
مراس��م تحلی��ف چهل وپنجمی��ن رییس جمه��ور ایاالت متح��ده )دونال��د ترام��پ( ک��ه در اواخر ای��ن هفته 
برگ��زار ش��د بازاره��ای س��هام، ط��ا و ارز را در سراس��ر جه��ان تحت الش��عاع ق��رار داد. ع��دم اتخ��اذ 
سیاس��ت های مح��رک پول��ی از س��وی بان��ک مرک��زی اروپ��ا و همچنین انتش��ار گ��زارش توس��ط آژانس 
بین الملل��ی انرژی که نش��انگر کاه��ش تولید نفت اوپک  می  باش��د، از دیگر اخبار مهم قابل بیان می باش��د.

جهان در هفته ای که گذشت...
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پیش از س�خنرانی بسیار مهم نخست وزیر انگلیس )ترزا می( که برای 
اع�ام قطع همکاری یا لغو عضویت این کش�ور از اتحادیه اروپا تنظیم 

شده بود، شاخص های آسیایی با افت قابل ماحظه ای مواجه شدند.
»ترزا می« در این س�خنرانی ضمن ترسیم دورنمای رابطه تجاری لندن 
ب�ا اتحادیه اروپا، از »برگزیت« به عنوان تصمیم قاطع مردم کش�ورش، 
حمایت کرد. وی اشاره کرد، انگلستان تا جایی که ممکن باشد خواهان 
تجارت آزادانه با اعضای اتحادیه اروپا است، اما این نباید به منزله تمایل 
این کش�ور به باقی ماندِن نیم بند در اتحادیه تلقی شود. با این حساب، 
سخنرانی وی در راستای شفاف س�ازی برنامه انگلستان برای خروج از 
ب�ازار واحد اروپایی اس�ت چراکه مذاکرات رس�می برای تحقق جدایی 

انگلیس از اتحادیه اروپا از پایان ماه مارس س�ال جاری آغاز می ش�ود 
و اظهارات ت�رزا می، به دلیل معرفی دورنمای�ی از آینده رابطه تجاری 
انگلس�تان و اتحادیه اروپا، مهم تلقی می ش�ود. به طوری که باعث رشد 
سه درصدی ارزش پوند استرلینگ در مقابل دالر و همچنین باعث افت 

1/5درصدی بازار سهام این کشور شد.
در پی اظهارات دونالد ترامپ در یک جلس�ه غیررسمی مبنی بر اینکه 
افزای�ش ارزش دالر ب�ه اقتص�اد این کش�ور صدم�ه وارد خواهد کرد، 
س�رمایه گذاران محافظه کاران�ه یا به عبارتی، با احتی�اط معامله کردند 
و همی�ن امر نیز باعث کاهش حجم معامات و کاهش ارزش س�هام در 

امریکا شد.

به
شن

سه 

س�رمایه گذاران همچنان منتظ�ر برگزاری مراس�م تحلیف دونالد 
ترامپ و نگران از س�وگیری های وی بر له و یا علیه برخی کشورها 
ک�ه می توان�د بازار ارز و س�ایر بازارهای مالی را تح�ت تأثیر قرار 
ده�د، می باش�ند و همین ام�ر نیز منج�ر به افت بازارهای س�هام 

آسیا شد.
بازارهای س�هام اروپا نیز در آخرین روز هفته با توجه به برگزاری 

مراس�م تحلی�ف رییس جمهور منتخب ایاالت متحده، کم نوس�ان و 
در دامنة قیمتی منفی دنبال ش�دند.

بازاره�ای س�هام ایاالت متح�ده پس از س�خنرانی دونال�د ترامپ 
رش�د متوس�طی را تجربه کردند. دونالد ترامپ در مراسم تحلیف 
خود به تکرار ش�عارهای قبلی خود پراخته و اظهار داش�ت دوباره 

ق�درت و جایگاه قبل�ی ایاالت متح�ده را ب�ه آن ب�از می گردان�م.

عه
جم

بازارهای س�هام آس�یا بدترین روز خود را در س�ال 2017 تجربه کردند. 
به دلیل افت ش�دید بازار س�هام چین و همچنی�ن افزایش قابل ماحظه 
ارزش ین در مقابل دالر که منجر به کاهش ارزش شرکت های صادرکننده 

شد، بازارهای سهام آسیا با افت زیادی مواجه شدند.
بازارهای سهام اروپا نیز همانند آسیا با افت قابل توجه ای در این روز به کار 
خود پایان دادند. با توجه به کاهش ارزش شدید بخش های بانکی و خودرو 
که از سیاست کشورهای انگلستان و امریکا ناشی شد، شاخص های این 

منطقه با افت مواجه ش�دند. مصاحبه ای که دونالد ترامپ با روزنامه های 
اروپایی انجام داد، به نحوه اخذ مالیات واردات خودرو اشاره کرد و اظهار 
داشت، خودرو هایی که از مکزیک وارد می شوند مشمول مالیاتی معادل 
35درصد خواهند ش�د. با انتش�ار این مصاحبه ارزش سهام شرکت های 
خودروس�از در اروپا از جمله فولکس واگن و بی.ام.دابلیو با افت شدیدی 

مواجه گردیده و همراه با افت بخش بانکی باعث تنزل شاخص ها شدند.
بازارهای سهام ایاالت متحده در این روز بسته بودند.

به
شن

دو

بازارهای سهام آسیا با توجه به نگرانی سرمایه گذاران از عدم اطمینان 
سیاس�ی به وجود آمده پیش از مراس�م تحلیف رییس جمهور منتخب 
ایاالت متحده که روز جمعه برگزار خواهد ش�د، تقریباً بدون نوس�ان و 
کم حجم معامله ش�دند. تمامی فعاالن بازارهای مالی در انتظار شنیدن 
موضع دونالد ترامپ نسبت به چین در این سخنرانی می باشند و همین 
امر نیز باعث ریس�ک گریزی بیشتر و همچنین محافظه کارانه تر شدن 

آنان در انجام معاماتشان و در نتیجه نوسان اندک در معامات شد.
بازارهای س�هام اروپا نیز همانند بازارهای آسیا با نوسان اندکی همراه 
بودند، اما به دلیل انتشار گزارش های مالی برخی شرکت های بزرگ که 

نش�انگر بهتر از پیش بینی بودن عملکرد واقعی آنها بوده، شاخص های 
س�هام اندکی رش�د کردند. در انگلس�تان نیز بازار س�هام که در روز 
گذشته به واسطه سخنرانی نخست وزیر این کشور در رابطه با برگزیت 
بزرگترین افت شش ماه اخیر را تجربه کرد، در این روز به کمک افزایش 
ارزش بخ�ش کاالهای مصرفی و مواد اولیه با رش�د 0/4درصدی همراه 

شد.
افزای�ش ارزش بخ�ش مالی که ناش�ی از رش�د ارزش دالر بوده، باعث 
تقویت بازارهای س�هام ایاالت متحده ش�د که با کاه�ش ارزش بخش 

ارتباطات، این رشد اندکی تقلیل یافت.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/54-0/30-19,8270/48امریکا )داوجونز(

0/341/68-5,5550/27امریکا )نزدک(

1/911/84-0/14-7,198لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/750/76-3,2990/27اروپا  )یورواستاک 50(

1/49-0/77-19,1380/35آسیا )نیکی 225(

عموم بازارهای س�هام آس�یا در روز پنج ش�نبه همانند روز گذش�ته 
با نوس�ان اندک و رو به پایی�ن به کار خود پایان دادند. ریس�ک های 
که در حاش�یه س�خنرانی روز جمع�ه دونالد ترام�پ می تواند متوجه 
س�رمایه گذاران ش�ود، باع�ث نگران�ی و همچنی�ن تأم�ل آن�ان در 

معاماتشان شد.
پیش بین�ی اکثر فع�االن بازارهای مال�ی بیانگر این بود ک�ه با خروج 
بریتانی�ا از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا سیاس�ت هایی در زمینه 

تح�رک پولی اتخ�اذ خواهد کرد، اما در نشس�ت مقامات این بانک، با 
وج�ود اتفاِق برگزیت، هیچ گونه سیاس�ت محرک پولی اتخاذ نش�د و 

همین امر نیز افت شاخص ها را رقم زد.
باتوجه به مراس�م تحلی�ف رییس جمهور منتخ�ب ایاالت متحده که 
روز جمعه برگزار خواهد ش�د، س�رمایه گذاران برای گریز از ریسک 
سیاسی احتیاط را دستور کار خود قرار دادند و موجب افت بازارهای 

سهام شدند.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/070/380/562/39یورو به دالر

1/2370/241/560/73پوند به دالر

2/31-0/210/11-114/62دالر به ین

1/85-0/10-1/0070/10دالر به فرانک سوئیس

0/130/675/30-0/755دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,8451/041/997/33آلومینیوم

2/725/10-5,7480/14مس

2,3200/225/9410/90سرب

5/10-1/080/70-10,050نیکل

4/22-4/42-2/60-20,210قلع

0/827/37-0/07-2,767روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/012/297/52-2,300,375آلومینیوم

18/37-4/06-0/71-274,100مس

1/49-0/220/18-193,025سرب

0/18-0/21-0/06-371,028نیکل

4,2000/849/8013/06قلع

2/80-1/73-0/66-416,850روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,210/300/451/086/79  طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,204/900/280/736/29  نیویورک 

17/030/181/258/13نقره

0/719/64-9781/98پالتینیوم

7894/644/9219/73پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR76/2-1/301/066/42 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
0/480/732/98-415چین

نفت 

1/13-52/422/040/10نفت خام پایه امریکا

55/492/460/070/60برنت

2/41-2/93-38,4200/21نفت خام توکیو

1/53-1/63-51/450/00نفت خام اوپک

12/51-6/29-4/87-3/204گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 4902/080/620/41گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

65/51/5-1/652/66

 )USD/t( 0/60-1651/850/00نفت کوره

3/68-2/48-1572/61بنزین

2/25-2/43-47,3200/40نفت سفید

متانول و اوره

3700/000/000/00اروپا

4160/000/0013/66امریکاي شمالي

4300/000/0022/86آسیا

2630/771/548/23اوره 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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س�خنرانی دونالد ترامپ در مراس�م تحلیف ک�ه موجب اف�ت ارزش دالر در تقابل با دیگر 
ارزهای جهان روا و نگرانی در محیط سرمایه گذاری های مالی شد، تقاضا را برای طا افرایش 

داد و موجب رشد 0/3درصدی قیمت آن در هر اونس شد.

ب�ا توجه به م�وج جدید نگرانی هایی که ناش�ی از سیاس�ت های نخس�ت وزیر انگلس�تان و 
رییس جمه�ور امریکا به وجود آمد و باعث افت ش�دید ارزش واحد پول این دو کش�ور ش�د، 
بازار فلزات گرانبها منطقه امنی برای سرمایه گذاری تبدیل شده و با استقبال سرمایه گذاران و 

همچنین افزایش تقاضا همراه شد.

Mondayدوشنبه

قیمت طا متأثر از فش�ار بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا و تحلیف رییس جمهور امریکا 
در این هفته با رش�د قابل ماحظه ای همراه ش�د. نخست وزیر بریتانیا که در سخنرانی خود از 
تصمیم قاطع کش�ورش برای خروج از اتحادیه اروپا، حمایت کرد باعث افزایش ارزش پوند در 

مقابل دالر شد و تضعیف دالر نیز رشد فلز گرانبها را در پی داشت.

Tuesdayسه شنبه

قیمت طا در این روز با افت متوسطی مواجه گردید. رشد ارزش دالر در مقابل ارزهای دیگر 
باعث کاهش تقاضا برای فلزات گرانبها از جمله فلز زرد شد.

Wednesdayچهارشنبه

ب�ا توجه به افزایش ارزش دالر در مقابل یورو پس از عدم اتخاذ سیاس�ت های محرک پولی 
از س�وی بانک مرکزی اروپا و همچنین اظهارات خانم یلن )رییس بانک فدرال( در خصوص 
رس�یدن به اش�تغال کامل و حرکت به سوی رسیدن به س�طح رضایت مندی از تورم، قیمت 

طا افت کرد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

انتظار سرمایه گذاران برای اعام آمار 
دقیق از عرضه و تقاضای نفت از سوی 

سازمان کشورهای صادرکننده نفت

انتشار گزارش افزایش 
تولید نفت شیل در 

ماه فوریه توسط 
ایاالت متحده

احتمال باال رفتن تولید نفت 
شیل در ایاالت متحده و انتشار 

گزارش کاهش تولید توافق 
کنندگان در ماه ژانویه

کاهش 320.000 بشکه ای تولید نفت 
اوپک در روز  و همچنین افزایش 

بیش از انتظار موجودی ذخایر نفت 
خام ایاالت متحده

کمبود عرضه نفت 
ناشی از کاهش تولیِد 
صادرکنندگان عمده 

عضو اوپک

رویداد
شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد

شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در امریکا، درصد
حداقل نرخ بهره اتحادیه یورو، درصد

تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز صادر شده طی ماه گذشته در امریکا، میلیون
شاخص تولیدات ایالت فیادلفیا امریکا طی ماه گذشته

تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر
تعداد ساختمان های جدید مسکونی ساخته شده در ماه گذشته در امریکا، میلیون

میزان موجودی نفت خام امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه
شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در چین، درصد

زمان
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/3
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0/00
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234
1/23
2/3
6/0

پیش بینی
0/3
0/8
0/00
1/22
16/3
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1/19
0/1
6/1

قبلی
0/2
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6/2
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