
با نزدیک ش��دن به انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا فاصله بین دو نامزد مهم این انتخابات کمتر ش��د و با 
افزایش تنش ها میان این نامزدها، ریس��ک سیاس��ی ش��دت گرفت که باعث روی آوردن س��رمایه گذاران به 
س��مت دارایی های کم ریس��ک شد و بازارهای مالی را در س��طح جهان با افت مواجه کرد. اما با کاهش احتمال 
تحقق برگزیت و عوامل سیاس��ی یاد ش��ده دالر افت کرد و تنها طال بود که در این هفته با رش��د همراه ش��د.

جهان در هفته ای که گذشت...
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بازارهای س�هام آس�یا در روز سه شنبه با رش�د اندکی بسته شدند. با 
توجه به سیاست های پولی اتخاذ شده از سوی بانک های مرکزی ژاپن و 
استرالیا و همچنین اعالم آمار امیدوارکننده از داده های اقتصادی کشور 

چین اکثر بازارهای سهام آسیا در این روز با رشد همراه شدند.
ب�ه دلیل اعالم نتایج مالی ناامیدکننده از چند ش�رکت بزرگ و نگرانی 
بیش از حد سرمایه گذاران از نتیجه نامعلوم انتخابات ریاست جمهوری 

کشور امریکا، بازارهای سهام منطقه یورو کاهش یافتند.
نظرسنجی های قبلی صورت گرفته حاکی از پیشتازی هیالری کلینتون 
نام�زد حزب دموک�رات در رقابت با نامزد ح�زب جمهوری خواه دونالد 
ترامپ می باشد. اما تازه ترین نظرسنجی ها نشان داد، فاصله بین این دو 
نامزد به حداقل رس�یده است و همین عامل نیز باعث سقوط بازارهای 

مالی در ایاالت متحده شد.

به
شن

سه 

نگرانی ها در رابطه با عدم اطمینان سیاس�ی به وجود آمده، فعاالن بازار 
در کش�ور ژاپ�ن را وادار به اتخ�اذ تصمیمات تدافع�ی در معامالت کرد. 
حتی اعالم آمار امیدوارکننده از داده های اقتصادی این کشور نتوانست 
مانع این س�قوط شدید شود. ش�دت ریسک سیاسی کشور امریکا همه 
بازارهای مالی در سطح جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و کمتر شدن 
فاصله بین دو نامزد فوق باعث شده سرمایه گذاران تا حد امکان از درجه 
ریس�ک پذیری خود بکاهند و منتظر نتیجه نهایی انتخابات هفته آینده 
باشند.نزدیک تر ش�دن انتخابات ریاست جمهوری امریکا اکثر بازارهای 
س�هام در این هفته با افت غیر منتظره ای مواجه شدند. سرمایه گذاران 
این گون�ه می پندارند که با پی�روزی هیالری کلینت�ون بازارهای مالی از 

ثبات بیشتری برخوردار خواهند بود و قیمت نفت به دلیل سیاست های 
غیرجنگ طلبان�ه او کاهش خواه�د یافت، اما با پی�روزی دونالد ترامپ 
بازارهای مالی بی ثبات خواهند بود و قیمت دارایی های کم ریسک همچون 

طال و نفت نیز به واسطه خوی جنگ طلبانه وی افزایش خواهند یافت.
اعالم داده های اقتصادی کش�ور امریکا بازارهای سهام در این کشور را 
با افت مواجه کرد، اشتغال ایجاد شده در بخش غیر کشاورزی 161 هزار 
نف�ر بود، در حالی ک�ه اقتصاددانان ایجاد 174 هزار ش�غل را پیش بینی 
کرده بودند. از طرفی نرخ بیکاری نس�بت ب�ه دوره قبلی کاهش یافته 
و از پنج درصد به 4/9درصد رس�یده اس�ت. تراز تجاری این کشور نیز 

بهتر از پیش بینی ها بود.

عه
جم

به دنبال س�قوط قابل مالحظه بازار سهام ایاالت متحده به دلیل عدم 
تحقق انتظارات س�رمایه گذاران در خصوص حفظ فاصله انتخاباتی که 
مابین نامزدها ایجاد شده بود، بازارهای سهام آسیا نیز کاهش یافتند. 
به عب�ارت دیگر، با توجه ب�ه نزدیکی به انتخابات ریاس�ت جمهوری 
کشور امریکا و فشرده تر شدن نتایج نظرسنجی ها در رابطه با انتخاب 
دو نام�زد جمهوری خواه و دموک�رات، نگرانی های س�رمایه گذاران به 
دلیل شرایط نامناسب سیاسی حاکم در این کشور بیش از پیش شده 
اس�ت که موجب افت بازارهای س�هام این کشور و همچنین بازارهای 
سهام آسیایی شد. بازارهای اروپا به دلیل افت قیمت نفت خام و تأثیر 

آن بر بخش انرژی در بازارهای سهام کاهش یافتند. اما این تنها دلیل 
س�قوط س�هام در اروپا نبود، بلکه ناموفق بودن عملکرد منطقه یورو 
در تازه ترین آمار اقتصادی منتش�ر شده، یکی دیگر از دالیل تضعیف 

این بازارها بود.
آمار اقتصادی کشور آمریکا در خصوص شاخص مخارج مصرف کننده 
بهت�ر از انتظارات بود که این نیز خود نش�ان دهنده رش�د اقتصاد این 
کشور با سرعت ثابت است، اما افت قیمت نفت در این روز و همچنین 
عدم اطمینان به وجود آمده در خصوص انتخابات ریاس�ت جمهوری، 

باعث نوسان اندک و رو به پاییِن بازارهای سهام این کشور شد.

به
شن

دو

پیش�تازی ترامپ نگرانی زی�ادی در میان س�رمایه گذاران به وجود 
آورد و همچنین باعث افت بازارهای س�هام در سراس�ر آس�یا شد. 
به دلیل افزایش احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاس�ت 
جمه�وری ای�االت متحده در هفت�ه آینده و کاه�ش قیمت نفت در 
بازاره�ای جهان�ی که افت بخ�ش انرژی را رقم زد، بازارهای س�هام 

در اروپ�ا به طور غیرمنتظره ای افت کردند.پیش�تازی دونالد ترامپ 
نام�زد جمهوری خواه، عدم تغیی�ر نرخ بهره توس�ط مقامات فدرال 
رزرو در نشس�ت ای�ن روز و آمار غیر منتظره ذخای�ر نفت خام این 
کش�ور عوامل�ی بودند ک�ه موجب افت بازار س�هام امری�کا در روز 

چهارشنبه شدند.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

½-1/5-17,8880/0امریکا )داوجونز(

4/5-2/8-0/2-5,046امریکا )نزدک(

4/4-4/3-1/4-6,693لندن )اف.تی.اس.ای 100(

2/2-4/0-260-2,955اروپا  )یورواستاک 50(

3/10/0-1/3-16,905آسیا )نیکی 225(

س�رمایه گذاران منتظر نتیجه نهایی انتخابات هستند، تا جهت حرکت 
خ�ود را ب�رای س�رمایه گذاری در بازاره�ای کم ریس�ک یا پرریس�ک 
برگزینن�د و عقیده آنان بر این اس�ت که در صورت پی�روزی هیالری 
کلینتون از بازار سهام خارج نشوند، اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ 

سرمایه خود را به سمت دارایی های کم ریسک منتقل کنند.
باتوجه به انتشار گزارش های سه ماهه امیدوارکننده از سوی بانک های 
"سوسیته جنرال اس.اِی" و "گروه آی.اِن.جی" و همچنین حکم دادگاه 

انگلس�تان مبنی بر این که خروج این کشور از اتحادیه اروپا با تصویب 
در پارلمان انگلس�تان اجرایی خواهد شد، بازارهای سهام اروپا با رشد 

همراه شدند.
شاخص اس.اند.پی500 این کشور با هشت روز افت متوالی، طوالنی ترین 
افت از زمان بحران مالی س�ال 2008 را ثبت کرد. س�قوط سهام "فیس 
بوک" و نگرانی سرمایه گذاران از عدم اطمینان سیاسی به وجود آمده، 

اصلی ترین عوامل افت بازارهای سهام ایاالت متحده بودند.
به

شن
ج 

پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/79-1/10/00/85یورو به دالر

0/79-1/250/482/79پوند به دالر

0/85-1/51-103/120/12دالر به ین

1/33-2/02-0/6-0/968دالر به فرانک سوئیس

0/130/921/19-0/767دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/50/22/7-1,722آلومینیوم

4,9910/63/14/9مس

0/8-0/1-2,0610/6سرب

10,4400/91/91/7نیکل

21,3000/93/16/0قلع

1/42/15/3-2,447روی

3250/00/00/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/42-0/72-0/21-2,132,950آلومینیوم

14/92-6/29-2/63-310,600مس

1/15-0/080/15-188,576سرب

0/55-0/040/23-363,096نیکل

14/47-2,9451/851/38قلع

0/55-0/27-0/04-450,375روی

----شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,3050/22/44/1طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,3050/22/24/2نیویورک 

18/420/33/76/4نقره

9990/31/83/4پالتینیوم

6/3-6271/31/1پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR60/77-0/380/7818/35 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
3600/280/002/86چین

نفت 

12/6-9/5-1/3-44/07نفت خام پایه امریکا

13/4-8/3-1/7-45/58برنت

8/5-9/9-3/1-29,650نفت خام توکیو

10/8-9/6-1/1-42/65نفت خام اوپک

9/2-10/7-2/770/0گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 *** )USD/bbl( 10/9-9/6-1/2-418گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

61/3-0/7-0/37/4

**** )USD/t( 10/7-7/2-2/1-143نفت کوره

8/0-6/1-2/8-138بنزین

9/6-9/1-2/4-38,750نفت سفید

متانول و اوره

2500/00/00/0امریکاي شمالي

3191/270/08/87اروپا

3100/980/08/77 آسیا

2140/471/944/9اوره - 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
شاخص خرید مدیران شیکاگو طی ماه گذشته در امریکا
شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در چین

  شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
شاخص مدیران خرید در بخش خدمات طی ماه گذشته در چین

تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته در امریکا، به استثنای صنعت کشاورزی و دولت، هزار نفر
تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر

تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته در امریکا، به استثنای صنعت کشاورزی، هزار نفر
نرخ بیکاری طی ماه گذشته در امریکا، درصد

تراز تجاری در طول ماه گذشته در کشور امریکا، میلیارد دالر

زمان
دوشنبه
دوشنبه
 سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
50/6
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51/9
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147
265
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4/9

-36/4

پیش بینی
54/1
50/2
51/8
52/5
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4/9
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قبلی
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5/0
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ذخای�ر  موج�ودی  آم�ار  اع�الم 
هفتگ�ی نفت خام کش�ور آمریکا، 
س�یزده میلیون بیش از تخمین ها

افزایش بی سابقه در موجودی 
ذخایر هفتگ�ی نفت امریکا 
پس از هش�ت هفته کاهش

تولید توسط  افزایش   
از  تهدی�د  و  ای�ران 
س�وی عربس�تان ب�ه 
تولید  افزایش  واسطه 
دوازده  از  بی�ش  ب�ه 

میلیون بشکه در روز

به واس�طه عدم قطعیت ایجاد ش�ده در رابطه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین در 
رابطه با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشور امریکا، تقاضا برای فلزات افزایش یافته و بازار 

فلزات اساسی جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری پیدا کرده است.

با توجه به رابطه معکوسی که میان طال و دالر وجود دارد، با قوی تر شدن دالر در معامالت روز 
دوش�نبه طال کاهش یافت. اما با رش�دی که در آخر هفته گذشته به ثبت رساند و به باالترین 
سطح خود در سه هفته اخیر رسید، با کاهش در این روز هم چنان در باالترین سطح سه هفته 

اخیر قرار گرفته است که نشان دهنده نوسان اندک در معامالت آن می باشد.

Mondayدوشنبه

انتخابات ریاس�ت جمهوری هفته آینده کش�ور امریکا و اتفاقات روزهای اخیر آن در رابطه 
با ایمیل های "هیالری کلینتون"، بیش از پیش حساس�یت سرمایه گذاران را تحریک کرد و 
موج�ب افزایش عدم قطعیت در نتیجه انتخاب�ات گردید. به طوری که یک جو عدم اطمینان 

سیاسی در بازارهای مالی حاکم شد.

Tuesdayسه شنبه

با توجه به پیش�تازی نامزد جمهوری خواه از نامزد دموکرات  در آخرین نظرس�نجی صورت 
گرفته، دالر امریکا با افت ش�دیدی در مقابل ارزهای معتبر مواجه ش�د و سرمایه گذاران به 
دلیل عدم اطمینان سیاس�ی به وجود آمده س�رمایه خود را به سمت دارایی های کم ریسک 
هدایت کردند. بنابراین تقاضا در بازارهای سهام تضعیف شد و نقدینگی به سمت دارایی های 

با ریسک کم سوق داده شد و باعث رشد ارزش فلزات در بازار کاال، به ویژه طال شد.

Wednesdayچهارشنبه

قیمت طال پس از سه جلسه متوالی افزایش و رسیدن آن به باالترین سطح خود در طی یک 
ماه اخیر، در روز پنج ش�نبه با افت مواجه شد، اما نتوانس�ت نرخ 1,300 دالر را بشکند. اخبار 
مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین چشم انداز سرمایه گذاران از نتایج انتخابات 

ریاست جمهوری در هفته آینده، موجب کاهش ارزش این فلز گرانبها شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

عدم حصول نتیجه مناس�ب از نشست 
کش�ورهای صادرکنن�ده نف�ت در وین 

رابطه با طرح کاهش تولید

ناامیدی س�رمایه گذاران از امکان 
اجرای�ی کردن طرح فری�ز نفت با 
توجه ب�ه پایان بی نتیجه نشس�ت 

کش�ورهای صادرکننده در وین


