
کنفران��س مطبوعات��ی دونالد ترامپ در اواس��ط این هفته که بیش��تر مبه��م بودن سیاس��ت ها و برنامه های 
وی را نش��ان م��ی داد و هیچ اش��اره ای در آن به اهداف و ش��عارهای قب��ل از انتخابات خود نداش��ت، باعث 
ش��د بازاره��ای س��هام و دالر ب��ا افت مواجه ش��ده و طال با رش��د همراه گ��ردد. نمود نش��انه هایی از کاهش 
تولی��د نف��ت عربس��تان و پایبندی آن به تواف��ق اوپک نیز از جمل��ه اخبار مهم بازار نف��ت در این هفته بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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اف�ت ش�دید قیمت نفت خ�ام در روز گذش�ته و همچنی�ن نگرانی ها 
)دغدغ�ه س�رمایه گذاران( پی�ش از برگزاری اولی�ن کنفرانس خبری 
رییس جمه�ور منتخ�ب ایاالت متح�ده )دونالد ترام�پ(، موجب افت 

بازارهای سهام آسیا شد.
نگرانی ه�ا در خصوص س�امت سیس�تم بانکی  ایتالیا ک�ه باعث تأمل 
سرمایه گذاران در معامات شان در طول جلسه معاماتی شد، مانع رشد 
بیش از حد ش�اخص های س�هام در اروپا شده اس�ت. در انگلستان نیز 

افزایش ارزش پوند نوعی حمایت از ش�رکت های چند ملیتی حاضر در 
شاخص فوتسی100 بریتانیا بود و باعث افزایش ارزش سهام آنها شد.

بازارهای سهام ایاالت متحده در این روز از قاعده خاصی پیروی نکرده 
و کامًا برخاف هم حرکت کردند. به طوری که شاخص صنعتی داوجونز 
با وجود افزایش قابل ماحظه ارزش س�هام شرکت های هواپیمایی، افت 
کرد، شاخص اس.اند.پی500 بدون حتی یک واحد نوسان نسبت به روز 

گذشته بسته شد، اما شاخص ترکیبی نزدک 0/4درصد رشد کرد.

به
شن

سه 

بازارهای سهام آسیا پس از رشد قابل ماحظه در هفته اول سال 2017، 
هفته دوم را با وجود رش�د در این روز، با افت مواجه شد. تقویت ارزش 
ین در مقابل دالر در طی این هفته و همچنین افت ش�دید 1/2درصدی 
ش�اخص سهام در روز گذشته )از لحاظ مالی رفتاری(، از جمله عواملی 

بودند که موجب رشد شاخص های آسیا شدند.
بازارهای سهام اروپا که در چند روز اخیر با روند نزولی مواجه شده اند، 
در آخرین روز هفته به واسطه دالیل مختلفی رشد کردند که عمده ترین 
آن مربوط به خودروس�از معروف ایتالیایی می باشد. شرکت خودروساز 

»فی�ات« پس از رفع اتهام�ی که در خصوص تس�ت محصوالت به وی 
نس�بت داده بودند، با رشد قابل توجه ای همراه شد و موجب رشد دیگر 
شرکت های هم گروه نیز گردید. در انگلستان نیز افزایش ارزش پوند در 
مقابل دالر موجب استقبال س�رمایه گذاران از شرکت های چند ملیتی 

شده و شاخص فوتسی100 را برای چهاردهمین روز متوالی رشد داد.
اعام گزارش های س�ه ماهه برخی بانک های بزرگ که نش�انگر رش�د 
متوس�ط آنها در این دوره بوده اس�ت، باعث رش�د شاخص های سهام 

امریکا شد.

عه
جم

بازارهای سهام آسیا در اولین روز هفته به طورگسترده ای رشد یافتند. 
به دنبال رش�د قابل ماحظه ش�اخص های س�هام امریکا در اوخر هفته 
گذش�ته که به باالترین س�طح خود نزدیک ش�دند، شاخص های سهام 
آسیا نیز از جمله شاخص سهام استرالیا با رشد زیادی همراه شدند. اما 

بازار سهام ژاپن به دلیل تعطیل رسمی در این کشور بسته بود.
کاهش ش�دید ارزش س�هام ش�رکت های هواپیمای�ی »لوفت هانزا« و 
»فِرِس�نیوس« در بخ�ش بهداش�ت و درمان و ش�رکت »ویلیام هیل«، 

به دلیل ناامیدی نس�بت به به روزرسانی سبک کسب و کار قدیمی شان، 
باعث افت بازارهای سهام اروپا شد. اما برخاف آنها، شاخص فوتسی100 
بریتانیا به واسطه افت ارزش پوند پس از اظهارات نخست وزیر )ترزا می( 

این کشور در خصوص »برگزیت«، با رشد همراه شد.
کاهش ارزش س�هام بخش های یوتیلیتی، ارتباطات، کاالهای اساس�ی 
مصرف�ی و همچنین انرژی که بیش�ترین کاهش را به دلیل افت ش�دید 

قیمت نفت خام تجربه کرد، باعث افت شاخص های سهام امریکا شد.

به
شن

دو

در پی اعام داده های اقتصادی امیدوارکننده از کشور ژاپن و امریکا در 
روز گذش�ته و همچنین انتظارات سرمایه گذاران مبنی بر امکان ایجاد 
محرک های مال�ی جدید برای بهبود بازارهای س�هام )از جمله کاهش 
مالیات ها( توس�ط دونالد ترامپ در اولین کنفران�س مطبوعاتی خود، 

شاخص های سهام آسیا رشد کردند.
بازارهای س�هام اروپا برای دومین روز متوالی با رش�د همراه شدند. اما 
بخش شرکت های داروسازی که همانند بخش های دیگر رشد کرده بود 
با س�خنرانی دونالد ترامپ )رییس جمه�ور منتخب امریکا( که با اواخر 
ساعات معاماتی بورس در اروپا همزمان بود، کاهش یافت و مانع رشد 

بیش از حد شاخص های اروپا شد. در انگلستان نیز، افزایش ارزش پوند 
باعث افزایش ارزش ش�رکت های چند ملیتی شد و شاخص فوتسی100 
این کش�ور را برای دوازدهمین روز متوالی رشد داد، اما از سوی دیگر 
افزایش ارزش پوند تهدیدی برای ش�رکت های صادرکننده می باشد و 
همی�ن عامل نی�ز باعث افت قیمت آنها و همچنین مانع رش�د بیش از 

حد شاخص شد.
اولی�ن کنفرانس مطبوعاتی دونالد ترام�پ پس از انتخاب وی به عنوان 
رییس جمه�ور امریکا، موجب ش�د بازارهای س�هام امری�کا با اندکی 

افزایش تقاضا مواجه شده و از رکود خارج شوند.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/390/22-0/03-19,886امریکا )داوجونز(

5,5740/490/962/52امریکا )نزدک(

7,3380/631/784/65لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,3241/130/091/99اروپا  )یورواستاک 50(

0/59-0/86-19,2870/79آسیا )نیکی 225(

برداش�ت سرمایه گذاران آس�یایی از اولین کنفرانس مطبوعاتی دونالد 
ترام�پ که به زعم آن�ان نوعی عدم اطمینان سیاس�ی جهانی به وجود 

آورده است، باعث افت شاخص ها در این منطقه شد.
کاهش ارزش س�هام بخش داروسازی که ناشی از کنفراس مطبوعاتی 
بوده است، باعث افت بازارهای سهام اروپا شد. اما شاخص فوتسی100 
بریتانی�ا ب�رای س�یزدهمین روز متوال�ی به واس�طه بهب�ود اوض�اع 

شرکت های معدنی، اندکی با رشد همراه شد.
بازارهای س�هام ایاالت متحده با افت اندکی به کار خود پایان دادند. 
از جمل�ه آنها، ش�اخص ترکیبی ن�زدک پس از هفت جلس�ه متوالی 
رش�د که به باالترین سطح خود رس�یده بود، به دلیل عدم وضوح یا 
نامعلوم بودن سیاست های دونالد ترامپ در کنفرانس خبری، با افت 

مواجه شد.
به

شن
ج 

پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/0640/281/041/82یورو به دالر

2/48-0/81-1/2180/16پوند به دالر

2/92-2/16-0/20-114/49دالر به ین

1/75-0/98-0/30-1/008دالر به فرانک سوئیس

0/7500/272/742/74دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,8091/065/605/36آلومینیوم

5,9091/155/714/86مس

5/36-2,1902/246/52سرب

11/21-2/44-4/50-9,980نیکل

0/40-21,1450/360/67قلع

2,7902/316/532/20روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

2,248,8750/231/197/63آلومینیوم

3/25-5/33-0/88-285,700مس

0/622/97-0/28-192,675سرب

0/030/240/11-371,820نیکل

3,8250/260/5312/01قلع

1/99-0/82-0/23-424,175روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,197/340/162/115/50  طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/301/945/17-1,196/20  نیویورک 

16/820/241/824/47نقره

9850/721/766/14پالتینیوم

0/667/89-0/92-752پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR75/4-0/503/290/56 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
0/241/730/49-412چین

نفت 

3/020/91-1/19-52/37نفت خام پایه امریکا

2/890/43-0/98-55/45برنت

1/981/05-39,5801/93نفت خام توکیو

0/782/63-52/32/55نفت خام اوپک

3/4190/974/060/12گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/61-2/40-1/02-487گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

66/6-1/08-0/604/39

 )USD/t( 1/20-2/94-1/79-165نفت کوره

1/233/21-1610/00بنزین

1/660/77-48,5001/87نفت سفید

متانول و اوره

3700/000/000/00اروپا

4160/000/0013/66امریکاي شمالي

4300/000/0022/86آسیا

2590/393/6010/21اوره 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

روند قیمت طال در هفته گذشته 

54/94 55/1

56/01 55/45

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی
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پس از رشد قابل ماحظه این فلز در روزهای اخیر، برخی از معامله گران با شناسایی سود از 
این بازار خارج شدند که منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمت آن در این روز شد.

ابهام�ات و ع�دم اطمین�ان به وجود آمده از س�وی بانک فدرال در خصوص س�رعت افزایش 
ن�رخ به�ره امریکا باعث کاه�ش ارزش دالر در مقابل دیگر ارزها و همچنین باعث اس�تقبال 

سرمایه گذاران از طا به عنوان دارایِی امن و کم ریسک شد.

Mondayدوشنبه

عدم قطعیت در خصوص سرعت افزایش نرخ بهره و همچنین نگرانی ها در رابطه با کنفرانس 
مطبوعاتی دونالد ترامپ، باعث ش�د فلز زرد در اواخر جلسه معاماتی از دامنة قیمتی منفی 

خارج شده و در محدوده مثبت معامله شود.

Tuesdayسه شنبه

پ�س از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی دونالد ترامپ که باعث ایجاد عدم اطمینان نس�بت به 
بازارهای مالی ش�د،توأماً باعث افت شدید ارزش دالر نیز شد. بنابراین بازار دارایی های امن و 
کم ریسک از جمله فلزات گرانبها، به دلیل عدم اطمینان ایجاد شده با استقبال سرمایه گذاران 

مواجه شده و رشد کردند.

Wednesdayچهارشنبه

برآورده نش�دن انتظارات س�رمایه گذاران )به عنوان مثال: کاهش مالیات شرکت ها( در اولین 
کنفرانس خبری دونالد ترامپ منجر به افت بازارهای مالی از جمله سهام و دالر شد. افت ارزش 

دالر امریکا برای چندمین روز متوالی نیز، طا را در روند صعودی مناسبی قرار داده است.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش تعداد سکوهای 
حفاری امریکا بنابر اعام 

مؤسسه »بی.اِچ.آی«
نشانه هایی از سوی عربستان مبنی بر 

رعایت توافق اوپک )کاهش تولید(

شک و تردیدها نسبت به رعایت توافق فریز 
نفت توسط تک تک اعضا و احتمال افزایش 

تولید امریکا به واسطه سکوهای جدید

افزایش تقاضا توسط چین، کاهش 
ارزش دالر و پایبندی تولیدکنندگان 

بزرگ به توافق اوپک

تردید فعاالن بازار نفت 
به توان اجرا و یا رعایت 
توافق فریز نفت از سوی 

تک تک اعضا 

رویداد
شاخص قیمت مصرف کننده چین در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته، درصد

شاخص قیمت تولیدکننده چین در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته، درصد
خاصه گردش کار و فرصت های شغلی طی ماه گذشته در امریکا، میلیون نفر

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

تراز تجاری چین طی ماه گذشته، میلیارد 
شاخص قیمت تولیدکننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد

شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در امریکا، درصد
مقدماتی شاخص میزان تمایات مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا )بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان(

زمان
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
2/1
5/5

5/52
4/1
247
275
0/3
0/6

98/1

پیش بینی
2/2
4/6

5/59
0/9
266
345
0/1
0/5

98/6

قبلی
2/3
3/3

5/45
-7/1
237
298
0/4
0/2

98/2

تقویم اقتصادی )20 تا 26 دی 1395- 9 تا 15 ژانویه 2017(


