
مهم تری��ن خب��ری که بازارهای مالی سراس��ر جهان را تح��ت تأثیر خود ق��رار داد، افزایش 0/25درصدی 
ن��رخ بهره کش��ور امری��کا و همچنی��ن پیش بینی افزایش س��ه مرحله ای این نرخ در س��ال 2017 توس��ط 
مقام��ات بان��ک فدرال رزرو بود که در این میان طال و دالر بیش��تر از س��ایر دارایی ها دچار نوس��ان ش��دند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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بازارهای س�هام آس�یا به دلیل نشس�تی که در روز چهارشنبه توسط 
مقام�ات فدرال رزرو در رابطه با تغییر ی�ا عدم تغییر نرخ بهره برگزار 
خواهد ش�د، نوس�ان زیادی نداشتند. به طوری که ش�اخص های نیکی 
ژاپ�ن با 0/5درصد و کاس�پی کره 0/4درصد رش�د کردند، درحالی که 

شاخص اس.اند.پی200 استرالیا 0/3درصد در این روز کاهش یافت.
افزایش ارزش س�هام بانک ه�ای ایتالیایی پس از اع�ام برنامه تغییر 

س�اختار بزرگترین بان�ک وام دهنده این کش�ور »اس.پی.اِی« موجب 
رشد ش�اخص یورو اس�تاکس600 به میزان 1/1درصد شد، در بریتانیا 

نیز، شاخص فوتسی100 این کشور 1/1درصد رشد کرد.
پیش بین�ی کمیته بازار ب�از فدرال رزرو مبنی ب�ر افزایش نرخ بهره با 
احتمال نزدیک به 100درصد باعث ش�د فعاالن بازار دوباره به س�مت 

دارایی های پرریسک روی آورند.

به
شن

سه 

با توجه به اینکه سهام بخش مالی و بانکی در امریکا به واسطه افزایش 
نرخ بهره این کش�ور رش�د خوب�ی را تجربه کردند، در ق�اره کهن نیز 
این بخش ها به تبعیت از بازارهای س�هام امریکا با رش�د همراه ش�دند 
و شاخص های آسیایی را رشد دادند. به دلیل افزایش ارزش سهام بخش 
داروسازی شاخص   های سهام اروپا از جمله یورو استاکس600 به میزان 
0/3درصد رش�د کرد و به باالترین س�طح خود در س�ال جاری رسید. 
در انگلس�تان نیز بخش بهداش�ت و درمان شاخص سهام این کشور را 

بهبود بخش�ید، اما افزای�ش ارزش دالر در روزه�ای اخیر موجب افت 
ارزش ش�رکت های معدنی ش�د تا مانعی برای رشد بیش از حد شاخص 
این کش�ور شود. ش�اخص های س�هام ایاالت متحده برخاف بازارهای 
آس�یا و اروپا در آخرین روز هفته به دلیل نوسانات کم در قیمت سهام 
ش�رکت ها، با افت اندکی ب�ه کار خود پایان دادن�د. توقیف زیردریایی 
بدون سرنشین این کشور توسط چین در سواحل فیلیپین نیز در افت 

شاخص ها بی تأثیر نبود.

عه
جم

به دلیل افزایش قیمت نفت در روز جمعه، بازارهای س�هام در آس�یا 
رش�د کردند ک�ه در این می�ان بزرگترین آنها یعنی ش�اخص نیکی 
ژاپن 0/8درص�د افزایش یافت. در عین حال، اجتناب ش�رکت های 
بیمه از خرید س�هام در چین باعث س�قوط بازار س�هام این کشور 

به میزان 2/5درصد ش�د.
در اروپا بازارهای س�هام به دلیل نگرانی س�رمایه گذاران از نامعلوم 
ب�ودن نتیجه نشس�ت بانک ف�درال رزرو ک�ه در اواخر ای�ن هفته 
برگزار خواهد ش�د، با افت مواجه ش�دند، چراک�ه احتمال افزایش 

نرخ بهره در این نشس�ت طبق نظرس�نجی ها ب�ه 94درصد افزایش 
یافته است.

در ای�االت متحده نیز افت اکث�ر بخش ها به ویژه بخ�ش تکنولوژی 
منج�ر به افت ش�اخص های  اس.اند.پ�ی500 به می�زان 0/1درصد و 
ترکیبی نزدک به میزان 0/6درصد شد، اما شاخص صنعتی داوجونز 
که با رش�د روزهای اخیر به باالترین سطح خود رسیده بود، در این 
روز نیز به واس�طه سهام  شرکت های "جانسون اند جانسون" و "وال 

مارت" 0/2درصد رشد کرد.

به
شن

دو

بازارهای س�هام آس�یا همانن�د همه بازاره�ای مالی جه�ان در انتظار 
تصمیمی بودند که مقامات بانک فدرال رزرو در رابطه با افزایش یا عدم 
تغییر نرخ بهره این کشور خواهند گرفت. به همین دلیل با رشد اندکی 

به واسطه معامات کم حجم، به کار خود در این روز پایان دادند.
ش�اخص های س�هام اروپا که به باالترین س�طح خ�ود در 11 ماه اخیر 
رس�یده بودند، در ای�ن روز به دلیل احتمال افزایش نرخ بهره توس�ط 
بانک فدرال امریکا با افت اندکی مواجه شدند، به طوری که شاخص های 
یورو اس�تاکس600 بیش از 0/5درصد و فوتس�ی100 بریتانیا 0/3درصد 

کاهش یافتند. بازارهای س�هام ایاالت متح�ده به افزایش نرخ بهره در 
این کشور واکنش منفی نشان دادند و در این روز با افت مواجه شدند. 
خانم یلن در سخنرانی خود پس از نشست بانک فدرال، عاوه بر اینکه 
به افزایش 0/25درصدی نرخ بهره اش�اره کرد، اظهار داشت این بانک 
پیش بینی می کند نرخ بهره در س�ال 2017 س�ه بار افزایش پیدا کند. 
همی�ن عامل نیز تغییراتی را در چش�م انداز س�رمایه گذاران در رابطه 
ب�ا س�رعت افزایش نرخ بهره س�ال آتی به وجود آورد و ش�اخص های 

بازارهای سهام را کاهش داد.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/050/445/17-19,843امریکا )داوجونز(

0/152/16-0/37-5,437امریکا )نزدک(

7,0120/190/833/48لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,2590/281/917/88اروپا  )یورواستاک 50(

19,4010/872/137/98آسیا )نیکی 225(

با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره امریکا افزایش ارزش دالر را به دنبال 
خواهد داشت و این عامل نیز باعث افزایش بهای تمام شده شرکت هایی 
خواهد ش�د که مواد اولی�ه خود را ب�ه ارز دالر وارد می کنند، بازارهای 

آسیایی با افت مواجه شدند.
بازارهای سهام در اروپا به دلیل افزایش ارزش سهام بانک ها و همچنین 
کاهش ارزش یورو در مقابل دالر به واس�طه افزایش نرخ بهره، با رش�د 

بس�یار قابل توجه ای همراه ش�دند، اما افزای�ش ارزش دالر باعث افت 
قیمت کاالها ش�د و ارزش س�هام ش�رکت های معدنی را کاهش داد تا 

مانعی برای رشد بیش از حد شاخص های سهام در این روز شود.
بازاره�ای س�هام ای�االت متح�ده در ای�ن روز به واس�طه خوش بینی 
سرمایه گذاران از سرعت سریع افزایش نرخ بهره در سال 2017 با رشد 

مایمی به کار خود پایان دادند.
به

شن
ج 

پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/48-1/04-1/0450/38یورو به دالر

0/641/22-1/2490/56پوند به دالر

0/212/266/33-117/93دالر به ین

0/390/881/58-1/026دالر به فرانک سوئیس

0/41-2/01-0/82-0/730دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/891/36-1/04-1,717آلومینیوم

3/283/91-1/69-5,635مس

0/698/03-1/20-2,314سرب

1/140/00-1/10-11,240نیکل

21,2300/001/465/10قلع

3/120/707/48-2,730روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

3/42-0/86-0/13-2,089,425آلومینیوم

295,3006/1833/5414/51مس

0/51-0/08-0/05-187,125سرب

371,4060/451/201/51نیکل

3,4151/101/947/05قلع

2/88-1/41-0/51-432,775روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

6/05-2/15-1,134/880/57طالی نقدی

طال بورس کاالی 
5/92-2/11-1,137/40/67نیویورک 

2/78-4/51-16/10/63نقره

9283/461/310/65پالتینیوم

3/86-4/65-0/85-697پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR74/98-1/51-0/0912/45 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
0/241/235/13-410چین

نفت 

51/91/960/7813/59نفت خام پایه امریکا

55/212/201/6217/82برنت

39,1701/063/7123/64نفت خام توکیو

1/681/8418/98-50/96نفت خام اوپک

8/8420/25-0/55-3/415گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 *** )USD/bbl( 4903/162/7315/57گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

63/80/91/2716/00

**** )USD/t( 1671/831/8314/38نفت کوره

1561/303/3116/42بنزین

48,1300/753/0618/02نفت سفید

متانول و اوره

3700/0048/0048/00اروپا

3660/000/0014/73امریکاي شمالي

3500/000/0012/90آسیا

2351/293/520/43اوره جهانی

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه



57/5

57

56/5

56

55/5

55

54/5

54

53/5

53

52/5

52

51/5

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 قیمت تولیدکننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد

شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در امریکا، درصد
شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در امریکا، درصد

میزان موجودی نفت خام امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه
نرخ بهره کمیته بازار آزاد فدرال رزرو امریکا، درصد

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

تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا طی هفته گذشته، هزار نفر
تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز صادر شده طی ماه گذشته در امریکا، میلیون

زمان
چهارشنبه
چهارشنبه

جمعه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/4
0/1

-0/4
-2/6

<0/75
0/2

21/5
254
1/20

پیش بینی
0/1
0/3
-0/2
-1/4

<0/75
0/2
9/1
-

1/24

قبلی
0/0
0/6
0/1

-2/4
<0/50

0/4
7/6
258
1/26

تقویم اقتصادی )22 تا 28 آذر 1395- 12 تا 18 دسامبر 2016(

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

55/72

پس از گذشت سومین روز از افزایش نرخ بهره امریکا، ارزش دالر، سهام، نفت و بازده اوراق 
قرضه کاهش یافت و موجب جذابیت فلز زرد برای سرمایه گذاران در این روز شد.

نشس�تی که مقامات بانک ف�درال رزرو امریکا در روز چهارش�نبه برگزار خواهند کرد توجه 
س�رمایه گذاران را به خود جلب کرده است و همچنین منجر به ایجاد ترس و نگرانی در میان 
آنها به دلیل احتمال افزایش نرخ بهره ش�ده اس�ت. همین عامل نیز دالر را در بازار ارزها دچار 

تزلزل کرد و سبب رشد ارزش کاالها از جمله طا شد.

Mondayدوشنبه

اس�تقبال س�رمایه گذاران از دارایی های پرریس�ک و سرمایه ها به س�مت بازارهای سهام، 
نف�ت و دالر تکرار ش�د و طا دوباره با افت مواجه گردید. انتظ�ارات فعاالن بازار از مقامات 
بانک فدرال در جلس�ه روز چهارشنبه، افزایش نرخ بهره می باشد که به عقیده آنها این کار 

می تواند پس از دوازده ماه جان تازه ای به بازار ببخشد.

Tuesdayسه شنبه

قیمت طا در جلس�ه معاماتی روز چهارشنبه قبل از نشست مقامات بانک فدرال امریکا و 
تصمیم گیری در مورد تغییر نرخ بهره این کشور به میزان اندکی رشد کرد.

Wednesdayچهارشنبه

قیم�ت فل�ز گرانبها در دومین روز افزایش نرخ بهره کش�ور امریکا که اولین افزایش آن در 
سال 2016 بود و همچنین به دلیل تهاجمی تر شدن سیاست افزایش نرخ بهره در سال 2017 

)با توجه به اظهارات خانم یلن(، با افت قابل ماحظه ای مواجه شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

توافق کشورهای 
صادرکننده نفت غیر عضو 
اوپک و اجرایی شدن آن از 

ماه ژانویه سال 2017

انتشار گزارش افزایش 
تولید روزانه اعضای اوپک 
در ماه نوامبر از سوی اوپک

پیش بینی احتمال افزایش تقاضای 
نفت از طرف سرمایه گذاران در 
روزهای باقی مانده سال جاری

اظهارات مقامات وزارت انرژی روسیه 
در رابطه با پذیرفتن کاهش تولید همه 

شرکت های بزرگ نفتی این کشور

نشانه هایی از پایبند بودن کشورهای اصلی 
صادرکننده نفت به توافق اخیر کشورهای 

عضو و غیر عضو اوپک


