
تعطی��الت عموم��ی در بس��یاری از کش��ورها و همچنی��ن کاه��ش التهاب��ات پ��س از اجالس ه��ای اوپ��ک 
و ف��درال رزرو روز ه��ای بس��یار آرام و ک��م هیاهوی��ی در ابتدای این هفت��ه رقم زد. ام��ا در روزهای پایانی 
خ��روج ای��االت متحده از پیم��ان آب و هوایی پاریس، افزای��ش نگرانی های سیاس��ی در خصوص انتخابات 
انگلی��س و ایتالیا و مس��ائلی از این دس��ت باعث نوس��انات ش��دید در بازاره��ا به ویژه نف��ت و طال گردید. 

جهان در هفته ای که گذشت...
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ش�اخص های بازار س�هام منطقه شرق آس�یا بعد دوشنبه کم رونق 
تغیی�رات  ب�دون  را  سه ش�نبه  روز  عموم�ی،  تعطی�ات  به دلی�ل 
چش�مگیر به پایان بردند. در این میان بورس KOSPI کره جنوبی 

با 0/4 درصد کاهش بیش�ترین نوس�ان را داش�ت.
بازاره�ای مالی در منطقه یورو روز سه ش�نبه را در پی نگرانی های 
سیاس�ی در خص�وص احتم�ال انتخاب�ات زود هن�گام در ایتالیا با 
ن�زول پشت س�ر گذاش�تند. در بین صنای�ع نیز صنع�ت بانکداری 
به دلیل اظهارات رییس بانک مرکزی اروپا مبنی بر عدم رش�د این 

صنع�ت در آینده بدترین عملکرد را از خ�ود ب�ه ج�ای گذاش�ت.
ش�اخص های ب�ازار س�هام در امریکا نی�ز روز سه ش�نبه با کاهش 
همراه بودن�د. در این روز Goldman Sachs بیش�ترین تأثیر را 
در کاهش 0/24 درصدی ش�اخص داوجونز داش�ت. شاخص نزدک 
عی لرغم رش�د قابل توجه قیمت س�هام ش�رکت Amazon با افت 
0/11درص�دی مواجه ش�د. رش�د قیمت س�هام در بخ�ش فناوری 
اطاع�ات نی�ز نتوانس�ت جل�وی کاه�ش 0/12 درصدی ش�اخص 

S&P500 را بگیرد.

به
شن

سه 

بازارهای آس�یا آخرین روز معاماتی هفته را در پی انتش�ار اشتغال در 
امریکا و اخبار مربوط به خروج ایاالت متحده از پیمان آب و هوایی پاریس 
با صعود قابل قبولی پشت س�ر گذاشتند. شاخص های NIKKEI ژاپن با 
1/6 درصد و KOSPI کره با 1/16 درصد بیش�ترین رش�د را داشتند. در 
میان گروه های مختلف رش�د گروه خودروسازی در سایه افزایش ارزش 
2/7 درصدی نیس�ان، 2/6 درصدی هوندا، 1/7 درصدی تویوتا نسبت به 

بقیه بیشتر بود.
در قاره اروپا نیز ش�اخص های عمده پس از کاه�ش حدود 1/5 درصدی 
قیمت نفت و انتش�ار آمار اش�تغال در امریکا، در اعدادی باالتر نس�بت 

به روز گذش�ته بسته ش�دند. افزایش 1/25 درصدی شاخص DAX در 
بورس آلمان نس�بت سایر شاخص ها چشمگیرتر بود. در این روز دالر به 

پایین ترین نرخ هفت ماه در برابر یورو رسید.
در امری�کا نیز روز جمعه بازارهای س�هام علی رغم انتش�ار آمار کمتر از 
انتظار اشتغالزایی در ماه گذش�ته در این کشور، با اقبال سرمایه گذاران 
مواجه ش�دند. در میان ش�اخص های مهم در این کشور شاخص نزدک با 
 S&P 0/94درصد رشد بیشترین نوسان را داشت. پس ار آن شاخص های
500 با رهبری گروه فناوری اطاعات، 0/37 درصد و داوجونز با پیشتازی 

شرکت Microsoft، حدود 0/29 درصد رشد داشتند.

عه
جم

 معامات س�هام در بازار های آس�یایی روز دوش�نبه به دلیل تعطیات 
معام�ات س�هام در بازارهای آس�یایی روز دوش�نبه به دلیل تعطیات 
عمومی در بس�یاری از کشورها ازجمله چین، انگلستان و امریکا بسیار 
کم رونق و بدون افت و خیز قابل توجهی دنبال شد. در حالی که همچون 
دوش�نبه هفته های گذشته آزمایش موشکی کره ش�مالی به خبر ثابت 
رسانه ها تبدیل شده بود، بیشترین نوسان شاخص به افت 0/78 بورس 

استرالیا اختصاص داشت.

اغلب بازارهای س�هام در اروپا اولین روز هفته را با قرمز رنگ پشت سر 
گذاشتند. در این میان شاخص صنعت خودروسازی به دلیل جمع آوری 
داوطلبانه 30 هزار خودرو فروخته ش�ده به روس�یه در س�ال های قبل، 

توسط شرکت پژو، 0/3درصد کاهش داشت.
در ای�االت متح�ده نیز تعطیات عموم�ی در روز دوش�نبه بر عملکرد 
بازارهای مالی تأثیرگذار بود. در این روز حجم معامات با کاهش مواجه 
شده و شاخص های مهم بدون تغییر محسوس به معامات پایان دادند.

به
شن

دو

بازارهای سهام در آسیا همچون دو روز گذشته، چهارشنبه نیز روزی 
کم نوس�ان و کم معامله را پشت سر گذاشتند. شاخص بورس شانگهای 
ب�ا 0/24 درص�د افزایش بیش�ترین تغییر را در می�ان بورس های این 
منطقه داش�ت. در این روز ش�خص مدیران خری�د چین برای ماه می 

اعام شد که از مقدار پیش بینی ها بیشتر بود.
بورس های اروپایی روز چهارشنبه در پی نگرانی های سیاسی درمورد 
انتخابات انگلیس و انتش�ار آمار بی�ش از انتظار نرخ تورم در اتحادیه 
اروپا، با افت مواجه ش�دند. در روزی ک�ه همه نگاه های به افت مجدد 

قیمت جهانی نفت معطوف شده بود، صنعت ارتباطات بیشترین رشد 
در میان بخش های دیگر به خود اختصاص داد.

بازارهای مالی در ایاالت متحده نیز آخرین روز معاماتی ماه می را با 
کاهش ارزش نه چندان چشمگیر به پایان بردند. به گفته کارشناسان 
دلی�ل اصل�ی عدم اقب�ال س�رمایه گذاران در چند روز گذش�ته به با 
بازاره�ای مالی، وجود نگرانی های�ی در خصوص عدم افزایش تورم به 
ان�دازه مورد انتظار، در پی ش�ایعاتی مبنی بر تعوی�ق تصمیم فدرال 

رزرو برای افزایش نرخ بهره در ماه های آینده است.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

21,2010,280,601,19امریکا )داوجونز(

6,3060,941,543,84امریکا )نزدک(

7,5710,370,004,33لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,5980,900,360,16اروپا  )یورواستاک 50(

20,1681,592,491,42آسیا )نیکی 225(

بازارهای آسیایی در روز پنجشنبه اکثراً مثبت بودند. شاخص PMI چین 
در ماه می به 43/6 واحد در مقایسه با پیش بینی 50/1 واحد رسید. یوآن 
چین نیز در ماه نوامبر باالترین س�طح خود در 7 ماهه گذش�ته را لمس 
نمود. در این بین ش�اخص NIKKEI  با 1/07 درصد و ش�اخص HSI با 

0/58 درصد رشد، با بیشترین رشد مواجه شدند.
همچنی�ن بازارهای اروپایی روز س�بزی را تجربه نمودند. انتش�ار اخبار 
امیدوارکننده از رش�د اقتصادی در ایتالیا در س�ه ماهه نخس�ت سال و 
افزایش قیمت س�هام ش�رکت های نفت و گاز، از مهم ترین دالیل در این 

خصوص به شمار می روند. در این بین شاخص CAC پاریس با رشد 0/66 
درصدی پیشتاز بود.

سه شاخص عمده س�هام در ایاالت محتده نیز روز پنجشنبه در آستانه 
انتش�ار گزارش اش�تغالزایی ب�رای ماه می روندی افزایش�ی داش�تند. 
ش�اخص های ن�زدک و S&P 500 در س�ایه رش�د صنایع م�واد، مالی و 
مراقبت های بهداشتی، هر کدام حدود 0/8 واحد افزایش را تجربه کردند. 
شاص داوجونز نیز زیر س�ایه افزایش ارزش Goldman Sachs  حدود 

0/65 واحد رشد کرد.
به

شن
ج 

پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1,130,560,823,60یورو به دالر

0,100,500,02-1,29پوند به دالر

2,14-0,89-0,92-110,31دالر به ین

3,26-1,25-1,05-0,961دالر به فرانک سوئیس

0,741,161,133,82دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0,41-1,9240,780,78آلومینیوم

0,440,471,52-2,56مس

4,36-2,69-0,27-2,089سرب

8,7930,281,901,58نیکل

20,5501,392,794,22قلع

2,5573,973,441,13روی

312,50,000,000,00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

9,26-0,22-0,44-1,467,375آلومینیوم

4,228,33-1,01-308,000مس

1,706,86-0,54-180,275سرب

2,480,94-384,0661,58نیکل

33,16-7,97-2,31-1,905قلع

4,29-1,77-0,39-329,925روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,266,050,271,023,36طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,280,000,790,712,52نیویورک 

17,441,180,886,78نقره

0,376,67-952,002,70پالتینیوم

8402,066,395,15پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR54,961,31-5,00-19,39 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

0,33-4,30-1,45-47,66نفت خام پایه امریکا

1,65-4,22-1,30-49,86برنت

1,300,55-0,93-34,990نفت خام توکیو

0,35-1,27-48,850,33نفت خام اوپک

7,09-7,32-0,13-2,99گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0,62-4,77-2,52-439گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

63,2-6,00-2,90

 )USD/t( 10,18-5,66-1,96-150نفت کوره

3,843,08-1,43-158بنزین

0,65971,932,80-48,880نفت سفید

محصوالت کشاورزی

2,55-2,00-0,06-427,90گندم

0,401,77-371,560,40ذرت

4,58-0,57-924,121,23سویا

4,38-3,27-499,901,07کلزا

4,96-0,52-1,21-76,69پنبه

12,70-8,70-0,22-13,71شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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 طا در معامات جمعه به باالترین سطح در پنج هفته اخیر صعود کرد. ریسک های موجود در 
فضای سیاس�ی امریکا و اروپا و ضعیف ش�دن دالر امریکا از قیمت طا حمایت کرد. هر اونس 
طا برای تحویل فوری 1/04 درصد افزایش یافت و به 1,279/17 دالر رس�ید. اونس طا در بازار 

معامات آتی امریکا 0/8 درصد رشد کرد و روی 1,280/2 دالر ایستاد.

قیمت طا، تحت تأثیر تنش های ژئوپلیتیکی، روز دوشنبه نزدیک به باالترین سطح در چهار 
هفته گذش�ته ماند. هر اونس طا برای تحویل فوری با 0/11 درص�د افزایش در 1,268/1 دالر 
ایس�تاد. آمار کمیس�یون معامات آتی کاالی امریکا نشان داد س�رمایه گذاران نهادی شمار 
قرارداده�ای خرید طا در بازار معام�ات آتی کامکس نیویورک را در هفته منتهی به 23 مه، 
برای نخس�تین بار در چهار هفته گذش�ته افزایش دادند. در این روز بس�یاری از معامله گران 
به دلیل تعطیات عمومی در امریکا و انگلیس در روز جاری، پشت میزهایشان حاضر نشدند و 

معامات آتی طای امریکا زودتر به کارش پایان داد.

Mondayدوشنبه

روز سه ش�نبه انتش�ار آمار اقتصادی مطل�وب امریکا و احتمال افزای�ش نرخ های بهره این 
کش�ور در م�اه آینده جذابیت س�رمایه گذاری در این فلز زرد را کاه�ش داد و قیمت طا با 
0/4درصد نزول به 1,263/09 دالر رسید. اونس طا در بازار معامات آتی امریکا نیز با 0/45 

درصد افت 1,265/70 دالر معامله شد.

Tuesdayسه شنبه

بهای معامات این بازار روز چهارش�نبه به دلیل این که ناآرامی های سیاسی به ریسک پذیری 
س�رمایه گذاران لطمه زد و آن ها را متقاضی دارایی های امن کرد، افزایش یافت. هر اونس طا 
برای تحویل فوری 0/46 درصد رشد کرد و به 1,268/92 دالر صعود کرد. ریسک های پیرامون 
نزدیک شدن زمان انتخابات آینده انگلیس، دورنمای انتخابات زودهنگام در ایتالیا و نگرانی ها 

نسبت به بدهی یونان موجب حمایت از طا شد. 

Wednesdayچهارشنبه

قیمت طا روز جمعه که بازارهای سهام و دالر تحت تأثیر آمار اشتغال قوی بخش خصوصی امریکا 
صعود کردند، عقب نش�ینی کرد. هر اونس طا برای تحویل فوری 0/23 درصد کاهش یافت و به 
1,265/96 دالر رس�ید. آماری که روز گذشته در امریکا منتشر شد، نشان داد هزینه مصرفی در 
آوریل بزرگترین افزایش را در چهار ماه گذشته داشته و نرخ رشد ماهانه تورم افزایش پیدا کرده که 
به بهبود تقاضای داخلی اشاره دارد و می تواند به بانک مرکزی امریکا امکان دهد نرخ های بهره را در 

نشست سیاست پولی ماه آینده خود افزایش دهد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

تعادل بازار بعد از نوسانات 
پس از توافق کشورهای 
عضو اوپک و غیراوپک

نگرانی ها نسبت به کافی نبودن 
تمدید توافق کاهش تولید اوپک و 
غیراوپک برای حذف مازاد عرضه 
و رشد بی وقفه حفاری در امریکا

افزایش نگرانی ها در 
خصوص افزایش مازاد 
عرضه در پی افزایش 

تولید نفت لیبی

انتشار گزارشی مبنی بر 
کاهش بیش از حد انتظار 

ذخایر نفت امریکا ترس از حفاری های بیشتر 
در پی خروج امریکا از 

پیمان آب و هوایی پاریس

رویداد
تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه نخست سال- درصد

شاخص تورم ماهانه در آلمان در ماه می- درصد
پیش فروش مسکن در امریکا در ماه آوریل– درصد

تولید ناخالص داخلی کانادا در سه ماهه نخست سال- درصد
تغییرات اشتغال در بخش غیرکشاورزی امریکا در ماه می– هزار نفر

تغییرات در ذخایر نفت خام امریکا– میلیون بشکه
نرخ بیکاری امریکا در ماه می- درصد

زمان
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/4

-0/2
-1/3
0/5
253

-6/428
4/3

پیش بینی
0/3
-0/1
0/5
0/2
185

-2/517
4/4

قبلی
0/3
0/00

-0/09
0/0
174

-4/432
4/4

تقویم اقتصادی )8 تا 14  خرداد 96 - 29 می تا 4 ژوئن 2017(


