
اعالم آمارهای اقتصادی چین حاکی از کاهش رش��د این کش��ور و همچنین انتش��ار صورت جلس��ه فدرال 
رزرو در خصوص سیاس��ت افزایش نرخ بهره امریکا تا آخر س��ال 2016 باعث شد، دالر به قدرت نمایی 
خ��ود در مقاب��ل دیگر ارزهای معتبر پایان دهد و به واس��طه آن جهت حرکت قیمتی ط��ال نیز تغییر کند. 
اخبار نشس��ت های روزهای اخیر اوپک نیز روند صعودی در بازار معامالت نفت را موجب ش��ده اس��ت.

جهان در هفته ای که گذشت...
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افزایش قیمت نفت و ضعیف تر شدن ارزش واحد پول محلی به بهبود 
بازارهای سهام در آسیا کمک کرد که در این میان شاخص نیکی ژاپن 
بهتری�ن عملکرد را ب�ه خود اختصاص داد. این ش�اخص به دلیل افت 

ارزش ین در بازار ارز 1/2درصد افزایش یافت.
بازارهای س�هام اروپا ب�ا اندکی کاهش ب�ه کار خود پای�ان دادند. اما 
س�هام ش�رکت الکچری مانع افت بیش از حد این بازارها شد. آژانس 

بین المللی ان�رژی اعالم کرد، میانگین تولید روزان�ه نفت خام در ماه 
سپتامبر توسط س�ازمان اوپک 33/64 میلیون بش�که بود که نوعی 

رکورد برای این سازمان به حساب می آید.
بازارهای سهام در امریکا به دلیل کاهش ارزش نفت خام، تقویت دالر 
این کشور در مقابل س�ایر ارزهای معتبر جهان و همچنین افت یازده 

درصدی ارزش سهام شرکت آلوکا با افت چشم گیری مواجه شدند.

به
شن

سه 

بازار س�هام کشور تایلند پس از افت چند روز اخیر به دلیل نگرانی ها 
در خصوص س�المت پادشاه این کشور، روز جمعه با افزایش غیر قابل 
مالحظه ای مواجه ش�د. با فوت پادش�اه تایلند در روز پنجشنبه بازار 
سهام تایلند در آخرین روز هفته پنج درصد رشد کرد. سایر بازارهای 

آسیایی نیز با رشد اندکی هفته را به پایان رساندند.
به دلیل روند صعودی قیمت س�هام در بخش بانکی و همچنین قیمت 
سهام شرکت های معدنی، ش�اخص های اروپا افزایش یافتند. افزایش 

در قیمت س�هام ش�رکت های معدنی متأثر از رش�د تورم کشور چین 
بوده اس�ت که باعث ش�د، ارزش س�هام معادن در این بازارها با رشد 

قابل مالحظه ای مواجه شود.
بهب�ود در بخش س�هام مالی از جمل�ه افزای�ش ارزش 1/85درصدی 
س�هام گروه گلدمن ساکس به واسطه سخنرانی جانت یلن باعث شد، 
ت�ا بازارهای امری�کا آخرین روز هفته را هر چند اندک اما با رش�د به 

پایان برسانند.

عه
جم

ب�ازار س�هام چین پس از تعطی�الت یک هفته ای روز دوش�نبه دوباره 
مورد توجه س�هام داران قرار گرفت و رشد خوبی را تجربه کرد. کاهش 
حساسیت بیش از حد فعاالن بازار به بخش مسکن و روی آوردن مجدد 
آن ها به بازار س�هام سبب افزایش تقاضا در این بخش گردید که رشد 

بازار سهام این کشور را به دنبال داشت.
افزایش قیمت نفت پس از نشس�ت کش�ورهای صادرکنن�ده نفت در 

اس�تانبول موجب بهبود سهام بخش انرژی گردید و رشد شاخص ها در 
منطقه یورو را سبب شد.

بازارهای س�هام ایاالت متحده امریکا به خاطر تصمیمات و جلس�ات 
پی در پی اعضای اوپک در طی چند روز اخیر که رش�د قیمت نفت را 
س�بب گردیده، همانند بازارهای س�هام اروپا و آسیا با افزایش تقاضا 

مواجه شدند.

به
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دو

ب�ازار س�هام در تایلند به دلیل ش�دت نگرانی ها در خصوص س�المت 
جس�می پادشاه این کشور، به صورت نزولی بسته شد و سایر بازارهای 
سهام در آسیا ناشی از احتمال افزایش نرخ بهره توسط مقامات فدرال 
رزرو که باعث خروج نقدینگی از این بازارها خواهد شد، در این روز با 

افت مواجه شدند.
به دنبال عرضه یکج�ا در معامالت نفت خام و کاهش ارزش آن، بخش 

انرژی در بازار سهام اروپا سقوط کرد و منجر به افت شاخص های مالی 
قاره سبز شد.

با س�خنرانی خان�م جانت یلن ریی�س ف�درال رزرو در بانک فدرال 
ایالت بوستون و اعالم آخرین سیاست این بانک در خصوص افزایش 
نرخ بهره تا آخر س�ال 2016، تقاضا برای س�هام در امریکا با افزایش 

روبرو شد.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/60/1-18,1380/0امریکا )داوجونز(

0/6-1/4-5,2140/0امریکا )نزدک(

0/44/5-7,0130/6لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,0251/70/83/1اروپا  )یورواستاک 50(

16,8560/50/02/0آسیا )نیکی 225(

با فوت پادشاه کش�ور تایلند طوالنی ترین پادشاهی جهان، ارزش پول 
این کشور 2درصد در مقابل دالر افت کرد و بازار سهام کشور مزبور نیز 
در طی این هفته 10درصد کاهش یافت. سایر بازارهای سهام در آسیا از 

جمله شاخص نیکی ژاپن متأثر از این کاهش با افت مواجه شدند.
با اعالم آمار ناامیدکننده در روز گذش�ته از داده های اقتصادی کش�ور 
چی�ن که پ�س از امری�کا بزرگترین اقتص�اد جهان به ش�مار می رود، 

بازارهای س�هام منطقه یورو با عرض یکجا مواجه ش�دند و باعث افت 
شاخص های این منطقه شدند.

به دلی�ل عصبانی�ت س�رمایه گذاران از اقدامات رییس ف�درال رزرو 
در خص�وص احتم�ال افزایش نرخ به�ره و همچنین اع�الم آمارهای 
ناامیدکنن�ده از اقتصاد چین، بازارهای س�هام ای�االت متحده امریکا 

افت کردند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/8-2/68-0/91-1/09یورو به دالر

6/26-1/93-0/43-1/219پوند به دالر

103/990/280/971/67دالر به ین

0/991/021/331/02دالر به فرانک سوئیس

0/7620/660/531/74دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/00/06/3-1,675آلومینیوم

2/4-2/2-0/8-4,675مس

2/05/5-1/5-2,010سرب

1/43/06/3-10,420نیکل

2/81/8-0/2-19,450قلع

2/81/9-2,2580/8روی

3250/00/00/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

3/65-1/63-0/47-2,099,475آلومینیوم

1/52-3/77-0/49-346,150مس

0/541/04-0/08-189,800سرب

0/052/08-0/11-360,096نیکل

0/110/432/15-456,275قلع

0/292/08-0/11-456,280روی

----شمش فوالد

فلزات گرانبها

4/5-0/5-0/6-1,251طالی نقدی

طال بورس کاالی 
4/2-0/20/3-1,255نیویورک 

7/9-8/5-17/52/9نقره

7/9-5/8-0/1-936پالتینیوم

4/0-7/2-6460/9پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR55/383/577/437/24 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
0/820/02/93-246چین

نفت 

0/21/117/0-50/35نفت خام پایه امریکا

0/20/013/2-51/95برنت

0/316/1-32,9901/7نفت خام توکیو

1/20/513/2-48/07نفت خام اوپک

1/82/711/1-3/28گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 *** )USD/bbl( 1/611/6-1/0-461/25گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

62/31/54/411/4

**** )USD/t( 0/811/4-0/8-156/73نفت کوره

149/360/80/82/2بنزین

0/49/6-43,2301/0نفت سفید

متانول و اوره

2500/00/00/0امریکاي شمالي

2930/00/00/0اروپا

2850/00/00/0 آسیا

1980/00/512/06اوره - 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
ZEW شاخص تمایالت اقتصادی کشور اتحادیه یورو طی ماه گذشته بررسی شده توسط مؤسسه

تراز تجاری طی ماه گذشته در چین، میلیارد
تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر

میزان موجودی نفت امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه
شاخص قیمت مصرف کننده در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته در چین، درصد

شاخص قیمت تولیدکننده در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته در چین، درصد
شاخص قیمت تولیدکننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد

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

زمان
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
12/3
278
246
4/9
1/9
0/1
0/3
0/6

87/9

پیش بینی
6/3
365
252
0/4
1/6

-0/4
0/2
0/6

92/1

قبلی
5/4
346
246
-3/0
1/3

-0/8
0/0

-0/2
91/2

تقویم اقتصادی )19 تا 25 مهر 1395- 10 تا 16 اکتبر 2016(

روند قیمت طال در هفته گذشته 

53/14

51/81 52/03

51/95

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

52/41
عدم قطعیِت تمایل همکاری روسیه 
با کش�ورهای صادرکنن�ده نفت و 
تردی�د این کش�ور در مش�ارکت 
نف�ت  تولی�د  کاه�ش  ط�رح  در 

اعالم ذخای�ر موجودی نفت 
خ�ام ایاالت متح�ده امریکا 
فراتر از انتظارات کارشناسان

ع�دم  احتم�ال  از  نگرانی ه�ا 
همکاری روس�یه با کشورهای 
صادرکنن�ده نف�ت و همچنین 
انتشار گزارش از سوی آژانس 

بین المللی انرژی

طال همچنان تحت تأثیر قدرت نمایی دالر در بازار ارز س�قوط می کند. در روز جمعه به واس�طه 
افزایش ارزش دالر در مقابل دیگر ارزهای معتبر جهان، طال بار دیگر با افت مواجه شد. این فلز 
زرد با افزایش 0/3درصدی در مجموع یک هفته توانست مقدار اندکی از زیان پنج درصدی هفته 

گذشته که بزرگترین کاهش هفتگی در طی سه سال اخیر به شمار می رود را جبران کند.

طال پس از ش�ش جلس�ه متوالی کاهش که بزرگترین کاهش در طی س�ه سال اخیر به شمار 
می رود، در روز دوشنبه روند نزولی خود را شکست و با اندکی رشد به کار خود پایان داد. هفته 
گذش�ته طال در شرایطی غیر منتظره پنج درصد افت کرد، اما در معامالت روز دوشنبه با روی 

آوردن سرمایه گذاران به دارایی های کم ریسک تقاضا برای این فلز گرانبها نیز افزایش یافت.

Mondayدوشنبه

ارزش پوند در روز سه ش�نبه به ش�دت در برابر دالر امریکا سقوط کرد. نگرانی های زیاد از 
عواقب برگزیت )خروج بریتانی�ا از اتحادیه یورو( منجر گردید، پوند انگلیس به پایین ترین 
سطح خود در چند دهه اخیر برسد و دالر نیز در برابر ارزهای دیگر به ارزش خود بیافزاید.

Tuesdayسه شنبه

با توجه به صورت جلس�ه منتشره، چند تن از اعضای صاحب رأی در کمیته سیاست گذاری 
فدرال رزرو اظهار داش�تند، افزایش نرخ بهره در این روزها امری ضروری اس�ت. اما کمیته 
سیاست گذاری تصمیم گرفت، تا ایجاد شواهد بیشتر برای ادامه پیشرفت در جهت اشتغال 
کامل و رشد سریع تورم صبر کند. علل ذکر شده فوق بهبود دالر را در بازار ارز سبب گردید 

و منجر به کاهش اندکی در ارزش طال شد.

Wednesdayچهارشنبه

پس از انتشار صورت جلسه نشست فدرال رزرو، دالر بعد از چند روز رشد در بازار ارز روند 
صعودی خود را شکس�ت و در مقابل سایر ارزهای معتبر تضعیف شد. بنابراین دارایی هایی 

که بر پایه دالر داد و ستد می شوند با افزایش قیمت مواجه شدند.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

توافق کش�ور عربس�تان ب�ا والدیمیر 
پوتین رییس جمهور روسیه در حاشیه 

نشست استانبول بر سر کاهش تولید

آژان�س  از س�وی  گ�زارش  انتش�ار 
بین المللی ان�رژی در خصوص تولید 
روزانه 33/64 میلیون بشکه نفت در 
ماه س�پتامبر توسط اوپک، به عنوان 

رکورد بیشترین تولید روزانه


