
مهم تری��ن رخ��داد هفت��ه اخی��ر، مخالف��ت ع��راق با تواف��ق ص��ورت گرفته بر س��ر کاه��ش تولی��د نفت در 
کش��ور الجزای��ر بود که اف��ت ارزش این کاال را در پی داش��ت. تقریب��اً اکثر آمارهای اقتص��ادی در این هفته 
نی��ز ناامیدکنن��ده و ضعیف ت��ر از انتظ��ارات بودن��د ک��ه باعث اف��ت ارزش دالر امری��کا و همچنی��ن کاهش 
ارزش س��هام در بازاره��ا ش��دند، ام��ا از ط��رف دیگ��ر تقاض��ا در بازار فل��زارت گرانبه��ا را افزای��ش دادند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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بازارهای س�هام آسیا در روز سه شنبه از الگوی خاصی پیروی نکردند 
و بنا به ش�رایط و اخبار داخلی هر کشور افزایش یا کاهش یافتند. اما 
در این میان بازار س�هام کش�ور کره با افت ش�دیدی مواجه ش�د. به 
دلیل اعالم شاخص تولید ناخالص داخلی این کشور که حاکی از رشد 
2/7درصدی آن در مقیاس س�االنه می باش�د، شاخص کاسپی کاهش 
یافت، چراکه تولید ناخالص داخلی کشور کره از سه ماه دوم سال قبل 
تا سه ماهه دوم سال جاری 3/3درصد رشد کرده بود، اما مقیاس زمانی 
مشابه در س�ه ماهه سوم رشد 2/7درصدی آن را نشان داد که نسبت 

به دوره قبلی، کمتر رش�د داشته اس�ت و همین عامل باعث ناامیدی 
س�رمایه گذاران بازارهای س�هام ش�د و تقاضا و نقدینگی نیز در این 

بازارها کاهش یافت.
به دلیل کاهش ارزش س�هام بانک های ایتالیایی و ش�رکت اِی.اِم.اِس 

اتریشی، شاخص های اروپایی کاهش یافتند.
افت س�هام امریکا به دلیل فشار عرضه از س�وی سرمایه گذارانی بود 
که نگران چگونگی اعالم آخرین نتایج عملکرد س�ه ماهه شرکت های 

بزرگ بودند.

به
شن

سه 

ب�ا توجه به اعالم ضعیف ت�ر از انتظار اکثر آماره�ای اقتصادی، ارزش 
دالر در مقاب�ل دیگر ارزها کاهش یاف�ت و همچنین موجب کم رنگتر 
ش�دن احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شد. احتمال ثابت 
ماندن نرخ بهره، افزایش بازده اوراق قرضه جهانی را س�بب گردید و 
قیمت سهام شرکت های مالی در ژاپن که این اوراق را در ترازنامه خود 

دارند، افزایش یافت.
با توجه به اعالم ناامیدکننده عملکرد واقعی س�ه ماهه اکثر شرکت ها 

از جمله شرکت "انهایزر-بوش اِنبو" که بودجه ساالنه خود را براساس 
آن تعدیل کردند، بازارهای سهام منطقه یورو کاهش یافتند.

با توجه به شایعات مطرح شده از محتوای ایمیل های هیالری کلینتون 
که موجب خدش�ه دار ش�دن اذعان عمومی در این کشور شده است، 
پلیس فدرال تصمیم به از س�رگیری تحقیق�ات خود در این خصوص 
گرفت و این موضوع نوعی عدم اطمینان سیاس�ی در بازارهای سهام 

ایجاد کرد و موجب افت شاخص ها شد.

عه
جم

با توجه به آمارهای اقتصادی اعالم ش�ده از کش�ور ژاپن، تراز تجاری 
این کش�ور هر چند ضعیف اما بهت�ر از پیش بینی ه�ای اقتصاددانان 
عم�ل ک�رد و موجب افزایش تقاضا در بازارهای س�هام ژاپن و س�ایر 
کشورهای منطقه شد. شاخص های منطقه یورو در روز دوشنبه تقریبًا 
بدون تغییر به کار خود پایان دادند. بازارهای اروپا نیز همانند آسیا از 
آمارهای اقتصادی تأثی�ر پذیرفتند. اعالم آمارهای اقتصادی فراتر از 

انتظار کش�ورهای آلمان و فرانسه در رابطه با شاخص مدیران خرید، 
مانع افت بازارهای سهام در این منطقه شد.

بازاره�ای س�هام در ایاالت متحده امریکا پ�س از افت در اوخر هفته 
گذش�ته، همانند بازارهای آس�یایی در روز دوش�نبه رش�د کردند. با 
انتشار اطالعیه ادغام دو شرکت بزرگ اِی.تی.اَند.تی با هلدینگ کام.

َکست، بازارهای سهام این کشور رشد کردند.

به
شن

دو

در پی افت بازارهای س�هام امریکا ناش�ی از گ�زارش ناامیدکننده از 
آمارهای اقتصادی این کش�ور در روز گذشته، همه بازارهای سهام در 

آسیا نیز به جز بازار سهام کشور ژاپن با افت مواجه شدند.
اف�ت ارزش نفت از ابتدای این هفته در نهای�ت تأثیر خود را در بخش 
سهام انرژی گذاشت و با کاهش قیمت نفت که سبب سقوط بخش انرژی 

شد، بازارهای سهام اروپا در روز چهارشنبه با افت مواجه شدند.
با توجه به افت شدید ارزش نفت خام به دلیل مخالفت های کشور عراق 
با طرح کاهش تولید، قیمت س�هام ش�رکت هایی ک�ه در بخش انرژی 
فعالیت دارند به صورت چش�م گیری با افت مواجه شدند و بازار نیز به 

تبعیت از این رخداد در رنج های قیمتی منفی به کار خود پایان داد. به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

18,1610/00/10/1امریکا )داوجونز(

1/5-1/3-0/5-5,190امریکا )نزدک(

0/31/1-0/1-6,996لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/20/02/9-3,079اروپا  )یورواستاک 50(

17,4460/61/54/6آسیا )نیکی 225(

ب�ا توجه به تمرکز س�رمایه گذاران به معامالت ضعیف نفت و همچنین 
آمارهای اقتص�ادی ناامیدکننده کش�ور چین، تقاضا ب�رای بازارهای 
س�هام با افت مواجه ش�د. ب�ه طوری که ش�اخص س�هام اس.اند.پی 

استرالیا 1/2درصد و شاخص تایکس تایوان 0/7درصد افت کردند.
پس از اع�الم آمارهای اقتصادی امیدوارکننده کش�ور انگلس�تان از 

جمله رش�د فراتر از انتظار تولید ناخالص داخلی این کشور، بازارهای 
سهام اروپا با اندکی کاهش بسته شدند.

به دلیل افزایش قابل مالحظه در بازده اوراق قرضه، بخش های تدافعی 
از جمل�ه بخش امالک و مس�تغالت با عرضه یکج�ا مواجه گردیدند و 

موجب افت ارزش شاخص ها در این کشور شدند.
به

شن
ج 

پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/79-1/10/911/85یورو به دالر

6/09-0/41-1/210/16پوند به دالر

0/570/873/36-104/7دالر به ین

0/501/75-0/5-0/988دالر به فرانک سوئیس

0/78-0/760/130/0دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,7191/25/82/7آلومینیوم

4,8431/14/50/0مس

2,0630/33/23/2سرب

3/7-10,2601/10/9نیکل

1,0470/41/12/8قلع

2,3961/46/11/7روی

3250/00/00/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/70/050/65-2,148,350آلومینیوم

10/24-4/91-1/34-331,450مس

1/41-0/75-0/08-188,300سرب

0/162/48-0/08-362,250نیکل

16/47-1/86-0/85-2,905قلع

1/032/48-0/08-451,600روی

----شمش فوالد

فلزات گرانبها

3/4-1,2750/60/7طالی نقدی

طال بورس کاالی 
3/7-1,2770/60/7نیویورک 

7/0-17/760/71/3نقره

4/4-9811/85/2پالتینیوم

13/1-0/6-6201/1پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR60/33/118/6913/35 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
2/7-1/370/00-360چین

نفت 

4/21/0-2/0-48/70نفت خام پایه امریکا

4/01/4-1/5-49/70برنت

32,9201/30/910/5نفت خام توکیو

2/611/8-47/230/6نفت خام اوپک

3/1012/33/76/9گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 *** )USD/bbl( 0/63/4-0/6-462گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

61/80/00/010/4

**** )USD/t( 2/20/7-1/8-154نفت کوره

0/7-3/9-0/8-147بنزین

0/97/6-42,6500/9نفت سفید

متانول و اوره

2500/00/00/0امریکاي شمالي

3191/278/878/87اروپا

3100/988/778/77 آسیا

2100/961/945/1اوره - جهانی

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا

شاخص مدیران خرید در بخش خدمات طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا
ضریب اطمینان مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا

تعداد خانه های فروخته شده در امریکا طی ماه گذشته، هزار
میزان موجودی نفت امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه

تولید ناخالص داخلی در انگلیس، درصد
تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر

میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا، درصد
برآورد پیشرفته از تولید ناخالص داخلی در امریکا، درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
53/3
53/5
98/6
593
-0/6
0/5
258
-0/1
2/9

پیش بینی
52/7
52/4
101/5
601
0/7
0/3
261
0/1
2/5

قبلی
52/6
52/2
103/5
575
-5/2
0/7
261
0/1
1/4

تقویم اقتصادی )3 تا 9 آبان 1395- 24 تا 30 اکتبر 2016(

روند قیمت طال در هفته گذشته 
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مخالفت کشور عراق پس از مذاکره 
با ریی�س کش�ورهای صادرکننده 
نفت در خص�وص فری�ز نفت خام

اع�الم کاهش ذخای�ر نفتی 
کش�ور امری�کا در روز قبل 
برای هشتیمن هفته متوالی

ب�ه  نس�بت  اطمین�ان  ع�دم 
اجرایی شدن طرح پیشنهادی 

سازمان اوپک 

با توجه به ش�ایعات مطرح ش�ده از محتوای ایمیل های هیالری کلینتون که موجب خدشه دار 
ش�دن اذعان عمومی شده اس�ت، پلیس فدرال تصمیم به از س�رگیری تحقیقات خود در این 
خصوص گرفت و این موضوع نوعی عدم اطمینان سیاس�ی در بازارها ایجاد کرد که افت ارزش 

دالر این کشور در مقابل ارزهای دیگر را به دنبال داشت.

اعالم آمارهای اقتصادی امیدوارکننده از کشور امریکا در این روز، موجب تقویت دالر در بازار 
ارز شد و طال نیز به واسطه آن افت کرد. با توجه به این که شاخص مدیران خرید در این کشور 
بهتر از انتظارات ظاهر ش�د، ارزش دالر نیز باالترین س�طح خود در طی هش�ت ماه گذشته را 

دوباره لمس کرد که این موضوع، باعث کاهش تقاضا در بازار فلزات گرانبها شد.

Mondayدوشنبه

طال در روز سه ش�نبه پس از کاهش روز قبل در باالترین س�طح خود طی سه هفته گذشته 
معامله ش�د. عدم قطعیت پیش از انتخابات ریاس�ت جمهوری امریکا موجب تضعیف دالر، 

تضعیف سهام امریکا و بهبود تقاضا در بازار فلزات گردید.

Tuesdayسه شنبه

طال پس از افزایش روز قبل که به باالترین س�طح خود در س�ه هفته اخیر رس�یده بود، در 
روز چهارشنبه عقب نشینی کرد و دوباره با افت مواجه شد. به واسطه چشم انداز مثبتی که 
سرمایه گذاران نس�بت به احتمال افزایش نرخ بهره دارند، کاالها در بازار فلزات تحت فشار 
عرضه قرار گرفتند و میزان اندکی از ارزش خود را از دس�ت دادند. نتیجه نشس�ت جلس�ه 

فدرال رزرو و انتخابات ایاالت متحده، هر دو در ماه بعدی مشخص خواهد شد.

Wednesdayچهارشنبه

قیمت طال به دلیل اعالم ضعیف تر از انتظار ش�اخص س�فارش برای کاالهای ب�ادوام در ایاالت 
متحده امریکا رشد کرد. با اعالم آمارهای اقتصادی ناامیدکننده این کشور، عدم اطمینان فعاالن 
بازار نسبت به احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو بیشتر می شود و موجب افت دالر 

در مقابل سایر ارزهای معتبر شده و به واسطه آن طال نیز افزایش می یابد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

مخالفت عراق با ط�رح کاهش تولید یا 
خواستار مستثنی ش�دن این کشور از 

اجرای توافق فریز نفت

احتم�ال شکس�ِت ط�رح کاه�ش 
تولی�د برنامه ریزی ش�ده توس�ط 
صادرکننده  کش�ورهای  س�ازمان 

نفت از دید س�رمایه گذاران


