
حم��ات تروریس��تی در ترکی��ه و برلی��ن و متزلزل ش��دن بخ��ش بانکی ایتالی��ا به دلیل ق��رار گرفتن بانک 
»اس.پ��ی.اِی« این کش��ور در آس��تانه ورشکس��تگی، عوامل اصلی نوس��ان بازارهای س��هام در ای��ن هفته به 
ش��مار می رون��د. افزایش تولید ناخالص داخل��ی امریکا و همچنین افزایش فرات��ر از انتظار ذخایر نفت خام 
ای��ن کش��ور نی��ز از دیگر اخبار مهم این هفته می باش��د که بازاره��ای مالی را تحت تأثیر خ��ود قرار دادند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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آماره�ای اقتصادی جدید منتش�ر ش�ده و س�خنرانی خان�م یلن در 
روز دوش�نبه ک�ه موج�ب به وجود آمدن چش�م انداز مثب�ت از طرف 
س�رمایه گذاران آسیایی نسبت به اقتصاد کشورهایی همچون امریکا، 
آلمان و ژاپن ش�ده اس�ت، تصویر منفی حمالت تروریستی در برلین 
و ترکی�ه را از دید س�رمایه گذاران تا حدودی پاک کرد و باعث رش�د 

بازارهای سهام در قاره کهن شد.
بسته کمکی مالی دولت ایتالیا برای بانک ها باعث رشد بخش مالی در 

اروپا ش�د. در انگلس�تان نیز به دلیل کم رنگ شدن آثار منفی حمالت 
تروریس�تی کش�ورهای اروپایی در ذهن س�رمایه گذاران و همچنین 
رشد بخش مالی به واسطه افزایش ارزش سهام گروه بانکداری لویدز، 
شاخص های سهام این کشور با رشد همراه شدند. افزایش ارزش سهام 
بخش مالی که بیش�ترین تأثیر را در روند رو به رش�د ش�اخص ها در 
هفته های اخیر داش�ت در این روز نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش 

یافت و شاخص های سهام را دوباره به نقطه اوج شان نزدیک تر کرد.

به
شن

سه 

به دنبال افت ش�اخص های س�هام امریکا که به دلی�ل کاهش تقاضای 
ناشی از تعطیالت کریسمس می باشد، شاخص های آسیایی نیز از آنها 

در دامنة قیمتی منفی معامله شدند.
بازارهای سهام اروپا آخرین روز هفته را با رشد ناچیزی به پایان رساندند. 
به این دلیل که بخش بانکی پس از اعالم حمایت مالی دولت ایتالیا از بانک 

وام دهنده این کش�ور )اس.پی.اِی( و توافق با وزارت دادگستری امریکا، 
با رش�د همراه شده اس�ت. با توجه به فرارس�یدن تعطیالت کریسمس 
بازارهای سهام توجه مورد نیاز خود را از دست داده اند و معامالت با حجم 
بسیار اندک انجام می شوند، با این وجود شاخص های سهام امریکا با رشد 

بسیار اندک به کار خود در این روز پایان دادند.

عه
جم

ب�ا توجه به نتیجه برگ�زاری کنفرانس کار اقتص�ادی مرکزی چین 
در هفته گذش�ته مبنی بر در نظر نگرفت�ن هیچ نوع محرکی برای 
رش�د بازار مس�کن این کش�ور، س�رمایه گذاران نس�بت به رونق 
بازارها در س�ال آتی ناامید ش�ده و بازارهای س�هام در آس�یا نیز 

اندکی کاهش یابند.
بازارهای سهام اروپا پس از رشد متوالی در روزهای اخیر که به کمک 
رشد ارزش سهام بانک ها به باالترین سطح خود در سال 2016 رسیده 
بودند، با افت اندکی به کار خود پایان دادند. اما در انگلستان، با وجود 

کاه�ش ارزش بانک ه�ا و تولیدکنندگان فلزات، ش�اخص س�هام این 
کش�ور به دلیل رشد بخش صادرات که ناش�ی از افت ارزش پوند بود، 

0/1درصد رشد کرد.
بازارهای س�هام ایاالت متحده به دلیل س�خنرانی خانم یلن که رش�د 
متوس�ط اش�تغال و کاهش نرخ اخراج را عاملی برای رش�د اقتصادی 
این کشور در سال 2017 دانست، با رشد همراه شدند، اما پایین بودن 
حجم س�فارش های معامالتی که 60درصد میانگین 30 س�ال گذشته 

بوده است، موجب ناچیز بودن تأثیر این رشد بر شاخص ها شد.

به
شن

دو

رش�د شاخص های س�هام در ایاالت متحده که به باالترین سطح خود 
در شب گذشته رس�یدند، موجب خوش بینی سرمایه گذاران آسیایی 
به دارایی های پرریسک شد که می توان آن را یکی از علل اصلی رشد 

شاخص های سهام آسیا دانست )تبعیت از بازارهای سهام امریکا(.

افت ش�دید بانک ه�ای اروپای�ی از جمل�ه بانک های اس�پانیا، باعث 
بازگشت شاخص های سهام این منطقه از باالترین سطح خود شدند.

بازارهای س�هام ایاالت متحده علی رغم اعالم آمارهای امیدوارکننده 
توسط این کشور، به میزان اندکی افت کردند. به

شن
هار

چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

19,9340/080/464/08امریکا )داوجونز(

5,4630/290/481/19امریکا )نزدک(

7,0680/060/803/32لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,2740/120/467/41اروپا  )یورواستاک 50(

0/080/145/70-19,428آسیا )نیکی 225(

بازارهای س�هام آس�یا از قاعده خاص�ی در این روز پی�روی نکردند، 
به طوری که برخی از آنها با افت و برخی دیگر نیز با رشد همراه شدند. 
به دلیل تعطیالت پیش رو به مناسبت کریسمس، سرمایه گذاران بزرگ 
از انجام معامالت خودداری می کنند. به همین دلیل بازارها به واس�طه 

معامالت کم حجم با نوسان اندکی مواجه بودند.
ناموف�ق ب�ودن بانک اس.پ�ی.اِی ایتالیا در افزایش س�رمایه و کاهش 
بی�ش از 12درصدی ارزش س�هام این بانک در روز گذش�ته، احتمال 

ورشکستگی آن را بیش از پیش افزایش داده است و همین عامل نیز 
بخش بانکی را ب�ا افت قیمت در منطقه یورو مواجه کرد که در نهایت 

به کاهش شاخص های سهام اروپا منجر شد.
به رغم اینکه ش�اخص تولید ناخالص داخلی بزرگ ترین اقتصاد جهان 
فراتر از انتظارات ظاهر شد، اما نتوانست جهت حرکت بازارهای سهام 
امری�کا را بهبود بخش�د و به دلیل اعالم آمار ناامیدکننده از ش�اخص 

سفارش کاالهای بادوام، این بازارها با افت مواجه شدند.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/32-1/0450/100/00یورو به دالر

1/52-1/68-1/2280/00پوند به دالر

0/513/63-0/18-117/33دالر به ین

1/0260/100/001/18دالر به فرانک سوئیس

3/63-1/78-0/55-0/717دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2/16-0/170/12-1,719آلومینیوم

6/97-2/95-0/89-5,469مس

6/48-9/59-3/51-2,092سرب

8/47-5/78-2/67-10,590نیکل

0/610/72-21,1000/76قلع

8/58-5/60-2/02-2,577روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

2,139,5750/242/400/11آلومینیوم

1/1313/7142/36-335,800مس

195,9506/354/724/33سرب

371,7120/000/081/08نیکل

3,7156/148/7823/22قلع

3/25-0/90-0/04-428,875روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

4/25-0/14-1133/30/44طالی نقدی

طال بورس کاالی 
4/01-0/33-1133/60/26نیویورک 

4/72-2/17-1/56-15/75نقره

1/76-3/88-1/44-892پالتینیوم

11/54-5/45-6590/46پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR71/60/56-4/51-4/79 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
1/71-1/71-4030/25چین

نفت 

53/020/132/1615/26نفت خام پایه امریکا

0/0916/77-55/160/20برنت

1/840/5116/07-39,370نفت خام توکیو

52/250/502/5315/55نفت خام اوپک

3/6623/507/2318/70گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 *** )USD/bbl( 0/4112/70-0/61-488گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

63/80/000/0011/93

**** )USD/t( 0/6012/93-1660/00نفت کوره

1631/884/4918/98بنزین

1/260/5811/21-48,410نفت سفید

متانول و اوره

3700/000/0048/00اروپا

3660/000/0014/73امریکاي شمالي

3500/000/0012/90آسیا

2430/413/400/83اوره 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
تعداد خانه های موجود فروخته شده در امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز، میلیون

میزان موجودی نفت خام امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه
شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در کانادا، درصد

شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در کانادا، درصد
برآورد نهایی از تولید ناخالص داخلی در امریکا، درصد

تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر
میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا، درصد

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

زمان
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
5/61
2/3
-0/4
1/1
3/5
275
-4/6
0/6
592

پیش بینی
5/52
-2/4
-0/1
0/2
3/3
255
-4/9
0/5
575

قبلی
5/57
-2/6
0/2
0/8
3/2
254
4/6
0/5
563

تقویم اقتصادی )29 آذر تا 5 دی 1395- 19 تا 25 دسامبر 2016(

روند قیمت طال در هفته گذشته 
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قیمت فلز گرانبها با رش�د همراه ش�د، اما به اندازه ای نبود که بتواند کاهش روزهای قبلی را 
جبران کند؛ زیرا افت های هفتگی طال در طول یک ماهه گذش�ته به میزانی بود که در 12 سال 

اخیر بی سابقه بود.

افزای�ش ارزش دالر و همچنین افزایش بازده اوراق قرضه در روزهای اخیر که موجب کاهش 
جذابیت فلزات گرانبها برای سرمایه گذاران شده و بازار طال و نقره را با رکود مواجه کرده بود، 
در این روز افت کرد و قیمت طال را پس از شش هفته متوالی افت که به پایین ترین سطح خود 

در 10 ماه گذشته رسیده بود با رشد همراه کرد. 

Mondayدوشنبه

به دنبال افزایش ارزش دالر و رسیدن آن به باالترین سطح خود در بیش از 14 سال گذشته، 
قیم�ت فلز زرد کاهش یافت. کاهش قیم�ت طال باعث افزایش بازده اوراق قرضه و همچنین 

باعث تشکیل حباب در شاخص های سهام در هفته های اخیر نیز شده است.

Tuesdayسه شنبه

جذابیت بازار دارایی های پرریس�ک در سراس�ر جهان افزایش یافت�ه و موجب روی آوردن 
سرمایه گذاران به سمت بازارهای سهام شده است که این عامل منجر به خروج نقدینگی از 
بازار فلزات گرانبها از جمله طال و کاهش قیمت آن شده است، اما کاهش ارزش دالر در این 

روز مانع از افت بیش از حد این فلز شد.

Wednesdayچهارشنبه

اعالم آمارهای اقتصادی امیدوارکننده از س�وی کشور امریکا از جمله افزایش بیش از انتظار 
تولید ناخالص داخلی و همچنین کاهش کمتر از انتظار س�فارش کاالهای بادوام که انتظارات 
برای افزایش هرچه زودتر نرخ بهره را باال می برند، باعث شد کاهش ارزش دالر در معامالت طال 

کم رنگ تر از سایر عوامل ارزیابی شود و دوباره قیمت این فلز گرانبها با افت مواجه شود.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

ترور سفیر روسیه 
در ترکیه

اعالم افزایش 2/3 میلیون 
بشکه ای موجودی ذخایر 

نفت خام ایاالت متحده

پیش بینی کاهش ذخایر 
نفت خام ایاالت متحده 
و حادثه تروریستی برلین

بسته شدن بازار از روز 
دوشنبه برای تعطیالت 

کریسمس

کاهش شدید ذخایر گاز 
طبیعی ایاالت متحده


