
دیدار دونالد ترامپ با مقامات بین المللی در اوایل هفته و همچنین س��خنرانی خانم جانت یلن، رئیس بانک 
ف��درال مبن��ی بر احتم��ال افزایش نرخ بهره از جمل��ه مهم ترین اخب��ار هفته اخیر بودند ک��ه مانع افت دالر 
و بازارهای س��هام ش��دند اما از س��وی دیگر نیز برای م��دت کوتاهی طال را از روند صع��ودی خارج کردند. 
افزایش تولید نفت توسط امریکا نیز در روزهای اخیر نوسانات بازار نفت را هاله ای از ابهام قرار داده است.

جهان در هفته ای که گذشت...
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بازارهای سهام آسیا پس از رشد در روزهای اخیر، تحت فشار تقویت 
ین در مقاب�ل دالر و همچنین به دلیل عدم قطعیت زیاد به وجود آمده 
در رابطه با چش�م انداز رون�د حرکتی دارایی های پرریس�ک از جمله 

سهام، با افت قابل مالحظه ای مواجه شدند.
بازارهای س�هام اروپا با وجود اعالم آمارهای اقتصادی ناامیدکننده از 
برلی�ن و منطقه ی�ورو )از جمله افت تولید ناخال�ص داخلی آلمان(، با 
رشد بس�یار اندکی همراه ش�دند. درحالی  که در انگلستان به واسطه 
انتشار اخبار نگران کننده از برخی شرکت ها و همچنین اعالم آمارهای 

ناامیدکننده از تورم این کشور، شاخص فوتسی100 کاهش یافت.
بازارهای س�هام ایاالت متحده به دلیل اظهارات خانم یلن، رئیس بانک 
فدرال امریکا که افزایش ارزش س�هام بانک ها را در پی داش�ت، برای 
شش�مین روز متوالی با رشد همراه ش�دند و به سطوح بی سابقه خود 
دس�ت یافتند. در این روز خانم یلن اظهار ک�رد، بانک فدرال با توجه 
به آمارهای اقتصادی اعالم ش�ده و سرعِت حال حاضر رشد اقتصادی 
این کش�ور، زودتر از آنچه که پیش بینی شده است می تواند نرخ بهره 

را افزایش دهد.

به
شن

سه 

بازارهای س�هام آسیا همانند روزگذش�ته به دلیل کاهش ارزش دالر 
ایاالت متح�ده و پی�رو افت ش�اخص های س�هام این کش�ور با افت 
قابل توجه ای مواجه ش�دند. سیاس�ت های غیرمنتظ�ره ای که دونالد 
ترامپ در روزهای گذش�ته اتخاذ کرده، عدم اطمینان سیاسی را در 
منطقه به اوج خود رس�انده و باعث کاهش ارزش دالر شده است که 
البت�ه به اعتق�اد وی این کاهش به نفع اقتص�اد داخلی خواهد بود و 

همین امر نیز موجب نگرانی فعاالن بازار س�هام می ش�ود.

بازاره�ای س�هام اروپا به واس�طه افزایش ارزش برخی ش�رکت های 
بزرگ به میزان اندکی رشد کردند. به طوری که شرکت های یونیِلِور و 
اِسنترا بیش�ترین تأثیر مثبت را داشتند اما کاهش ارزش دو شرکت 
ب�زرگ رویال ووپک و بیمه گ�ر آلیانز آلمانی مانع رش�د بیش از حد 

آنها شد.
نوساِن بازارهای سهام ایاالت متحده نیز همانند بازارهای سهام اروپا 

به واس�طه تغییرات قیمت برخی ش�رکت های بزرگ رقم خورد.

عه
جم

بازارهای سهام آسیا به دلیل مالقات رئیس جمهور امریکا با شینزو آبه، 
نخس�ت وزیر ژاپن که نش�انگر آغاز روابط دوستانه و تجاری میان این 

کشور و کشورهای آسیایی می باشد، با رشد متوسطی همراه شدند.
بازاره�ای س�هام اروپ�ا نیز همانن�د بازارهای آس�یا به دلی�ل مالقات 
دونال�د ترامپ ب�ا مقام�ات بین المللی رش�د قابل توج�ه ای را تجربه 
ک�رد. س�رمایه گذاران مالقات ترامپ ب�ا مقامات بین الملل�ی از جمله 
ش�ینزو آبه، نخس�ت وزیر ژاپن را آغاز سیاس�ت خارج�ی نرم تر این 

ش�خص تفس�یر کردند و همین موضوع نیز باعث افزایش تقاضا برای 
دارایی های پرریسک از جمله بازارهای سهام شد.

بازارهای س�هام ایاالت متحده نیز به واس�طه رش�د بخش های مالی و 
صنعت�ی، برای س�ومین روز متوال�ی افزایش یافتند و رک�ورد خود را 
مجدداً بهبود بخشیدند. افزایش ارزش سهام بخش های مالی و صنعتی 
که ناش�ی از مالقات ترامپ با مقامات کش�ورهای آسیایی حاصل شد، 

شاخص های سهام این کشور را بیش از 0/5درصد ارتقا داد.

به
شن

دو

بازارهای س�هام آسیا پس از افت ش�دیدی که در روز گذشته تجربه 
کردند، ب�ا امیدواری هایی ک�ه خانم یلن، رئیس بانک ف�درال امریکا 
در رابطه با س�رعت افزایش نرخ بهره در می�ان فعاالن بازار به وجود 
آورد و باعث افزایش ارزش دالر و بازار س�هام این کشور شد، با رشد 

قابل مالحظه ای همراه شدند.
بازاره�ای س�هام اروپا نیز به واس�طه اظهارات خانم یل�ن در رابطه با 

احتم�ال تغییر نرخ بهره که موجب افزایش ارزش بخش مالی ش�د، با 
رشد اندکی به کار خود پایان دادند.

بازارهای س�هام ایاالت متحده به دلیل اظهارات خانم یلن در خصوص 
ن�رخ بهره از یک ط�رف و به دلیل اظهارات دونال�د ترامپ در رابطه با 
س�هولت در قوانین مالیاتی از طرف دیگر، با رشد همراه شدند و روند 

صعودی خود را تداوم بخشیدند.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

20,2690/480/992/23امریکا )داوجونز(

5,7340/331/183/22امریکا )نزدک(

7,2590/400/980/84لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/85-0/06-0/21-3,271اروپا  )یورواستاک 50(

19,3792/492/441/26آسیا )نیکی 225(

تضعی�ف ارزش دالر در مقابل ارزهای دیگر و عدم اطمینان سیاس�ی 
ب�ه وج�ود آم�ده در سراس�ر جه�ان، باع�ث کاهش ریس�ک پذیری 
س�رمایه گذاران و تمایل آنها به س�مت دارایی های کم ریسک شده و 

بازارهای سهام آسیا را با افت مواجه ساخته است.
بازارهای س�هام اروپا برای اولین بار در هش�ت جلسه گذشته با افت 
مواجه ش�د. با توجه به کاهش ارزش س�هام شرکت بزرگ »نستله« و 
ش�رکت های بزرگ نفتی و همچنین اصالح قیمتی بخش بانکی که در 
روزهای اخیر عامل اصلی رشد بازارها بود، شاخص یورو استاکس600 

افت کرد. در انگلستان نیز، تضعیف ارزش سهام شرکت های بزرگ در 
بخش معدنی و نفتی موجب افت شاخص فوتسی100 این کشور شد.

اعالم جایگزینی طرح جدید توس�ط دونالد ترامپ به جای قانون قبلی 
این کش�ور در حوزه بهداش�ت و درم�ان قبل از اینک�ه برنامه جدید 
سهولت در قوانین مالیاتی را طرح ریزی کند و همچنین افزایش شک 
و تردیدها در بخش انرژی و بخش کاالهای غیرضروری ناش�ی از افت 
قیمت نف�ت در بازارهای جهانی باعث کاهش اندکی در ش�اخص های 

سهام امریکا شد.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/56-2/14-0/09-1/064یورو به دالر

1/250/000/131/05پوند به دالر

1/22-0/030/54-113/22دالر به ین

0/50-1/0020/030/91دالر به فرانک سوئیس

0/131/59-0/7670/52دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,8741/302/131/57آلومینیوم

6,0904/605/515/95مس

2,4000/843/003/45سرب

0/530/193/28-10,380نیکل

3/64-1/49-19,4752/10قلع

2,9243/324/585/67روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

2/73-1/13-0/35-2,237,500آلومینیوم

8/24-3/07-1/26-251,525مس

2/18-0/29-0/04-188,825سرب

0/170/133/11-382,584نیکل

5,8600/000/6039/52قلع

7/84-2/60-0/27-384,175روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,233/600/431/111/93طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/071/222/57-1,235/90نیویورک 

17/951/702/505/40نقره

0/300/653/43-1,012پالتینیوم

0/63-7841/954/53پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR83/265/756/809/27 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
4532/495/359/16چین

نفت 

53/861/620/062/75نفت خام پایه امریکا

0/192/18-56/71/92برنت

0/821/07-38,8302/13نفت خام توکیو

52/761/210/002/55نفت خام اوپک

5/31-0/95-3/41-3/034گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 5041/820/602/86گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

651/4-0/31-0/76

 )USD/t( 1671/830/001/21نفت کوره

1591/272/581/27بنزین

0/830/91-47,7501/96نفت سفید

متانول و اوره

3700/000/000/00اروپا

4160/000/000/00امریکاي شمالي

4300/000/000/00آسیا

2630/380/000/00اوره 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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به دلی�ل اعالم آمارهای اقتص�ادی امیدوارکننده از ایاالت متحده در روز گذش�ته که موجب 
افزایش ارزش دالر در مقابل دیگر ارزهای معتبر ش�د، فلز زرد با کاهش نس�بی تقاضا مواجه 

گردید و قیمت آن پس از رشد قابل توجه در طول هفته با افت اندکی در این روز مواجه شد.

قیم�ت طال به دلیل مالقات ترامپ با مقامات بین المللی آس�یایی که به زعم س�رمایه گذاران 
به کارگیری سیاس�ت خارجی نرم تر توس�ط وی باعث کاهش ریسک سیاسی در سطح جهان 

خواهد شد، نزدیک به یک درصد افت کرد. 

Mondayدوشنبه

خانم جانت یلن، رئیس بانک فدرال امریکا در سخنرانی خود برای کمیته بانک داری مجلس 
س�نای این کش�ور اظهار داشت، چش�م اندازهای مثبت در زمینه تقویت بازار کار و افزایش 
ن�رخ تورم به دو درصِد هدف، اساس�ًا امکان افزایش نرخ به�ره را زودتر از مؤعد پیش بینی 
ش�ده فراهم ساخته است. وی در همین رابطه بیان کرد اگر آمارهای اقتصادی سرعت فعلی 
رش�د خود را حف�ظ کنند بانک فدرال می توان�د نرخ بهره را در ماه م�ارس افزایش دهد. به 
همی�ن دلیل ارزش دالر در مقابل دیگ�ر ارزهای معتبر افزایش یاف�ت و باعث کاهش اندکی 

در ارزش طال شد.

Tuesdayسه شنبه

با وجود اظهارات امیدوارکننده از خانم یلن، رئیس بانک فدرال در رابطه با س�رعت افزایش 
نرخ بهره ارزش دالر با افت مواجه شد و موجب افزایش تقاضا برای فلز گرانبها شد.

Wednesdayچهارشنبه

قیمت طال با افزایش قابل مالحظه در این روز به باالترین سطح خود در بیش از سه ماه گذشته 
رس�ید. تضعیف ارزش دالر، کاهش بازدهی اوراق خزانه و افت بازار سهام در روز پنج شنبه از 
جمله عوامل مؤثر در افزایش تقاضا برای فلز گرانبها بوده که باعث افزایش ارزش آن نیز شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

احتمال افزایش تولید 
از سوی ایاالت متحده با 
توجه به اعالم افزایش 
قابل مالحظه موجودی 

ذخایر نفت این کشور در 
هفته گذشته

انتشارگزارش کاهش تولید 
کشورهای صادرکننده برای 
ماه ژانویه از سوی اوپک و 

پایبندی آنان به توافق

افزایش 9/5 میلیون بشکه ای 
موجودی ذخایر هفتگی نفت 

ایاالت متحده

احتمال کاهش بیش از این در تولید 
سازمان کشورهای صادرکننده

افزایش قابل مالحظه در موجودی 
ذخایر نفت خام ایاالت متحده 

و تالش سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( برای 
کاهش بیشتر در تولیدات خود

رویداد
شاخص قیمت مصرف کننده در مقیاس سالیانه در چین، درصد

شاخص قیمت تولیدکننده در مقیاس سالیانه در چین، درصد
شاخص قیمت تولیدکننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد

شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد
شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در امریکا، درصد

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

شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا طی ماه گذشته
تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر
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