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روز سه شنبه اغلب بازار های آسیایی روز سبزی را پشت سر گذاشتند. 
این افزایش ش�اخص ها را می ت�وان به جهش قیمت نفت در پی توافق 
وزرای نفت روس�یه و عربس�تان برای تمدید پایین نگه داش�تن سطح 
تولی�د تا م�ارس 2018 و بی تفاوتی بخش عمده ای از س�رمایه گذاران 
در ایاالت متحده به سیاست های دونالد ترامپ دانست. در میان بورس 
های آسیایی بورس ش�انگهای با رشد 0.75 درصدی بیشترین رشد را 
تجرب�ه کرد. بازار های مالی در قاره اروپا روز س�ه ش�نبه را با وضعیت 
های متفاوت به پایان رساندند. از سویی شاخص FTSE با افزایش 0.91 

درصدی همراه بود و از س�ویی دیگر  سهامداران به اعالم درآمد برخی 
از ش�رکت ها واکنش ناامید کننده ای نش�ان دادند  که این امر از رشد 

چشمگیر شاخص ها جلوگیری کرد. 
ش�اخص های بازار س�هام در آمریکا نیز همچون اروپا روز س�ه شنبه 
رفت�ار ه�ای متفاوتی از خود نش�ان دادند. ش�اخص s&P  و داوجونز 
ب�ه ترتی�ب  0.01 و  0.07 درصد کاهش را تجرب�ه کردند. این در حالی 
است که شاخص نزدک 0.33 درصد رشد را از خود نشان داده و رکود 

جدیدی به ثبت رساند.

به
شن

سه 

قیمت اغلب سهام در بازار های آسیا روز جمعه را در به تبعیت از معامالت 
روز پنجش�نبه وال استریت، بعد از چند روز نزول، با صعود نسبی پشت 
سر گذاشتند. سهام شرکت های خودرو سازی نیز در این روز صعود قابل 
توجهی را تجربه کردند که از جمله آن می توان به افزایش 1.39 درصدی 
شرکت  Mazda Motor اشاره کرد. بازارهای سهام د رقاره اروپا در پی 
فروکش کردن بحران سیاس�ی آمریکا، روز جمعه س�بز پوش شدند. در 
حال�ی که تقریبا تمامی صنایع در این صعود س�هیم بودند گروه خودرو 

سازی از صعود بیش�تری برخوردار بود. این در حالی است که به صورت 
متوس�ط شاخص های بازار سهام در اروپا ازیک هفته گذشته حدود یک 
درصد نزول را تجربه کرده اند. شاخص های بازار ها ی امریکا نیز همچون 
بازار های اروپا و آسیا روز جمعه با بی اعتنایی به تحوالت سیاسی حول 
ترام�پ، صعود قاب�ل توجهی را تجربه کردند. ش�اخص ه�ای داوجونز، 
S&P500 و NASDAQ  ب�ه ترتیب ب�ا 0.69 درصد، 0.68 درصد و 0.47 

درصد رشد را به خود اختصاص دادند.

عه
جم

روز دوش�نبه اغلب بازارهای آسیایی عیلرغم مسایل مطرح شده در 
نشس�ت G7 در ایتالیا و  افزایش نگرانی ها در خصوص برنامه هسته 
ای کره ش�مالی و آزمایش موشکی این کشور در پایان هقته گذشته، 
با رش�د همراه بود. در می�ان بورس های عمده در ای�ن منطقه، تنها 
ش�اخص بورس نیکی ژاپن با 0.07 درصد کاهش همراه بود. بازار های 
س�هام در اروپ�ا پس از ثبت ی�ک رکورد جدید، روز دوش�نبه باالتر 
بسته شدند. سرمایه گذاران علیرغم وجود نگرانی هایی در خصوص 
امنیت جهانی در پایان هفته گذش�ته، به پی�روزی آنگال مرکل صدر 

اعظ�م آلمان در انتخاب�ات محلی و همچنین گس�ترش کاهش تولید 
نف�ت دلگرم ش�دند. بازارهای مالی در آمریکا نی�ز همچون بازارهای 
مالی در سایر مناطق دنیا در روز دوشنبه با صعودی چشمگیر همراه 
ش�دند؛ به گونه ای که هر یک از ش�اخص ه�ای نزدک و S&P500 با 
افزایش حدود 0.5 درصد رکوردهای جدیدی از خود به جای گذاشته 
و ش�اخص داوجونز نی�ز با 85 واحد افزایش همراه ش�د. در این روز 
افزای�ش ح�دود 2 درصدی قیمت نفت یک�ی از دالیل عمده افزایش 

ش�اخص ها در آمریکا بود.

به
شن

دو

بازار های س�هام در آسیا چهارشنبه را با کاهش پشت سر گذاشتند. 
در بی�ن ب�ازار های ای�ن منطقه ش�اخص نیکی ژاپن ب�ا کاهش 0.53 
درصدی بیش�ترین نزول را تجربه کرد. ش�اخص های بازار س�هام در 
منطقه اروپا نیز  در روز چهار ش�نبه در پی عدم اطمینان سیاس�ی و 
امار منتش�ر ش�ده در خصوص رییس جمهور آمریکا به شدت سقوط 
ک�رد. در این می�ان از افت 1.2 درص�دی ش�اخص Stoxx 600 و 1.6 
درصدی ش�اخص DAX می توان نام برد. عدم اطمینان س�هامداران 
در پی اخبار منتشر ش�ده از واشنگتن دلیل اصلی کاهش شاخص ها 
عنوان شده است.ش�اخص های بازار های مالی در ایاالت متحده روز 

چهار ش�نبه با ریزشی کم س�ابقه همراه بود. شاخص های داوجونز با  
1.78 درص�د و S&P500 با 1.82 درصد افت، بدترین عملکرد خود از 
س�پتامبر سال گش�ته را به ثبت رس�اندند. نزدک نیز با 2.57 درصد 
کاه�ش، منف�ی ترین روز خ�ود را از م�اه ژوئن تا کن�ون تجربه کرد.  
التهاب در بازار های ملی در سراس�ر دنیا در روز چهارش�نبه از آنجا 
آغاز شدکه آقای Comey رییس FBI که توسط ترامپ برکنار شده، 
ادعا کرده اس�ت رییس جمهور به وی دس�تور داده ت�ا تحقیقات در 
خصوص ارتباط آقای Flynn مش�اور امنیت مل�ی در مورد ارتباط با 

روسیه را متوقف سازد.

به
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/441/10-20,7970/65امریکا )داوجونز(

0/623/82-5,6500/42امریکا )نزدک(

7,4890/720/484/95لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/394/27-3,5870/73اروپا  )یورواستاک 50(

1/476/30-19,5910/19آسیا )نیکی 225(

بازار های آسیایی روز پنجش�نبه در ادامه روند کاهش خود در روز قبل 
به دلیل افزایش ریسک های سیاس�ی در ایاالت متحده و کاهش ارزش 
 Nikkei دالر، با ریزش همراه شدند. در بین بازاهای این منطقه شاخص
ژاپن به دلیل کاهش ارزش دالر آمریکا در مقابل ین این کشور با کاهش 
1.32 درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرد. این موضوع در حالی اتفاق 
افتاد که تحلیل گران به دلیل انتشار آمار امیدوار کننده GDP این کشور 
در ماه های  ژانویه تا مارس انتظار چنین ریزش�ی را نداش�تند.بازار های 

سهام در منطقه اروپا نیز روز پنج شنبه به دلیل آشفتگی های سیاسی در 
ایاالت متحده برای دومین روز متوالی یکپارچه قرمز رنگ بود. در میان 
صنایع، قیمت سهام شرکت های اتومبیل سازی یکی از بیشترین ریزش 
ها را به خود اختصاص دادند. بر خالف آسیا و اروپا شاخص های سهام در 
آمریکا، با صعود نسبی همراه بوده و بدترین عملکرد خود در سال 2017 
را التیام بخش�یدند.  در این بین ش�اخص نزدک با 0.73 درصد افزایش 

بیشترین رشد را نسبت به سایر شاخص ها تجربه کرد.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/120/902/504/55یورو به دالر

1/30/600/961/61پوند به دالر

1/941/67-0/30-111/14دالر به ین

2/63-2/83-0/77-0/97دالر به فرانک سوئیس

0/92-0/740/550/97دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,9230/000/001/05آلومینیوم

0/121/501/36-5,710مس

4/61-5/25-1/85-2,056سرب

1/61-1/66-0/32-9,136نیکل

20,2001/381/382/02قلع

0/59-0/51-0/51-2,533روی

247/220/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

11/55-3/16-0/75-1,515,400آلومینیوم

340,3500/221/0827/25مس

184,4500/353/069/68سرب

0/531/30-0/14-379,824نیکل

41/46-11/68-10/91-2,049قلع

3/54-0/53-0/81-344,875روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

2/05-1,250/530/432/18طالی نقدی

طال بورس کاالی 
2/35-1,253/600/062/11نیویورک 

6/56-16/811/822/21نقره

3/99-938/500/702/34پالتینیوم

5/06-5/67-0/33-760پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
----CFR چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

50/331/994/271/43نفت خام پایه امریکا

53/790/345/923/52برنت

36,3401/081/141/03نفت خام توکیو

1/17-49/870/893/31نفت خام اوپک

4/913/07-0/31-3/246گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 4731/725/350/85گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( نفت کوره----

----بنزین

----نفت سفید

متانول و اوره

----اروپا

----امریکاي شمالي

----آسیا

---181/52اوره جهانی

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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طال در روز جمعه بعد از یک روز کاهش مجددا با افزایش قیمت مواجه شدتا به زعم بسیاری از 
تحلیل گران پس از یک روز اس�تراحت قیمتی همچنان به روند رو به رش�د خود ادامه دهد. در 

این روز هر اونس طال برای تحویل فوری 0.7 درصد افزایش یافت و به 1255.93 دالر رسید.  

طال روز دوشنبه تحت تاثیر آمار اقتصادی ضعیف تر از حد مطلوب آمریکا و آزمایش موشکی 
جدید کره ش�مالی که دالر را تحت فش�ار قرار داد، با افزایش روبرو ش�د. هر اونس طال برای 

تحویل فوری، در 1230.82 دالر ایستاد که نزدیک به متوسط حرکت 100 روزه بود. 

Mondayدوشنبه

طال روز س�ه ش�نبه در پی آهس�ته ش�دن آهنگ رش�د فعالیت اقتصادی در آمریکا که به 
انتظ�ارات نرخهای بهره لطمه زد و تضعیف دالر، ب�رای چهارمین روز متوالی افزایش یافت. 

هر اونس طال برای تحویل فوری 0.5 درصد افزایش یافت. 

Tuesdayسه شنبه

تظاه�رات برای طال در روز چهارش�نبه به همراه نگرانی های سیاس�ی جدید به وجود آمده 
در آمریکا، قیمت تس�ویه این کاال را به باالترین حد ان در این ماه رس�اند. هر اونس طال برای 

تحویل فوری 0.5 درصد افزایش یافت و به 1237.24 دالر رسید. 

Wednesdayچهارشنبه

کاهش عدم اطمینان س�هامداران و افزایش قیمت س�هام در بازار های جهانی موجب ش�د 
ت�ا قیمت طال پس از یک دوره افزایش با کاهش تقاضای روزانه مواجه ش�ود. به گونه ای که 

اونس طال برای تحویل فوری 1.1 درصد کاهش یافت و به 1247.07 دالر رسید. 

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

آزمایش موشکی کره شمالی 
و توافق عربستان با روسیه 

خوش بینی ها نسبت 
به اجالس آتی اوپک

گزارش 
آژانس بین المللی انرژی

گزارش EIA در خصوص 
کاهش در ذخایر نفت آمریکا

 ادامه خوش بینی ها نسبت 
به اجالس آتی اوپک

رویداد
مجموع وام ها و اجاره های ثبت شده در سه ماهه نخست 2017، تریلیون دالر

Empire State شاخص تولید
تولیدات صنعتی آمریکا در ماه آوریل، درصد

ساخت واحد های مسکونی در آمریکا، میلیون واحد
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