
س��خنرانی دونال��د ترام��پ ب��ه کنگ��ره در رابط��ه با مس��ائل زیرس��اخت امری��کا و تغیی��ر قوانی��ن مالیاتی 
ای��ن کش��ور از جمل��ه رویداده��ای مه��م در ای��ن هفت��ه ب��ود ک��ه چن��د روز قب��ل از آن باعث کم نوس��ان 
ب��ودن معام��الت در تمام بازاره��ا و چند روز بعد از آن باعث رش��د بازارهای س��هام و افت بازار طال ش��د.
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بازارهای س�هام آس�یا به دلیل اینکه س�رمایه گذاران منتظر ش�نیدن 
جزئیات سیاست های مالی در سخنرانی دونالد ترامپ به کنگره بودند، 

با معامالت کم حجم، نوسان ناچیز و اندکی رو به باال همراه شدند.
بازاره�ای س�هام اروپ�ا به دلی�ل افزای�ش قابل توج�ه ارزش س�هام 
ش�رکت های نظامی و همچنین به دلیل انتظار سرمایه گذاران از شنیدن 

برنامه ریزی ه�ای دونالد ترامپ در رابطه با رش�د اقتصادی بزرگ ترین 
اقتصاد جهان، با رشد متوسطی همراه شدند.

بازارهای سهام ایاالت متحده نیز به دلیل معامالت محتاطانه سرمایه گذاران 
که ناشی از نگرانی آنها از جزئیات سخنرانی دونالد ترامپ و سیاست های 

مالی غیرمنتظره وی می باشد با افت اندکی همراه شدند.

به
شن

سه 

بازارهای س�هام آسیا پس از دو روز رشد قابل توجه به واسطه سخنرانی 
دونالد ترامپ، به دلیل کاهش شدید قیمت کاالها و فروش یکجا در این 

روز با افت شدیدی مواجه گردیدند.
بازارهای س�هام اروپا در آخرین روز معامالتی هفته با نوس�ان بسیار 
ان�دک و رو به پایین به کار خود پایان داند. با توجه به جلس�ه پیش 
و روی مقام�ات بانک فدرال امریکا، س�رمایه گذاران با احتیاط عمل 

کرده و اس�تراتژی محافظه کارانه را دس�تور کار قرار دادند تا نتیجه 
نهایی این نشس�ت مش�خص ش�ده و ب�ر پایه آن اس�تراتژی جدید 

س�رمایه گذاری را برگزینند.
بازارهای سهام ایاالت متحده باتوجه به خوش بینی اکثر سرمایه گذاران 
نس�بت به احتمال افزای�ش نرخ بهره در ماه م�ارس، برخالف بازارهای 

سهام آسیا و اروپا با رشد بسیار اندکی همراه شدند.

عه
جم

بازارهای سهام آسیا در اولین روز معامالتی هفته با افت قابل مالحظه ای 
مواجه شدند. سرمایه گذاران پیش از سخنرانی دونالد ترامپ در کنگره 
و به دلیل سخنرانی های مقامات بانک فدرال امریکا در رابطه با تغییرات 
ن�رخ به�ره و همچنین داده ه�ای اقتص�ادی ناامیدکننده این کش�ور، 
اس�تراتژی منفعالنه را دس�تور کار قرار داده و موجب کاهش تقاضا در 

بازار سهام شدند.
بازارهای س�هام اروپا نیز همانند بازارهای آس�یا به دلیل سخنرانی روز 
سه شنبه دونالد ترامپ با احتیاط معامله شدند و با افت ناچیزی مواجه 

ش�دند. کاهش ارزش دویچه ب�ورس اِی.جی و همچنی�ن کاهش ارزش 
گروه ش�رکت های بیم�ه بی تأثیر در این افت نبودند. اما در انگلس�تان 
افزایش نس�بی در همه بخش ها و افت چشم گیر بخش بیمه باعث رشد 

0/1درصدی شاخص فوتسی100 این کشور شد.
س�رمایه گذاران در بازارهای سهام ایاالت متحده برخالف بازارهای سهام 
آس�یا و اروپا نس�بت به س�خنرانی دونالد ترامپ که در روز سه شنبه و 
خطاب به نمایندگان کنگره برگزار خواهد شد، خوش بین هستند و همین 

عامل نیز تقاضا را برای دارایی های پرریسک به طور نسبی افزایش داد.

به
شن

دو

بازارهای سهام آسیا پس از سخنرانی دونالد ترامپ برای کنگره با رشد 
قابل مالحظه ای همراه ش�د. دالر نیز همزمان با آغاز معامالت بازارهای 
سهام آس�یا به دلیل حمایت و اس�تقبال مقامات بانک فدرال امریکا با 
رش�د مناس�بی همراه گردید و همین امر نیز به نوعی موجب تضعیف 
سایر ارزهای معتبر در مقابل دالر شد که این عامل را می توان به عنوان 

یکی دیگر از دالیل رشد بازارهای سهام در آسیا نام برد.
بازارهای سهام اروپا با رشد در این روز به باالترین سطح خود در سال 
جاری رسیدند. انتظارات در رابطه با افزایش مخارج دولتی ایاالت متحده 
که به نفع برخی شرکت های اروپایی خواهد شد و همچنین پیش بینی 
افزایش نرخ بهره بزرگ ترین اقتصاد جهان با توجه به دارا بودن شرایط 

الزم برای آن در اقتصاد این کش�ور، باعث ش�د شاخص های سهام در 
اروپا با رش�د قابل تأملی همراه ش�وند. در انگلستان نیز به واسطه افت 
ارزش پون�د در مقاب�ل دالر امری�کا و دیگر عوامل یاد ش�ده در فوق، 

شاخص فوتسی100 این کشور رشد کم سابقه ای را تجربه کرد.
پس از س�خنرانی دونال�د ترامپ که باعث خوش بینی س�رمایه گذاران 
نس�بت به اجرایی ش�دن وعده ه�ای انتخاباتی وی از جمل�ه افزایش 
هزینه های مالی و کاهش مالیات ش�د و همچنین به واس�طه پیش بینی 
احتمال افزایش نرخ بهره در اواس�ط م�اه مارس بر پایه اقتصاد تقویت 
شده این کشور، بازارهای س�هام ایاالت متحده با رشد قابل مالحظه ای 

همراه شدند.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

21,0060/010/884/66امریکا )داوجونز(

5,8710/170/293/60امریکا )نزدک(

0/111/792/59-7,374لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,4030/533/003/97اروپا  )یورواستاک 50(

0/490/962/91-19,469آسیا )نیکی 225(

بازارهای س�هام آسیا متأثر از س�خنرانی مقامات بانک فدرال امریکا و 
دونالد ترامپ که بازارهای سهام در اروپا و امریکا نیز به همین دلیل در 
روز گذش�ته با رشد همراه شده بودند، افزایش یافت. رشد شاخص های 
س�هام در روزهای اخیر که چش�م گیر و قابل توجه بوده اس�ت نشانگر 
افزایش درجه ریسک پذیری سرمایه گذاران در این بازارها بوده و همین 
عامل نیز می تواند خود یکی از دالیل عمده رش�د بازارهای س�هام در 

روزهای اخیر باشد.
بازارهای س�هام اروپا پس از رش�د چشم گیر در روز گذشته که به دلیل 
افزایش هزینه های مالی امریکا بوده و به زعم سرمایه گذاران این عامل 

می توانست مزایایی برای شرکت های اروپایی داشته باشد، در این روز با 
اصالح قیمتی مواجه شدند و افت بسیار اندکی را تجربه کردند.

بازارهای سهام ایاالت متحده با افت متوسطی در این روز مواجه شدند. 
کاهش ارزش س�هام بخش مالی و افزایش ارزش سهام بخش دفاعی در 
نهایت بر این ش�د که ش�اخص صنعتی داوجونز 0/5درصد کاهش یابد، 
شایان ذکر است افت ارزش شرکت کاترپیالر محسوس تر از سایر سهام 
بود. ش�اخص اس.اند.پی500 نیز به دلیل اف�ت ارزش بخش های مالی و 
یوتیلیت�ی 0/6درصد کاهش یافت و در نهایت ش�اخص ترکیبی نزدک 

با افت 0/7درصدی مواجه شد.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

2/33-1/0621/140/57یورو به دالر

1/55-1/36-1/2290/16پوند به دالر

0/321/711/27-114/04دالر به ین

0/490/101/51-1/008دالر به فرانک سوئیس

1/04-0/99-0/7600/40دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/990/373/11-1,892آلومینیوم

0/192/51-0/22-5,917مس

2/58-0/740/00-2,270سرب

0/912/445/21-10,900نیکل

1/37-19,5000/781/83قلع

0/75-1/91-0/25-2,775روی

3250/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

3/63-0/26-0/35-2,180,775آلومینیوم

22/93-6/55-0/36-200,000مس

189,9000/160/050/28سرب

0/96-0/86-378,4440/18نیکل

3/00-2/92-5,6501/62قلع

2/63-0/010/24-384,075روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/781/21-1,234/810/05طالی نقدی

طال بورس کاالی 
2/530/45-0/52-1,226/50نیویورک 

2/182/61-17/971/13نقره

0/62-2/85-9991/09پالتینیوم

7751/040/523/33پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR84/06-1/83-1/387/82 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
1/315/35-1/52-453چین

نفت 

0/93-1/22-53/331/37نفت خام پایه امریکا

1/60-0/16-55/91/49برنت

2/09-1/26-1/41-38,330نفت خام توکیو

0/481/76-0/78-53/69نفت خام اوپک

7/70-2/8270/827/61گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 2/79-2/01-4870/00گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

66/80/110/452/45

 )USD/t( 4/79-3/05-1590/63نفت کوره

1650/619/276/45بنزین

1/351/010/08-48,190نفت سفید

متانول و اوره

3700/000/000/00اروپا

4990/000/0019/95امریکاي شمالي

5000/000/0016/28آسیا

9/13-1/24-0/42-239اوره جهانی

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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روند قیمت طال در هفته گذشته 
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با توجه به حمایت مقامات بانک فدرال از افزایش نرخ بهره و پیش بینی احتمال افزایش آن تا 
قبل از پایان این ماه )ماه مارس( قیمت طال با افت قابل توجه ای در این هفته مواجه شد.

قیمت طال به دلیل نگرانی سرمایه گذاران از نحوه سخنرانی دونالد ترامپ در مقابل کنگره که 
در روز سه شنبه برگزار خواهد شد با نوسان بسیار ناچیز اما رو به باال معامله شد.

Mondayدوشنبه

قیمت طال با توجه به نگرانی  های به وجود آمده ناشی از سخنرانی دونالد ترامپ که در رابطه 
با سیاست های مالی، اصالح هزینه زیرساخت ها و سهولت در قوانین مالیاتی در برابر کنگره 

خواهد بود، معامالت مالیمی را دنبال کرد و با افت متوسطی در این روز مواجه شد.

Tuesdayسه شنبه

قیم�ت طال در ای�ن روز به دلیل تقویت ارزش دالر، اس�تقبال از بازار س�هام ایاالت متحده و 
افزایش انتظارات نسبت به احتمال افزایش دادن نرخ بهره توسط بانک فدرال امریکا، با افت 

متوسطی همراه شد.

Wednesdayچهارشنبه

ب�ا توج�ه به حمایت مقامات بان�ک فدرال از افزای�ش نرخ بهره امریکا ک�ه موجب افزایش 
ارزش دالر و رس�یدن آن به باالترین س�طح خود در س�ال جاری شده اس�ت، قیمت طال با 

افت همراه شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

نگرانی سرمایه گذاران نسبت 
به سخنرانی دونالد ترامپ

اعالم داده های مربوط به 
موجودی ذخایر هفتگی 

نفت ایاالت متحده

پیش بینی احتمال افزایش موجودی 
ذخایر نفت امریکا به واسطه افزایش 

تعداد دکل های حفاری این کشور انتظار سرمایه گذاران نسبت به کاهش 
موجودی ذخایر نفتی امریکا و بدون 
تغییر ماندن آن نسبت به تخمین ها

عدم قطعیت در 
توانایی تولید نفت 
توسط کشور لیبی

رویداد
میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا، درصد

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

شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر

شاخص مدیران خرید در امریکا طی ماه گذشته به جز بخش تولید بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
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