
مهم ترین خبری که در این هفته بازارهای مالی را تحت تأثیر خود قرار داد، توافق کشورهای صادرکننده نفت 
با مفاد کاهش تولید به 32/5 میلیون بشکه در روز بود که موجب رشد بیش از دوازده درصدی قیمت این 
کاالی استراتژیک شد. اعالم داده های اقتصادی کشور امریکا نیز در این هفته نشانگر کاهش نرخ بیکاری به 
4/6درصد بود که به همراه سایر آمارهای امیدوارکننده اشتغال، انتظارات به افزایش نرخ بهره را دوچندان کرد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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س�رمایه گذاران و فعاالن ب�ازار به دلیل ع�دم اطمینان در خصوص 
آین�ده قیمت نفت خ�ام و همچنین احتیاط نس�بت به همه پرس�ی 
کش�ور ایتالیا، س�رمایه خود را از بازارهای س�هام خ�ارج کردند و 
دس�ت به نق�د منتظر نتای�ج رویدادهای یاد ش�ده ماندن�د تا بازار 

مناس�بی را برای ورود به آن انتخاب کنند.
ب�ا توجه ب�ه نگرانی های�ی که در رابطه با نشس�ت روز چهارش�نبه 
اعضای س�ازمان کش�ورهای صادرکننده نف�ت در وین وجود دارد، 
منج�ر به افت قیمت نفت در بازار انرژی ش�د و همین امر بازارهای 

س�هام اروپا را تحت الش�عاع ق�رار داد و باعث افت آن ها ش�د، اما 
اع�ام آماره�ای اقتص�ادی امیدوارکننده از کش�ور انگلس�تان که 
ارزش س�هام در بخش مس�کن را بهبود بخش�ید، مانع افت بیش از 

حد این بازارها ش�د.
آمارهای اقتصادی کش�ور امریکا که در ای�ن روز فراتر از انتظارات 
اعام گردید، موجب افزایش ارزش سهام در این کشور شد اما افت 
قیم�ت نفت بخ�ش انرژی را با کاهش مواجه س�اخت و در نهایت از 

ش�دت افزایش بازارهای س�هام در این روز جلوگیری کرد.

به
شن

سه 

سرمایه گذاران به این نتیجه رسیدند که جّو انتخابات ریاست جمهوری 
ای�االت متحده و برگزیده ش�دن دونالد ترامپ به این س�مت بازارهای 
س�هام را متشنج کرد و همچنین معتقدند رشد این بازارها بیش از حد 
معمول بوده اس�ت که این امر باعث پرریس�ک تر شدن بازارهای سهام 
شده است. به همین دلیل و به دنبال افت شاخص های امریکایی در روز 

گذشته، بازارهای سهام آسیا نیز با افت مواجه شدند.
همه پرسی دولت ایتالیا در رابطه با قانون اساسی این کشور، موج تازه ای 

از نگرانی ها را در منطقه یورو به وجود آورده است که سرمایه گذاران را 
وادار به استفاده از استراتژی منفعانه در معاماتشان کرده و همچنین 
استقبال آنان از سهام  با بتای تدافعی را موجب شده است. بنابراین بازار 

سهام در این منطقه با کاهش تقاضا مواجه شد.
بازارهای س�هام ایاالت متحده امریکا برخاف بازارهای آسیا و اروپا در 
آخرین روز هفته با رش�د اندکی به کار خود پایان دادند، اما در مجموع 

این هفته با افت همراه بودند. 

عه
جم

مقامات اوپک اعام کردند که مقامات نفتی کشور عربستان در نشستی 
که با اعضای غیر عضو اوپک از جمله روسیه در این روز برگزار می شود، 
ش�رکت نخواهند کرد. همین امر نگرانی ها را در رابطه با احتمال توافق 
در روز چهارش�نبه افزایش داد و باعث ریس�ک نامطلوب در بازارهای 
سهام آسیا شد. به طور کلی اکثر سرمایه گذاران چه در بازارهای سهام 
و چه در بازار نفت منتظر نشس�ت کشورهای صادرکننده نفت هستند 
و نتای�ج حاص�ل از آن را در معام�ات خود دخالت می دهن�د. بنابراین 
اخب�ار و رویدادهای مربوط ب�ه آن بازارهای س�هام را تحت تأثیر خود 

قرار می دهد، به طوری که ش�رکت نکردن مقامات عربستان در نشست 
اعضای غیر عضو اوپک نگرانی ها را در این رابطه دوچندان کرد و باعث 

افت سهام در اروپا شد.
در ایاالت متحده امریکا نیز بازارهای س�هام همانند آسیا و اروپا با افت 
مواجه ش�دند. شاخص های سهام که در طی هفته های اخیر به باالترین 
سطح خود رسیده بودند، در اولین روز هفته به دلیل جّو منفی بازارهای 
س�هام سراسر جهان با اصاح قیمتی همراه شدند و به میزان متوسطی 

افت کرد.

به
شن

دو

بازاره�ای س�هام آس�یایی به تبعی�ت از وال اس�تریت که در روز 
گذش�ته تقویت ش�ده بودند، رش�د کردند، اما در برخ�ی مناطق 
نگران�ی در رابطه با نشس�ت اعضای کش�ورهای صادرکننده نفت 
ک�ه عامل منفی برای بازارهای س�هام بود، نس�بت به رش�د آن ها 
وزن بیش�تری داش�ت و موج�ب کاهش ارزش آن ه�ا در این روز 
گردی�د. ب�ا توجه به اینکه اعض�اء اوپک در نهایت ب�ه یک توافق 
جمعی برای کاهش میزان مش�خصی از تولید هرکدام از کش�ورها 
رس�یدند، قیم�ت نفت ب�ه میزان قاب�ل توجه ای افزای�ش یافت و 

باع�ث بهبود بخش انرژی به میزان 3/4درصد در بازارهای س�هام 
اروپا ش�د.

بازارهای س�هام ایاالت متحده در این روز همانند بازارهای سهام 
آس�یا از الگوی مش�خصی پیروی نکردند و برخی از آن ها افزایش 
و برخ�ی دیگ�ر ب�ا افت مواجه ش�دند. در ط�ی جلس�ه معاماتی 
شاخص های س�هام این کشور با افت ش�دیدی مواجه شده بودند 
که با توافق انجام ش�ده برای کاهش تولید نفت که بخش انرژی را 

رش�د داد، مقدار اندکی از افت ش�اخص ها را بهبود بخش�ید.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/110/097/17-19,170امریکا )داوجونز(

2/654/16-5,2560/10امریکا )نزدک(

1/610/57-0/33-6,731لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/082/03-0/53-3,015اروپا  )یورواستاک 50(

0/470/249/00-18,426آسیا )نیکی 225(

علی رغم ش�ک و تردید زیادی که میان س�رمایه گذاران در خصوص به 
نتیجه رسیدن این نشس�ت وجود داشت، کشورهای صادرکننده نفت 
عض�و اوپک باالخره به فری�ز نفت در این نشس�ت رأی مثبت دادند و 
تواف�ق کردن�د تولید روزانه نفت توس�ط این چهارده کش�ور از 32/5 
میلی�ون بش�که تجاوز نکند. همین امر موجب رش�د بخ�ش انرژی در 

بازارهای سهام شد و شاخص های آسیایی را بهبود بخشید.
با توجه به فرا رسیدن مؤعد همه پرسی در کشور ایتالیا، سرمایه گذاران 

اس�تراتژی منفعانه را در دس�تور کار خ�ود قرار دادن�د؛ چراکه آن ها 
رفراندم این کشور را باعث به وجود آمدن یک جرقه سیاسی تشخیص 
دادند و به دلیل گریز از ریس�ک سیاس�ی، از استراتژی محافظه کارانه 

استفاده کردند.
افت ارزش سهام بخش تکنولوژی در دو روز متوالی باعث افت بازارهای 
سهام این کشور شده اس�ت، اما نتوانست شاخص داوجونز را از مسیر 
صعودی که از زمان پیروزی دونالد ترامپ در پیش گرفته منحرف کند.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

3/96-1/0660/000/66یورو به دالر

1/2731/112/091/68پوند به دالر

0/520/2610/08-113/51دالر به ین

0/304/44-1/0110/10دالر به فرانک سوئیس

2/74-0/7460/670/27دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/46-2/45-0/46-1,714آلومینیوم

2/0215/41-0/54-5,760مس

2,3701/725/9514/99سرب

3/117/38-11,2102/23نیکل

1/29-0/140/36-21,025قلع

5/369/03-2/20-2,668روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/200/360/56-2,144,850آلومینیوم

23/80-236,6750/790/34مس

0/45-0/05-187,7250/00سرب

0/201/08-367,0080/05نیکل

3,1852/585/648/15قلع

1/86-0/29-0/09-442,000روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

9/81-0/55-1,1770/43طالی نقدی

طال بورس کاالی 
9/73-0/25-1,1780/77نیویورک 

9/12-16/741/331/27نقره

7/01-9291/422/31پالتینیوم

7451/640/0018/82پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR72/66-1/81-3/3819/57 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
2/9310/56-1/24-398چین

نفت 

51/681/2112/3517/27نفت خام پایه امریکا

54/460/9615/2819/48برنت

36,7700/778/4024/01نفت خام توکیو

49/3510/169/1315/71نفت خام اوپک

1/9711/3824/04-3/436گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 *** )USD/bbl( 4780/2110/3914/35گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

590/53/9-4/6

**** )USD/t( 1660/6112/9316/08نفت کوره

1560/6513/8713/04بنزین

45,8400/425/3118/30نفت سفید

متانول و اوره

2500/000/000/00اروپا

36614/7314/7314/73امریکاي شمالي

35012/9012/9012/90آسیا

3/738/41-0/85-232اوره 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
برآورد مقدماتی از تولید ناخالص داخلی در امریکا، درصد

ضریب اطمینان مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا
تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته در امریکا، به استثنای صنعت کشاورزی، هزار نفر

شاخص خرید مدیران شیکاگو طی ماه گذشته در امریکا
شاخص مدیران خرید کاخانه ها طی ماه گذشته در چین

تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر
شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

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
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چهارشنبه
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قیمت طا در این روز با رشد همراه شد. با وجود اینکه داده های اقتصادی دولت امریکا در 
رابطه با اش�تغال این کشور بسیار مطلوب گزارش ش�د، اما دالر و بازده اوراق قرضه در این 

روز کاهش یافتند و باعث رشد فلز زرد شدند.

فل�ز زرد پس از مدت ها افت، باالخره در این روز با رش�د همراه ش�د. اصاح قیمتی در روند 
معامات دالر که همچنان در حال افزایش است و کاهش ارزش بازارهای سهام به فلز گرانبها 

کمک کرد تا پس از دیدن پایین ترین سطح خود در این ماه، تقویت شود.

Mondayدوشنبه

قیم�ت طا پس از افزایش یک درصدی در روز قبل، دوب�اره با کاهش مواجه گردید. اعام 
داده های اقتصادی امیدوارکننده کش�ور امریکا از جمله تولید ناخالص داخلی، پش�توانه ای 
برای رشد دالر در این روز شد و به واسطة رابطه معکوسی که بین دالر و طا در بازار وجود 

دارد آن را با افت مواجه کرد.

Tuesdayسه شنبه

پس از نهایی ش�دن توافق بین اعضای اوپک برای کاهش تولید نفت خام که باعث افزایش 
ارزش دارایی های پرریس�ک ازجمله بخش انرژی در بازارهای س�هام ش�د و نقدینگی را به 
سمت بازارهای پرریسک سوق داد، موجب کاهش تقاضا برای فلز زرد گردید و آن را با افت 

زیادی مواجه کرد.

Wednesdayچهارشنبه

از زمانی که سرمایه گذاران دارایی های پرریسک از جمله سهام را برای سرمایه گذاری انتخاب 
کردند و نقدینگی را از بازار طا بیرون کش�یدند، فلز زرد با افت تقاضا مواجه ش�د و با کاهش 
ارزش شدیدی مواجه شد. از طرف دیگر رونق بازارهای سهام، نفت، اوراق قرضه و دالر در طی 

ماه گذشته باعث شد نقدینگی از این بازار خارج شود و فلز گرانبها را دچار تزلزل کند.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

نگرانی سرمایه گذاران از احتمال عدم سازش اعضای اوپک 
در نشس�ت روز چهارش�نبه و ع�دم ش�رکت مقامات نفتی 

عربستان در نشست اعضای غیر عضو اوپک

امیدواری س�رمایه گذاران 
بالقوه نس�بت ب�ه احتمال 
توافق اعضای کش�ورهای 
صادرکننده نفت در رابطه 
با کاهش تولید در نشست 

این هفته اعض�ای  ف�ق  توا
ی  ب�را وپ�ک  ا
تولی�د  کاه�ش 
ب�ه س�قف  نف�ت 
میلی�ون   32 /5
روز در  بش�که 

تداوم تأثیر توافق اعضای 
کش�ورهای  س�ازمان 
و  نف�ت  صادرکنن�ده 
س�رمایه گذاران  نگران�ی 
اج�رای  ب�ه  نس�بت 
صحی�ح آن توس�ط اوپک

ش بین�ی  خو
ن  ا ر ا یه گذ ما س�ر
نسبت به آینده این 
اس�تراتژیک  کاالی 
تواف�ق  تأثی�رات  و 
نف�ت فری�ز  ب�رای 


