
انتخ��اِب نام��زد جمهوری خ��واه "دونال��د ترامپ" به ریاس��ت جمه��وری کش��ور آمریکا و انتش��ار گزارش 
افزای��ش تولی��د روزان��ه نف��ت خ��ام توس��ط اوپ��ک ب��ه بی��ش از 33/64 میلی��ون بش��که در م��اه اکتب��ر، 
مهم تری��ن اخب��ار ای��ن هفته می باش��د که باع��ث دگرگون��ی همه بازاره��ای مالی در سراس��ر جهان ش��د.

جهان در هفته ای که گذشت...
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انتخابات ریاس�ت جمهوری ایاالت متحده در این روز در حال برگزاری 
بود و به دلیل این که س�رمایه گذاران در انتظار مش�خص ش�دن نتیجه 
نهای�ی آن بودند، معامالت خود را به تعوی�ق انداختند که این موضوع، 

باعث نوسان اندک بازارهای سهام شد.
در اروپا نیز بازارهای سهام همانند آسیا در انتظار مشخص شدن نتایج 
نهایی انتخابات ریاست جهموری ایاالت متحده امریکا بودند و به همین 

دلیل ش�اخص های سهام با نوسان اندک اما در قیمت های مثبت در روز 
سه شنبه به کار خود پایان دادند.

در دو روز اخیر که پیش�تازی کلینتون در نظرسنجی ها به وضوح قابل 
رویت بود، نشان داد که با پیروزی وی در انتخابات، ارزش گذاری سهام 
توسط سرمایه گذاران با قیمت های باالتری انجام خواهد شد و همچنین 

این موضوع، در کوتاه مدت باعث رشد بازارهای سهام خواهد شد.

به
شن

سه 

س�هام در بازاره�ای نوظهور آس�یایی در آخرین روز هفت�ه به دلیل 
افزایش ب�ازده اوراق قرضه خزانه، با عرضه های غیر منتظره ای مواجه 

شد و بازارهای سهام را با افت همراه کرد.
در اروپا نیز همانند آسیا سهام در آخرین روز هفته با افت مواجه شد. 
کاهش ارزش س�هام ش�رکت های معدنی و افزایش ارزش پوند به افت 
بازار س�هام لندن کم�ک کردند و همه بازارهای س�هام اروپا از جمله 

استاکس یورو600 را تحت تأثیر خود قرار دادند.
بازارهای س�هام امری�کا در آخرین روز هفته عمدت�ًا با کاهش مواجه 
شدند. ش�اخص اس.اند.پی500 که از اول هفته فوق افزایش یافت و با 

اتمام انتخابات و پیروزی دونالد ترامپ در اواسط هفته قوت گرفت، در 
این روز به دلیل اصالح قیمتی کاهش یافت، ش�اخص صنعتی داوجونز 
هم چن�ان در رون�د صعودی حرک�ت کرد و به باالترین س�طح خود از 
بدو تأس�یس تا کنون رس�ید. اما در این میان شاخص ترکیبی نزدک 
که روز قبل برخالف دو ش�اخص یاد ش�ده در باال کاه�ش یافته بود، 
در این روز با افزایش همراه ش�د. در مجم�وع می توان گفت بازارهای 
س�هام امریکا هفته خوبی را س�پری کردند و ب�ا افزایش در این هفته 
به بهترین س�طحی که تا به حال تجربه کرده اند، نزدیک ش�دند و در 

مواردی بیشتر از آن را نیز تجربه کردند.

عه
جم

پلی�س ف�درال ای�االت متحده درب�اره محت�وای ایمیل ه�ای خانم 
کلینت�ون در روزهای اخیر تحقیقاتی انجام داده بود و به این نتیجه 
رسیده بود که اتهامات وارده بی اساس می باشد، اما با توجه به موج 
اعتراض�ات، پلیس فدرال بار دیگر به بی گناه بودن وی تأکید کرد و 
اظهار داش�ت هیچ گونه نکته مشکوکی در محتوای ایمیل ها که عدم 
صالحیت وی را برای ریاس�ت جمهوری امریکا نش�ان دهد، در این 

پیگیری ها و تحقیقات پیدا نکرده اس�ت.
در اولین روز هفته اخبار اعالم ش�ده از تبرئه ش�دن خانم کلینتون 
از اتهامات وارده باعث ش�د، اعتمادها ب�ه نفع وی برگردد و دوباره 

پیش�تازی خود را از دونال�د ترامپ در نظرس�نجی ها حفظ کند. به 
واس�طه خوش بینی که س�رمایه گذاران نس�بت به وی دارند و او را 
عامل ثبات در بازارها می دانند، بازارهای س�هام در اروپا نیز با رشد 

همراه ش�دند و به ارزش خود در این روز افزودند.
ب�ا اثب�ات بی گناه�ی وی در ای�ن روز به واس�طه تحقیق�ات انجام 
گرفته از س�وی پلیس ف�درال، امید فعاالن بازار و س�رمایه گذاران 
دوباره زنده ش�د و نقدینگی دوباره به س�مت دارایی های پرریسک 
بازگش�ت و در نهایت سبب رش�د غیرمنتظره ای دربازارهای سهام 

این کشور شد.

به
شن

دو

در این روز شمارش قسمتی از آرای انتخابات ریاست جمهوری ایاالت 
متحده نشان داد که ترامپ در نتایج واقعی انتخابات از کلینتون پیش 
افتاده اس�ت که این اتفاق نه تنها برخالف انتظارات س�رمایه گذاران 

بود، بلکه نظر همه مردم جهان را نیز به خود جلب کرد.
پیروزی ترامپ در بازارهای س�هام اروپا تأثیر متفاوتی نسبت به آسیا 

داشت و باعث رشد قابل مالحظه این بازارها در روز چهارشنبه شد.
بازارهای س�هام این کش�ور برخالف انتظارات به ط�ور قابل مالحظه 
رش�د کردند. با توجه به این که انتظارات، س�قوط بازارهای س�هام را 
در صورت انتخاب ش�دن ترامپ نش�ان می داد، ای�ن بازارها برخالف 

انتظارات ظاهر شدند و با رشد به کار خود پایان دادند.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

18,8480/225/374/14امریکا )داوجونز(

5,2370/543/790/46امریکا )نزدک(

3/55-1/440/55-6,730لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/562/541/85-3,030اروپا  )یورواستاک 50(

17,3750/182/783/58آسیا )نیکی 225(

بازارهای سهام آس�یا که به دلیل موفقیت دونالد ترامپ و عرضه های 
یکجا با افت ش�دیدی در روز چهارش�نبه مواجه شده بودند و قبل از 
سخنرانی وی بسته ش�دند، در روز پنج شنبه رشد قابل مالحظه ای را 

به ثبت رساندند.
س�رمایه گذاران تأثی�رات روی کار آم�دن دونالد ترام�پ را بر آینده 
بازارها تش�خیص داده اند، به طوری که بخش های بهداشت و درمان و 
فلزات گران بها که در ابتدای مشخص شدن پیروزی ترامپ با افزایش 

تقاضا مواجه ش�ده بودند، پس از س�خنرانی وی در پایان انتخابات با 
افت قابل مالحظه ای به کار خود پایان دادند.

بازارهای س�هام امریکا در دومی�ن روز بعد از انتخ�اب دونالد ترامپ 
ب�ه ریاس�ت جمهوری این کش�ور با رش�د همراه ش�دند. ب�ا انتخاب 
شدن ترامپ س�رمایه گذاران براساس تحلیل ها و پیش بینی های خود 
تغییراتی در پرتفوی  های خود انجام دادند و بازار در این روز معامالت 

پر حجمی را شاهد بود.
به

شن
ج 

پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/82-2/70-0/92-1/08یورو به دالر

1/2590/320/562/78پوند به دالر

0/173/422/83-106/65دالر به ین

0/9880/102/070/20دالر به فرانک سوئیس

0/26-1/56-0/79-0/755دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/411/343/13-1,745آلومینیوم

0/9311/1817/76-5,549مس

2,1551/324/566/68سرب

11,7102/2712/1613/69نیکل

0/490/479/83-21,400قلع

2/101/0210/36-2,472روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

1/000/11-0/23-2,111,650آلومینیوم

20/96-11/48-2/71-274,950مس

1/21-0/49-0/04-187,650سرب

364,4100/340/361/07نیکل

8/01-3,1001/645/26قلع

2/05-0/65-0/08-447,450روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

2/38-5/90-2/46-1,228طالی نقدی

طال بورس کاالی 
2/70-6/21-3/32-1,224نیویورک 

0/80-5/75-6/72-17/36نقره

5/410/85-3/08-945پالتینیوم

1/897/815/63-676پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR77/569/2427/6345/24 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
4126/7414/449/87چین

نفت 

13/94-1/50-2/80-43/41نفت خام پایه امریکا

13/99-1/82-2/38-44/75برنت

6/47-1/042/33-30,340نفت خام توکیو

11/23-42/671/840/05نفت خام اوپک

21/56-5/42-0/38-2/62گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 *** )USD/bbl( 12/66-2/63-3/10-407گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

56-1/2-8/4-7/3

**** )USD/t( 11/39-2/10-2/78-140نفت کوره

11/49-5/07-2/24-131بنزین

7/57-0/832/12-39,570نفت سفید

متانول و اوره

2500/000/000/00امریکاي شمالي

3190/000/008/87اروپا

3100/000/008/77 آسیا

2200/922/8012/24اوره - 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
تراز تجاری چین طی ماه گذشته، میلیون 

شاخص مدیران خرید کاخانه ها طی ماه گذشته در انگلیس، درصد
تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز صادر شده طی ماه گذشته در کاناد، درصد

خالصه گردش کار و فرصت های شغلی طی ماه گذشته در امریکا، میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده چین در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته، درصد

شاخص قیمت تولیدکننده چین در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته، درصد
میزان موجودی نفت خام امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه
تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا طی هفته گذشته، هزار نفر

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

زمان
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
325
0/6

-7/0
5/49
2/1
1/2
2/4
254
91/6

پیش بینی
366
0/.5
-5/6
5/67
2/1
0/9
1/3
267
87/4

قبلی
278
0/2
11/0

5/45
1/9
0/1

14/4
265
87/2

تقویم اقتصادی )17 تا 23 آبان 1395- 7 اکتبر تا 13 نوامبر 2016(

روند قیمت طال در هفته گذشته 
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بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

46/04 پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست 
جمهوری برخالف اکثر پیش بینی ها 
و افزای�ش ذخایر نفتی این کش�ور تولی�د  افزای�ش 

بش�که   240,000
در  خ�ام  نف�ت 
اع�الم  بناب�ر  روز 
اوپ�ک  س�ازمان 

افزای�ش تولی�د نف�ت خ�ام 
توس�ط س�ه کش�ور ایران و 
انتش�ار  و  نیجری�ه  و  لیب�ی 
گزارش اوپک مبنی بر تولید 
روزانه 33/64 میلیون بشکه 

در ماه اکتبر

قیمت طال در آخرین روز هفته برای پنجمین روز متوالی با افت شدیدی مواجه شد. به دلیل قوت 
گرفتن دوباره دالر در برابر ارزهای دیگر، استقبال سرمایه گذاران از دارایی های پرریسک از جمله 
بازارهای سهام و همچنین افزایش امیدها به احتمال باال بردن نرخ بهره امریکا توسط فدرال رزرو در 

ماه آینده، قیمت طال بیشترین کاهش خود را در طی سه سال اخیر تجربه کرد.

فعاالن بازار طال برخالف فعاالن بازارهای س�هام خواهان انتخاب ترامپ به ریاس�ت جمهوری 
امریکا هستند، چراکه وی باعث عدم ثبات در بازارهای سهام و خروج نقدینگی از این بازارها 

و گسیل شدن آن به سمت بازار طال خواهد شد.

Mondayدوشنبه

ارزش طال نیز همانند بازارهای سهام تحت تأثیر اخبار انتخابات، اما برخالف آن ها با افت به 
کار خود پایان داد. به گفته رییس گروه مدیریت ثروت "لیبرتاس" در حال حاضر طال از هیچ 
متغیری از جمله نرخ بهره و خط حمایت و مقاومت و یا هیچ تحلیل بنیادی و تکنیکالی تأثیر 

نمی پذیرد و همه چشم ها به اخبار و نتایج انتخابات کشور امریکا می باشد.

Tuesdayسه شنبه

فلز زرد به دلیل افزایش احتمال پیروزی ترامپ روز کاماًل متفاوتی را سپری کرد و در نهایت 
علی رغم پیروزی ترامپ قیمت آن افت کرد. برخالف اکثر تحلیل گران و س�رمایه گذاران که 
پیش بینی کرده بودند، با انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری امریکا قیمت فلز زرد به عنوان 
ی�ک دارایی کم ریس�ک افزایش خواهد یاف�ت، قیمت آن در ای�ن روز نزدیک به یک درصد 

کاهش یافت و به نرخ 1,273/5 دالر در هر اونس رسید.

Wednesdayچهارشنبه

به دلیل تقویت دالر و همچنین رش�د بازارهای سهام برای دومین روز متوالی پس از انتخاب 
ترامپ به ریاست جمهوری، قیمت طال به طور غیر منتظره ای در این روز کاهش یافت. با تقویت 
و افزایش ارزش دالر در بازار ارز مقابل ش�ش ارز معتبر جهان، فلزات تحت فش�ار عرضه قرار 

گرفتند و فلز زرد نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

وقوع زلزله در اواخر روز یک ش�نبه در 
ش�هرهای "کوش�ینگ" و "اوکالهم�ا" 

،مرکز ذخایر نفتی کشور ژاپن

جمه�وری  ریاس�ت  انتخاب�ات 
ایاالت متحده امریکا و پیش�تازی 

کلینتون در آخرین نظرس�نجی ها


