وال استريت-روز دوشنبه ،به موجب رشد  8/8درصدي شاخص سهام بخش مالي در پي افزايش  0/1درصدي ارزش سهام شرکت برکشتاير هاتاوي ،تقويت سهام
شرکتهای فعال در بخش توليد مواد عمده مصرفی و نيز رفع نگرانيها پيرامون درآمد شرکت هاي چندمليتي در پي تضعيف شاخص دالر ،بازار سهام آمريکا تقويت شد .با
وجود افت ارزش سهام شرکت اپل براي هشتمين روز متوالي (طوالنيترين دوره زمانی کاهش از اواسط  8221تاکنون) ،شاخص نزدک به افت متوالي هفت روزه خود پايان
داد .در اين روز ،افزايش  5/7درصدي ارزش سهام شرکت آمازون ،بيشترين تاثير را در رشد شاخص اس اندپي و نزدک بر جای گذاشت .بهبود بهاي نفت خام و همسويي
تصميات فدرال رزرو با رشد بازار سهام ،موجب رشد  81درصدي شاخص اساندپي از اواسط فوريه تاکنون شده است .پس از لغو قرارداد ادغام شرکت بيکر هيوز با رقيب
بزرگتر آن شرکت هاليبرتون ،ارزش سهام آن  5درصد تضعيف و ارزش سهام شرکت هاليبرتون  8/1درصد تقويت شد .به دليل افزايش مبلغ پيشنهادي سرمايه گذاران براي
خريد سهام شرکت آپولو اجيوکيشن به  8/81ميليارد دالر ،ارزش سهام اين شرکت  85/1درصد افزايش پيدا کرد .روز دوشنبه ،متوسط شاخص صنعتي داووجونز ،شاخص
اساندپي 200و شاخص ترکيبي نزدک به ترتيب با  0/71 ،0/11و  0/11درصد تقويت ،به سطوح  5018/15 ،87128/81و  1187/22واحد رسيدند.
بورس اوراق بهادار تهران -به گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران شاخص كل قيمت سهام در روز دوشنبه  85ارديبهشت ماه  8522به رقم  71512/1واحد رسيد که نسبت به شاخص
كل روز يکشنبه  85ارديبهشت ماه  8522به ميزان  22واحد کاهش داشت.
قيمت فروش هر تن انواع فلزات غيرآهني در بورس لندن (دالر) 
تاريخ 
دوشنبه  5مه  5081

نوع فلز

جمعه  52آوريل  

انواع ارز و فلزات
قيمتي 
حق برداشت مخصوص* 
يورو*
ليره انگليس* 
فرانك سوئيس 
ين ژاپن 

بهره دالر 
طال 
نقره 

پالتين 
نفت خام 

سبد نفت اوپك 
* هر واحد به دالر آمريکا

آلومينيوم 

مس 

سرب 

نيکل 

قلع 

روي 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

نرخ  ،SDRارزهاي عمده  ،فلزات قيمتي ،نفت خام و بهره بين بانكي 
جمعه  29آوريل  
لندن
نيويورک 
لندن 

 --

 
 
 
 
 
 - 
 
 
***12/25

 - - - - -
 
 
**11/85






 - 8520/20
 87/20
8010/20
***11/71

****6/616

 - - - - -8512/12
 81/50
8012
**12/15

*** نفت خام پايه ****نرخ بهره هفتگي

روز دوشنبه ،بازار لندن به مناسبت «تعطيالت بانکي اوايل مه» تعطيل بود.
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 :پنجاه و يکم

نفت خام -روز دوشنبه ،در پي افزايش ميزان توليد نفت اوپک نزديک به باالترين سطح تاريخي روزانه ( 55/11ميليون بشکه در روز) در ماه آوريل و فروشهای سوداگرانه
متاثر از رشد بيش از اندازه بازار نفت در ماه گذشته ،قيمتهاي نفت خام حدود  5درصد کاهش داشتند .در اين روز ،به اذعان معامله گران،گزارش موسسه جن اسکيپ بيانگر
افزايش  158هزار و  212بشکه ای ذخاير نفت آمريکا در بندر کوشينگ اوکالهاما طي هفته منتهي به  52آوريل بود .بانک مورگان استنلي انتظار دارد به دليل افزايش
فعاليت هاي حفاري توليدکنندگان نفت شل آمريکا ،افت فعاليت هاي حفاري که به تقويت بهاي نفت کرده؛ به زودي خاتمه خواهد يافت .با توجه به تعطيلي بازار لندن ،حجم
معامالت نفت برنت در روز دوشنبه حدود نصف معامالت هفته گذشته بود .در معامالت پاياني ،بهاي نفت برنت و آمريکا به ترتيب  8/21و  8/81دالر افت داشتند.

سه شنبه  14ارديبهشت ماه  9( 0991مه )2102

فلزات قيمتي -روز دوشنبه ،در پي تضعيف شاخص دالر در ساعات اوليه ،بهاي نقدي طال در معامالت کم حجم بواسطه تعطيلي بازارهاي آسيا و لندن ،به  3161/06دالر
در هر اونس (باالترين سطح در  31ماه اخير) افزايش يافت .با اين وجود ،در ادامه معامالت با کاس ته شدن از افت شاخص دالر ،تقويت مذکور از بين رفت و در نهايت با 6/2
کاهش به کار خود خاتمه داد .در اين روز ،بهاي طالي قراردادهاي آتي آمريکا براي تحويل در ماه ژوئن  6/4درصد تقويت گرديد .آمار روز جمعه نشان داد صندوقهاي
پوششي و مديران پولي در هفته منتهی به روز سهشنبه گذشته ،هم زمان با افزايش موقعيت خريد نقره به باالترين سطح تاريخی ،خالص موقعيت خريد طال در بازار قراردادهای
آتی و اختيارات طالی کامکس را کاهش دادند .روز دوشنبه ،بهاي نقره پس از رسيدن به  31/63دالر در هر اونس (باالترين سطح از ژانويه سال گذشته) ،در نهايت 3/1
درصد کاهش يافت .در اين روز ،بهاي پالتين بعد از رسيدن به باالترين سطح  36ماه اخير ( 3611/46دالر در هر اونس) ،در پايان  6/0درصد تقويت شد .بهاي پاالديوم نيز
 6/1درصد کاهش داشت.
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وضع ارزهاي عمده و نرخ هاي بهره -روز دوشنبه ،نگراني پيرامون عدم توانايي سياست گذاران ژاپني براي مهار روند صعودي ين ،سبب شد نرخ دالر در برابر ين در
ابتداي معامالت آسيا ،به پايينترين سطح 81ماه اخير ( )801/81برسد .اما در ادامه معامالت ،اين نرخ پس از رسيدن به سطح 801/18؛ در نهايت با  0/8درصد افزايش ،اندکي
تقويت گرديد .شايان ذکر است؛ نرخ دالر در برابر ين طي هفته گذشته بيشترين افت هفتگي را در بيش از  7سال اخير تجربه نمود .بر اساس اظهارات وزير دارايي ژاپن در
رسانههاي اين کشور در پايان هفته گذشته ،تقويت اخير ين «به شدت نگرانکننده» بوده که اين امر گمانه زني پيرامون احتمال مداخله بانک مرکزي ژاپن براي مهار آن را
افزايش ميدهد .رئيس بانک مرکزي ژاپن روز دوشنبه اظهار داشت ،تقويت اخير ين ميتواند به اقتصاد اين کشور آسيب وارد نمايد .در اين روز ،نرخ دالر در برابر اکثر
ارزهاي عمده به ويژه يورو که به کمک آمار قوي توليدات کارخانهاي آلمان تقويت شد؛ کاهش نشان داد .بدين ترتيب ،شاخص دالر پس از رسيدن به پايينترين سطح از
ژانويه  5082تا کنون ( ،)25/211در نهايت با  0/52درصد کاهش به  25/717رسيد .با کاهش نگرانيها پيرامون همهپرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا در  55ژوئن؛ نرخ
ليره استرلينگ در برابر دالر در مقطعی از معامالت به باالترين سطح  2ماه اخير رسيد؛ اما در نهايت با  0/1درصد تقويت به کار خود خاتمه داد .نشست بانک مرکزي استراليا
در روز سهشنبه مورد توجه سرمايهگذاران خواهد بود .نرخ دالر استراليا در برابر دالر آمريکا که از پايينترين سطوح چندساله در ماه ژانويه سال جاري تاکنون 88 ،درصد
افزايش يافته؛ در پايان روز دوشنبه 0/7 ،درصد تقويت شد.

کاهش نرخ بيکاري ايتاليا به کمترين سطح از سال2102

جوانان
برآوردهنرخ
اعالم کرد:
گزارشي
آمار ايتاليا
افزايشاداره
داشته) است.
331نفر رشد
هزار
مارس 20
ميليارد در
اشتغال ايتاليا
بيکاريپوشالش
سازند و با
نظارتي را
طينهاد
الزاماتنيزاين
دادند تا
ميليارد دالر
معادل /2
دالرماهيورو (
اين کشور در مدت مذکور به  51/7درصد (پايينترين سطح از اکتبر  )5085کاهش يافته است .بر اساس برآوردهای
کمبود سرمايه  20ميليارد يورويي ،خود را براي مقابله با بحران بدهيهاي حوزه يورو به ميزان کافي آماده سالازند .نهالاد
پيشنويس برنامه بودجه که توسط کابينه دولت ايتاليا در ماه جاري به تصويب رسيد؛ انتظار مي رود نرخ بيکاري ايتاليا در
نظارتي بانکهاي اروپايي ) (EBAبانکهاي مذکور را ملزم کرده بود که نسبت کفايت سرمايه درجه يک خود را به 3
سال جاري به  88/1درصد و در سال آينده به  80/2درصد کاهش يابد.
درصد داراييهاي ريسکدار موزون شده خود به عنوان بخشي از کوششها در جهت بازگرداندن اعتمادها به ايالن بخالش
بر اساس گزارش هاي منتشره ايستات و گروه تجاري کانفينداستريا در اوايل ماه جاري ،احتمال دارد با وجود بهبود محدود
بوده است،
سالضروري
مهم و
مرحله
بانکها «
اين مجدداً
سرمايه
تشکيل
توليدگويد:
 EBAمي
مؤسسه
انريا رئيس
برسانند .آندريا
درصد
جاري» 0/5
نخست
فصل
کشور در
داخلي
ناخالص
ايتاليايي،
شرکتهای
خانوارها و
در وضعيت
جهالاني باشد.
مقالرراتفصل اول
نيز مشابه
فصل
ايتاليا در
ناخالص
توليد
بيني نمودند
دادآنکهها پيش
دهد.
جديالد درپاليش
دوم بالا
تطالابق
مالي و
داخليبحران
لطمات
بهبود از
رشدبراي
طوالني را
بانکها راه
نشاندار
افزايشاما هش
اداره آمار ايتاليا اعالم کرد« :برای دستيابی به پيشبيني رشد اقتصادی  8/5درصدی برنامهريزی شده توسط دولت متئو
داشتند .وي در مصاحبه روز چهارشنبه خود به رويترز گفت :هنوز اقدامات زيادي الزم است کاله صالورت گيالرد .وي
رنزي ،شتاب بيشتر فعاليتهاي اقتصادي ايتاليا الزامی میباشد ».الزم به ذکر است؛ اين ميزان رشد براي کاهش نسبت بدهي
افزود :من کامالً مي دانم که اين راه حل معجزه آسايي براي حل وضعيت دشوار بانکهاي اروپايي نيست .بحرانالي کاله
به توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال جاري (يکی از اهداف کليدی دولت ايتاليا) ضروری میباشد.
ما در آن قرار گرفته ايم بسيار پيچيده است و ما نمي خواهيم دراين خصوص زيالاد احسالاس خوشالبيني نمالاييم .طالرح
ينس ويدمان ،رئيس بانک مرکزی آلمان ،روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی پيرامون دورنماي اقتصادي و تامين مالي دولت
کشورهایدولتي
خطر بدهيهاي
است که
جانبهو اي
بدهي سه
باالیفرآيند
بخشي از
ايتاليا بهتجديد
دسترساليبه
بهبودهمچنان
منطقهو يورو
محدودهبرخی
خصوصي در
بخش
دولتی
EBAميزان
مؤسسهگفت« :
سرمايهريپاليکا
روزنامه ال
وي
اقالداماتي است.
اشتغال و رشد
يکدر
اينايتاليا
اقتصاد
جموع
شود؛ «اماما در م
وجوهکاهنده
عنوان بهعامل
اسالت» کاله
ايجادجالامع
حال طرح
جزء از
گفته ايم
هميشه
محسوبويمیافزود:
اقتصادیمي شود.
رشدنيز شامل
بانکي را
يابد».
پايدار دست
رشد
بدهی ،ايتاليا
انبوهی از
براي معتقدم
افزود« :من
ازسالوي اتحادياله اروپالا بالراي
تالشالهايي
اقتصاديشالامل
اقالدامات
تواند .بهايالن
نمیاسالت
موردنياز
بانکي اروپا
توجهبه بهبخش
آوردن باثبات
يوراستات طي گزارشي در هفته پيش اعالم کرد :بدهي دولت ايتاليا سال گذشته به حدود  5/5هزار ميليارد افزايش يافته
شکستن پيوند دوطرفه بين بانکهاي ضعيف و ديون زياد دولتي است .انريا اظهار داشت :ما خوب مي دانيم کاله داشالتن
است .بدين ترتيب ،اين کشور از نظر نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي ،دومين کشور بدهکار منطقه يورو بعد از يونان به
سرمايه قوي براي بانکها و بدهيها و دستيابي دوباره نداشتن به بازارهاي سرمايه را حل نمي کند ».رهبالران حالوزه يالورو
شمار ميرود.
گام اولين
هايچون
گردد.
واحدي
سرپرستيازبانکي
بانکهايدرحوزه
کردند که براي
شنبه ،توافق
همچنين
مرحلاله:
اظهار داشت
اين رم،
سنا در
ايجادکميته
نشست
برگزاري
يورو،خود قبل
اظهارات
کميسيون اروپا
نايب رئيس
روز پنج
کشور
دولتاز اين
است .وي
پايينتر
اتحاديهمنطقه
اقتصادي
ميانگينميرشد
اروپاييو از
پايين بوده
ايتالياا هم
اسالتراتژي
بخالش ازمهمالي
يورو و
يوروحوزه
بانکي در
گويد:
است .انريا
چنانبانکي
تحاديه
اقتصاديسوي
رشد رفتن به
اروپاست.کمک به بهبود انسجام اقتصادي و افزايش اشتغال ،ادامه دهد.
ساختاري براي
اصالحات
بازگشتزمينه
تالشها در
خواست به
بخش مالي
اعتماد به
سراسري
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ايستاتخود را
سرمايه هاي
بانکدراينماهمنطقه
2288
گويد:
 EBAمي
گذارند.
پشت سر
سرمايه را
تقويت
درجهت
:34
متذکر/4شد
مجموعهمچنين
مارس بود.
درصد
بيکاري /1
بيانگر نرخ
بلومبرگ
بررسي
کننده در
شرکت
تحليلگر

شماره17 :

يورو) ،نرخ بيکاري اين کشور در مارس سال جاري به پايينترين سطح از دسامبر  5085افت نمود.
براساس گزارش خبرگزاري رويترز مورخ  33ژوئيه  23( 2632تيرماه  ،)3133مؤسسه بانکداري اروپا ) (EBAاعالالم
طبق گزارش روز جمعه موسسه آمار ملي ايتاليا موسوم به ايستات ،نرخ بيکاري اين کشور از ميزان بازبيني شده 88/1
کرد؛ چالشهاي اصلي همچنان پيش روي بانکهاي اروپا قرار دارد .اين بانکها تنها توانسته انالد اولالين مالانع مقابالل خالود
درصدي در فوريه سال جاري به  88/1درصد در مارس کاهش داشته است .اين در حالی است که متوسط پيشبيني 7
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افزايش سرعت بهبود اقتصاد ايتاليا (سومين اقتصاد بزرگ منطقه
) 8522
/01به/80(5081
بانکداري /52
بلومبرگ مورخ
گزاري
مي -بارسد؟
اهداف/5خود
اروپا
مؤسسه
خبرآيا

