
حل و فصل دعاوی حقوقی بانک دویچه آلمان در وزارت دادگستری آلمان که منجر به پرداخت 5/4 میلیون 
دالر توسط این بانک شد و بحث در خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که باعث افت چشم گیری در واحد 
پول این کشور گردید رشد بازارهای سهام را به دنبال داشت. اعالم آمارهای ناامیدکننده اقتصادی امریکا از 
بخش اشتغال غیر کشاورزی و موجودی نفت خام نیز، از جمله رویدادهای مهم این هفته کشور امریکا می باشد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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انتش�ار آمار امیدوارکننده مربوط به ش�اخص مدیران خرید بخش 
تولیدی امریکا موجب تقویت دالر این کش�ور گردید و واحد پول 
ژاپن "ین" به خاطر تقویت اقتصاد امریکا تضعیف شد. افت ین در 

بازار ارز رشد بازارهای سهام در آسیا را به دنبال داشت.
بهب�ود یافتن س�هام بان�ک دویچه پ�س از اتمام دع�اوی حقوقی 
این بان�ک در وزارت دادگس�تری امریکا باعث رش�د ش�اخص ها 

در منطق�ه یورو ش�د.بانک مرکزی اروپا زودت�ر از برنامه خود در 
خصوص کاهش مقدار خرید اوراق قرضه می تواند اقدام کند. 

ب�ه طوری که ب�ه تدریج مق�دار خری�د اوراق قرض�ه را از 89/7 
میلی�ون یورو ب�ه 80 میلیون یورو، یک ماه زودت�ر از برنامه ریزی 
می توان�د کاه�ش دهد. به همین دلی�ل بازار س�هام امریکا با افت 

مواجه گردید.

به
شن

سه 

نگران�ی معامله گران از ش�دت یافتن بحث خ�روج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا و افت هر چه بیش�تر پوند در مقابل دالر سبب گردید، بازارهای 

سهام آسیا در آخرین روز هفته کم نوسان و در منفی معامله شوند.
سهام در انگستان به واسطه افت ارزش پوند رشد خوبی را تجربه کرد.

اعالم آمارناامیدکننده از شاخص های اشتغال در بخش غیر کشاورزی 
و نرخ بیکاری س�بب افت بازارهای سهام در امریکا شدند. اما با توجه 
به اظهارات خان�م یلن، این آمار ناامیدکنن�ده نمی توانند مانعی برای 

افزایش نرخ بهره باشند.

عه
جم

ب�ا اعالم نتیجه نهایی دادگاه، بانک دویچ�ه آلمان محکوم به پرداخت 
5/4 میلیون یورو خس�ارت شد و همین عامل موجب رشد شرکت های 
زیرمجموعه بانک دویچه در امریکا گردید و همچنین بازارهای آس�یا 

نیز متأثر از آن رشد کردند.
با توجه به اظهارات مدیریت سرمایه گذاری گروه پی.ال.سی هندرسون 
مبنی بر ادغام با ش�رکت گروه سرمایه جینوس واقع در ایالت کلورادو 

امریکا، س�هام گروه هندرسون 17درصد رشد کرد و باالرفتن تقاضا در 
بازار و همچنین رشد بازارهای اروپا را سبب شد.

س�هام در ایاالت متحده به دلیل نگرانی های زیاد در خصوص وضعیت 
مال�ی بانک دویچه و برنامه بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا در روز 
دوش�نبه با افت مواجه شدند. حتی اعالم آمار امیدوارکننده مربوط به 

شاخص مدیران خرید امریکا نیز نتوانست مانع این افت شود.

به
شن

دو

تمایل افزایش نرخ بهره امریکا توسط فدرال رزرو باعث نگرانی مجدد 
سرمایه گذاران ش�د و بازارهای سهام در آسیا با اندکی کاهش به کار 

خود پایان دادند.
بازارهای س�هام در اروپا به دلیل تضعیف محرک های پولی در منطقه 
یورو با افت مواجه ش�دند. با توجه ب�ه اقدامات بانک مرکزی اروپا در 

رابط�ه با کاهش خری�د اوراق قرضه زودت�ر از زمان بندی برنامه ریزی 
ش�ده، بازارهای س�هام در اروپا کاهش یافتند.با توج�ه به اعالم آمار 
منتش�ره از ش�اخص مدیران خرید در بخش خدم�ات نهایی و نتایج 
امیدوارکننده از آن، تقاضا برای س�هام و دیگر دارایی های ریس�کی 

افزایش یافت. بازار سهام امریکا نیز با افزایش تقاضا مواجه گردید.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/40/9-18,2400/0امریکا )داوجونز(

0/43/3-0/3-5,292امریکا )نزدک(

7,0440/62/24/1لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/7-0/1-0/7-3,000اروپا  )یورواستاک 50(

0/6-2/5-0/2-16,860آسیا )نیکی 225(

آماره�ای امیدوارکنن�ده اقتص�ادی هفته اخیر دول�ت امریکا منجر به 
افزایش ارزش دالر در مقابل دیگر ارزهای قابل معامله در بازار ارز ش�د 
و همچنین سبب تضعیف ین در این بازار گردید. افت ین نیز به افزایش 

شاخص های سهام در آسیا کمک کرد.
بان�ک مرکزی اروپ�ا اخباری را که ط�ی روزهای اخی�ر در رابطه با 
این بانک اعالم گردید و س�بب رشد بازارهای سهام شد، بی اساس 
خوان�د و تأکی�د کرد، این بان�ک هیچ اقدام زودهنگامی نس�بت به 

برنامه ری�زی خ�ود در خص�وص کاهش خری�د اوراق قرض�ه انجام 
نخواهد داد.

بازارهای س�هام امریکا که متأثر از شایعات منتشر شده روزهای اخیر 
رش�د کرده بودند، ب�ا تکذیب اخبار فوق از طرف مق�ام عالی رتبه این 
بانک با افت قیمت مواجه شدند، اما از طرف دیگر آمار امیدوارکننده از 
ش�اخص مدعیان بیکاری در این کشور مانع افت بیش از حد بازارهای 

سهام گردید.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/27-0/31-1/120/45یورو به دالر

6/26-4/18-1/43-1/243پوند به دالر

0/911/630/30-102/99دالر به ین

0/310/580/21-0/977دالر به فرانک سوئیس

1/10/53-0/7580/00دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/26/1-0/1-1,675آلومینیوم

1/83/1-4,7780/5مس

0/51/06/8-2/05سرب

3/90/0-10/531/5نیکل

0/13/6-0/5-20,000قلع

2/21/4-2,3240/0روی

3250/00/00/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

3/43-0/350/03-2,134,300آلومینیوم

2/535/93-1/46-359,725مس

0/09120/61-0/03-190,825سرب

360,2821/0526/461/71نیکل

21/02-3,4750/0000/43قلع

457,6251/053/871/71روی

----شمش فوالد

فلزات گرانبها

5/3-4/5-1,2570/2طالی نقدی

طال بورس کاالی 
6/2-5/0-0/2-1,251نیویورک 

7/7-8/5-17/5401/3نقره

8/9-5/8-9680/4پالتینیوم

0/9-7/2-6690/0پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR51/55-0/02-2/85-2/83 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
2460/822/53/36چین

نفت 

1/23/48/6-49/81نفت خام پایه امریکا

1/15/88/2-51/93برنت

33,1001/911/29/1نفت خام توکیو

47/840/27/97/2نفت خام اوپک

3/194/89/714/1گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 *** )USD/bbl( 0/24/69/6-468/50گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

59/72/916/819/4

**** )USD/t( 1/03/410/4-157/93نفت کوره

0/48/9-1/1-148/18بنزین

43,4201/69/45/2نفت سفید

متانول و اوره

2500/00/00/0امریکاي شمالي

2930/00/06/16اروپا

2850/00/03/64 آسیا

-1970/511/55اوره - 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 کاخانه ها طی ماه گذشته در چین

شاخص مدیران خرید در بخش خدمات طی ماه گذشته در چین
شاخص مدیران خرید کاخانه ها طی ماه گذشته در انگلیس

شاخص مدیران  خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته در امریکا، به استثنای صنعت کشاورزی و دولت، هزار نفر

تراز تجاری طی ماه گذشته در کانادا، میلیارد
تراز تجاری طی ماه گذشته در امریکا، میلیارد

شاخص مدیران خرید در امریکا طی ماه گذشته به جز بخش تولید بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
میزان موجودی نفت امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه

زمان
 شنبه
 شنبه

دوشنبه
دوشنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه

واقعی
50/4
53/7
55/4
51/5
154
-1/9

-40/7
57/1
-3/0

پیش بینی
50/5

-
52/1
50/4
166

-2/5
-41/1
53/1
1/1

قبلی
50/4
53/5
53/4
49/4
175
-2/2

-39/5
51/4
-1/9

تقویم اقتصادی )12 تا 18 مهر 1395- 3 تا 9 ا کتبر 2016(

روند قیمت طال در هفته گذشته 

50/89

51/86

52/51
51/93

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

50/87

کاه�ش ذخای�ر نفت�ی امری�کا به 
دلی�ل اخت�الالت ایجاد ش�ده در 
حم�ل و نق�ل و عرض�ه آن در اثر 
ش�رقی  جن�وب  ش�دید  طوف�ان 

کاه�ش مک�رر در موجودی 
ذخایر نفتی هفتگی امریکا و 
کاهش غیر منتظره 3 میلیون 
بش�که ای آن در ای�ن هفته

اصالح پس از دو هفته رش�د به 
واس�طه توافق ص�ورت گرفته و 
انتظ�ار افزایش قیمت  همچنین 
برای س�ومین هفته متوالی بعد 
از نشس�ت کنگ�ره جهانی نفت 

در استانبول

اع�الم آمارناامیدکننده از ش�اخص های اقتص�ادی از جمله آمار مربوط به اش�تغال بخش غیر 
کشاورزی و نرخ بیکاری امریکا سبب گردید، قیمت طال در آخرین روز هفته پس از هشت جلسه 

افت باالخره روند نزولی را بشکند و اندکی سود عاید سرمایه گذاران این فلز گران بها کند.

به دلیل بهبود معامالت دالر در بازار ارز، طال در چهار جلسه از پنج جلسه معامالتی کاهش 
را نشان می دهد. رشد ارزش دالر در رزوهای اخیر و امروز ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا و اعالم آمار امیدوارکننده از شاخص مدیران خرید می باشد. خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا ضربه شدیدی به واحد پول این کشور وارد کرد. به طوری که ارزش پوند در سی و یک 

سال گذشته به پایین ترین حد خود رسید. تمامی عوامل مذکور باعث افت ارزش طال شد.

Mondayدوشنبه

ب�ا ادامه قدرت نمایی دالر در برابر س�ایر ارزها ب�ه ویژه پون�د، از ارزش دارایی های بر پایه 
دالر کاس�ته می ش�ود. با افزایش ارزش دالر، تقاضا برای کاالهای دالری افت خواهد کرد و 
طال نیز از این قاعده مس�تثناء نبوده و با افت امروز به پایین ترین ارزش خود در طی س�ه و 

نیم ماه اخیر رسید.

Tuesdayسه شنبه

اعالم آمارامیدوارکننده از ش�اخص مذکور، تقاضا برای دارایی های ریس�کی دوباره از س�ر 
گرفته ش�د و بازار طال که طی چند روز اخیر به واس�طه رش�د دالر در مقابل دیگر ارزهای 
معتبر، با مازاد عرضه مواجه ش�ده بود، امروز نیز به سبب آمارهای اقتصادی منتشره دوباره 

با مازاد عرضه مواجه گردید.

Wednesdayچهارشنبه

ط�ال در پی افزای�ش ارزش دالر در روزهای اخیر به مقداری افت ک�رد که در طی چهار ماه 
اخیر بی سابقه بود. اعالم آمارهای اقتصادی فراتر از انتظارات سبب گردید، دوباره امیدهای 
سرمایه گذاران نس�بت به افزایش نرخ بهره کشور امریکا زنده شود. به همین علت تقاضا از 

بازار طال خارج و به سمت بازارهای امریکا سرازیر شد و بازار طال با مازاد عرضه روبرو شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

ارزیاب�ی معامله گ�ران نفت 
از اثربخش�ی توافق صورت 
کش�ورهای  می�ان  گرفت�ه 

صادرکننده نفت

پیش بینی  افزایش موجودی ذخایر نفتی امریکا 
و ارزیابی معامله گران از تأثیرات مثبت جلسه 
سازمان اوپک با کشورهای بزرگ صادرکننده 

نفت و درنتیجه نوسان اندک در قیمت آن


