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روز سه شنبه اغلب بازارهای سهام آسیایی علی رغم رشد روز گذشته 
بازاره�ای امریکا، باتوجه ب�ه حوادث مرگبار منچس�تر روند نزولی را 
پشت سر گذاشتند. بورس شانگهای با کاهش 0/45 درصدی بیشترین 

کاهش را در میان بورس های آسیایی به خود اختصاص داد. 
در قاره اروپا روز سه ش�نبه بس�یاری از بورس ها سبزپوش بودند. 
انتش�ار آماره�ای مثبت اقتص�ادی و تج�اری در منطقه یورو برای 
ماه می مهم ترین دلیل این رش�د محس�وب می ش�ود. سرآمد این 
رش�د، ب�ه صنایع تکنولوژی مربوط می ش�د. جه�ش 6/4 درصدی 

ارزش س�هام ش�رکت Nokia به دلیل توافق با Apple درخصوص 
مالکی�ت معن�وی، یک�ی از مهم تری�ن اتفاق�ات روز سه ش�نبه در 

بازارهای اروپا بود. 
بازارهای س�هام در ایاالت متحده نیز همچون اروپا در روز سه ش�نبه 
رون�دی افزایش�ی را طی کردند. ای�ن صعود تحت  تأثی�ر امیدواری ها 
در خصوص قراردادهای منعقدش�ده توس�ط ترامپ در نخستین سفر 
خارجی  صورت گرفت. در این روز بیش�ترین رش�د مربوط به داوجونز 

با 0/21 درصد بود.
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روز جمع�ه بازارهای آس�یایی تح�ت  تأثیر اخبار منتشر ش�ده پیرامون 
نشس�ت اعض�ای اوپک، کاه�ش قیمت نف�ت و افزایش ق�درت دالر و 
کامودیتی ها، با نوسان همراه بودند. در حالی که شاخص NIKKEI ژاپن 
با افت 0/64 درصدی همراه بود؛ شاخص KOSPI کره جنوبی رشد 0/53 
درص�دی را تجربه کرد. اغلب بازارهای س�هام در ق�اره اروپا روز جمعه 
به دلیل کاهش ارزش بازار شرکت های نفتی با نزول همراه شدند. شاخص 
گروه ش�رکت های نفتی در این روز بیش از یک درصد س�قوط کرد. این 

معامالت در حالی بود که معامله گران نیم نگاهی به نشست G7 در ایتالیا 
داشتند. در بین شاخص های مهم در منطقه اروپا تنها شاخص FTSE با 
افزایش 0/4درصدی روند رشدی داشت. بازارهای سهام در ایاالت متحده 
در آخرین روز کاری هفته نس�بت  به اخبار منتشر شده در خصوص رشد 
اقتصادی امریکا در س�ه ماهه نخست 2017 واکنش های مختلفی از خود 
نشان دادند. در این روز بیشترین نوسان، به رشد 0/08 درصدی شاخص 

نزدک اختصاص داشت.
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جم

اغل�ب بازاره�ای س�هام در قاره آس�یا ب�دون توجه به آزمایش�ات 
موشکی کر ه شمالی اولین روز از هفته را با صعود پشت سر گذاشتند. 
بیش�ترین افزایش در بین بازارهای آس�یایی از آن بورس استرالیا با 
0/76 درص�د بود. درحالی ک�ه معامله گران نیم نگاهی به اولین س�فر 
خارجی ترامپ به منطقه خاورمیانه خصوصًا عربستان و توافقات بین 

این دو کشور داشتند. 
روز دوش�نبه س�هامداران در بازاره�ای س�هام در اروپ�ا در مقابل 
اخبار سیاسی منتشرش�ده رفتارهای متفاوتی از خود نشان دادند. 

به گونه ای که برخی از ش�اخص ها افزایش�ی و برخی دیگر کاهش�ی 
بودند. اما این تغییرات چن�دان قابل توجه نبود. در میان بخش های 
مختل�ف، صنعت telecoms با رش�د بیش از یک درص�د باالترین 
رش�د را به خود اختصاص داد. ش�اخص س�هام در بازارهای امریکا 
هفت�ه را تح�ت  تأثیر قراردادهای منعقدش�ده در نخس�تین س�فر 
خارجی دونالد ترامپ با رش�د آغاز کردند. به طوری که شاخص های 
داوجون�ز،S&P 500 و ن�زدک به ترتیب 0/43، 0/52، و 0/82 درصد 

افزایش داشتند. 
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شاخص های بازارهای مالی در منطقه آسیا روز چهارشنبه  تحت  تأثیر 
کاهش رتبه اعتباری چین از س�وی مؤسس�ه خدمات سرمایه گذاری 
مودی�ز از A1 ب�ه Aa3، با یک صعود نه چندان چش�م گیر همراه بود. 
چش�م انتظاری برای نتایج اجالس های پیش روی اوپک و فدرال رزرو 
مهم تری�ن دالیل کم رونقی بازارهای آس�یایی ارزیابی می ش�ود. روز 
چهارش�نبه بازارهای س�هام در اروپا نیز بس�ته به اخبار منتشر شده 
درم�ورد ش�رکت ها در هر ب�ازار، ح�االت مختلفی را تجرب�ه کردند. 
بیش�ترین نوس�ان در بازاره�ای س�هام ای�ن منطقه ب�ا افزایش 0/4 

درصدی ش�اخص FTSE مربوط می ش�د. انتظار برای روش�ن  ش�دن 
نتاج جلس�ات اوپک و فدرال رزرو در بازارهای مختلف اروپایی کاماًل 
مشهود بود. شاخص های بازار سهام در ایاالت متحده روز چهارشنبه 
رون�دی صعودی را طی کردند. این در حالی بود که در س�اعات اولیه 
معامالت متعادل دنبال می شد. اما از حدود ساعت 14 )به وقت محلی( 
و با انتش�ار خبر نتایج نشس�ت فدرال رزرو روند افزایشی شاخص ها 
آغاز شد. شاخص نزدک با 0/4 درصد سود، بیشترین رشد را در میان 

سایر شاخص ها داشت.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0,051,320,47-21,072امریکا )داوجونز(

6,2100,082,082,67امریکا )نزدک(

7,5440,401,034,29لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0,220,44-0,10-3,580اروپا  )یورواستاک 50(

0,520,492,26-19,703آسیا )نیکی 225(

ش�اخص های بازار در آسیا روز پنج شنبه را به دلیل نتایج نشست فدرال 
رزرو در خص�وص احتمال افزایش مجدد در نرخ بهره ایاالت متحده و در 
آس�تانه نشس�ت اوپک، با صعود قابل توجه پشت سر گذاشتند. شاخص 
بورس ش�انگهای و KOSPI کره به ترتیب با 1/43و 1/1 درصد بیشترین 
رش�د را در این بین تجربه کردند. در قاره اروپ�ا اما اغلب بازارها پس از 
مشخص ش�دن نتایج ناامیدکننده نشست اعضای اوپک در مورد سطح 
تولید، روز پنج شنبه سرخ پوش شدند. شاخص شرکت های نفت و گاز با 
کاهش 1/19 درصدی مواجه شد. افت 3/5 درصدی ارزش بازار شرکت های 

Amec Foster و Tullow Oilنمونه های�ی از تأثیر نتایج اجالس اوپک 
بر بازارهای اروپایی بود. شاخص های بازارهای مالی در ایاالت متحده روز 
پنج شنبه همچنان تحت  تأثیر تصمیمات فدرال رزرو، سراسر سبزپوش 
بودن�د. اطالعات منتشرش�ده در مورد عملکرد ش�رکت های تکنولوژی 
محور باعث ش�د این صنعت رشد بیش�تری را نسبت به سایرین تجربه 
کند. در این روز نزدک در س�ایه سود چشم گیر ارزش سهام شرکت های 
Netflix، Alphabet و Facebook بیش�ترین رش�د را در میان سایر 

شاخص ها داشت.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0,202,85-0,25-1,12یورو به دالر

0,88-1,89-1,17-1,3پوند به دالر

0,470,030,04-111,3دالر به ین

1,96-0,090,22-0,97دالر به فرانک سوئیس

0,20-0,17-0,08-0,74دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0,41-1,9580,780,78آلومینیوم

0,79-1,220,56-2,56مس

4,36-2,69-0,27-2,065سرب

9,0010,281,901,58نیکل

20,5301,392,794,22قلع

2,6253,973,441,13روی

312,50,000,000,00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

11,19-29,46-0,64-1,470,550آلومینیوم

1,7522,98-1,26-321,575مس

3,68994,93-0,05-183,400سرب

393,8442,352,083,82نیکل

40,86-57,28-2,0700,00قلع

4,24-12,20-0,45-335,875روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0,280,930,23-1,253,96طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,271,400,921,420,43نیویورک 

17,190,583,150,75نقره

955,500,961,811,65پالتینیوم

3,07-7902,464,20پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR61,25-0,24-1,11-12,46 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

1,051,69-49,81,84نفت خام پایه امریکا

2,721,38-52,181,46برنت

1,09-2,45-5,79-35,450نفت خام توکیو

1,392,664,10-51,24نفت خام اوپک

0,09-0,61-3,30,00گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 2,741,77-2,74-461گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

59,6-3,00-11,30

 )USD/t( نفت کوره----

0,615,81-1641,86بنزین

1,160,71-3,80-48,560نفت سفید

محصوالت کشاورزی

437,901,860,695,99گندم

374,401,220,473,38ذرت

2,04-2,78-1,44-924,50سویا

2,36-1,22-0,69-516,80کلزا

2,81-2,97-0,09-77,09پنبه

0,86-8,12-0,07-15,04شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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روز جمعه با مشخص  شدن نتایج نشست های اوپک و فدرال رزرو، معامالت در بازارهای جهانی 
طال نس�بت  به روزهای قبل از رونق بیش�تری برخوردار بود. در ای�ن روز قیمت هر اونس برای 
تحویل فوری با 0/88 درصد صعود در باالترین س�طح خود در طی یک ماه گذشته قرارگرفت و 
1266/76 دالر معامله شد. در بازار آتی نیز قیمت هر اونس همگام با قیمت های تحویل فوری، با 

0/92 درصد افزایش به 1271/4 دالر رسید.

معامالت طال روز دوشنبه، با توجه  به برخی از ریسک هایی که در تعطیالت پایان هفته گذشته 
نظیر آشفتگی سیاسی در امریکا، اندکی افزایش یافت. قیمت هر اونس طال برای تحویل فوری 
0/4 درصد رش�د و ب�ه 1260/6 دالر رس�ید. در این بین آمار کمیس�یون معامالت آتی کاالی 
امریکا نشان داد سفته بازان شمار قراردادهای خرید طال در بازار comex نیویورک را در هفته 

منتهی به 16 می برای سومین هفته متوالی کاهش دادند.

Mondayدوشنبه

قیمت طال روز سه شنبه، با افت نسبتًا محسوس همراه بود. هر اونس طال برای تحویل فوری 
با 0/75 درصد کاهش به 1251/22دالر رسید. هر اونس طال در بازار معامالت آتی امریکا نیز 
ب�ا در نظر گرفتن نگرانی های ژئوپلیتیک�ی در بحبوحه احتمال افزایش نرخ های بهره امریکا 

در ماه آینده 0/2 درصد کاهش، در 1258/9دالر ایستاد. 

Tuesdayسه شنبه

در روز چهارش�نبه که سرمایه گذاران منتظر نشانه هایی از موضع فدرال رزرو درباره افزایش 
نرخ ه�ای به�ره بودند، قیمت طال یک روند افزایش�ی را طی کرد. ه�ر اونس طال برای تحویل 
فوری با 0/6 درصد افزایش، 1258/73دالر معامله شد. این درحالی بود که اونس طال در بازار 

معامالت آتی امریکا 0/2 درصد کاهش یافت و به 1256/5 دالر رسید.

Wednesdayچهارشنبه

طالی جهانی روز پنج شنبه نیز همچون روزهای روز قبل تحت  تأثیر نشست های اوپک و فدرال 
رزرو با آش�فتگی و سردرگمی همراه بود. در این روز گزارش منتشرشده توسط کمیته بازار آزاد 
فدرال نیز نتوانس�ت دید درست و قاطعی به سرمایه گذاران بدهد و بنابراین قیمت طال واکنشی 

نشان نداد. هر اونس طال برای تحویل فوری 0/26 درصد کاهش یافت و در 1255/68 دالر ایستاد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

آزمایش موشکی کره شمالی و انتشار خبر 
توافق غیررسمی اعضای اوپک پیش از 

اجالس رسمی از زبان وزیر انرژی عربستان

توافق اوپک و غیراوپک برای 
تمدید کاهش روزانه 1/8 
میلیون بشکه ای تولید تا 

پایان سه ماهه نخست سال 
2018، خروج سرمایه گذاران 

ریسک پذیر از بازار

ادامه خوشبینی ها به 
اجالس روز پنج شنبه 

اوپک وکاهش 5.4 میلیون 
بشکه ای ذخایر امریکا

اعالم آمادگی 
رییس جمهور امریکا 
برای فروش نیمی از 
ذخایر استراتژیک 

این کشور

کاهش التهابات اعالم نتایج 
اجالس اوپک و تعادل بازار 
در پی خروج سرمایه گذاران 

ریسک پذیر

رویداد
شاخص فعالیت ملی Chicago در ماه آوریل

تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه نخست 2017 - درصد
فروش واحدهای مسکونی نوساز در امریکا در ماه آوریل- هزار واحد

تغییرات در موجودی انبارهای نفت خام امریکا – میلیون بشکه
شاخص قیمت )ماهانه( مسکن در امریکا در ماه مارس - درصد

تراز تجاری محصوالت در ماه آوریل در امریکا– میلیارد دالر
تغییرات در سفارشات کاالهای با دوام در ماه آوریل در امریکا- درصد

تولید ناحالص داخلی امریکا در سه ماهه نخست 2017- درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
0/49
0/6
569

-4/43
0/6

-67/55
-0/4
1/2

پیش بینی
0/25
0/6
610

-2/42
0/6

-64/6
0/5
0/9

قبلی
0/07
0/6
642

-1/75
0/8

-65/05
0/2
0/7

تقویم اقتصادی )1 تا 7  خرداد 96 - 22 تا 28 می 2017(

چهارشنبه


