
سیاست های دونالد ترامپ در روزهای اخیر از جمله امضای سند خروج این کشور از مشارکت در توافقنامه 
»تی.پی.پی«، باعث برداش��ت ها یا تحلیل های متفاوتی از سوی فعاالن شده که بازارهای سهام، طال و ارز را با 
نوسان قابل مالحظه ای مواجه ساخته است. افزایش موجودی ذخایر نفت خام امریکا در سه هفته متوالی نیز 
نشانگر احتمال افزایش تولید نفت توسط این کشور بوده که می تواند تهدیدی برای توافق اوپک شناخته شود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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دونالد ترامپ روز دوش�نبه فرمانی را امضا کرد که به مش�ارکت امریکا 
در توافقنامه تجارت آزاد ترانس پاس�یفیک موس�وم ب�ه »تی.پی.پی« 
پای�ان داد. وی این توافقنام�ه را »قاتل فرصت های ش�غلی« و »تجاوز 
به منافع امریکا« ارزیابی کرده اس�ت. این در ش�رایطی است که دولت 
ب�اراک اوباما مذاکراتی را درباره این توافقنام�ه تجاری انجام داده بود. 
شاخص های سهام آسیا نیز تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته و با رشد 

همراه شدند.
پس از اینکه دادگاه عالی بریتانیا حکم به مشورت بیشتر قانون گذاران 

)مجلس( پیش از شروع فرایند برگزیت داد، شاخص های اروپا از جمله 
ش�اخص یورو استاکس600 با رشد همراه ش�دند. با این اقدام پول ملی 
انگلیس رشد 0/7درصدی در مقابل دالر را تجربه کرد، اما شاخص سهام 

این کشور تقریباً بدون تغییر به کار خود پایان داد.
ارائه گزارش های عملکرد میان دوره ای ش�رکت های بزرگ که نش�انگر 
س�ودده بودن آنها ب�وده و همچنین اظهارات ترام�پ در رابطه با عدم 
مش�ارکت در پیمان تی.پی.پی که به زعم خود به کس�ب و کار کش�ور 

صدمه می زند، باعث رشد شاخص های سهام در این کشور شد.

به
شن

سه 

با توجه به افزایش ریس�ک پذیری سرمایه گذاران و همچنین استقبال 
مجدد آنها از دارایی های پرریسک که منجر به رشد سهام و دالر امریکا 
در این روزها ش�ده است، بازارهای سهام آسیا نیز دوباره با رشد همراه 
شدند. ش�ایان ذکر است افزایش نوس�ان معامالت در روز های گذشته 
ناش�ی از برداش�ت های متفاوت فعاالن بازارهای مالی از سیاس�ت های 

ترامپ است.
پ�س از انتش�ار گزارش های می�ان دوره ای بخش بانک�ی از جمله بانک 
یو.بی.س�ی که بیش�ترین افت را متحمل شد، بازارهای س�هام اروپا از 

باالترین س�طح خود که در س�یزده س�ال اخیر به ثبت رسانده بودند، 
برگشت خورده و با افت مواجه شدند. 

بازاره�ای س�هام امریکا در آخری�ن روز هفته به دلیل اع�الم آمارهای 
اقتصادی ناامیدکننده این کش�ور ازجمله اعالم شاخص تولید ناخالص 
داخلی بدت�ر از انتظارات و همچنین انتش�ار گزارش های میان دوره ای 
که نش�انگر ناتوانی شرکت ها در پوشش بوجه اعالمی خود بوده، با افت 
مواجه ش�دند، اما قرار گرفتن این بازارها در روند صعودی در چند روز 

گذشته، از افت شان تا حد زیادی جلوگیری کرد.
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بازارهای س�هام آس�یا هفته را با رشد متوسطی ش�روع کردند. پس از 
افت ش�دید بازارها در روزهای اخیر که به دلیل عدم اطمینان سیاس�ی 
به وجود آمده در حاش�یه مراس�م تحلیف دونالد ترام�پ رخ داده بود، 
در این روز هم با وجود محتاطانه عمل کردن س�رمایه گذاران بازارها با 
اقبال همراه ش�دند. ش�اخص نیکی ژاپن نیز در اوایل جلسه معامالتی 
رش�د کرده بود، اما به دلیل افزایش ارزش ین که س�بب متضرر ش�دن 

شرکت های صادرکننده شد، با 1/3درصد افت به کار خود پایان داد.
بازاره�ای س�هام اروپا برخالف بازارهای آس�یا با افت متوس�طی هفته 

را ش�روع کردن�د. در اولین روز پس از مراس�م تحلی�ف دونالد ترامپ 
سرمایه گذاران واکنش منفی نسبت به سخنرانی وی نشان داده و باعث 

افت شاخص های سهام شدند.
بازاره�ای س�هام ایاالت متحده ب�ا افت اندکی، در دامن�ة قیمتی منفی 
معامله شدند. به دو دلیِل انتشار گزارش های مالی سه ماهه شرکت های 
بزرگ که بدتر از پیش بینی ها رقم خورد و همچنین سیاست های مبهم 
دونالد ترامپ که باعث نگرانی س�رمایه گذاران ش�د، ش�اخص های این 

کشور با افت مواجه شدند.

به
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دو

بازارهای س�هام آسیا در روز چهارش�نبه با رشد قابل مالحظه ای به 
پایان رس�یدند. به دنب�ال اعالم داده های اقتص�ادی امیدوارکننده 
در اروپ�ا و امریکا و همچین رش�د ارزش س�هام و دالر در امریکا، 
ریس�ک پذیری س�رمایه گذاران بهبود یافته و موجب استقبال آنها 
از بازاره�ای س�هام در آس�یا و نیز افزای�ش تقاضا در ای�ن بازارها 

شده است.
بازاره�ای س�هام اروپ�ا نی�ز متأث�ر از اع�الم داده ه�ای اقتص�ادی 
امیدوارکننده در ایاالت متحده و همچنین اس�تقبال سرمایه گذاران 

از بخش بانکی که باعث رشد این بخش شد، به میزان قابل مالحظه ای 
رش�د کردند و به باالترین سطح خود در یک سال اخیر رسیدند. در 
انگلس�تان نیز بازار س�هام پس از پنج جلسه افت متوالی، به واسطه 

تقویت قابل توجه پوند در مقابل دالر، با رش�د اندکی همراه ش�د.
بازاره�ای س�هام ایاالت متحده نیز ب�ا توجه به آماره�ای اقتصادی 
خوش بی�ِن این کش�ور و همچنین اعالم گزارش ه�ای میان دوره ای 
امیدوارکننده از س�وی ش�رکت های بزرگ از جمله شرکت بوئینگ، 

به میزان قابل مالحظه ای رشد کردند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/031/351/67-20,094امریکا )داوجونز(

5,6610/111/915/16امریکا )نزدک(

0/190/57-7,1840/32لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/480/120/36-3,303اروپا  )یورواستاک 50(

19,4670/341/721/85آسیا )نیکی 225(

به دنب�ال رش�د قابل توج�ه ش�اخص های س�هام در ایاالت متحده و 
همچنی�ن در پی عبور ش�اخص صنعت�ی داوجون�ز از 20.000 واحد، 

بازارهای سهام آسیا با رشد کم سابقه ای همراه شدند.
بازارهای سهام اروپا به واسطه افزایش ارزش بخش های زیست فناوری 
و بانکی، رش�د متوس�طی ثبت کرده و به کمک رش�د روز گذشته به 
باالترین س�طح خود در س�یزده ماه اخیر رس�یدند. اما در انگلستان 
به دلیل انتشار گزارش های میان دوره ای شرکت های بزرگ که برخی از 
آنها بهتر از بودجه و برخی نیز بدتر از بودجه بودند، بازار سهام نوسان 

زیادی به خود ندید و با افت بسیار اندک بسته شد.
بازارهای س�هام ایاالت متحده در این روز کم نوس�ان معامله شدند و 
از روند خاصی پیروی نکردند. به طوری که ش�اخص صنعتی داوجونز 
رش�د پیدا ک�رده، درحالی که ش�اخص اس.اند.پ�ی500 به دلیل افت 
ارزش بخ�ش بهداش�ت و درمان با نوس�ان بس�یار ان�دک در دامنة 
قیمت�ی منفی بس�ته ش�د و در نهایت نی�ز ش�اخص ترکیبی نزدک 
همانند اس.اند.پی500 با نوس�ان بسیار اندک در دامنة قیمتی منفی 

به کار خود پایان داد.

به
شن
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/011/70-1/06990/16یورو به دالر

0/331/501/74-1/2555پوند به دالر

1/59-115/10/500/42دالر به ین

1/93-0/76-0/05-0/9993دالر به فرانک سوئیس

0/75510/210/014/88دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/577/27-0/22-1,816آلومینیوم

5,8990/722/636/54مس

2,3900/423/0220/04سرب

4/78-4/88-0/78-9,560نیکل

5/63-1/36-0/20-19,935قلع

0/696/68-0/54-2,748روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/784/52-0/34-2,282,375آلومینیوم

18/08-1/87-0/76-268,975مس

0/70-0/060/70-194,375سرب

382,0020/492/962/89نیکل

5,1551/4822/7437/65قلع

5/68-3/19-0/69-403,560روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/593/79-1,1910/25طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1/153/41-0/08-1,191نیویورک 

17/141/960/657/60نقره

9860/820/829/19پالتینیوم

6/088/81-7412/49پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR81/13-0/026/4712/68 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
4380/005/548/68چین

نفت 

1/02-1/131/43-53/17نفت خام پایه امریکا

2/29-1/280/05-55/52برنت

2/24-39,7002/163/33نفت خام توکیو

52/911/482/841/26نفت خام اوپک

8/94-3/3910/275/84گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 2/97-1/610/00-490گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

64/9-0/78-0/920/62

 )USD/t( 4/71-1/82-1/22-162نفت کوره

8/38-2/55-0/65-153بنزین

1/67-48,9803/363/51نفت سفید

متانول و اوره

3700/000/000/00اروپا

4160/000/000/00امریکاي شمالي

4300/000/000/00آسیا

2630/000/008/23اوره جهانی

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 
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روند قیمت طال در هفته گذشته 
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قیمت فلز گرانبها به دلیل رشد ارزش دالر و همچنین خروج نقدینگی از بازار طال و حرکت 
آن به س�مت دارایی های پرریس�ک که کاهش تقاضا برای این فلز را به دنبال داش�ت، برای 

چهارمین روز متوالی با افت همراه گردید.

قیمت طال با رش�د در این روز به باالترین س�طح خود در طول ده هفته گذش�ته رسید. عدم 
اطمینان به وجود آمده با روی کار آمدن دونالد ترامپ در رابطه با رشد اقتصادی امریکا موجب 

افت ارزش دالر شد و همین عامل نیز بازار طال را با افزایش تقاضا همراه کرد.

Mondayدوشنبه

قیمت طال پس از رشد روزهای اخیر که به باالترین سطح در ده هفته اخیر رسیده بود، به دلیل 
عدم قطعیت در تجارت و سیاست های اقتصادی دونالد ترامپ و همچنین به واسطه تقویت دالر 

در این روز با افت متوسطی به کار خود پایان داد.

Tuesdayسه شنبه

باتوجه به اس�تقبال س�رمایه گذاران از بازارهای سهام که موجب خروج نقدینگی از بازار طال 
ش�د، قیمت طال را با افت ش�دیدی مواجه کرد، در این میان عبور ش�اخص داوجونز از سطح 
مقاومت 20.000 واحدی نیز از لحاظ هیجانی و جو روانی، بی تأثیر در افت قیمت این فلز نبوده 
اس�ت. اما نکته ای که قابل ذکر است کاهش ارزش دالر در این روز می باشد که به واسطه رابطه 

معکوس با طال مانع افت بیش از حد آن شد.

Wednesdayچهارشنبه

افزای�ش ارزش دالر در مقابل دیگر ارزهای معتبر و همچنین اس�تقبال س�رمایه گذاران از 
دارایی های پرریسک از جمله سهام، برای سومین روز متوالی سبب کاهش ارزش طال شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

پتانسیل امریکا برای 
افزایش تولید بیش از 
حمایت وزیر عربستان 
سعودی از کاهش تولید

خروج امریکت از مشارکت 
در توافقنامه تجارت آزاد 

ترانس پاسیفیک موسوم به 
»تی.پی.پی«

افزایش موجودی ذخایر 
نفت خام ایاالت متحده برای 

سومین هفته متوالی

کاهش تولید از سوی 
کشورهای اصلی 
تولیدکننده نفت

تهدید توافق فریز نفت 
اوپک توسط امریکا با 

پتانسیل افزایش تولید باال

رویداد
برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا

برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در بخش خدمات طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا
تعداد خانه های موجود فروخته شده در امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز، میلیون

میزان موجودی نفت خام امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه
برآورد مقدماتی از شاخص تولید ناخالص داخلی در انگلیس، درصد

تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر
تعداد خانه های فروخته شده طی ماه گذشته در امریکا، هزار

برآورد پیشرفته از شاخص تولید ناخالص داخلی در امریکا، درصد
میزان سفارشات کاالهای بادوام طی ماه گذشته در امریکا، درصد
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