
تواف��ق اعض��ای س��ازمان اوپ��ک و س��ازمان کش��ورهای صادرکنن��ده نف��ت، مهمتری��ن خبر هفت��ه اخیر 
ب��ه ش��مار می رود که به واس��طه آن ن��ه تنها ب��ازار نفت بلکه تم��ام بازاره��ای مالی را تح��ت تأثیر قرار 
داد. مف��اد تواف��ق مذک��ور، تولید روزانه نفت کش��ورهای عضو س��ازمان اوپ��ک مجموعاً م��ا بین 32/5 
میلیون تا 33 میلیون بش��که در روز می باش��د و تا نیمه س��ال 2017 از س��وی طرفین الزم االجرا اس��ت.

جهان در هفته ای که گذشت...
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5 ت�ا 11 مه�ر 1395- 26 س�پتامبر ت�ا 2 اکتب�ر 2016

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,6780/42/55/3آلومینیوم

4,8650/50/25/1مس

2,0352/44/38/5سرب

0/18/3-0/8-10,530نیکل

20,0250/01/93/6قلع

2,3770/94/40/5روی

3250/00/00/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/045-0/009-2,133,6250/004آلومینیوم

0/0060/0670/257-369,075مس

0/0010/0000/020-191,000سرب

0/0088/750-361,8840/000نیکل

0/23-0/077-3,4600/000قلع

0/025-0/007-0/002-440,560روی

----شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/7-1/6-0/3-1,315/87طالی نقدی

طال بورس کاالی 
----نیویورک 

1/4-2/6-19/1740/4نقره

3/4-2/5-1,0270/0پالتینیوم

7200/82/76/1پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR53/06-0/262/59-5/13 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
-3461/7611/61چین

نفت 

48/240/98/48/6نفت خام پایه امریکا

0/46/94/8-49/06برنت

0/93/25/5-29,790نفت خام توکیو

2/4-44/3454/2نفت خام اوپک

1/74/1-1/8-2/906گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 *** )USD/bbl( 447/750/44/78/2گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

51/1-0/2-

**** )USD/t( 152/791/25/18/4نفت کوره

148/741/4814/3بنزین

0/60/41/8-39,720نفت سفید

متانول و اوره

2500/00/00/0امریکاي شمالي

-0/06-293اروپا

-0/04-285 آسیا

-0/01-194اوره - جهانی

پیروزی "هیالری کلینتون" نماینده حزب دموکرات، در اولین مناظره 
ریاست جمهوری ایاالت متحده با استقبال سرمایه گذاران روبرو شد. 
زیرا س�رمایه گذاران برگزیده شدن هیالری کلینتون به عنوان رییس 
جمهور امریکا را موجب توسعه و رشد بازارهای سهام تلقی می کنند.

به واسطه اخبار رس�یده از نتایج نشست کشورهای صادرکننده نفت 
مبن�ی بر ع�دم حصول توافق با ای�ران در خصوص کاه�ش تولید، در 
آخرین دقایق جلسه معامالتی، بازار شاهد افت ارزش در بخش  انرژی 

شد و روند صعودی خود را شکست.
حساس�یت نس�بت به اخبار منتش�ره در رابطه با انتخابات ریاس�ت 
جمه�وری به اوج خود رس�یده و موجب نوس�ان قاب�ل مالحظه ای در 
بازارها می شود. به همین علت بازارهای سهام متأثر از مناظره دوشنبه 
ش�ب نامزدهای ریاست جمهوری که به پیروزی دموکرات ها ختم شد، 
در روز سه ش�نبه ب�ا نادیده گرفتن نتیجه نشس�ت اوپک در کش�ور 

الجزایر، افزایش یافتند.

به
شن

سه 

ادام�ه نگران�ی س�رمایه گذاران در خصوص اقدام�ات بانک دویچه 
آلمان برای مش�خص ش�دن تکلیف نهایی بان�ک مذکور در دعاوی 
حقوقی با ایاالت متحده و همچنین کاهش تأثیرات اخبار منتش�ره 
در مورد کاهش تولید نفت، دلیل کاهش بازارهای س�هام آس�یا در 

روز جمعه بود.
بازار س�هام انگلستان در سه ماهه اخیر به دلیل رأی مردم این کشور 

به خروج از اتحادیه اروپا "برگزیت"، بیش�ترین رشد سه ماهه خود را 
در طی س�ه س�ال اخیر رقم زد و به میزان 6/1درصد در طی سه ماهه 

پس از برگزیت رشد کرد.
چنانچ�ه بانک دویچه محکوم ش�ناخته ش�ود، ملزم ب�ه پرداخت 14 
میلی�ارد دالر خواهد بود که به طور قطع س�اختار مال�ی آن را به هم 

خواهد زد. البته سرمایه گذاران انتظار تبرئه شدن این بانک دارند. 

عه
جم

معامله گران بازارهای س�هام آس�یا به این دلیل که پیش بینی کردند، 
بازار نفت در این هفته رشد خواهد کرد و همچنین به خاطر ثابت باقی 
مان�دن نرخ بهره ژاپن در نرخ های منفی، س�رمایه خود را از بازارهای 
اوراق بهادار بیرون کش�یدند که همین عامل مشکل کمبود نقدینگی 
را در این بازارها پررنگ تر کرد و در نتیجه منجر به افت قیمت سهام 

آسیا شد.
بازاره�ای س�هام منطقه یورو نیز همانند س�هام آس�یا ب�ا افت قابل 

مالحظه ای مواجه ش�دند. س�هام ش�رکت های نفت و گاز و همچنین 
سهم بانک دویچه آلمان بیشترین افت در شاخص یورو استاکس600 
را منجر ش�دند، به طوری ک�ه با 1/6درصد ریزش، بیش�ترین کاهش 

روزانه خود را در طی دو ماه و نیم اخیر به ثبت رساند. 
دلیل افت س�هام در امریکا، نگرانی درباره بانک دویچه آلمان بود که 
ارزیابی س�رمایه گذاران از بخش مالی را تحت الشعاع خود قرار داد و 

منجر به کاهش این بخش و در نتیجه افت شاخص ها شد.

به
شن

دو

بیم و وحشت در خصوص سالمت مالی بانک های ژاپن و همچنین افت 
قیمت نفت پیش از اعالم نتیجه نشس�ت کشورهای صادرکننده نفت، 

باعث افت بازار سهام شد.
یک�ی از دالیل افزایش ش�اخص ها، احتمال تبرئه ش�دن بانک دویچه 
آلمان در دعاوی حقوقی خود با ایاالت متحده می باشد که موجب بهبود 

در ارزش سهام بانک ها گردید و دلیل دیگر آن، نتیجه نشست اوپک در 
الجزایر بود که منجر به افزایش قیمت نفت خام گردید و قیمت س�هام 

شرکت های بخش انرژی را بهبود بخشید.
گزارش روزنامه وال استریت نشان داد، سازمان کشورهای صادرکننده 

نفت در خصوص محدود کردن تولید نفت خام به توافق رسیدند. به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

1-18,3080/00/3امریکا )داوجونز(

5,3120/80/11/2امریکا )نزدک(

0/20/1-0/3-6,899لندن )اف.تی.اس.ای 100(

2/5-1/0-3,0020/3اروپا  )یورواستاک 50(

2/8-1/8-1/5-16,450آسیا )نیکی 225(

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

بازارهای س�هام آسیا به علت رشد غیر قابل منتظره نفت پس از توافق 
انجام گرفته در نشست الجزایر، در روز پنجشنبه افزایش یافتند.

بازارهای س�هام اروپا نیز همانند دیگر بازارهای سهام به دلیل تصمیم 
گرفته شده در نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت که به توافق 

جمع�ی در خصوص فریز نفت و ب�ه دنبال آن افزایش قیمت نفت منجر 
گردید، رش�د کردند. از جمله دالیل افت بازار سهام می توان به نگرانی 
س�رمایه گذاران در خصوص بانک های اروپایی و اظهارات مقامات بانک 

فدرال امریکا مبنی بر افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر اشاره کرد. به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/12350/120/080/71یورو به دالر

2/42-1/29720/030/05پوند به دالر

2/47-101/350/320/33دالر به ین

0/97-0/97140/540/1دالر به فرانک سوئیس

0/76640/380/541/2دالر استرالیا به دالر امریکا
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
تعداد خانه های موجود فروخته شده طی ماه گذشته در امریکا، هزار

ضریب اطمینان مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا
میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا، درصد

میزان موجودی نفت خام در امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه
برآورد نهایی از تولید ناخالص داخلی در امریکا، درصد

تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا طی هفته گذشته، هزار نفر
تعداد خانه های پیش فروش شده طی ماه گذشته در امریکا به استثنای ساخت و ساز جدید، درصد

برآورد نهایی از تولید ناخالص داخلی در انگلیس، درصد
شاخص خرید مدیران شیکاگو طی ماه گذشته در امریکا

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
609

104/1
0/0

-1/9
1/4
254
-2/4
0/7

54/2

پیش بینی
598
98/6
-1/0
2/4
1/3
260
-0/1
0/6

52/1

قبلی
659
101/8
3/6
-6/2
1/1
251
1/2
0/6

51/5

تقویم اقتصادی )5 تا 11 مهر 1395-26 سپتامبر تا 2 اکتبر2016(

روند قیمت طال در هفته گذشته 
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48/96
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بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

45/97

صادرکنن�ده  کش�ورهای  تواف�ق 
نف�ت در تولی�د 32/5 میلی�ون تا 
33 میلی�ون بش�که نف�ت در روز

ب�رای  روش�ن  چش�م انداز 
قیمت نفت به سبب وحدت 
می�ان تولیدکنن�دگان نفت

انتظار سرمایه گذاران برای اعالم 
گزارش اوپک در خصوص تقلیل 
س�هم هر یک از کش�ورها و در 
نتیج�ه، تصوی�ب نهای�ی توافق 

صورت گرفته

طال در روز جمعه به دلیل کاهش نگرانی های به وجود آمده در رابطه با غول مالی جهان "بانک 
دویچه آلمان"، با اندکی افت مواجه ش�د. کاهش نگرانی ها و بهبود اوضاع بانک دویچه آلمان و 
گس�یل شدن نقدینگی بازار به سوی بازارهای پول و سرمایه، موجب افت ارزش طال در آخرین 

روز معامالتی هفته گردید.

طال  در این روز نیز همانند هفته گذش�ته، کاهش های جلس�ات معامالتی قبلی را جبران 
ک�رد. در اولی�ن روز معامالتی هفته، معامالت ضعیف در بازار ارز و همچنین افت ش�دید 
تقاضا و قیمت س�هام در سراسر بازارهای اوراق بهادار جهان، منجر به ورود نقدینگی به 

بازار کاال و در نتیجه موجب افزایش تقاضا برای آن ها و نیز فلز زرد ش�د. 

Mondayدوشنبه

ط�ال در روز سه ش�نبه به دلیل کاهش تقاض�ا برای دارایی های راکد یا ب�ه نوعی غیر مولد، با 
افت ش�دیدی مواجه ش�د. این اتف�اق بالفاصله پس از برگ�زاری مناظره انتخاباتی ریاس�ت 
جمهوری ایاالت متحده رخ داد. س�رمایه گذاران این گون�ه می پندارند که انتخاب کلینتون به 
عنوان رییس جمهور امریکا خطری در توسعه ایجاد نخواهد کرد، اما با انتخاب ترامپ به سمت 
مذکور پتانس�یل برای ریسک گریزی سرمایه گذاران ایجاد می ش�ود و باعث افزایش در ارزش 

دارایی های راکد همانند طال خواهد شد.

Tuesdayسه شنبه

خانم یلن دالیل زیادی در خصوص سیاس�ت های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در برابر 
حضور نمایندگان مجلس بیان کرد و اشاره نمود که این سیاست ها می توانند پیامدهای مهم برای 

بازار ارز و معامالت بازار سهام و نیز رشد تقاضا برای فلزات گرانبها به دنبال داشته باشد.

Wednesdayچهارشنبه

قیم�ت طال در اواخر جلس�ه معامالتی به خاطر افت بازار س�هام ای�االت متحده و همچنین 
افزایش جذابیت س�رمایه گذاری در فلزات گران بها، مقدار اندکی افزایش یافت تا در قیمت 

مثبت بسته شود. 

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

تض�اد میان اهداف مقام�ات وزارت نفت 
ایران و عربستان در خصوص فریز نفت

میان  تواف�ق  احتم�ال  پیش بین�ی 
در  نف�ت  اصل�ی  تولیدکنن�دگان 
حاشیه نشست این هفته در الجزایر 

برای محدود کردن تولید


