
کاهش ارزش دالر پس از چند ماه در اوج بودن و همچنین افزایش ارزش پوند پس از بیشترین افت خود در طی 
سه دهه اخیر، از جمله خبرهای مهم این هفته بود که موجب رشد ارزش طال پس از دو هفته افت شد. در اواسط 
هفته اعالم کاهش غیرمنتظره موجودی ذخایر نفت خام امریکا و گزارش های عملکرد فصلی شرکت های بزرگ 
و اعالم مطابق با انتظاراِت شاخص تولید ناخالص داخلی کشور چین، موجب دگرگونی در بازارهای سهام شد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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با توجه به اعالم آمار امیدوارکننده از داده های اقتصادی کشور چین در 
این روز که به صورت کاماًل دقیق مطابق با پیش بینی های اقتصاددانان 

به وقوع پیوست، شاخص های سهام در آسیا رشد یافتند.
افزای�ش قیمت فلزات صنعتی و نفت خ�ام در بازار کاال باعث افزایش 
ارزش ش�رکت هایی ش�د که در این زمینه فعالی�ت می کنند. فلز مس 
با توج�ه به کاهش دالر پس از هفت ماه در اوج بودن، رش�د خوبی را 
تجربه کرد. فلزات دیگر از جمله طال نیز به دلیل تضعیف دالر در مقابل 

سایر ارزهای معتبر، افزایش یافتند و باعث افزایش ارزش شرکت های 
مربوط، همانند شرکت های معدنی شدند.

گزارش ه�ای فصلی فراتر از انتظار س�رمایه گذاران برخی ش�رکت ها 
از جمله ش�رکت گلدمن س�اکس، یونایتد هیلت و نت فلیکس باعث 
برگش�ت بازار از روند نزولی ش�د. در همین ح�ال، آمارهای اقتصادی 
دول�ت امریکا ک�ه مطابق با انتظارات ظاهر ش�د، از دیگر علل رش�د 

بازارهای سهام این کشور بود.

به
شن

سه 

بازار س�هام ژاپن در اوایل جلسه معامالتی رشد کرده بود که به دلیل 
افزایش ارزش دالر در مقابل سایر ارزهای معتبر و زلزله 6/6 ریشتری 

رخ داده در غرب این کشور، در نهایت با افت به کار خود پایان داد.
س�رمایه گذاران در پیش بینی های خود برای درآمد شرکت های بزرگ 
تغییر سیاس�ت های پولی از س�وی بانک مرکزی اروپ�ا را لحاظ کرده 
بودند که مسلمًا نتایج حاصله از آن بر تصمیم گیری آن ها در خصوص 
خری�د و ف�روش نیز مؤثر بوده اس�ت، اما با توجه ب�ه اظهارات رییس 
بان�ک مرکزی اروپا، فعاالن بازار آگاه ش�دند که این بانک قصد تغییر 

سیاست های پولی خود را حداقل تا آخر ماه دسامبر نخواهند داشت.
بازار سهام آمریکا در آخرین روز کاری هفته، روز متفاوتی را سپری 
ک�رد؛ به طوری که ش�اخص داوجونز کاهش یافت، ش�اخص اس.اند.
پی500 ثابت ماند و ش�اخص نزدک با افزایش قابل مالحظه ای همراه 
ش�د. اما برخالف هفته گذش�ته هر س�ه ش�اخص، به ویژه نزدک در 
این هفته س�ود مناسبی عاید س�هام داران کردند. اعالم درآمدهای 
ش�رکت های ب�زرگ در روزهای معامالت�ی اخیر باع�ث ایجاد چنین 

شرایطی شد.

عه
جم

در کش�ور ژاپن شهردار جدید انتخاب شده برای شهر توکیو به دلیل 
مضرات تولید برق هسته ای، مخالف با استفاده از این تکنولوژی برای 
تولید برق می باش�د. به همین دلیل سهام شرکت های حاضر در بخش 
تولید سرویس های جانبِی برق به طور قابل مالحظه ای کاهش یافتند. 
ام�ا از س�وی دیگر رییس بان�ک مرکزی ژاپن در روز دوش�نبه اظهار 
داشت، در صورت لزوم، این بانک برای حفظ روند تورم، سیاست خود 
را تغییر خواهد داد. با اعالم این خبر بازار سهام ژاپن روند نزولی خود 

را شکست و در پایان با 0/3درصد مثبت به معامالت خود پایان داد.
یکی از علل افت بازارهای منطقه یورو، کاهش قیمت نفت خام بود که 

باعث تزلزل در صنعت انرژی شد.
س�رمایه گذاران به دلیل خطر افزای�ش تورم و همچنین کاهش قیمت 
نف�ت، موضع تدافع�ی در انجام معام�الت خود اتخ�اذ کردند که این 
موض�وع، موجب افت قیمت س�هام و کاهش حج�م معامالت در این 

روز شد.

به
شن

دو

در پ�ی اع�الم داده ه�ای اقتصادی کش�ور چین ک�ه دقیق�اً مطابق با 
پیش بینی ه�ای اقتصاددان به وقوع پیوس�ته، بازارهای س�هام در این 
منطقه با رش�د همراه ش�دند. با توجه به پیش بینی ه�ای انجام گرفته 
و منتشر ش�ده از منابع رسمی امریکا، رش�د اقتصادی کشور چین به 

عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، 6/7درصد بزرگتر شده است.
بازارهای س�هام اروپا پس از یک جلس�ه معامالت�ی متالطم در روز 
چهارش�نبه ب�ه دلیل افزایش قیم�ت نفت که منجر ب�ه بهبود بخش 

ان�رژی در این بازارها گردید، در رنج های مثبت معامله ش�دند و در 
نهایت با اندک کس�ب س�ودی ک�ه عاید س�هام داران کردند، به کار 

خود پایان دادند.
ع�الوه بر تأثیر افزایش ارزش قابل مالحظه در قیمت نفت خام، مطالب 
منتش�ر ش�ده در کتاب بِژ فدرال رزرو نیز که نش�ان دهنده استحکام 
نسبتاً معقول اقتصاد کش�ور امریکا بود، موجب بهبود بازارهای سهام 

این کشور شد.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/6-18,1460/00/0امریکا )داوجونز(

0/9-5,2570/30/8امریکا )نزدک(

0/10/11/5-7,020لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,0780/01/81/5اروپا  )یورواستاک 50(

0/32/02/6-17,185آسیا )نیکی 225(

ب�ا توجه ب�ه رش�د غیرمنتظره قیم�ت نفت خام در معامالت ش�ب 
گذش�ته ای�ن کاالی اس�تراتژیک و همچنی�ن پی�روزی هی�الری 
کلینت�ون نام�زد ح�زب دموک�رات در س�ومین و آخری�ن مناظره 
نامزدهای ریاس�ت جمهوری، بازارهای س�هام در آسیا رشد خوبی 

را تجربه کردند.
پ�س از اظهارات ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا در خصوص 

اتخ�اذ تصمی�م کلیدی در جلس�ه بعدی که در ماه دس�امبر برگزار 
خواهد ش�د، بازارهای اروپایی با افزایش تقاضا مواجه ش�دند.

پیش بین�ی درآم�د ناامیدکننده از ش�رکت بزرگ�ی همانند آی.بی 
نس�بت به خوش بینی در خصوص درآمد ش�رکت های اکس�پرس و 
دویچ�ه لوفتانزا توس�ط معامله گران مهم تر ارزیاب�ی گردید و تأثیر 

منفی آن موجب افت ارزش س�هام در همه بخش ها ش�د.
به

شن
ج 

پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

3/57-0/92-0/91-1/08یورو به دالر

5/62-0/160/33-1/22پوند به دالر

0/192/67-0/1-103/8دالر به ین

0/990/10/32/37دالر به فرانک سوئیس

0/26-0/26-0/26-0/76دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/7-3/0-1,6251/8آلومینیوم

4/4-0/9-0/4-4,635مس

0/50/5-2,0001/8سرب

2/42/7-1/1-10,170نیکل

19,9250/62/41/4قلع

0/7-1/10/1-2,261روی

3250/00/00/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

2,147,3501/742/280/65آلومینیوم

3/340/770/22-348,575مس

0/78-0/04-0/35-189,725سرب

362,8260/210/762/72نیکل

0/262/47-0/08-455,100قلع

456,2800/210/02/72روی

----شمش فوالد

فلزات گرانبها

5/4-1,2660/01/2طالی نقدی

طال بورس کاالی 
5/4-1,2680/11/0نیویورک 

12/3-17/50/10/3نقره

11/4-0/2-9340/0پالتینیوم

11/1-3/2-1/3-624پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR55/48-0/570/188/61 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
4/0-6/49-1/64-360چین

نفت 

50/850/81/014/3نفت خام پایه امریکا

0/313/2-51/780/8برنت

1/313/0-1/9-32,630نفت خام توکیو

1/20/916/8-48/51نفت خام اوپک

8/71/4-4/8-2/99گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 *** )USD/bbl( 4650/40/811/6گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

61/80/0-0/812/4

**** )USD/t( 1560/80/411/4نفت کوره

1492/82/42/2بنزین

0/49/6-1/4-43,650نفت سفید

متانول و اوره

2500/00/00/0امریکاي شمالي

2930/00/00/0اروپا

2850/00/00/0 آسیا

2060/984/045/1اوره - 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 تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در امریکا، درصد

شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در انگلیس، درصد
شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد

شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در چین، درصد
تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز صادر شده طی ماه گذشته در امریکا، میلیون

موجودی نفت خام طی ماه گذشته در امریکا، میلیون بشکه
شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا طی ماه گذشته

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

زمان
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

واقعی
0/1
1/0
0/3
6/1

1/23
-5/2
9/7
260

5/47

پیش بینی
0/3
0/9
0/3
6/4
1/17
2/2
5/2
251

5/36

قبلی
-0/5
0/6
0/2
6/3
1/15
4/9
12/8
247
5/30

تقویم اقتصادی )26 مهر تا 2 آبان 1395- 17 تا 23 اکتبر 2016(

روند قیمت طال در هفته گذشته 
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کااهش 5/2 میلیون بشکه ای ذخایر 
نفت خام بزرگترین واردکننده نفت 
جهان )امریکا( برخالف پیش بینی 
افزای�ش 2/2 میلی�ون بش�که ای

اصالح قیمتی روند صعودِی 
دلی�ل  ب�ه  قب�ل  روز  دو 
کاهش ذخای�ر نفتی امریکا

انتظ�ار تولیدکنن�دگان عمده 
نفت خام از رشد جهانی قیمت 

این کاال به واسطه تولید کم

عدم قطعیت در نتیجه انتخابات ایاالت متحده امریکا و همچنین به تأخیر انداختن افزایش نرخ 
بهره از سوی مقامات بانک فدرال رزرو این کشور، نقدینگی را به سمت سرمایه گذاری در فلز زرد 
سوق داد و علی رغم افزایش ارزش دالر در بازار ارز، طال نیز در بازار کاال با افزایش تقاضا مواجه 

گردید و برای چهارمین روز در این هفته با رشد همراه شد.

قیمت طال در روز دو ش�نبه با رشد همراه بود. تضعیف ارزش دالر پس از چند ماه قدرت نمایی 
و افزایش ارزش پوند پس از بیش�ترین کاهش خود در طی س�ه دهه اخیر باعث ش�د، این فلز 
گرانبها در طی دو هفته اخیر به روند نزولی پایان دهد و بیشترین افزایش خود را در مدت یاد 

شده به ثبت برساند.

Mondayدوشنبه

نشانه هایی از رشد تورم که تمایل به حمایت از قیمت طال دارد، باعث ایجاد معامالت با روند 
صعودی در قیمت فلزات ش�د. آمارهای اقتصادی ایاالت متحده نش�ان داد، ش�اخص قیمت 
مصرف کننده در راس�تای پیش بینی صورت گرفته توس�ط اقتصاددانان در نظرسنجی مارکت 
واچ، 0/3درصد با رش�د مواجه گردید که به همراه اف�ت ارزش دالر موجب افزایش قیمت طال 

در معامالت این روز شد.

Tuesdayسه شنبه

طال برای س�ومین جلس�ه معامالتی در این هفته با رش�د همراه شد و از باالترین رشد خود 
در طی دو هفته اخیر عبور کرد. ش�رایط اقتصادی کشور امریکا که در کتاب بژ عنوان شده 
اس�ت، حاکی از رش�د متوسط بخش هایی از اقتصاد این کش�ور می باشد. اما علی رغم وجود 
عواملی که می بایس�ت موجب بهبود ارزش دالر در بازارهای جهانی می ش�د، دالر مجدداً با 

افت همراه شد و این عامل، فرصتی برای رشد دارایی های دالری از جمله طال ایجاد کرد.

Wednesdayچهارشنبه

طال پس از س�ه جلسه متوالی رش�د، در این روز با افت مواجه شد. به دلیل افزایش دوباره 
ارزش دالر در مقابل پوند انگلیس در ش�بی که بانک مرکزی اروپا تصمیم به عدم تغییر در 

سیاست های پولی خود گرفت، طال روند صعودی خود را شکست و با افت همراه شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزای�ش تعداد س�کوهای حف�اری در 
ای�االت متح�ده و همچنی�ن افزای�ش 
میزان تولید این کاالی اس�تراتژیک از 

سوی تولیدکنندگان عمده

بش�که ای  میلی�ون   3/8 کاه�ش 
نف�ت خام کش�ور امریکا ب�ا توجه 
به انتشار گزارش از سوی مؤسسه 
نفت این کشور به تاریخ منتهی به 

چهارده اکتبر


