
 اع��ام ناامیدکنن��ده برخ��ی از داده ه��ای اقتص��ادی امری��کا موج��ب اف��ت ارزش دالر ش��د ک��ه به واس��طه 
همی��ن ام��ر قیم��ت ط��ا پ��س از هف��ت هفت��ه متوال��ی کاه��ش، باالخ��ره رون��د نزولی خ��ود را شکس��ت. 
ام��ا بازاره��ای س��هام به مناس��بت فرارس��یدن س��ال ن��و می��ادی ب��ا معام��ات کم حج��م مواج��ه بودن��د.
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عموم بازارهای س�هام آس�یا پس از تعطیالت جش�ن کریسمس که 
اکث�ر س�رمایه گذاران به س�مت بازارها برگش�ته و معامالت خود را 
از س�ر گرفته اند، با رش�د همراه ش�دند، اما همچنان کم حجم بودن 
معام�الت ب�ا وج�ود نوس�ان قیمتی زی�اد، باع�ث تغیی�ر اندکی در 

قیمت های پایانی می شود.
پ�س از تعطی�الت متوالی س�ه روزه در آخر هفته و با توج�ه به اعالم 
آمارهای اقتصادی امیدوارکننده در هفته گذش�ته، شاخص های سهام 

با رش�د اندکی همراه ش�دند، در حالی که شاخص بخش بانکی در این 
منطق�ه 0/3درصد به دلیل آین�ده نامعلوم بانک وام دهن�دة ایتالیایی 
)اس.پی اِی( با افت مواجه ش�ده بود. بازار س�هام انگلستان نیز برای 

چهارمین روز متوالی به مناسبت کریسمس بسته بود.
بازارهای سهام ایاالت متحده نیز همانند بازارهای آسیا و اروپا بی رمق 
دنبال ش�دند و با معامالت اندک و کم حجم، اما در دامنة قیمتی مثبت 

به کار خود پایان دادند.

به
شن

سه 

بازارهای س�هام آسیا علی رغم وجود رویدادهای جهانی غیرمنتظره که 
می توانستند منجر به اغتشاش آنها شوند، با رشد اندکی آخرین روز سال 
2016 را به پایان رس�اندند. در این سال به استثنای چین، همه بازارهای 

سهام کشورهای مهم با رشد همراه شدند.
بازارهای سهام اروپا نیز همانند بازارهای آسیایی، آخرین روز سال 2016 
را با رش�د به پایان رساندند تا افت روزهای قبل را تا حدی جبران کنند. 
در همین راستا، شاخص یورو استاکس600 0/3درصد رشد کرد و به سطح 

361/42 واحد رسید، اما در نهایت برای اولین بار در پنج سال اخیر افت 
کرد و 1/2درصد از ارزش خود را در س�ال 2016 از دس�ت داد. ش�اخص 
فوتس�ی100 بریتانیا 14/4درصد در س�ال 2016 افزایش یافت که از سال 

2013 تاکنون به این میزان افزایش نیافته بود.
بازارهای س�هام ایاالت متحده علی رغم اینکه برخالف بازارهای آسیا و 
اروپا آخرین روز سال 2016 را با افت به پایان رساندند، اما درنهایت بازده 

ساالنه مناسبی را کسب کردند.

عه
جم

برخ�الف بازارهای س�هام اروپ�ا و امریکا که به دلیل تعطیالت س�ال 
نو میالدی بس�ته اند، برخی از بازارهای س�هام آس�یا معامله شدند و 
با رش�د اندکی در ای�ن روز به کار خ�ود پایان دادن�د. کاهش حجم 
معام�الت به دلیل تعطیالت، علت اصلی کم نوس�ان ب�ودن بازارها در 
روزهای اخیر بوده اس�ت. ناگفته نماند برخی از بازارهای آس�یایی از 

جمله مهم ترین آنها اس�ترالیا، هنگ کنگ، نیوزلند، مالزی، سنگاپور 
و فلیپین همانند اروپا و امریکا بسته بودند، اما شاخص هایی از جمله 
کاسپی کره و ش�انگهای چین معامله ش�دند و به ترتیب 0/1درصد و 
0/4درصد رش�د کردند، درحالی که ش�اخص نیکی ژاپن 0/2درصد با 

افت مواجه گردید.

به
شن

دو

عموم بازارهای س�هام آس�یا با رش�د قابل مالحظه ای همراه ش�دند. 
ش�اخص سهام اس�ترالیا به واسطه قدرت نمایی وال اس�تریت در روز 
گذش�ته، افزایش یافت در حالی که ش�اخص های سهام جنوب شرقی 

آسیا به دلیل بازده برخی از صندوق های خارجی تقویت شدند.
بازاره�ای س�هام ازوپ�ا به دلیل افزای�ش برخی بخش ه�ا و همچنین 
اف�ت برخی دیگر، در نهایت با رش�د اندکی ب�ه کار خود پایان دادند. 
به طوری که بخش معادن به واس�طه رش�د قیمت کاالها افزایش یافت، 

در حالی که بانک های ایتالیایی به دلیل نگرانی در خصوص آینده بانک 
»مونته.دی.پاسکی.دی.ِس�ینا« بخش بانکی را با افت مواجه کردند. با 

این وجود شاخص ها در منطقه یورو و انگلیس رشد کردند.
بازارهای س�هام ایاالت متحده دس�تاوردهای اولیه خود را ازدس�ت 
دادند و با افت قابل توجه ای در این روز به کار خود پایان دادند. بخش 
تکنولوژی که بیش�ترین افت را بر شاخص ها متحمل کرد، باعث تنزل 

شاخص های سهام این کشور شد.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/863/09-0/29-19,763امریکا )داوجونز(

1/462/42-0/90-5,383امریکا )نزدک(

7,1430/321/066/12لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,2910/580/529/15اروپا  )یورواستاک 50(

1/623/73-0/16-19,114آسیا )نیکی 225(

بازارهای س�هام آس�یا به دلیل افت قابل توجه دالر امریکا و همچنین 
اع�الم داده ه�ای اقتصادی ناامیدکننده این کش�ور از جمله ش�اخص 
پیش فروش خانه ها، در برخی کش�ورها افت و در برخی دیگر با رش�د 

همراه شدند.
بازارهای س�هام منطقه ی�ورو به دلیل رفتار توده وار س�رمایه گذاران، 
از زم�ان پیروزی دونال�د ترامپ تا کن�ون نزدیک به 20درصد رش�د 
ک�رده و در ط�ی هفت هفته به باالترین س�طح خ�ود در بیش از یک 
س�ال گذشته رسید اس�ت، اما در این روز به دلیل تدوام کاهش ارزش 

بخ�ش بانکی با افت متوس�طی مواجه ش�دند. در ای�االت متحده نیز، 
ش�اخص اس.اند.پی500 با وجود رشد ش�ش بخش از 11 بخش حاضر، 
0/3درصد افت کرد چراکه افت بخش های مالی و انرژی محسوس تر از 
رش�د بخش هایی همچون یوتیلیتی و امالک و مستغالت بود. شاخص 
صنعتی داوجونز به واس�طه افت شدید ش�رکت های گلدمن ساکس و 
جی.پی.مورگان کمتر از 0/1درصد افت کرد و به س�طح 19.821 واحد 
رس�ید و ش�اخص ترکیبی نزدک نی�ز 0/1درصد افت کرد و به س�طح 

5.432 واحد تنزل یافت.
به

شن
ج 

پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/31-1/0520/290/67یورو به دالر

3/06-1/2340/650/49پوند به دالر

0/323/04-116/960/36دالر به ین

0/680/79-0/39-1/019دالر به فرانک سوئیس

3/49-0/280/42-0/720دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/23-1/51-1,6930/83آلومینیوم

3/87-5,5370/911/24مس

15/99-4/83-4/28-1,991سرب

10/44-5/19-0/99-10,040نیکل

21,1250/360/120/48قلع

3/45-0/04-2,5762/14روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

2,183,6700/322/061/81آلومینیوم

2/2238/73-0/83-328,350مس

0/104/27-0/03-195,750سرب

0/121/16-0/03-371,280نیکل

3,7452/320/8117/58قلع

3/20-0/24-0/11-427,850روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

2/51-0/921/25-1,147/5طالی نقدی

طال بورس کاالی 
2/23-0/551/60-1,151/7نیویورک 

4/84-1/421/14-15/93نقره

2/80-9030/331/23پالتینیوم

8/59-6810/893/34پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR72-2/700/56-0/91 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
0/490/001/26-403چین

نفت 

0/091/323/95-53/72نفت خام پایه امریکا

56/821/213/014/33برنت

40,6100/923/1510/44نفت خام توکیو

52/250/500/005/88نفت خام اوپک

2/051/698/38-3/724گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 *** )USD/bbl( 0/393/485/65-505گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

64/50/001/109/32

**** )USD/t( 1700/002/412/41نفت کوره

0/602/457/05-167بنزین

49,8100/422/898/66نفت سفید

متانول و اوره

3700/000/0048/00اروپا

41613/6613/6613/66امریکاي شمالي

43022/8622/8622/86آسیا

2430/000/004/74اوره 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
اعالم ضریب اطمینان مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد خانه های پیش فروش  شده طی ماه گذشته در امریکا به استثنای ساخت وسازهای جدید، درصد
اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر

اعالم میزان موجودی نفت خام امریکا طی هفته گذشته، هزار بشکه
اعالم برآورد اولیه از شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در اسپانیا، درصد

شاخص خرید مدیران شیکاگو طی ماه گذشته در امریکا

زمان
سه شنبه

چهارشنبه 
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
113/7
-2/5
265
0/6
1/5

54/6

پیش بینی
108/9

0/6
277
-1/3
0/9

56/5

قبلی
109/4

0/1
275
2/3
0/7

57/6

تقویم اقتصادی )6 تا 12 دی 1395- 26 دسامبر تا 1 ژانویه 2016(

روند قیمت طال در هفته گذشته 

55/16

56/22

56/14

56/82

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

56/09

قیمت فلز گرانبها در اوایل جلس�ه معامالتی افزایش یافته بود، اما از نیمه دوم بازار ش�روع 
به افت کرد و در نهایت با اندکی کاهش بس�ته ش�د و س�ال 2016 را در دامنة قیمتی منفی به 
پایان رساند، اما در نهایت می توان گفت طال به لطف رشد در نیمه اول سال توانست 8/6درصد 

بازدهی ساالنه عاید سرمایه گذاران این دارایی کند.

بازار معامالت طال به دلیل تعطیالت سال نوع میالدی بسته بود.

Mondayدوشنبه

قیمت طال پس از تعطیالت سال نو میالدی و همچنین پس از هفت هفته متوالی کاهش که 
طوالنی ترین کاهش خود را در طی 12 سال گذشته تجربه کرد، با رشد متوسطی همراه شد. 
در حالی ک�ه افزای�ش ارزش دالر در مقابل دیگر ارزها در این روز بر بازار طال س�ایه افکند و 

مانعی برای رشد بیش از حد آن شد.

Tuesdayسه شنبه

قیمت طال به طور قابل مالحظه ای در این روز رش�د کرد و اندکی از افت هفته های گذشته را 
جبران کرد. افزایش ارزش دالر که به باالترین س�طح خود در 14 سال گذشته رسیده بود و 
منجر به کاهش ارزش طال در چند هفته متوالی به پایین ترین س�طح خود در 12 س�ال اخیر 
شده بود، در این روز کاهش یافت )دالر( و به دنبال آن قیمت طال 2درصد در هر اونس رشد 

کرد و به 1.141 دالر رسید.

Wednesdayچهارشنبه

با توجه به کاهش ارزش دالر و برگشت آن از باالترین سطح 14 ساله خود، قیمت طال با رشد 
قابل توجه ای همراه شد و اندکی از افت  ماه دسامبر خود را پوشش داد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

بازار معامالت نفت 
به دلیل تعطیالت 
سال نوع میالدی 

بسته بود. انتظارات از سازمان 
کشورهای صادرکننده 
نفت و دیگر کشورهای 

تولیدکننده عمده در رابطه 
با وعده های کاهش تولید 

در سال جدید

اظهارات هفته گذشته آقای خالد 
فالح )وزیر انرژی عربستان( مبنی بر 

تشکیل کمیته نظارت از سوی سازمان 
اوپک برای نظارت بر رعایت یا اجرای 

صحیح توافق کاهش تولید توسط 
توافق کنندگان

فرارسیدن تاریخ 
شروع به کاهش تولید 
توسط تولیدکنندگان 

با آغاز سال 2017

اعالم افزایش موجودی 
ذخایر نفت خام ایاالت 

متحده برخالف پیش بینی ها


