
بازارهای مالی و کاالهای اساسی در هفته ای که گذشت اغلب تحت تأثیر وقایعی نظیر انتخابات انگلیس، شهادت
James Comey بر علیه ترامپ و تصمیمات بانک مرکزی اروپا قرار گرفت. در این میان بازار جهانی انرژی 
تحت تأثیر تنش در روابط کشور قطر با جمع دیگری از کشور های عربی نوسانات بیشتری را تجربه کرد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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بازارهای مالی در قاره آس�یا در کشاکش التهابات قیمت نفت به دلیل 
تن�ش سیاس�ی میان قطر با ش�مار دیگری از کش�ورهای عربی، این 
روز را ب�ا حاالت مختلفی به پایان بردند. در اس�ترالیا به دنبال تثبیت 
نرخ بهره بر روی 1/5 درصد توس�ط بانک مرکزی این کشور، شاخص
ASX 200 ب�ا 1/52 درصد کاهش، بدترین عملکرد را در میان س�ایر 
بورس های عمده آس�یا به خود اختصاص داد. در قاره اروپا نماگرهای 
بازارهای سهام در اعدادی پایین تر از روز قبل بسته شدند. انتخابات 
سراس�ری در انگلیس و نشست پایان هفته بانک مرکزی اروپا باعث 

شد سرمایه گذاران جانب احتیاط را رعایت کنند. در میان بخش های 
مختلف، گروه ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی به دلیل انتشار 
نتایج یک تحقیق بالینی، بدترین عملکرد را از خود به جای گذاشت. 
رفتاره�ای محتاطانه در معامالت بازارهای مالی در ایاالت متحده نیز 
کاماًل مشهود بود. اغلب سرمایه گذاران در این کشور نگران اتفاقاتی 
همچ�ون ش�هادت James Comey رییس س�ابق FBI و همچنین 
انتخابات سراسری در انگلیس در روزهای آینده هستند. در این روز 

س�ه ش�اخص عمده امریکا روندی نزولی را طی کردند.
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اغلب بازارهای آسیایی به دنبال اعالم نتایج انتخابات انگلیس و تضعیف 
پوند این کشور در مقابل ارزهای آسیایی، روندی صعودی را طی کردند. 
در جلس�ه معامالتی امروز تنها ش�اخص HSI هنگ کن�گ منفی بود و 
KOSPI کره با 0/77 درصد بیش�ترین افزایش را داشت. با اعالم نتایج 
اولیه انتخابات در انگلیس، حزب ترزا می، نخس�ت وزیر این کشور، حائز 
اکثریت نس�بی آرا شد و باید با س�ایر احزاب برای تشکیل دولت جدید 
وارد ائتالف ش�ود. این امر باعث کاهش نزدیک ب�ه دو درصدی پوند در 
مقابل دالر شد. ارزش سهام بانک های انگلیس نیز با کاهش قابل توجهی 

 FTSE .مواجه ش�دند. اما بازارهای سهام در این روز با رشد همراه بودند
لندن با 1/04 و DAX آلمان با 0/8 درصد افزایش نسبت به سایر بورس ها 
پیشتاز بودند. سقوط شاخص نزدک مهم ترین تحول شاخص های مالی در 
ایاالت متحده بود. ریزش بیش از س�ه درصدی ارزش سهام شرکت های 
اپل، نتفلیکس، فیسبوک، آمازون و گوگل باعث شد تا شاخص نزدک 1/8 
درصد پایین تر از روز قبل بسته شود که این بدترین عملکرد این شاخص 
از ابتدای 2017 تاکنون به ش�مار می رود. در این روز همچنین داوجونز با 

افزایش وS&P 500 با کاهش نه چندان قابل توجهی همراه بودند.
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بازارهای آس�یایی در پی حمالت تروریستی لندن و تالطم در قیمت 
نف�ت به دنب�ال اخبار مرب�وط به قطع رواب�ط دیپلماتیک عربس�تان 
س�عودی و دیگر کش�ورهای عربی با قطر، قرمز پوش شدند. در بین 
ش�اخص های مطرح در این منطقه شاخصASX 200 با کاهش 0/57 
درصدی بیش�ترین افت را تجربه نمود. بورس های اروپایی نیز در پی 
واکنش سرمایه گذاران به اطالعات تازه اقتصادی و انتظارات درمورد 
نتیجه جلس�ه سیاس�ت های پولی بانک مرکزی اروپا پایین تر بس�ته 
شدند. ارزش سهام ش�رکت های گردشگری و آژانس های هواپیمایی 

به ویژه در انگلس�تان تحت  تأثیر وقایع لندن، بیش�ترین کاهش را به 
خود اختصاص دادند. بیش�ترین کاهش ش�اخص نیز از آن ش�اخص 
CAC فرانس�ه ب�ا 0/66 درصد افت ب�ود. بازارهای مال�ی در ایاالت 
متح�ده نیز نخس�تین روز هفت�ه را با کاهش نه چن�دان قابل توجهی 

پشت سر گذاشتند. 
ش�اخص داوجونز زیر س�ایه کاهش ارزش گروه مواد و یوتیلیتی، 0/1 
درصد پایین تر بس�ته ش�د. نزدک نی�ز به دلیل کاهش قیمت س�هام 

شرکت Apple افت 0/16 درصدی را تجربه کرد.
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ش�اخص های بازارهای آس�یایی در این روز با حاالت مختلفی بس�ته 
ش�دند. مباحث�ی همچ�ون انتخابات انگلیس، جلس�ه بان�ک مرکزی 
اروپا و تنش های سیاس�ی ح�ول ترامپ نگرانی های اصلی اس�ت که 
س�رمایه گذاران در قاره های مختلف را نگران کرده اس�ت. بیشترین 
نوس�ان در بورس ه�ای آس�یایی ب�ه افزای�ش 1/24 درص�دی بورس 
شانگهای تعلق داشت. در قاره اروپا نیز بازارها تحت تأثیر ریسک های 
یاد ش�ده با نوس�انات مختلفی همراه بودند. از جمله این ریس�ک ها 
می توان به کاهش قیمت نفت و ادامه نگرانی های سرمایه گذاران حول 

رویدادهای سیاس�ی و اقتصادی اش�اره نمود. در بین صنایع مختلف 
در این بازارها صنعت پتروش�یمی بدترین عملکرد را داش�ته اس�ت. 
هم چنین ش�اخص FTSE کاه�ش 0/62 درصدی را تجرب�ه نمود. اما 
در قاره امریکا اکثر ش�اخص ها روز س�بزی را تجرب�ه کردند. چرا که 
س�رمایه گذاران به ش�هادت و پاس�خ دادن James Comey رییس 
سابق FBI، برای نخستین بار پس از اخراج وی از سمت قبل، امیدوار 
بودن�د. در ای�ن بین ش�اخص NASDAQ ب�ا 0/36 درص�د افزایش 

بیشترین رشد را تجربه نمود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0.783.00-0.18-1.12امریکا )داوجونز(

1.57-1.15-1.68-1.27امریکا )نزدک(

3.55-0.17-110.210.22لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3.91-0.970.200.76اروپا  )یورواستاک 50(

0.420.942.01-0.75آسیا )نیکی 225(

 James بازارهای آس�یایی در سایه انتخابات انگلیس، شهادت احتمالی
Comey و همچنین رزمایش موشکی کره شمالی، با معامالت احتیاط آمیز 
سرمایه گذاران همراه بود. در این روز به جز شاخص NIKKEI ژاپن، سایر 
ش�اخص های اصلی مثبت بودند. ش�اخص های عمده در قاره اروپا نیز به 
اتفاقات تأثیرگذار واکنش های متفاوتی نشان دادند. نوسانات تحت تأثیر 
تصمی�م بانک مرکزی اروپا مبن�ی بر عدم  تغییر نرخ بهره و با نیم نگاهی 
ب�ه انتخاب�ات انگلی�س بودند ک�ه البته این نوس�انات به دلی�ل احتیاط 
س�رمایه گذاران چندان قابل توجه نبود. گروه بانک و بیمه در بین س�ایر 

گروه ها عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاش�تند. ش�اخص های عمده 
سه گانه در ایاالت متحده این روز را با صعود پشت سر گذاشتند. شاخص 
داوجونز در میانه معامالت، رکوردهای پیشین خود را پشت سر گذاشت، 
اما در ادامه با نزول نس�بی همراه ب�وده و در نهایت با 0/4 درصد افزایش 
 S&P500 و NASDAQ نس�بت به روز قبل بس�ته ش�د. ش�اخص های
 James نیز به ترتیب با 0/39 و 0/3 درصد رش�د همراه بودند. ش�هادت
Comey رییس سابق FBI، درخصوص ارتباط اطرافیان دونالد ترامپ با 

مقامات روسیه مهم ترین خبر در ایاالت متحده بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

21.2720.400.311.57یورو به دالر

1.551.29-1.80-6.208پوند به دالر

0.271.92-7.5190.94دالر به ین

1.64-0.16-3.5740.30دالر به فرانک سوئیس

0.810.57-20.0100.54دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1.650.001.44-1.899آلومینیوم

2.641.502.906.39مس

5.80-2.77-0.49-2.072سرب

3.88-1.88-0.70-8.759نیکل

1.98-5.710.00-19.289قلع

5.48-7.080.00-2.450روی

312.50.000.000.00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

6.93-0.39-0.27-1.461.700آلومینیوم

15.58-7.03-2.68-286.350مس

1.02-1.73-0.58-177.150سرب

0.84-1.53-0.37-378.174نیکل

29.82-2.0002.564.99قلع

6.46-1.70-0.51-324.325روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1.073.88-1.25-1.260.09طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1.562.92-1.49-1.260.00نیویورک 

1.956.32-1.23-17.15نقره

1.942.75-933.500.16پالتینیوم

890.504.405.9511.59پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR53.380.13-2.07-9.56 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

4.18-3.84-45.830.42نفت خام پایه امریکا

5.16-3.60-48.150.61برنت

7.45-5.14-0.15-33.190نفت خام توکیو

2.41-3.25-2.14-45.78نفت خام اوپک

3.0390.361.330.16گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 2.46-4.78-4270.88گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( نفت کوره----

3.87-5.06-1500.66بنزین

4.31-4.58-0.45-46.640نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0.723.785.13-445.48گندم

387.800.584.026.52ذرت

2.11-943.440.402.20سویا

1.06-514.600.272.94کلزا

1.05-1.30-1.12-75.69پنبه

9.91-14.280.073.86شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 
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روز جمع�ه در پ�ی صع�ود ارزش دالر در مقابل پون�د انگلیس در پی اع�الم نتیجه انتخابات 
انگلیس، قیمت طال برای س�ومین روز متوالی کاه�ش یافت. هر اونس طال برای تحویل فوری 
0/88 درصد کاهش یافت و به 1266/76 دالر رسید. هر اونس طال برای تحویل در اوت در بازار 

نیویورک نیز با 0/63 درصد کاهش به 1271/40 دالر رسید. 

قیمت طال که به باالترین قیمت در ش�ش هفته گذش�ته صعود کرده بود، روز دوشنبه روند 
صعودی خود را ادامه داد. بهای معامالت این بازار اوایل روز دوشنبه به 1281/95 دالر صعود 
کرد که باالترین قیمت از 21 آوریل بود. اما در ادامه با تغییر آهنگ، روند کاهش گرفت و در 

نهایت هر اونس طال برای تحویل فوری با 0/05 درصد رشد به 1279/17 دالر رسید.

Mondayدوشنبه

ط�ال روز سه ش�نبه با نزدیک ش�دن ب�ه انتخابات انگلیس و نشس�ت بانک مرک�زی اروپا، 
س�رمایه گذاران را محتاط ک�رد و تقاضا را برای طال افزایش داد.در ای�ن روز هر اونس برای 
تحوی�ل ف�وری با 1/14 درصد افزایش در 1294/39 دالر معامله ش�د ک�ه باالترین قیمت در 

حدود هفت هفته گذشته است.

Tuesdayسه شنبه

طال روز چهارشنبه با تضعیف شدن عوامل پشتیبانی کننده تقاضا، درخشش خود را از دست 
داد. هر اونس طال برای تحویل فوری 0/56 درصد ریزش کرد و به 1287/15دالر رسید.

Wednesdayچهارشنبه

در ادام�ه رون�د نزولی روز قبل، پیش بینی خوش بینانه در خصوص تعیین نرخ بهره از س�وی 
بانک مرکزی، س�رمایه ها را از طال دور نمود. در این روز ه�ر اونس برای تحویل فوری با 0/71 
درصد کاهش در 1278/01 دالر معامله شد. هر اونس طال برای تحویل در اوت در بازار نیویورک 

نیز با 1/06 درصد کاهش به 1279/50 دالر رسید.  

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

نگرانی ها نسبت به پیامد 
منفی اختالف سیاسی میان 

قطر و کشورهای عربی 
متعدد بر توافق کاهش 

تولید اوپک

انتظارات برای کاهش هفتگی 
ذخایر نفت امریکا و تخفیف 
نگرانی ها نسبت به بحران 

دیپلماتیک قطر

تشدید نگرانی ها نسبت به کارآمدی 
توافق کاهش تولید اوپک به دلیل 

تنش های فزاینده میان قطر و گروهی از 
کشورهای عربی به عربستان و افزایش 

تولید امریکا

مازاد عرضه در بازارها 
به رغم توافق اوپک

کاهش تولید نفت در 
ایاالت متحده

رویداد
شاخص مدیران خرید شرکت های خدماتی در ماه می در انگلستان

تغییرات در موجودی انبارهای نفت خام آمریکا – میلیون بشکه
تولید ناخالص داخلی ژاپن برای سه ماهه نخست 2017 – درصد 

تغییرات در تولیدات صنعتی آلمان در ماه آوریل - درصد
نرخ تسهیالت سپرده در اتحادیه اروپا - درصد
نرخ بهره در اتحادیه اروپا در ماه ژوئن - درصد

تغییرات در تولیدات صنعتی انگلیس در ماه آوریل - درصد

زمان
دوشنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
53/8
-3/29

0/3
0/8
-0/4

0
0/2

پیش بینی
55

-3/46
0/6
0/5

-0/4
0

0/9

قبلی
55/8
-6/43

0/5
-0/1
-0/4

0
-0/6
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