده ها برگزار کرد. نرخ بهره فعلی کش�ور ژاپن منفی 
0/1درصد بود و در این جلس�ه مقرر گردید، همان نرخ بهره دوره قبلی 
)منف�ی 0/1درص�د( هم چنان برقرار باش�د. همچنین در این نشس�ت 
گام های موثری برای کمک به رش�د تورم برداش�ته ش�د. بهینه  سازی 
سیاس�ت های پولی بانک مرکزی ژاپن باعث تقویت ش�رکت های مالی 

وصندوق های سرمایه گذاری در بازارهای سهام اروپا شد.
فدرال رزرو نیز جلسه ای در رابطه با تصمیم گیری درخصوص تغییر نرخ 
بهره برگزار کرد و همانند کش�ور ژاپن، نرخ بهره ایاالت متحده امریکا 
نیز بدون تغییر در 0/5درصد باقی ماند. مقامات این بانک اظهار کردند 
که دنبال ش�واهد و قرائن بیش�تری برای اثبات قدرت اقتصادی پایدار 

هستند، تا بتوانند نرخ بهره را افزایش دهند.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

1-0/70/8-18,261/45امریکا )داوجونز(

0/61/21/8-5,305/75امریکا )نزدک(

6,909/430/031/4لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/63/31/5-3,032/31اروپا  )یورواستاک 50(

0/31/41/2-16,754/02آسیا )نیکی 225(

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

بازارهای س�هام آسیا به واسطه افزایش قیمت کاالها و همچنین به دلیل 
تصمیم فدرال رزرو در خصوص عدم افزایش نرخ بهره، رشد کردند. تصمیم 
فدرال رزرو باعث ش�د، تا نقدینگی از بازارهای نوظهور به سمت بازارهای 
توسعه یافته امریکا کشیده نشود و در نتیجه استقبال معامله گران آسیایی 

را به دنبال داشت.

بازارهای سهام منطقه یورو پس از عدم تغییر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، 
افزایش قابل مالحظه ای را تجربه کردند.

رضایت مندی س�رمایه گذاران از تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو باعث 
رشد غیرقابل پیش بینی بازارها شد، به طوری که شاخص ترکیبی نزدک به 

نقطه ای رسید که از بدو تأسیس خود به این سطح نرسیده بود. به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/52-1/12260/160/64یورو به دالر

1/71-0/28-0/86-1/2966پوند به دالر

1/24/49-101/020/26دالر به ین

1/020/28-0/97040/18دالر به فرانک سوئیس

0/331/760/07-0/7623دالر استرالیا به دالر امریکا
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز صادرشده طی ماه گذشته در امریکا، میلیون

میزان موجودی نفت خام در امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه
نرخ بهره کمیته بازار آزاد فدرال رزرو امریکا، درصد

تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر
تعداد خانه های موجود فروخته شده در امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز، میلیون

برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا
برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در بخش خدمات طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا

شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در کانادا، درصد
شاخص قیمت مصرف کننده در کانادا، درصد

زمان
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
1/14
-6/2
0/50
252

5/33
52/6
52/1
-0/1
-0/2

پیش بینی
1/17
3/2
0/50
261

5/45
51/5
52/8
0/2
0/1

قبلی
1/14
-0/6
0/50
260

5/38
51/7
52/8
0/0

-0/2

تقویم اقتصادی )29 شهریور تا 4 مهر 1395-19 تا 25 سپتامبر 2016(

روند قیمت طال در هفته گذشته 

45/94
46/83

47/65

45/89

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

45/88

اعالم آم�ار مربوط به کاهش ذخایر 
نفت�ی امری�کا و همچنی�ن اع�الم 
سیاس�ت های اتخاذش�ده توس�ط 
بانک ه�ای مرکزی امری�کا و ژاپن

ع�دم تغیی�ر در ن�رخ بهره 
آم�ار  همچنی�ن  و  امری�کا 
اعالمی مربوط به ذخایر نفتی 
این کشور در روز چهارشنبه

می�ان  دوجانب�ه  نشس�ت 
کش�ورهای مهم صادرکننده 
نفت قبل از برگزاری همایش 

انرژی در الجزایر

بازار طال به دلیل عدم وجود اخبار مهم و همچنین عدم تغییر زیاد در ارزش دالر، نوسان زیادی 
نداشت. در عین حال، با توجه به رخدادهای هفته اخیر از جمله عدم تغییر در نرخ بهره امریکا و 
به دنبال آن کاهش ارزش دالر، قیمت دارایی های بر پایه دالر افزایش یافت و طال نیز در مجموع 

یک هفته اخیر، 2درصد به ارزش خود افزود.

ط�ال در اولین روز هفته به دلیل س�ردرگمی در معامالت دالر امریکا قبل از جلس�ه 
دو بان�ک مرک�زی تأثیرگ�ذار جه�ان در زمینه سیاس�ت گذاری نرخ به�ره، افزایش 
یافت. این افزایش پس از یک افت ش�دید که بیش�ترین افت در س�ه ماه اخیر بود، 

رخ داد.

Mondayدوشنبه

تحلیل گ�ران طال نیز هم چون تحلیل گرهای بازار س�هام، با وجود این ک�ه معامله گرها هیچ 
تمایلی نس�بت به انجام معامله نداش�تند و منجر به نوسان اندکی در قیمت طال در محدوده 
مش�خصی از قیمت ش�دند، پیش بینی کردند که بیانیه جدیدی از س�وی بانک های مرکزی 

صادر نخواهد شد یا به عبارتی هیچ افزایشی در نرخ های بهره رخ نخواهد داد.

Tuesdayسه شنبه

مقام�ات بان�ک مرکزی امریکا خاطر نش�ان کردند، به احتمال زیاد قبل از پایان س�ال نرخ 
بهره افزایش خواهد یافت. سیاست های پولی اتخاذ شده بانک مرکزی باعث شد تا شاخص 
دالر نی�ز در مقابل ش�ش ارز دیگر افت کند و به دلی�ل رابطه معکوس طال با دالر، قیمت طال 

نیز افزایش یابد.

Wednesdayچهارشنبه

معامالت ناامیدکننده در بازار ارز و افت ارزش دالر، ناش�ی از سیاس�ت های اتخاذی بانک های 
مرکزی امریکا و ژاپن بود و سیاست هر دو بانک مذکور نیز عدم تغییر در نرخ بهره و ثابت نگه 
داشتن آن اعالم شد. همین عامل منجر شد، فلز زرد و سایر فلزاتی که به واحد پولی دالر داد و 

ستد می شوند، به دلیل معامالت ضعیفی که در بازار ارز رخ داد، روند صعودی در پیش گیرند.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اظه�ارات مقام�ات کش�ور ونزوئ�ال به 
عن�وان یک�ی از صادرکنن�دگان نفت 
مبنی بر رس�یدن به توافق�ی در رابطه 
ب�ا لزوم کاه�ش تولی�د و عرضه نفت و 
همچنین کاهش صادرات لیبی به دلیل 

درگیری های نظامی در این کشور

از  روس�یه  احتمال حمایت 
بیانیه کاهش در عرضه نفت 
و توافق یک ساله برای ثبات 

قیمت آن


