
 اف��ت قابل توج��ه ارزش دالر تمرک��ز فع��االن بازارهای مال��ی را در این هفته به خود معط��وف کرد و باعث 
رش��د ارزش طا ش��د، اما اع��ام آماره��ای امیدوارکننده از اش��تغال امریکا و انتش��ار صورت جلس��ه بانک 
فدرال رزرو که نش��انگر احتمال کندتر ش��دن س��رعت افزایش نرخ بهره بود، باعث تقویت سهام و دالر در 
اواخر هفته ش��د. کاهش قابل توجه ذخایر نفت امریکا نیز س��بب رش��د قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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بازاره�ای س�هام آس�یایی به رغم وج�ود نگرانی ها در رابط�ه با خروج 
سرمایه از چین و همچنین به دلیل پایان یافتن مشارکت دولت اندونزی 
با ش�رکت جی.پی.مورگان، با رشد قابل توجه ای به کار خود در این روز 

پایان دادند.
باتوجه به اع�ام داده های اقتصادی امیدوارکننده از س�وی دو اقتصاد 
بزرگ جهان )امریکا و چین( که نش�انگر س�رعت باالی رشد اقتصادی 

این کشورها می باشند، باعث خوش بینی سرمایه گذاران نسبت به رونق 
بازارها در س�ال جدید ش�د و بازارهای س�هام را در این منطقه با رشد 

همراه کرد.
بازارهای سهام ایاالت متحده نیز همانند بازارهای سهام سراسر جهان 
با رش�د قابل  ماحظه ای سال 2017 را شروع کردند و در پی افت قیمت 

نفت در این روز به باالترین سطح خود نزدیک شدند.

به
شن

سه 

عموم بازارهای س�هام آس�یا در آخرین روز هفته کاه�ش یافتند، اما 
در مجموع اولین هفته س�ال 2017 را با رشد قابل ماحظه ای به پایان 

رساندند.
اع�ام آمار فرات�ر از انتظار اش�تغال بخش غیرکش�اورزی در امریکا 
که نش�انگر کاه�ش قابل ماحظه تعداد مدعیان بیم�ه بیکاری در این 

کش�ور بود، باعث دگرگونی بازارهای س�هام اروپا شد و آنها را با افت 
اندک�ی مواجه کرد. رون�ق به وجود آمده در وال اس�تریت که موجب 
دس�تیابی ش�اخص های سهام به باالترین س�طح خود شد و همچنین 
کاهش فراتر از انتظارات تعداد مدعیان بیمه بیکاری در ماه دس�امبر، 
باعث خوش بینی سرمایه گذاران نسبت به بازارهای سهام و رشد آنها 

عه
جم

بازارهای س�هام آس�یا در این روز به مناس�بت س�ال ن�و میادی 
تعطیل بودند.

در اولین روز معاماتی س�ال 2017 بازارهای س�هام اروپا به دلیل رش�د 
بخش بانکی ایتالیا و همچنین اع�ام امیدوارکننده داده های اقتصادی 

ای�ن کش�ور ک�ه نش�انگر افزایش ق�درت اقتص�ادی ایتالیا می باش�د 
رشدکردند. بازار سهام بریتانیا به مناسبت سال نو میادی تعطیل بود.

بازارهای سهام ایاالت متحده نیز در این روز به مناسبت سال نو میادی 
تعطیل بودند. به

شن
دو

ب�ازار س�هام ژاپن پ�س از دو روز بس�ته بودن به مناس�بت س�ال نو 
میادی، باز ش�د و به دلیل اعام داده های امیدوارکننده تولیدات این 
کشور و چش�م انداز خوش بینانه برای اقتصاد امریکا در سال جدید و 
همچنین تداوم انتظارات مربوط به تضعیف ین در مقابل دالر، با رشد 

خیره کننده ای همراه شد.
بدبینی س�رمایه گذاران نس�بت به آین�ده بخش های خرده فروش�ی 
و داروس�ازی، باتوج�ه به آماره�ای اقتصادی اعام ش�ده باعث افت 

ش�اخص های اروپا شدند. در انگلس�تان نیز بازار سهام همانند دیگر 
بازارهای اروپا افت کرده بود، اما با اعام آمار امیدوارکننده از شاخص 
ساخت و ساز در این کشور، بخش های اماک و مستغات و مالی رشد 

کردند و باعث رشد شاخص فوتسی100 این کشور شدند.
مقامات بانک فدرال رزرو به احتمال کندتر شدن سرعت افزایش نرخ 
بهره اش�اره کردند که باعث شد شاخص های س�هام به طور ناچیز اما 

به شکل صعودی تغییر کنند.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

19,9630/321/011/04امریکا )داوجونز(

5,5210/602/561/40امریکا )نزدک(

7,2100/210/943/68لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,3210/150/913/85اروپا  )یورواستاک 50(

0/341/782/41-19,454آسیا )نیکی 225(

افت قابل ماحظه دالر در این روز منجر به رش�د شاخص های سهام در 
اکثر کشورهای آسیایی شد، اما تضعیف ارزش دالر در مقابل ین، ارزش 
ش�رکت هایی که کاالهای صادراتی تولید می کنند را کاهش داد و باعث 

افت 0/4درصدی شاخص نیکی ژاپن شد.
 انتشار صورت جلس�ه بانک فدرال رزرو موجب شد فعاالن این بازارها 
اس�تراتژی محتاطان�ه را در معامات خود اتخاذ کنند. اس�تفاده از این 
استراتژی نیز باعث عدم نوسان زیاد در شاخص های سهام شد و آنها را 

با رشد ناچیزی همراه کرد.

 بازارهای س�هام ایاالت متحده نیز همانند بازارهای سهام اروپا و آسیا 
با نوس�ان اندکی به کار خود پایان دادند. به طوری که ش�اخص ترکیبی 
ن�زدک با حمایت بخش تکنولوژی از جمله ش�رکت »آمازون دات کام«، 
0/2درصد رش�د کرد و به باالترین س�طح خود از بدو تأس�یس تاکنون 
)۵،4۸۸ واحد( رسید، اما ش�اخص های صنعتی داوجونز در پی کاهش 
ارزش شرکت های مس�افربری کاس، اکس�ون موبیل، جی.پی.مورگان 
و گلدم�ن س�اکس 0/2درص�د و اس.اند.پی۵00 به واس�طه بخش مالی 

0/1درصد با افت مواجه شدند.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/28-0/660/10-1/053یورو به دالر

2/31-0/49-1/13-1/228پوند به دالر

117/021/450/051/47دالر به ین

0/100/10-1/0180/79دالر به فرانک سوئیس

2/01-0/541/39-0/730دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2/11-1,7130/651/18آلومینیوم

4/05-5,5900/180/96مس

11/76-2,0561/433/26سرب

10/03-10,2302/561/89نیکل

0/570/38-0/33-21,005قلع

3/39-2,6190/041/67روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

2,222,4501/181/785/45آلومینیوم

8/0936/47-1/34-301,775مس

0/963/52-0/01-193,875سرب

0/101/07-0/22-370,920نیکل

3,8050/001/6013/58قلع

2/57-0/04-0/04-427,675روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

2/73-732/131/39طالی نقدی

طال بورس کاالی 
4050/750/500/00نیویورک 

2/02-0/723/70-16/52نقره

9680/007/205/68پالتینیوم

7572/4411/163/56پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

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

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

نفت 

540/450/524/85نفت خام پایه امریکا

57/10/180/495/10برنت

0/576/91-40,3800/15نفت خام توکیو

0/790/885/34-52/71نفت خام اوپک

12/29-11/77-3/28550/38گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/194/61-4991/01گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

670/723/886/35

 )USD/t( 1700/590/003/66نفت کوره

2/407/95-0/49-163بنزین

0/985/61-49,3200/12نفت سفید

متانول و اوره

3700/000/0048/00اروپا

4160/000/0013/66امریکاي شمالي

4300/000/0022/86آسیا

2500/402/8810/13اوره 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 
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کاه�ش غیرمنتظ�ره تع�داد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا که نش�انگر رش�د اش�تغال و 
تقویت اقتصاد این کش�ور می باش�د، موجب رش�د ارزش دالر و بازار سهام ش�د. از این رو 
س�رمایه گذاران نقدینگی خود را به س�مت دارایی های پرریسک سوق دادند و باعث کاهش 

تقاضا در بازار طا شدند.

بازار معامات طا به دلیل تعطیات "سال نو" میادی بسته بود.

Mondayدوشنبه

افزای�ش ارزش دالر امری�کا، رش�د بازارهای س�هام و همچنین اعام داده ه�ای اقتصادی 
امیدوارکنن�ده این کش�ور در این روز، بازار فل�زات گرانبها را در اوایل جلس�ه معاماتی با 
کاهش تقاضا مواجه ساخته بود، اما با توجه به کاهش شدید قیمت طا در هفته های گذشته، 
قیمت طا برای س�رمایه گذاران از جذابیت زیادی برخوردار ش�د و تقاض�ا برای آن افزایش 

یافت تا در نهایت با قیمت مثبت اولین روز سال 2017 را شروع کند.

Tuesdayسه شنبه

به رغم اعام آمارهای اقتصادی امیدوارکننده توس�ط امریکا که باید رش�د ارزش دالر را به 
دنبال داشته باشد، ارزش دالر در این روز نیز با افت مواجه گردید و موجب رشد قیمت طا 

به میزان 0/3درصد در هر اونس شد.

Wednesdayچهارشنبه

به واسطه افت ارزش دالر در مقابل دیگر ارزهای معتبر و همچنین پس از انتشار صورت جلسه 
بانک فدرال رزرو در خصوص احتمال کندتر شدن سرعت افزایش نرخ بهره که این نیز می تواند 

تشدیدی در تضعیف دالر باشد، قیمت طا برای پنجمین روز متوالی با رشد همراه شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

بازار معامات نفت 
به دلیل تعطیات 
"سال نو" میادی 

بسته بود. آشکار شدن نشانه هایی از سوی 
کشورهای صادرکننده نفت مبنی بر 

پایبند بودن آنها به برنامه کاهش تولید

پیش بینی افزایش دمای هوا برای 
روزهای آتی در امریکا و افت 

کم سابقه قیمت گاز طبیعی

شروع اجرای توافق کاهش تولید از 
این هفته و وجود نگرانی ها در خصوص 

کشورهای مستثنی شده از توافق

کاهش بیش از هفت میلیون 
بشکه ای موجودی ذخایر 

نفتی امریکا

رویداد
شاخص مدیران خرید کاخانه ها طی ماه گذشته در چین

شاخص خرید مدیران کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
میزان موجودی نفت خام امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه

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

شاخص مدیران خرید در امریکا طی ماه گذشته به جز بخش تولید 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
تراز تجاری طی ماه گذشته در امریکا، میلیارد
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