
در ای��ن هفته به واس��طه حمای��ت مقامات بانک فدرال امری��کا از افزایش نرخ بهره و اظه��ارات خانم جانت 
یل��ن، رئی��س بان��ک فدرال در ای��ن خص��وص و همچنین به دلی��ل تأخر در اج��رای برنامه زیرس��اخت ها و 
تغیی��ر قوانی��ن مالیاتی ش��رکت ها توس��ط دونال��د ترامپ، بازاره��ای مالی با نوس��ان اندکی معامله ش��دند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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بازارهای س�هام آسیا به کمک افزایش ارزش س�هام بانکی در چین و 
همچنین به واس�طه کاهش ارزش ین در مقابل دالر که منجر به تقویت 
ش�رکت های صادرکننده شد، با رش�د خوبی همراه شدند. به طوری که 
ش�اخص نیک�ی در همین راس�تا و همچنین در راس�تای چش�م انداز 
افزایش نرخ ها در ایاالت متحده که موجب رشد شرکت های خودرویی 

و مالی شد، 0/7درصد رشد کرد.
در پ�ی اع�ام داده ه�ای اقتص�ادی امیدوارکنن�ده از منطق�ه ی�ورو 
ش�اخص های سهام اروپا با رشد خوبی همراه شدند، اما به دنبال اعام 
نتایج مالی نگران کننده از بانک وام دهنده »اِچ.اِس.بی.س�ی« مستقر 

در لندن که منجر به کاهش ارزش سهام این بانک شد، اندکی از سود 
کس�ب شده را از دس�ت دادند. اما در انگلس�تان که بانک وام دهنده 
»اِچ.اِس.بی.سی« وزن بیشتری در شاخص فوتسی100 این کشور دارد 

موجب افت آن شد.
امیدواری هایی که خانم جانت یلن، رئیس بانک فدرال امریکا نس�بت 
به سیاس�ت های دونالد ترامپ در رابطه با کسب و کار و کاهش مالیات 
شرکت ها نش�ان داد و آنها را نقطه عطفی برای رشد اقتصادی امریکا 
دانس�ت، باعث شد بازار سهام این کش�ور تقویت یافته و پس از یک 

روز تعطیلی با رشد مناسبی همراه شود.

به
شن

سه 

بازارهای س�هام آسیا به دلیل مبین شدن نش�انه هایی از مقامات بانک 
فدرال مبنی بر حمایت آنها از افزایش نرخ بهره امریکا که تضعیف دالر 
را به دنبال داش�ته، با افت اندکی مواجه گردید چراکه س�رمایه گذاران 
می دانن�د تضعی�ف دالر عواق�ب نامطلوبی برای صادرات آس�یا در پی 

خواهد داشت.
بازارهای سهام اروپا در آخرین روز هفته به دلیل تغییرات سیاست های 
مالیاتی که توس�ط دونالد ترامپ در ایاالت متح�ده اتفاق خواهد افتاد، 
ب�ا اف�ت قابل توجه ای مواجه ش�دند و از باالترین س�طح خود در بیش 

از یک س�ال گذش�ته برگش�ت خوردند؛ چراکه همین امر چش�م انداز 
س�رمایه گذاران را از درآمدهای ش�رکت ها به ویژه شرکت های تولیدی 

تغییر خواهد داد. 
بازارهای س�هام ایاالت متح�ده در روزهای اخیر و به وی�ژه در این روز 
به دلیل تصمیمات نامعلوم دونالدترامپ در رابطه با بهبود قوانین مالیاتی 
و به تعویق انداختن برنامه هزینه های زیرساخت که هر کدام می توانند 
درآمد شرکت ها را به طور قابل توجه ای تحت تأثیر قرار دهند، با نوسان 

بسیار ناچیز اما رو به باال همراه شدند.

عه
جم

بازارهای س�هام آسیا با نوسانات اندکی و در دامنه قیمتی مثبت و منفی 
به کار خود در این روز پایان دادند. با وجود اعام تراز تجاری ضعیف تر از 
انتظار برای ژاپن و افزایش واردات این کش�ور نسبت صادرات آن پس از 
دو سال، شاخص سهام نیکی با اندکی رشدهمراه شد. در استرالیا به دلیل 
افزایش بازدهی اوراق قرضه دولتی، ش�اخص اس.اند.پی200 این کش�ور 
با افت مواجه ش�د و در هنگ کنگ نیز ش�اخص هانگ سنگ به واسطه 

نشانه هایی از افزایش سرعت رشد اقتصادی این کشور افزایش یافت.

به دنبال تحوالت انتخابات ریاس�ت جمهوری فرانس�ه، نشس�ت وزرای 
دارای�ی منطق�ه یورو ب�رای حل مش�کل بدهی های یون�ان و همچنین 
افزایش ارزش ش�رکت های رولز رویس، فروش�نده بین المللی مبلمان 
استین هوف و رویال بانک اسکاتلند، بازارهای سهام اروپا با رشد اندکی 

همراه شدند.
بازارهای س�هام ایاالت متحده به دلیل تعطیل رس�می در این کش�ور 

بسته بودند.

به
شن

دو

در حالی که بیشتر سرمایه گذاران افزایش نرخ بهره ایاالت متحده را در 
ماه آتی پیش بینی نمی کردند، حال انتظار  می رود سرعت افزایش آن در 
سه ماهه اول سال جاری نسبت به سال های 2015 و 2016 بیشتر باشد. 
به همین دلیل بازارهای سهام آسیا پیش از انتشار بیانیه جلسه این ماه 
بانک فدرال امریکا به طور متوس�طی افزایش یافتن�د. اما در این میان 

بازار سهام ژاپن به دلیل تقویت ین با افت اندکی مواجه گردید.
بازارهای سهام اروپا به دنبال احتمال باالی افزایش هزینه های استقراض 
در بزرگترین اقتصاد جهان ) افزایش نرخ بهره در امریکا( و به دلیل تأمل 

سرمایه گذاران در انجام معامات خود که متأثر از نشست بانک فدرال 
نیز بوده اس�ت، بدون تغییر به پایان رسیدند. اما در انگلستان تضعیف 
ارزش پوند به نفع شرکت های صادرکننده شد و شاخص فوتسی100 این 

کشور را نزدیک به 0/4درصد ارتقا داد.
پس از صدور بیانیه آخرین نشست مقامات بانک فدرال امریکا که نشانگر 
حمایت بسیاری از این مقامات از افزایش نرخ بهره در صورت تداوم رشد 
اقتصاد این کش�ور با سرعت کنونی بوده است، هر سه شاخص داوجونز، 

اس.اند.پی500 و ترکیبی نزدک نزدیک به 0/1درصد افت کردند.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

20,8220/060/963/62امریکا )داوجونز(

5,8540/310/273/41امریکا )نزدک(

90/080/84-0/37-7,244لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/150/03-0/90-3,304اروپا  )یورواستاک 50(

0/94-0/450/25-19,284آسیا )نیکی 225(

عموم بازارهای س�هام آس�یا پ�س از معامات کم رم�ق در بازارهای 
س�هام ایاالت متحده در ش�ب گذش�ته با افت اندکی مواجه ش�دند. 
در روز پنج ش�نبه به دلی�ل اینکه س�رمایه گذاران احتم�ال افزایش 
نرخ بهره امریکا را در نشس�ت بعدی مقامات بانک فدرال نزدیک به 
100درصد پیش بینی می کنند، دارایی های پرریس�ک با کاهش تقاضا 

مواجه شدند.
بازارهای س�هام اروپا به دلیل اعام گزارش عملکرد برخی ش�رکت ها 
و همچنین تحت تأثیر سیاس�ت های پولی بانک ف�درال امریکا با افت 
اندکی مواجه شدند. در انگلستان نیز به واسطه افت ارزش شرکت های 

معدنی و همچنین نگرانی ش�رکت »بارکیلز« بر سر مسائل حقوقی در 
ایاالت متحده که باعث افت ارزش آن ش�د، ش�اخص فوتس�ی100 این 

کشور 0/4درصد کاهش یافت.
بازارهای س�هام ایاالت متحده در این روز به دلیل رشد برخی بخش ها 
و افت برخی بخش های دیگر متفاوت ظاهر شدند، به طوری که شاخص 
ترکیبی نزدک برای دهمین بار در س�ال 2017 با افت مواجه ش�د که 
بیش�تر آن ناش�ی از بخش فناوری بوده اس�ت. در حالی که ش�اخص 
اس.اند.پی500 با نوس�ان بس�یار ناچیز و رو به باال و شاخص میانگین 

صنعتی داوجونز با رشد اندکی به کار خود پایان دادند.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/30-0/53-0/19-1/056یورو به دالر

0/76-0/800/39-1/246پوند به دالر

2/59-0/64-0/44-112/12دالر به ین

0/050/77-1/0070/10دالر به فرانک سوئیس

0/510/161/66-0/768دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,8850/960/273/80آلومینیوم

0/540/49-5,9281/18مس

5/02-0/870/04-2,270سرب

2/3911/30-0/65-10,640نیکل

3/94-2/92-19,1501/97قلع

2,8291/400/712/95روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

4/20-0/98-0/23-2,186,475آلومینیوم

20/43-9/59-2/46-214,025مس

2/35-189,8000/000/36سرب

0/07-0/590/43-381,720نیکل

2/8712/90-5,8200/00قلع

5/06-2/74-0/72-383,150روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,257/190/611/835/56طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,258/300/551/555/65نیویورک 

18/371/052/067/18نقره

1,0281/782/464/26پالتینیوم

0/904/05-0/39-771پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR85/24-0/28-0/805/07 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
0/224/79-4590/00چین

نفت 

0/841/101/54-53/99نفت خام پایه امریکا

1/040/320/85-55/99برنت

2/22-38,8200/540/88نفت خام توکیو

53/950/881/581/97نفت خام اوپک

22/53-7/30-2/6270/38گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/001/431/43-497گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

66/5-1/42/312/47

 )USD/t( 1/200/001/23-164نفت کوره

1/31-0/66-1/31-151بنزین

2/59-47,7100/270/59نفت سفید

متانول و اوره

3700/000/000/00اروپا

4993/9619/9519/95امریکاي شمالي

5003/5216/2816/28آسیا

7/98-7/98-0/82-242اوره 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 

56/18
55/84 56/58 55/99

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

56/66

قیمت فلز گرانبها به دلیل عدم اطمینان سیاسی و همچنین عدم اطمینان از افزایش نرخ بهره 
امریکا در بلندمدت با رشد مناسبی همراه شد. عوامل یاد شده با وجود تقویت ارزش دالر در 

مقابل دیگر ارزها باعث ورود نقدینگی به بازار فلزات گرانبها به ویژه طا شد.

بازار معامات طا در این روز به دلیل تعطیات رسمی در امریکا بسته بود.

Mondayدوشنبه

قیمت طا به دلیل اعام داده های اقتصادی امیدوارکننده و اظهارات خانم جانت یلن، رئیس 
بانک فدرال امریکا که باعث افزایش ارزش دالر در مقابل دیگر ارزهای معتبر ش�د، نوس�ان 

زیادی نداشت و با افت بسیار ناچیزی به کار خود پایان داد.

Tuesdayسه شنبه

حمای�ت مقامات بانک فدرال امریکا از افزایش نرخ بهره این کش�ور که می تواند تقویت دالر 
را در مقابل دیگر ارزهای معتبر در پی داش�ته باشد، باعث افت قیمت طا به میزان 0/5درصد 

در هر اونس شد.

Wednesdayچهارشنبه

تضعی�ف انتظارات در خص�وص احتمال افزایش نرخ بهره در ای�ن روز باعث تضعیف ارزش 
دالر ش�د و همین امر نیز موجب استقبال س�رمایه گذاران از دارایی های کم ریسک از جمله 

طا شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

کاهش تولید نفت توسط 
عربستان سعودی

آشکار شدن نشانه هایی از 
پذیرفته شدن کاهش تولید 

و عرضه جهانی نفت خام

افزایش تولید توسط کشورهایی 
که در توافق کاهش تولید اوپک 

مشارکت نداشتند

کاهش بیش از 3 میلیون 
بشکه ای موجودی ذخایر نفت 

خام ایاالت متحده

افزایش سکوهای حفاری نفت 
در ایاالت متحده

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 اتحادیه اروپا
تعداد خانه های فروخته شده طی ماه گذشته در امریکا به جز خانه های نوساز، میلیون

میزان موجودی نفت خام امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه
تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر

شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در کانادا، درصد
تعداد خانه های فروخته شده طی ماه گذشته در امریکا، هزار

زمان
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
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