
کش��ور،  هف��ت  مهاجری��ن  خص��وص  در  ترام��پ  دونال��د  غیرمنتظ��ره  و  نژادپرس��تانه  سیاس��ت های 
فع��االن  بی��ن  در  نگرانی ه��ا  از  م��وج جدی��دی  ایج��اد  باع��ث  ک��ه  ب��ود  اخب��اری  مهم تری��ن  جمل��ه  از 
بازاره��ای مال��ی از جمل��ه بازار ه��ای س��هام و ارز ش��د و معام��ات آنه��ا را تح��ت تأثی��ر خ��ود ق��رار داد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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با توجه به اینکه بازارهای س�هام در ایاالت متحده نیز به دلیل سیاست 
نژادپرس�تانه رییس جمهور این کش�ور در روز گذش�ته اف�ت زیادی را 
تجربه کردند، سهام در منطقه آسیا برای دومین روز متوالی و به همان 

دلیل یاد شده با افت قابل مالحظه ای مواجه شد.
انتش�ار گزارش های میان دوره ای ناامیدکننده شرکت های بزرگ از یک 
ط�رف و افزایش قابل توج�ه ارزش یورو در مقاب�ل دالر از طرف دیگر، 
افت زیادی را در روز سه ش�نبه متحمل بازارهای سهام اروپا کردند. در 

انگلستان نیز افزایش ارزش پوند موجب افت شاخص سهام این کشور 
شد هرچند که افزایش ارزش بخش معدنی مانع از آن می شد.

کاهش ارزش س�هام در بخش های صنعتی، تکنولوژی و مالی که س�هم 
ارزش بازار بیشتری را در اختیار دارند نسبت به افزایش ارزش سهام در 
بخش بهداش�ت و درمان و یوتیلیتی که س�هم ارزش بازار کمتری را در 
مقایس�ه با بخش های یاد شده در باال دارند، در نهایت موجب افت اکثر 

شاخص ها در ایاالت متحده شدند.

به
شن

سه 

بازارهای س�هام آس�یا در آخرین روز هفته به دلی�ل اعالم داده های 
اقتص�ادی نگران کنن�ده از س�وی کش�ورهای آس�یایی و همچنین 
به دلیل ریس�ک سیاس�ی ایجاد ش�ده توس�ط دونالد ترامپ، با افت 
مواجه شدند، اما افزایش ارزش ین در مقابل دالر باعث رشد شاخص 

سهام ژاپن شد.
ب�ا توج�ه به ای�ن چش�م انداز که دونال�د ترام�پ قوانی�ن و مقررات 
ایاالت متح�ده را در رابطه با صنعت بانک تس�هیل خواهد کرد و یا به 

عبارتی، قوانین و مقررات سخت گیرانه تری برای صنعت بانکی اعمال 
نخواهد کرد، بازارهای سهام اروپا با رشد متوسطی همراه شدند.

بازاراهای سهام ایاالت متحده در آخرین روز هفته رشد قابل مالحظه ای 
را تجربه کردند. اعالم آمارهای امیدوارکننده از اش�تغال این کش�ور و 
همچنین لغو برخی قوانین و مقرارت مالی توسط دونالد ترامپ از جمله 
قانون »داد-فرانک« برای صنعت بانکی، موجب رشد شاخص های سهام 

در کشور امریکا شد.

عه
جم

سیاس�ت نژادپرس�تانه دونالد ترامپ در رابطه با مهاجرین هفت کشور 
مس�لمان آسیایی که باعث افت دالر شد، بازارهای سهام آسیا را نیز با 
افت متوسطی مواجه کرد و موجب برگشت آنها از روند رو به رشدی شد 

که در اواخر هفته گذشته شکل داده بودند.
بازارهای س�هام اروپا نیز به دلیل سیاس�ت های مهاجرتی دونالد ترامپ 
که مانع ورود اتباع هفت کش�ور آس�یایی به امریکا ش�د، با افت بسیار 
زی�ادی اولین روز هفته را ش�روع کردند. الزم به ذکر اس�ت که در این 
میان افت بخش هواپیمایی محسوس بود و بیشترین ضربه را به شاخص 

تحمیل کرد.

بازاره�ای س�هام ایاالت متحده ب�ا افت ش�دیدی در اولی�ن روز هفته 
مواج�ه ش�دند. همان گونه که اتخاذ سیاس�ت غیرمنتظ�ره ممانعت از 
مهاجرین هفت کشور آسیایی )که بیشتر جمعیت آنها را نیز مسلمانان 
تش�کیل می دهند( باعث افت شاخص های سهام در سراسر جهان شد، 
ب�ه مزاج س�رمایه گذاران امریکای�ی نیز خوش نیام�ده و باعث نگرانی 
آنها از رفتارهای غیر قابل پیش بینی وی ش�د. ام�ا این تنها دلیل افت 
شاخص ها نبوده و عملکرد نامناسب برخی شرکت های بزرگ با استناد 
به گزارش های میان دوره ای منتشر شده آنان نیز مقداری از این افت را 

توضیح می دهد.

به
شن

دو

بازارهای س�هام آس�یا پس از دو روز کاهش ارزش دالر و ش�اخص های 
سهام، در روز چهارشنبه با رشد همراه شدند، پیش از اینکه بیانیه بانک 
فدرال صادر ش�ود س�رمایه گذاران موقعیت معامالتی خود را با توجه به 
اس�تدالل های خود تغیی�ر دادند که این عامل موج�ب ایجاد تحرک در 

بازارهای سهام شد.
بازارهای س�هام اروپا پس از انتشار گزارش های عملکردی شرکت ها که 

فراتر از انتظارات بودند با رشد قابل مالحظه ای همراه شدند. در انگلستان 
نیز، با توجه به اینکه آمارها خبر از افزایش در فعالیت های تولیدی چین 
را می دهد، س�هام بخش معدن به ویژه ش�رکت هایی که در بخش فلزات 
فعالیت دارند افزایش یافت و موجب رشد شاخص سهام این کشور شد. 
بازارهای س�هام ایاالت متحده به دلیل عدم تغییر نرخ بهره این کش�ور 

توسط مقامات بانک فدرال با رشد متوسطی همراه شد.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/110/54-20,0710/94امریکا )داوجونز(

5,6670/550/112/64امریکا )نزدک(

0/31-7,1880/660/06لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/45-0/91-3,2730/58اروپا  )یورواستاک 50(

2/76-2/82-18,9180/02آسیا )نیکی 225(

برخی از بازارهای س�هام آس�یا به دلیل موج جدید نگرانی های به وجود 
آمده در پی سیاس�ت های نامعلوم دونالد ترامپ با افت قابل مالحظه ای 
بسته شدند، در عین حال برخی دیگر نیز با رشد متوسطی در این روز 
همراه ش�دند. با توجه به اتخاذ سیاس�ت های غیرمنتظره از سوی وی 
که باعث ایجاد عدم اطمینان و ریس�ک سیاسی در سراسر جهان شده 
است، منجر به خروج س�رمایه گذاران از بازارهای سهام و ورود آنان به 

پناهگاه یا همان بازار طال شد.
به دلی�ل اع�الم گزارش ه�ای می�ان دوره ای امیدوارکنن�ده از برخ�ی 
ش�رکت های بزرگ از جمله دویچه بانک آلمان که باعث افزایش ارزش 

س�هام آنها شد، شاخص های سهام اروپا با رشد اندکی همراه شدند. در 
انگلس�تان نیز، پس از آنکه بانک مرکزی این کش�ور پیش بینی خود از 
رشد اقتصادی بریتانیا را به روز کرد و معلوم شد که هیچ برنامه ای برای 
افزای�ش نرخ بهره در نظر نگرفته اس�ت، ارزش پوند افت کرد و همین 

عامل نیز موجب رشد بازار سهام این منطقه شد.
بازارهای س�هام ایاالت متحده به دلیل برگزاری جلس�ه دونالد ترامپ با 
رهب�ران خارجی و نگرانی س�رمایه گذاران در خص�وص احتمال اتخاذ 
دوباره سیاست های غیرمنتظره از طرف وی، بدون نوسان یا به عبارتی 

با نوسان ناچیزی به کار خود پایان دادند.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/08731/061/633/26یورو به دالر

0/571/66-0/34-1/2484پوند به دالر

3/77-2/16-0/17-112/61دالر به ین

2/46-0/63-0/9930/03دالر به فرانک سوئیس

0/76800/291/715/21دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,8350/331/057/12آلومینیوم

2/153/26-1/94-5,772مس

2/5113/33-0/94-2,330سرب

10,3602/078/371/27نیکل

5/88-0/83-0/35-19,770قلع

1/931/756/76-2,796روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/851/83-0/30-2,263,025آلومینیوم

14/01-3/52-0/52-259,500مس

2/32-2/57-189,3750/17سرب

0/140/033/01-382,098نیکل

5,8250/3413/0053/09قلع

7/77-2/26-0/41-394,450روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,2200/332/434/04طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,2210/162/524/06نیویورک 

17/5130/162/186/01نقره

1,0050/501/933/82پالتینیوم

0/92-1/191/21-750پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR77/96-6/02-3/916/79 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
1/836/17-3/59-430چین

نفت 

0/31-53/830/541/24نفت خام پایه امریکا

0/51-56/810/442/32برنت

3/05-1/39-39,1500/72نفت خام توکیو

0/280/09-52/761/09نفت خام اوپک

6/77-9/67-3/89-3/063گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/602/240/40-501گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

65/20/20/46-2/69

 )USD/t( 1/76-1671/213/09نفت کوره

4/91-1551/311/31بنزین

2/37-1/69-48,1500/42نفت سفید

متانول و اوره

3700/000/000/00اروپا

4160/000/000/00امریکاي شمالي

4300/000/000/00آسیا

2630/000/005/20اوره 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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بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی
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به رغم اعالم آمار اقتصادی امیدوارکننده مربوط به اشتغال در ایاالت متحده، شاخص دالر با 
افت مواجه شد و به دلیل رابطه معکوس دالر با طال، قیمت طال با رشد اندکی همراه شد.

قیمت طال به دلیل افت ش�دید بازارهای سهام و دالر که ناشی از سیاست نژادپرستانه دونالد 
ترامپ بوده، با افزایش تقاضا مواجه ش�د و معامالت مالیمی را تجربه کرد. ش�ایان ذکر است 
نگرانی ه�ا در رابط�ه با نشس�ت دو روزه مقامات بانک فدرال نیز که نتای�ج آن )تغییر یا عدم 
تغییر نرخ بهره( در روز چهارش�نبه اعالم خواهد ش�د، بی تأثیر در معام�الت این فلز گرانبها 

نبوده است.

Mondayدوشنبه

با توجه به افت بازارهای س�هام در سراس�ر جهان و همچنین افت ارزش دالر در مقابل دیگر 
ارزهای معتبر که هر دو مورد فوق ناشی از سیاست نژادپرستانه دونالد ترامپ رخ داده است، 
قیمت طال رشد کرد و بیشترین رشد ماهانه خود را از ژوئن سال 2016 تا کنون به ثبت رساند.

Tuesdayسه شنبه

به دلیل اعالم داده های اقتصادی دلگرم کننده از کش�ور امریکا که نوید اقتصادی س�الم و رو 
به رش�د را می دهد ارزش دالر در مقابل دیگر ارزهای معتبر افزایش یافت و با توجه به رابطه 

معکوسی که بین دالر و طال وجود دارد باعث شد قیمت طال با افت اندکی مواجه شود.

Wednesdayچهارشنبه

کاه�ش ارزش دالر در ای�ن روز و در روزه�ای اخی�ر به واس�طه اقدام�ات و سیاس�ت های 
غیرمنتظره ترامپ و همچنین کاهش تقاضا برای دارایی های پرریس�ک باعث شد نقدینگی 

به سمت دارایی های کم ریسک از جمله فلزات گرانبها سوق پیدا کند.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

وزن دهی بیشتر از 
طرف سرمایه گذاران به 
احتمال افزایش تولید 
از سوی ایاالت متحده 

نسبت به احتمال کاهش 
تولید توسط کشورهای 

توافق کننده

پتانسیل افزایش 
تولید نفت شیل توسط 
ایاالت متحده و تهدیدی 
اساسی برای توافق اوپک

افزایش بیش از شش میلیون 
بشکه ای موجودی ذخایر 

هفتگی نفت خام ایاالت متحده

پتانسیل افزایش تولید از سوی 
ایاالت متحده، با توجه به اعالم 
افزایش بیش از شش میلیون 

بشکه ای ذخایر هفتگی این کشور 
در روز گذشته

اعالم گزارش از سوی 
اوپک مبنی بر رعایت 

توافق کاهش در تولید نفِت 
خام کشورهای صادرکننده

رویداد
تعداد خانه های پیش فروش  شده طی ماه گذشته در امریکا به استثنای ساخت وسازهای جدید، درصد

ضریب اطمینان مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا
برآورد مقدماتی از شاخص تولید ناخالص داخلی در کانادا، درصد

شاخص مدیران خرید  کارخانه ها طی ماه گذشته در چین به استثنای بخش تولید
اعالم شاخص مدیران خرید کارخانه 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

تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، درصد
شاخص مدیران خرید در امریکا طی ماه گذشته به جز بخش تولید بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

زمان
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
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چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
1/6

111/8
0/4
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4/8
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پیش بینی
1/6
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-

51/2
55/0
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