
بازاره��ای مال��ی جه��ان در ای��ن هفت��ه ش��اهد اخب��ار و رویداده��ای بااهمیت��ی نبودن��د. ام��ا ب��ازار نفت با 
توج��ه ب��ه نشس��تی ک��ه اعض��ای اوپ��ک در س��ی نوامب��ر در وی��ن برگ��زار خواهند ک��رد، نوس��ان زیادی 
را تجرب��ه ک��رد. اع��ام آماره��ای اقتص��ادی امیدوارکنن��ده از س��وی کش��ور امری��کا نی��ز ک��ه باع��ث 
تقوی��ت دالر ش��د، ب��ازار س��هام امری��کا را بهب��ود بخش��ید، در عی��ن ح��ال ب��ازار طا ب��ا افت هم��راه بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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بازارهای سهام آس�یا در این روز به طور گسترده ای افزایش یافتند. به 
دلیل افزای�ش قیمت های جهانی نفت که ناش�ی از احتمال زیاد توافق 
کش�ورهای اصلی تولیدکننده ب�رای کاهش تولید می باش�د، بازارهای 
آسیایی رشد کردند که در این میان بازارهای استرالیا با افزایش در این 

روز به باالترین سطح خود در یک ماه اخیر رسیدند.
بازارهای س�هام اروپا با اندکی افزایش در این روز بس�ته شدند. انتشار 
خبر جعلی از شرکت فرانسوی "وینسی اس.ای" باعث افت بازار سهام 
در اوایل جلسه معامالتی شده بود، اما رشد ارزش شرکت های معدنی از 

جمله "روتورک پی.ال.سی" که با سیزده درصد رشد همراه بود، از افت 
بیش از حد بازارهای سهام در اروپا جلوگیری کرد.

بازارهای س�هام ایاالت متحده امریکا در این روز دوباره با رش�د همراه 
ش�دند و همچنان رکوردهای باالتری را پس از پی�روزی دونالد ترامپ 
تا کنون به ثبت می رس�انند. بنا به گفته تحلیل گران و کارشناسان این 
حوزه، بازارهای سهام موانع رشد خود را که ناشی از نگرانی و ترس روانی 
به دلیل ریسک سیاسی حاکم با پیروزی ترامپ بود، پشت سر گذاشته 

و سرمایه گذاران را به سمت ریسک پذیری بیشتری فراخواندند.

به
شن

سه 

بازارهای س�هام آس�یا در آخرین روز هفته به طور گس�ترده ای رش�د 
کردند. در این میان بازار س�هام کش�ور ژاپن که برخالف اکثر بازارهای 
آس�یایی در روز پنج ش�نبه رش�د کرده بود، با رش�د در روز جمعه به 

باالترین سطح خود در طی ده ماه گذشته دست یافت.
بازارهای س�هام اروپا در آخرین روز هفته با رش�د ب�ه کار خود پایان 
دادند. افزایش ارزش س�هام شرکت های بهداشتی و درمانی به میزانی 
ب�ود که ش�اخص یورو اس�تاکس600 را بهبود بخش�ید و حتی کاهش 

ارزش بخش های مالی و نفت و گاز نیز نتوانس�ت مانع رشد بازار سهام 
اروپا شود.

بازارهای س�هام ایاالت متحده امریکا دوباره رش�د کردند و توانستند 
رکوردهای جدیدی را به ثبت رس�اندند. در این روز با توجه به افزایش 
ارزش سهام شرکت های با بتای تدافعی و همچنین به دلیل خوش بینی 
که از آینده بازارهای سهام در افکار سرمایه گذاران به وجود آمده است 

بعد از یک روز تعطیلی، با رشد متوسطی همراه شدند.

عه
جم

به دلیل تضعیف دالر در مقابل ارزهای معتبر کش�ورهای دیگر و یا از 
نگاه�ی دیگر، تقوی�ت ارزهای دیگر در تقابل با دالر، س�رمایه گذاران 
س�رمایه خود را از دالر خارج کردند و به بازارهای س�هام و یا کاال در 

کشورهای دیگر روی آوردند.
افزایش قیمت نفت در این روز سبب رشد بخش انرژی و تضعیف ارزش 
دالر س�بب رشد قیمت کاالها شد و ارزش سهام شرکت های معدنی را 
ارتقا داد. به واس�طه افزایش ارزش دو بخش یاد ش�ده، ش�اخص های 
س�هام در اروپ�ا بهبود یافتن�د و حتی اف�ت ارزش س�هام بانک های 

ایتالیایی و ش�رکت های پی.ال.سی در انگلس�تان نیز نتوانستند مانع 
رشد آن ها شوند.

در ایاالت متحده امریکا بازارهای سهام همانند بازارهای سهام آسیا و 
اروپا هفته را پرقدرت ش�روع کردند. در این روز با افزایش قیمت های 
جهان�ی نف�ت خام و کاه�ش ارزش دالر پس از مدت ه�ا قدرت نمایی، 
ش�اخص های سهام امریکا افزایش قابل مالحظه ای را به ثبت رساندند 
و هر سه ش�اخص معروف این کشور در حوزه سهام به باالترین سطح 

خود رسیدند.

به
شن

دو

بازاره�ای س�هام آس�یا در رنج ه�ای قیمت�ی مثبت معامله ش�دند. 
در کش�ور امری�کا به دلیل افزای�ش ارزش دالر در روزه�ای اخیر و 
رس�یدن آن به باالترین س�طح خود در سیزده س�ال گذشته، بازار 
طال با افت چش�م گیری مواجه ش�د، اما بازارهای س�هام این کشور 
با رش�د قابل توجه ای همراه ش�دند و هر سه ش�اخص سهام کشور 
مزبور به باالترین س�طح خود دس�ت یافتند. بازارهای آس�یا نیز که 
پس از اتمام کار بازارهای امریکا ش�روع به کار می کنند، تحت تأثیر 
آن ها قرار گرفتند و با رش�د متوس�طی همراه شدند.بازارهای سهام 
اروپ�ا پس از چند روز رش�د، با اصالح همراه ش�دند و در این روز با 

اندک�ی افت به کار خود پایان دادند. اکثر بخش های این بازار با افت 
مواجه ش�دند، اما بخش عمده کاهش آن ناش�ی از افت ارزش سهام 

ش�رکت های مالی و بانک ها بود.
با توجه به رش�د بی س�ابقه ارزش دالر در هفته های اخیر به واس�طه 
عوامل�ی همچ�ون احتمال افزای�ش نرخ به�ره، آماره�ای اقتصادی 
امیدوارکننده و غیره، بازار س�هام این کشور نیز همزمان با دالر روند 
صعودی را ش�روع کرده بود، اما به دلیل رش�د بیش بی س�ابقه آن ها، 
سرمایه گذاران اس�تراتژی محافظه کارانه )منفعالنه( را در دستور کار 

خود قرار دادند و موجب کم رمق شدن معامالت در این روز شدند.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

19,1520/361/515/46امریکا )داوجونز(

5,3990/331/454/03امریکا )نزدک(

2/22-6,8410/180/96لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/01-3,0480/230/89اروپا  )یورواستاک 50(

18,3810/262/305/36آسیا )نیکی 225(

اعالم داده های اقتصادی کشور امریکا و همچنین احتمال افزایش نرخ 
بهره این کش�ور، باعث تقویت دالر در مقابل دیگر ارزهای معتبر شد و 
افزای�ش ارزش دالر نیز موجب جذب س�رمایه های خارجی به امریکا و 
خروج نقدینگی از بازارهای س�هام آس�یا گردید. از جمله آمارهای یاد 
ش�ده که بهبود ارزش دالر را موجب ش�دند، سفارشات کاالهای بادوام 
در ایاالت متحده بود که 4/8درصد در ماه اکتبر رشد کرد و در مقایسه 

با پیش بینی اقتصاددانان 2/7درصد بیشتر افزایش یافته بود.

بازارهای سهام اروپا به دلیل رشد ارزش شرکت های معدنی، در این روز 
تقویت شدند. با توجه به این که قیمت کاالها در تقابل با افزایش ارزش 
دالر پیروز ش�دند و مانع رشد آن در روز پنج شنبه شدند، شرکت های 
معدن�ی مورد اقبال س�رمایه گذاران قرار گرفتن�د و از این طریق باعث 

تقویت شاخص های منطقه یورو شدند.
بازارهای س�هام و همچنین بازار اوراق قرض�ه ایاالت متحده امریکا به 

دلیل روز شکرگزاری در روز پنج شنبه تعطیل بود.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

3/73-1/0590/380/86یورو به دالر

1/2470/161/052/38پوند به دالر

0/102/088/14-113/22دالر به ین

0/200/402/63-1/014دالر به فرانک سوئیس

2/11-0/7440/541/50دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/733/723/41-1,757آلومینیوم

5,8790/198/4122/73مس

2,2372/854/448/33سرب

11,5703/072/9412/60نیکل

1/873/712/80-20,950قلع

2,8193/5310/9819/25روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/52-1/22-2,137,2000/04آلومینیوم

28/84-8/53-1/47-235,875مس

0/25-0/13-187,8250/00سرب

0/060/511/51-367,728نیکل

5/493/79-1/79-3,015قلع

1/84-0/52-0/29-443,275روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

7/17-2/02-1,1840/16طالی نقدی

طال بورس کاالی 
7/52-2/32-0/92-1,181نیویورک 

6/93-0/18-16/531/47نقره

7/44-1/52-0/87-908پالتینیوم

7451/642/7620/16پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR75/26/0212/7824/71 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
4102/505/1313/89چین

نفت 

4/64-4/170/68-46نفت خام پایه امریکا

3/59-3/590/81-47/24برنت

0/887/0713/86-33,920نفت خام توکیو

0/295/587/13-45/22نفت خام اوپک

3/0851/958/636/38گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 *** )USD/bbl( 3/13-2/482/12-433گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

57-0/52/6-8

**** )USD/t( 3/92-3/290/68-147نفت کوره

7/43-3/522/24-137بنزین

0/236/749/59-43,530نفت سفید

متانول و اوره

2500/000/000/00اروپا

3190/000/000/00امریکاي شمالي

3100/000/000/00آسیا

2410/842/9914/76اوره 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 خرده فروشی طی ماه گذشته در کانادا، درصد

تعداد خانه های موجود فروخته شده در امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز، میلیون
برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا

برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در بخش خدمات طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا
میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا، درصد

میزان موجودی نفت خام در امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه
تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر

تعداد خانه های فروخته شده طی ماه گذشته در امریکا، هزار خانه
دومین برآورد از تولید ناخالص داخلی فصلی در انگلیس، درصد

زمان
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه

جمعه

واقعی
0/0

5/60
53/7
54/1
1/0

-1/3
251
563
0/5

پیش بینی
0/6

5/43
53/2
53/1
0/2
0/3
241
591
0/5

قبلی
0/2

5/49
53/5
52/8

0/1
5/3
233
574
0/5

تقویم اقتصادی )1 تا 7 آذر 1395- 21 تا 27 نوامبر 2016(

روند قیمت طال در هفته گذشته 
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حفاری  س�کوهای  ی�ش  فزا ا
ز  ا قبل  هفت�ه  ین  ا در  فع�ال 
ب�زرگ  کش�ورهای  نشس�ت 
کاهش  و  نف�ت  صادرکنن�ده 
مریکا ا کش�ور  نفتی  ی�ر  ذخا

چشم انداز سرمایه گذاران به نشست 
اعضای اوپ�ک در اواخر ماه جاری

افزایش تولید در منطق�ه خاورمیانه 
و همچنی�ن ش�ایعات جدید انتش�ار 
یافته بی�ن س�رمایه گذاران و فعاالن 
بازار مبنی ب�ر احتمال عدم همکاری 
کش�ور عربستان با س�ایر کشورهای 

صادرکننده نفت

معقول�ه احتم�ال افزایش نرخ بهره کش�ور امریکا تا پایان س�ال جاری که به رش�د دالر دامن 
زده و باعث افت طال در روزهای اخیر ش�ده اس�ت، می تواند با تداوم یافتن آمارهای اقتصادی 
امیدوارکننده این کشور، عالوه بر سال جاری در سال آینده نیز قابلیت افزایش پیدا کند و همین 

عامل باعث افت فلز زرد در این روز شد.

ن�رخ ط�ال در روز جمعه که ب�ه دلیل افزایش ارزش دالر و س�خنرانی رییس ف�درال رزرو در 
خصوص احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان س�ال جاری با افت قابل توجهی مواجه شده بود و 
به پایین ترین سطح خود از ماه فوریه رسیده بود، در این روز به دلیل افت 0/1درصدی شاخص 

دالر، به روند نزولی پایان داد و در این روز با رشد اندکی همراه شد.

Mondayدوشنبه

بازار طال اخبار بااهمیتی که بتواند قیمت آن را به طور متوس�طی در این روز دچار نوس�ان 
کند، ش�اهد نبود و تنها به دلیل توقف رش�د ارزش دالر، اندکی با رش�د همراه شد. شاخص 
دالر که در چند هفته اخیر رش�د خوبی را تجربه کرد، س�بب افت قیمت کاالهایی شد که بر 
مبنای دالر در بازار کاال معامله می ش�وند، به همین دلیل با توقف رش�د دالر و حتی تضعیف 

آن قیمت کاالها از جمله طال افزایش یافت.

Tuesdayسه شنبه

به واس�طه اعالم آمارهای اقتصادی امیدوارکننده برای کش�ور امریکا که باعث تقویت دالر 
شد و همچنین انتشار صورت جلسه نشست فدرال رزرو که احتمال افزایش نرخ بهره را در 
ماه دسامبر با توجه به آمارهای اقتصادی یاد شده، دور از انتظار ارزیابی نمی کند، قیمت این 

فلز گرانبها دوباره با افت مواجه گردید.

Wednesdayچهارشنبه

قیمت این فلز گرانبها که به دلیل افزایش ارزش دالر در روزهای اخیر کاهش قابل مالحظه ای 
را تجربه کرده بود، در این روز نیز به دلیل انتشار صورت جلسه بانک مرکزی در روز چهارشنبه 
که در آن صراحتاً به احتمال زیاِد افزایش نرخ بهره در ماه دس�امبر پرداخته شده است باعث 

کاهش ارزش طال شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

 نشس�ت غیر علن�ی برخی 
از اعض�اء اوپک و پیش�نهاد 
کاه�ش 4 ی�ا 4/5درص�دی 

تولید نفت به اعضاء

کش�ور  آمادگ�ی  اع�الم 
تولید  برای کاهش  روسیه 
استقبال سایر  و همچنین 
کش�ورهای عضو اوپک از 
نشس�ت مه�م اعض�اء در 
محل دایمی این س�ازمان 

در اواخر این ماه


