
در این هفته نشس��ت بانک مرکزی اروپا که به عدم تغییر سیاس��ت های قبلی این بانک منجر شد، بازارهای 
ارز و طال و س��هام را در سراس��ر جهان تحت تأثیر قرار داد و همچنین نشس��ت کش��ورهای عضو اوپک و 
غیر عضو اوپک نیز که در اواخر این هفته برگزار خواهد ش��د، معامالت نفت را دچار نوس��ان زیادی کرد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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ش�اخص های سهام آس�یا در روز سه شنبه اکثراً با رش�د همراه بودند. 
اظهارات رییس جمهور منتخب ایاالت متحده "دونالد ترامپ" مبنی بر 
سرمایه گذاری 50 میلیارد دالری "سافت بانک" ژاپن در ایاالت متحده 
با هدف ایجاد 50.000 ش�غل در چهار س�ال آینده، شاخص سهام نیکی 

کشور ژاپن را 0/5درصد افزایش داد.
ش�اخص های اروپا به واس�طه رش�د بخش یوتیلیتی )س�رویس های 
جانبی( و بازگش�ت قیمت س�هام بانک ها از دامنة قیمتی منفی پس 
از افت�ی که به دلیل انتخابات کش�ور ایتالیا داش�تند، با افزایش قابل 

مالحظ�ه ای همراه بودند. با توجه به جلس�اتی که بانک مرکزی اروپا 
و بان�ک فدرال رزرو ای�االت متحده در روزهای آین�ده برای تدوین 
و یا تغییر سیاس�ت های پول�ی برگزار خواهند کرد، س�رمایه گذاران 
احتیاط را در دس�تور کار خود قرار دادند اما همچنان روند معامالت 
آن ها از هشتم نوامبر سال جاری که مصادف با انتخاب دونالد ترامپ 
به ریاس�ت جمهوری ب�ود، در دامن�ة قیمتی مثبت می باش�د که در 
نهایت باعث ش�د ش�اخص های سهام در این کش�ور اندکی به ارزش 

خود بیافزایند.

به
شن

سه 

بازارهای س�هام آس�یا نیز همانند بازارهای اروپایی به سیاس�ت های 
پولی بانک مرکزی اروپا واکنش نش�ان دادن�د و در آخرین روز هفته 

با رشد همراه شدند.
تصمی�م گرفت�ه ش�ده در نشس�ت اخی�ر بان�ک مرکزی باع�ث افت 
ارزش واح�د پول ای�ن منطقه در بازار ارزها ش�د و همی�ن عامل نیز 
صادرکنن�دگان کاال را در موقعی�ت مناس�بی ق�رار داد ت�ا بتوانند از 
فرصت ایجاد ش�ده بیش�ترین استفاده را بکنند و س�وددهی خود را 

به حداکثر برسانند. به همین دلیل شرکت هایی که محصوالت خود را 
ص�ادر می کنند در کانون توجه س�رمایه گذاران قرار گرفتند و در این 

روز با رشد همراه شدند.
با توجه به امیدهایی که رییس جمهور منتخب امریکا "دونالد ترامپ" 
به سرمایه گذاران در خصوص کاهش مالیات شرکت ها و سرمایه گذاری 
بیش�تر در زیرساخت ها را داده اس�ت، موجب رشد بازارهای سهام از 

آن تاریخ شده است.

عه
جم

نگرانی س�رمایه گذاران از رأی نیاوردن اصالحیه قانون اساس�ی کشور 
ایتالیا در همه پرس�ی، باعث س�قوط س�هام در قاره کهن ش�د. چراکه 
معتقدند رأی مخالف مردم به همه پرس�ی کش�ور ایتالیا ممکن اس�ت 
روابط بانکی این کش�ور را دچار اخت�الل نموده و همچنین باعث ایجاد 

یک جرقه سیاسی شود که بازارها را تحت تأثیر خود قرار دهد.
بازارهای سهام ایتالیا پس از اعالم خبر استعفای نخست وزیر این کشور 
"ماتئو رنتسی" به دلیل شکست اصالحیه قانون اساسی در همه پرسی، با 

افت مواجه شدند. اما هنوز سؤال هایی در میان سرمایه گذاران درخصوص 
عدم اطمینان سیاسی و احتمال وقوع بحرانی دیگر در منطقه یورو باقی 
مانده اس�ت که باعث تأمل آن ها در س�رمایه گذاری در سبد دارایی های 
پر ریسک شده اس�ت. داده های اقتصادی این کشور که به طور مداوم در 
نوار رش�د قرار گرفته اند، مانع افت شاخص های سهام امریکا در این روز 
شدند و حتی موجب نادیده گرفته شدن تبعات سیاسی همه پرسی دولت 

ایتالیا در خصوص اصالحیه قانون اساسی این کشور نیز شدند.

به
شن

دو

س�هام های آس�یایی با توجه به تأثی�ری که از بازارهای س�هام ایاالت 
متحده )بزرگترین اقتصاد جهان( می پذیرند و همچنین به دلیل کاهش 
ارزش ین که به نفع ش�رکت های صادراتی می باشد، در این روز با رشد 

همراه بودند.
شاخص های سهام اروپا در روز چهارشنبه رشد خوبی را تجربه کرند و 
به باالترین سطح خود در طی دو ماه اخیر رسیدند. شاخص های سهام 

به دلیل رش�د ارزش س�هام بانک ها که به نوعی تح�ت حمایت دولت 
ایتالیا قرار گرفتند، با رشد همراه شدند.

با توجه به اینکه تراز تجاری، شاخص سفارش های کارخانجات، شاخص 
اعتبار مش�تریان و غیره برای کش�ور امریکا در این هفته ضعیف تر از 
انتظارات سرمایه گذاران بود، اما همچنان شاخص های سهام این کشور 

به رشد خود ادامه دادند و به رکوردهای باالتری نیز دست یافتند.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

19,7570/723/064/82امریکا )داوجونز(

5,4450/523/603/97امریکا )نزدک(

6,9540/323/313/33لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,1980/386/075/54اروپا  )یورواستاک 50(

18,9961/233/099/33آسیا )نیکی 225(

با توجه به رکوردهای جدیدی که ش�اخص های سهام در وال استریت 
به ثبت رس�اندند و همچنین اعالم نام سفیری که دونالد ترامپ برای 
کشور چین انتخاب کرده است باعث ایجاد موج های جدید خوش بینی 
در بین س�رمایه گذاران ش�د که در نهایت بهبود ش�اخص های سهام 

آسیایی را به دنبال داشت.
مقامات بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفتند خرید اوراق قرضه را به همین 

صورت در سال 2017 نیز ادامه بدهند، با این تفاوت که فقط مقدار خرید 
آن را اندکی در ماه آوریل کاهش خواهند داد. به همین دلیل ارزش یورو 

در این روز کاهش یافت و باعث رشد بازارهای سهام شد.
ج�ّو جدی�د خوش بینی های�ی ک�ه از آین�ده بازارهای س�هام در بین 
سرمایه گذاران ایجاد شده است، بازارهای سهام را به طور بی سابقه ای 

رشد داده است.
به

شن
ج 

پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

2/22-0/94-0/47-1/056یورو به دالر

0/16-1/26-0/08-1/257پوند به دالر

115/321/121/598/13دالر به ین

1/0170/100/592/94دالر به فرانک سوئیس

1/32-0/13-0/13-0/745دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,7501/512/100/29آلومینیوم

5,8260/761/154/99مس

1/698/12-1/65-2,330سرب

2/90-1/561/43-11,370نیکل

2/22-0/48-20,9250/00قلع

2,7110/821/619/67روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/20-1/74-0/28-2,107,525آلومینیوم

19/58-6/57-2/12-221,125مس

0/20-0/24-187,2750/00سرب

367,0080/050/000/71نیکل

3,3505/215/188/06قلع

1/89-0/68-0/09-438,975روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

5/55-1/46-0/95-1,159/86 طالی نقدی

طال بورس کاالی 
5/07-1/37-0/86-1,161/90 نیویورک 

2/88-0/820/72-16/86نقره

3/07-1/40-2/35-916پالتینیوم

1/888/14-0/95-731پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR75/05-0/613/29-3/24 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
1/70-0/251/76-405چین

نفت 

0/3518/64-51/51/30نفت خام پایه امریکا

0/2421/41-54/330/82برنت

37,7702/642/7224/49نفت خام توکیو

0/361/4017/27-50/04نفت خام اوپک

3/7461/389/0242/98گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 *** )USD/bbl( 0/2117/20-4771/27گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

630/77/210/5

**** )USD/t( 1/2017/14-1640/61نفت کوره

3/2115/27-1510/67بنزین

46,7001/901/8818/02نفت سفید

متانول و اوره

2500/000/000/00اروپا

3660/000/0014/73امریکاي شمالي

3500/000/0012/90آسیا

2/163/18-0/44-227اوره جهانی

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه



55/5

55

54/5

54

53/5

53

52/5

52

51/5

51

50/5

50

49/5

نشانی:تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از راهنمایی و رانندگی، کوچه اسالمی، پالک 4، طبقه 4، واحد12
www.iiia.ir     research@iiia.irتلفن:88349430 - 88349260  - 88349444     فکس: 88349432

روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

تراز تجاری طی ماه گذشته در امریکا، میلیون
میزان موجودی نفت خام امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه

حداقل نرخ بهره در اتحادیه یورو، درصد
تراز تجاری طی ماه گذشته در چین، میلیون

تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر
شاخص قیمت مصرف کننده چین در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته، درصد

شاخص قیمت تولیدکننده چین در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته، درصد
مقدماتی شاخص میزان تمایالت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا )بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان(

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
57/2
-42/6
-2/4
0/00
298
258
2/3
3/3
98/0

پیش بینی
55/3
-41.5
-1/4
0/00
307
258
2/2
2/2

94/3

قبلی
54/8
-36/2
-0/9
0/00
325
268
2/1
1/2

93/8

تقویم اقتصادی )15 تا 21 آذر 1395- 5 تا 11 دسامبر 2016(

روند قیمت طال در هفته گذشته 
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بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی
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 سرمایه گذاران احتمال افزایش نرخ بهره را در نشستی که مقامات بانک فدرال رزرو امریکا 
در هفت�ه آینده برگزار خواهند کرد، بیش از پی�ش پیش بینی کردند که موجب روی آوردن 
سرمایه گذاران به سمت دارایی های پرریسک همانند بازارهای سهام شد و قیمت طال دوباره 

کاهش یافت.

قیمت طال این هفته را نیز با افت شروع کرد. با وجود اینکه نگرانی ها در خصوص همه پرسی 
دولت ایتالیا س�رمایه گذاران را به س�مت دارایی های کم ریسک از جمله فلزات گرانبها سوق 
داد، ام�ا به دلی�ل اعالم آمارهای اقتصادی امیدوارکننده ای�االت متحده که افزایش نرخ بهره 
این کش�ور را محتمل تر کرد و همچنین پیش بینی هایی را درباره سیاس�ت های پولی به وجود 
آورد ک�ه می تواند در س�ال 2017 فلزات را در بازار کاال تح�ت تأثیر قرار دهد، فلز گرانبها را با 

افت مواجه کرد.

Mondayدوشنبه

همان طور که پیش�ینه تحقیقات و معامالت بازار طال و دالر نش�ان می دهد، جهت حرکت و 
روند قیمتی فلز گرانبها و واحد دالر با هم رابطه معکوس داشته و به همین دلیل ارزش فلز 

زرد نیز به دنبال رشد دالر در این روز کاهش یافته است.

Tuesdayسه شنبه

کاهش ارزش دالر و کاهش بازده اوراق قرضه که باعث رش�د طال در این روز ش�ده است، به 
دلیل نگرانی سرمایه گذاران از نشست هایی می باشد که بانک مرکزی اروپا در روز پنج شنبه 

و بانک فدرال رزرو امریکا در هفته بعد برگزار خواهد کرد.

Wednesdayچهارشنبه

تصمیماتی که در نشس�ت بانک مرکزی اروپا در این روز گرفته ش�د، باعث قدرتمندتر شدن 
دوباره دالر در برابر یورو ش�د و افزایش ارزش دالر نیز موجب افت دوباره فلز گرانبها گردید. 
نشس�ت هفته آین�ده مقامات بانک ف�درال رزرو امریکا نیز می توان�د در معامالت دالر و طال 

تأثیرات زیادی داشته باشد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اعالم برگزاری نشست کشورهای عضو اوپک با کشورهای 
غیر عضو اوپک برای توافق درباره کاهش تولید نفت

اعالم موجودی 
ذخایر نفت خام 

کشور امریکا

انتش�ار آمارهای�ی مبنی ب�ر افزایش 
تولی�د نفت خ�ام در ماه گذش�ته از 
سوی کش�ورهای صادرکننده نفت و 
نگرانی  فعاالن بازار نسبت به توانایی 
ای�ن ط�رح پیاده س�ازی  در  اوپ�ک 

چشم اندازهای مثبت به 
نشست کشورهای عضو 

اوپک با کشورهای 
غیر عضو اوپک

استقبال کشورهای صادرکننده نفت از طرح 
فریز نفت و امیدواری سرمایه گذاران برای 
به توافق رسیدن در نشست هفته آینده


