
مهم ترین اخبار و رویدادهایی که موجب جهت دار شدن بازارهای سهام، کاال و انرژی در این هفته شد، بهبود نسبی 
اوضاع اقتصادی دولت امریکا بود که در کنار سخنرانی خانم "یلن" رییس فدرال رزرو باعث رشد قابل توجه ارزش 
دالر شد و در سیزده سال اخیر بی سابقه بود. همین عامل نیز همه بازارها به ویژه بازار طال را دگرگون ساخت.

جهان در هفته ای که گذشت...
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بازارهای س�هام آس�یا در این روز نوسان زیادی نداش�تند و با اندکی 
تغییر به کار خود پایان دادند. اما ارزهای اکثر کش�ورهای آس�یایی از 
جمله ین، باِت تایلند و دالر تایوان در این روز رش�د کردند و تأثیرات 

متفاوتی در بازارهای سهام کشور خود گذاشتند.
افزای�ش قیمت نفت در این روز پس از افت ح�دوداً یک ماهه، موجب 
ق�وت گرفتن دوباره بخش انرژی در این بازارها ش�د که به س�بب آن 

ش�اخص یورو استاکس 0/3درصد رشد کرد و به سطح 339/16 واحد 
دس�ت یافت. بازارهای س�هام ایاالت متحده امریکا پ�س از انتخابات 
ریاس�ت جمه�وری ای�ن کش�ور همچن�ان در روند صع�ودی حرکت 
می کنند. به طوری که ش�اخص صنعتی داوجونز با وجود این که رکورد 
جدیدی در روز پنج ش�نبه به ثبت رس�انده بود، دوباره در جهت رشد 

حرکت کرد و به سطوح باالتری دست یافت.

به
شن

سه 

ب�ا توجه به اع�ام داده های اقتص�ادی امیدوارکننده ای�االت متحده 
امریکا در روز پنج ش�نبه، ش�اخص دالر در ب�ازار ارز افزایش یافت و 
ارزش این واحد پولی، قدرتمندتر از پیش ش�د. تضعیف ارزهای دیگر 
در مقابل دالر باعث ش�د، ش�رکت هایی ک�ه در عرصه های بین المللی 
فعالیت می کنند و تراز تجاری مثبتی دارند )صادرات آن ها بیش�تر از 
واردات شان است(، از این امر منتفع گردند و این موضوع، باعث رشد 

بازارهای سهام شد.
بازارهای س�هام اروپا برخاف ش�اخص های آسیا در آخرین روز هفته 

با افت مواجه ش�دند. افزایش ارزش دالر که تأثیر مثبتی در بازارهای 
س�هام آسیا داش�ت، در بازارهای سهام اروپا متضاد عمل کرد و باعث 

افت این بازارها شد.
اع�ام آمارهای اقتصادی فراتر از انتظارات در کش�ور امریکا از جمله 
کاهش تع�داد مدعیان بیمه بیکاری و افزایش درخواس�ت کننده های 
مجوز س�اخت مسکن که نش�ان از بهبود ش�رایط اقتصاد این کشور 
دارد، موج�ب تقوی�ت دالر امریکا در بازار ارز ش�د و همین عامل نیز 

بازارهای سهام را با افت مواجه کرد.

عه
جم

اکثر بازارهای س�هام آسیا در اولین روز هفته با افت مواجه شدند، اما 
بازار س�هام ژاپن برخاف آن ها با رش�د همراه ش�د. با توجه به اعام 
آم�ار امیدوارکننده داده های اقتصادی کش�ور ژاپن در روز دوش�نبه، 
ارزش ین در مقاب�ل ارزهای دیگر به طور غیرمنتظره ای کاهش یافت. 
شاخص تولید ناخالص داخلی این کشور در روز قبل اعام شد که برای 
س�ه ماهه سوم 0/5درصد رشد را نشان می داد، در حالی که برای دوره 

مشابه قبلی 0/2درصد رشد کرده بود.
بازاره�ای س�هام در اروپا به دلیل اف�ت ارزش یورو، هفت�ه را با روند 

صعودی شروع کرده بودند. زیرا کاهش ارزش یورو به نفع شرکت هایی 
اس�ت که در عرصه بین المللی فعالیت می کنند و به همین دلیل ارزش 

آنها نیز افزایش یافت و بازار را در مسیر صعود قرار داد.
با اش�اره به س�خنرانی دونالد ترامپ که باعث رشد بازارهای سهام 
ای�االت متحده امریکا ش�ده بود، به نظر می رس�د س�رمایه گذاران 
منتظر شفاف س�ازی بیش�تری از برنامه های سیاس�ی وی هستند و 
تنها یک س�خنرانی را عامل قابل ات�کا در تصمیم گیری برای انجام 

معامله نمی دانند.

به
شن

دو

بازارهای س�هام آسیا به دلیل افزایش ارزش سهام مالی در این روز با 
رش�د به کار خود پایان دادند. با توجه به س�وددهی و اوضاع مناسب 
س�هام در ایاالت متحده، ارزش سهام ش�رکت های مالی در آسیا نیز 

رشد کردند.
اف�ت ارزش س�هام ش�رکت های خرده فروش�ی آنای�ن، از جمل�ه 
ش�رکت های "پی.ال.سی" در انگلس�تان و "کمیکال" در آلمان باعث 
شدند، ارزش همه شرکت های حاضر در این بخش کاهش یابد. اما این 

تنها کاهش بازارهای س�هام اروپا نبود، بلکه افت قیمت نفت خام در 
بازارهای جهانی نیز باعث افت بخش انرژی ش�د و در نهایت میانگین 

بازار سهام در اروپا را با افت مواجه کرد.
بازارهای س�هام ایاالت متحده در این روز با اف�ت اندکی به کار خود 
پای�ان دادند. ش�اخص میانگی�ن صنعتی داوجونز که بع�د از پیروزی 
ترامپ در انتخابات هفته گذش�ته روند صعودی در پیش گرفته بود و 

به باالترین سطح خود رسیده بود، در این روز متوقف شد.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/190/113/98-18,868امریکا )داوجونز(

0/221/621/24-5,322امریکا )نزدک(

3/48-0/280/68-6,776لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/85-0/30-0/69-3,021اروپا  )یورواستاک 50(

17,9670/583/414/55آسیا )نیکی 225(

بازارهای س�هام آس�یا در این روز کم نوسان معامله ش�دند و تنها به 
دلیل سقوط قیمت نفت در روز قبل، تحت تأثیر قرار گرفتند و قبل از 
اعام آمارهای اقتصادی امیدوارکننده کشور امریکا و همچنین پیش 
از س�خنرانی خانم "جانت یلن" رییس فدرال رزرو در رابطه با اوضاع 
اقتصادی این کش�ور برای کنگره در اواخر این روز، با رش�د اندکی در 
روز پنج ش�نبه به کار خ�ود پایان دادند. بازار س�هام اروپا در این روز 

افزایش یافت و به باالترین س�طح خود در سه هفته اخیر نزدیک شد. 
اصاح قیمتی سهام بخش های انرژی در رنج های مثبت، بازار سهام را 
تقویت کرد. اعام آمارهای اقتصادی امیدوارکننده این کشور از جمله 
کاهش تعداد مدعیان بیمه بیکاری و افزایش شروع به ساخت خانه های 
جدید که نه تنها بهبود اوضاع اقتصادی کش�ور را بیان می کنند، بلکه 

سبب رشد و تقویت نسبی بازارهای سهام کشور مزبور نیز شدند.
به

شن
ج 

پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

3/49-2/78-0/94-1/05یورو به دالر

1/990/90-0/56-1/234پوند به دالر

110/910/723/996/85دالر به ین

1/010/302/231/71دالر به فرانک سوئیس

3/55-2/91-0/95-0/733دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2/923/86-1,6940/36آلومینیوم

2/2716/10-1/31-5,423مس

0/609/01-2/01-2,142سرب

4/019/98-11,2400/31نیکل

5/611/38-20,2000/00قلع

2,5400/282/7510/05روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

2,163,5000/162/462/51آلومینیوم

26/45-6/21-257,8750/89مس

1/22-0/010/23-188,075سرب

365,8740/010/401/27نیکل

3,1901/272/907/41قلع

2/17-0/41-0/08-445,600روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

4/58-1/63-0/66-1,208طالی نقدی

طال بورس کاالی 
4/65-1/23-0/66-1,209نیویورک 

5/64-4/61-0/72-16/56نقره

1/28-2/43-1/28-922پالتینیوم

0/417/2516/19-725پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR66/68-1/51-14/0321/06 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
5/344/00-1/27-390چین

نفت 

10/15-45/690/595/25نفت خام پایه امریکا

9/50-46/860/804/72برنت

2/91-31,6801/184/42نفت خام توکیو

12/70-0/160/37-42/83نفت خام اوپک

5/02-2/845/198/40گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 *** )USD/bbl( 8/82-4240/244/18گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

550/2-1/5-11/6

**** )USD/t( 7/01-1460/694/29نفت کوره

12/42-1340/002/29بنزین

5/23-40,7800/543/06نفت سفید

متانول و اوره

2500/000/000/00اروپا

3190/000/008/87امریکاي شمالي

3100/000/008/77آسیا

2341/746/3619/39اوره 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
اعام شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در چین، درصد

اعام شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در امریکا، درصد
اعام شاخص قیمت تولیدکننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد

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

اعام شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد
اعام شاخص تولیدات ایالت فیادلفیا امریکا طی ماه گذشته

اعام تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزارنفر
اعام تعداد ساختمان های جدید مسکونی ساخته شده در ماه گذشته در امریکا، میلیون

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

واقعی
6/1
0/8
0/0
0/0

1/23
0/4
7/6
235
1/32

پیش بینی
6/2
0/6
0/3
0/2
1/19
0/4
8/1
257
1/16

قبلی
6/1
1/0
0/3
-0/2
1/23
0/3
9/7
254
1/05

تقویم اقتصادی )24 تا 30 آبان 1395- 14 اکتبر تا 20 نوامبر 2016(

روند قیمت طال در هفته گذشته 
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موجودی  توجه  بل  قا یش  فزا ا
مری�کا ا نفت�ی  ی�ر  ذخا س�رمایه گذاران  نگران�ی 

نس�بت ب�ه رعای�ت مفاد 
از  نف�ت  فری�ز  تواف�ق 
اعض�اء تک ت�ک  س�وی 

انرژی روس�یه  موافقت وزیر 
و  تولی�د  کاه�ش  ط�رح  از 
خوش بینی وزرای انرژی اکثر 
کش�ورهای عض�و اوپ�ک به 

نشست اواخر این ماه

فلز طا که به عنوان یک دارایی کم ریسک از اوایل پیروزی دونالد ترامپ روند نزولی را در پیش 
گرفته بود، با افزایش ارزش دالر همچنان به روند کاهشی خود ادامه داد و این هفته را نیز با افت 

به پایان رساند.

قیمت این دارایی کم ریس�ک از زمان پیش�تازی خانم "کلینتون" در نظرس�نجی ها و سپس 
سخنرانی "دونالد ترامپ" پس از پیروزی در انتخابات و حال نیز با قدرت نمایی دالر در تقابل 

با دیگر ارزها، همچنان در قیمت های منفی معامله می شود.

Mondayدوشنبه

پی�روزی دونال�د ترامپ در انتخابات ریاس�ت جمه�وری و افزای�ش ارزش دالر و همچنین 
افزایش بازدهی اوراق قرضه باعث ش�ده بود، نقدینگی به سمت دارایی های پرریسک سوق 
داده ش�ود و تقاضا برای داراریی های کم ریسک از جمله طا با افت مواجه گردد. اما با توقف 
روند افزایش�ی بازده�ی اوراق قرضه و همچنی�ن توقف قدرت نمایی دالر، ب�ازار دارایی های 

کم ریسک رونق گرفت.

Tuesdayسه شنبه

فل�ز زرد همچن�ان در مدار نزولی به کار خود ادامه می دهد. با افزایش ش�اخص دالر ایاالت 
متح�ده در روزه�ای اخی�ر، ارزش این ارز به میزانی رس�ید که در طی س�یزده س�ال اخیر 

بی سابقه بود و همین علت نیز باعث افت فلز زرد در بازار فلزات گرانبها شد.

Wednesdayچهارشنبه

رییس فدرال رزرو خانم "جانت یلن" با اظهارات خود در کنفرانس روز پنج شنبه که هم زمان 
با اعام آمارهای اقتصادی امیدوارکننده نیز بود، احتمال ها را در رابطه با افزایش نرخ بهره در 
ماه دس�امبر تقویت کرد و انتظارات سرمایه گذاران بازارهای جهانی را در رابطه با این موضوع 

بهبود بخشید.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

از  س�رمایه گذاران  نگران�ی 
ناتوانی اوپک در پیاده سازی 
سیاس�ت کاه�ش تولی�د به 
دلی�ل افزای�ش تولی�د این 

سازمان در ماه گذشته

تاش های جدی اعضای س�ازمان 
برای  نفت  صادرکننده  کشورهای 
تولید  کاهش  طرح  کردن  اجرایی 

نفت خام


