
تصمیم��ات ف��درال رزرو مبن��ی ب��ر افزای��ش نرخ به��ره در ای��االت متحده نقط��ه عطف تح��والت اقتصادی 
در ای��ن هفت��ه ب��ود. رک��ورد زن��ی قیم��ت ط��ا و س��قوط قیم��ت جهان��ی در پ��ی نگرانی های��ی درخصوص 
به ش��مار م��ی رود. بازاره��ای جهان��ی  از دیگ��ر تح��والت درخ��ور توج��ه در  افزای��ش عرض��ه جهان��ی 

جهان در هفته ای که گذشت...
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اغلب بازارهای مالی در آس�یا این روز را با صعود پشت س�ر گذاشتند. 
شرکت های فناوری که در روزهای گذشته موجب ریزش شاخص ها شده 
بودند، تغییر روند دادند، به گونه ای که شرکت های ال جی و سامسونگ 
به ترتیب با 7/47 و 0/04 درصد با افزایش ارزش مواجه ش�دند. در بین 

شاخص های عمده تنها شاخص نیکی ژاپن منفی بسته شد.
ش�اخص های بازاره�ای مالی در اروپا نیز عمدتاً مثبت بس�ته ش�دند و 
س�هامداران احتیاط ناش�ی از بریگزیت را تا حدودی کنار گذاش�تند. 
به دنب�ال تمهی�دات دول�ت ایتالیا برای نج�ات دو بانک این کش�ور از 

ورشکس�تگی، شاخص صنعت بانکداری، افزایش قابل توجهی را تجربه 
کرد. در میان شاخص ها تنها شاخص FTSE قرمزپوش بود.

نماگره�ای س�ه گانه در ای�االت متحده ه�م روندی صع�ودی به  خود 
گرفتند. در این روز س�هام شرکت های فناوری بعد از سقوط سنگین 
دو روزه، س�یر صعودی به خود گرفتند. سرمایه گذاران در حال حاضر 
توجه خود را به جلس�ه روز چهارشنبه فدرال رزرو معطوف کرده اند. 
رش�د ش�اخص نزدک با 0/73درصد در مقایس�ه با بقیه ش�اخص ها 

بیشتر بود.
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به دنب�ال تصمیم بان�ک مرکزی ژاپ�ن مبنی عدم تغیی�ر در نرخ بهره 
این کش�ور، ش�اخص های مالی در منطقه شرق آسیا، روند صعودی نه 
چندان قابل توجهی به خود گرفتند. این درحالی اس�ت که شرکت های 
فناوری اطالعات به روند منفی روزهای گذش�ته خود ادامه دادند. در 
ای�ن روز در بین ش�اخص های مطرح، تنها ش�اخص بورس ش�انگهای 

پایین تر از روز قبل بسته شد.
در قاره اروپا ش�اخص های بازار س�هام با روندی مثب�ت همراه بودند 
که کاهش س�ود اوراق قرضه 10 س�اله منتشرش�ده توس�ط یونان به 
پایین ترین سطح در س�ال های اخیر، دلیل عمده این موضوع به شمار 

م�ی رود. در این روز صنعت غذا، نوش�یدنی و خدم�ات مالی بهترین 
عملک�رد را در می�ان گروه های مختلف و ش�اخص CAC پاریس نیز 
با 0/89 درصد افزایش بیش�ترین رشد را در میان بورس های مختلف 

به خود اختصاص دادند.
در امریکا شاخص داوجونز با 0/11 درصد افزایش به رکوردشکنی خود 
ادامه داد. این درحالی اس�ت که نزدک 0/22 درصد نزول کرد. در این 
 Whole  روز توج�ه بس�یاری به خری�د 13/7 میلیارد دالر از س�هام
Foods توسط شرکت آمازون جلب شد و گروه کشاورزی نیز یکی از 

بهترین عملکردهای خود در هفته اخیر را تجربه کرد.
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س�قوط بیش از سه درصدی ارزش سهام ش�رکت های فناوری، موجب 
ش�د بازارهای سهام در قاره آسیا، اولین روز کاری را با ریزش پشت سر 
گذارن�د. س�هام ش�رکت Semiconductor تای�وان که اپ�ل یکی از 
مش�تریان عم�ده اش به حس�اب می آی�د، 2/12 درصد و سامس�ونگ 
1/56درصد با کاهش ارزش مواجه شدند. در میان شاخص ها نیز شاخص 

HSI هنگ کنک با 1/24 درصد افت، بیشترین ریزش را داشت.
در اروپا نیز س�هامداران پس از مشخص ش�دن نتایج انتخابات انگلیس 
به دلیل عدم اطمینان از وقایع سیاسی، همچنان به رفتار محتاطانه خود 

ادامه دادند. در این قاره نیز ش�رکت های فناوری بیش�ترین نقش را در 
روند نزولی ش�اخص ها ایفا کردند. شاخص IBEX 35 در کشور اسپانیا 

بیشترین کاهش را در میان سایر شاخص ها به خود اختصاص داد.
ش�رکت های فناوری در امریکا نیز باعث سقوط شاخص ها شدند. سهام 
ش�رکت هایی نظیر اپل، نتفلیک�س، فیس بوک، آم�ازون و گوگل برای 
دومین جلس�ه معامالتی متوالی با کاهش ارزش مواجه ش�دند. کاهش 
52/0 درصدی نزدک موجب شد، تا این شاخص بیشترین افت دو روزه 

خود از دسامبر گذشته تاکنون را تجربه کند.
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بیش�تر بازارهای آسیایی این روز را در میان انتش�ار مطابق انتظارات 
داده های اقتصادی چین و در آس�تانه نشست فدرال رزرو برای تعیین 
سیاس�ت های پولی امریکا، با روندی کاهشی س�پری کردند. در میان 
ش�اخص های عم�ده تنه�ا ش�اخص ASX 200 اس�ترالیا به دلیل روند 
صع�ودی در صنعت فناوری اطالعات و مراقبت های بهداش�تی با 1/06 

درصد افزایش مواجه شد.
بازاره�ای مالی در قاره اروپا نیز این روز را با حاالت مختلفی پشت س�ر 

گذاشتند. معامالت سرمایه گذاران در این روز، در انتظار برگزاری و اعالم 
نتیجه جلس�ه فدرال رزرو درخصوص نرخ بهره قرار داشت. در بازارهای 
امریکا، در پی انتشار نتایج نشست فدرال رزرو و افزایش 0/25 درصدی 
ن�رخ بهره برای دومین بار در س�ال، ش�اخص داوجونز ب�ا افزایش 0/22 
درصدی، حد نصاب جدیدی را از خود به جای گذاش�ت. این درحالی بود 
که دو ش�اخص S&P500 و نزدک زیر س�ایه کاهش ارزش س�هام بخش 

انرژی و مواد به ترتیب 0/1 درصد و 0/41 درصد افت داشتند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

21,3830,120,533,77امریکا )داوجونز(

0,902,34-0,22-6,152امریکا )نزدک(

0,53-0,85-7,4921,02لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1,14-1,18-3,5500,72اروپا  )یورواستاک 50(

0,350,65-19,9540,68آسیا )نیکی 225(

واکنش بازارهای آس�یایی به افزایش نرخ بهره امریکا، برای دومین بار در 
س�ال جاری، منفی بود. به جز بورس ش�انگهای، سایر بازارهای سهام در 
این منطقه، روندی نزولی به خود گرفتند. ش�اخص نیکی در بورس ژاپن 
به دلیل ادامه کاهش ارزش ش�رکت توشیبا با 1/21 درصد افت، بیشترین 

کاهش را به خود اختصاص داد.
نماگرهای بازارهای مالی در قاره اروپا هم سیر نزولی داشتند. گروه بانکداری 
به دنبال عدم تغییر در سیاست های بانک مرکزی انگلیس و انتشار گزارش 
بانک ملی س�وئیس، بیش�ترین تأثیر منفی را بر روی شاخص ها گذاشت. 

صنع�ت ارتباطات نی�ز با 1/18 درص�د کاهش، بدترین عملک�رد خود در 
هفته های گذشته را برجای گذاشت. شاخص DAX آلمان با 0/89 درصد 

کاهش بیشترین افت را در میان سایر شاخص ها داشت.
ش�اخص های عمده س�ه گانه امریکا نیز روندی کاهشی داشتند. همانند 
برخ�ی روزه�ای هفته جاری و گذش�ته، دلی�ل اصلی این رون�د نزولی 
مربوط به افت ارزش ش�رکت های فناوری اطالعات نظیر اپل، نتفلیکس، 
فیس بوک، آمازون، گوگل و آلفابت بود. بیشترین افت در این کشور نیز از 

آن شاخص نزدک با 0/47 درصد کاهش بود.
به

شن
ج 

پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1,120,480,040,35یورو به دالر

1,47-1,280,190,30پوند به دالر

0,100,420,00-110,8دالر به ین

0,53-0,380,43-0,97دالر به فرانک سوئیس

0,760,401,072,36دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,77-0,89-0,94-1,861آلومینیوم

1,741,60-2,560,18مس

4,40-0,90-2,72,250,10سرب

4,78-8,7900,030,88نیکل

2,63-19,6233,190,47قلع

2,87-2,371,06-2,489روی

312,50,000,000,00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

5,94-2,13-0,13-1,436,125آلومینیوم

20,94-12,82-1,51-268,500مس

4,08-2,20-0,04-176,300سرب

0,88-1,84-376,9860,14نیکل

31,96-1,9050,000,00قلع

9,07-4,17-316,1750,70روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0,39-0,81-1,253,730,20طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0,17-1,17-1,256,500,15نیویورک 

1,60-3,38-0,54-16,59نقره

1,86-0,96-924,500,49پالتینیوم

3,3110,13-1,03-861پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR54,061,221,27-8,90 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

8,82-2,38-44,740,63نفت خام پایه امریکا

9,27-1,62-47,370,96برنت

37,29015,5212,354,40نفت خام توکیو

10,79-3,40-1,73-44,38نفت خام اوپک

4,86-0,07-0,23-3,03گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 8,74-0,99-4230,95گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

56,8--3,30-2,40

 )USD/t( نفت کوره----

9,23-3,12-1451,33بنزین

4,50-0,34-46,4800,96نفت سفید

محصوالت کشاورزی

465,750,114,378,96گندم

0,973,36-384,250,07ذرت

3,77-0,27-940,250,13سویا

2,58-0,10-514,100,21کلزا

10,34-5,03-0,04-71,88پنبه

17,55-5,82-13,590,89شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 
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طال روز جمعه نیز به روند نزولی خود اما با ش�یب مالیم تری ادامه داد و به پایینترین س�طح 
در س�ه هفته گذش�ته س�قوط کرد و تا دومین کاهش هفتگی متوالی را تجربه کند. هر اونس 
طال برای تحویل فوری 0/02 درصد کاهش یافت اما هر اونس طال برای تحویل در اوت در بازار 

معامالت آتی آمریکا با افزایش 0/15 درصدی روبرو شد.

معامالت آغازین روز هفته در بازار طال تحت تأثیر رفتار احتیاط آمیز سرمایه گذاران به دلیل 
نشس�ت روز چهار شنبه فدرال رزرو قرار داش�ت. کاهش حجم معامالت سفته بازانه موجب 
ش�د تا قیمت طال با تغییر چندانی نداشته باش�د. به گونه ای که برای هر انس با 0/05 درصد 

کاهش به 1,266/18 دالر رسید.

Mondayدوشنبه

طال روز سه ش�نبه که بازار در انتظار روش�ن ش�دن نتیجه نشس�ت کمیته بازار آزاد فدرال 
در روز جاری بود، در بازه قیمتی بس�یار ناچیزی نوس�ان داش�ت. به طور کلی معامله گران و 
سرمایه گذاران جانب احتیاط را رعایت کردند و تمایلی به ریسک در جهت افزایش یا کاهش 

قیمت نداشتند. بنابراین نوعی بن بست میان خریداران و فروشندگان وجود داشت.

Tuesdayسه شنبه

قیمت طال روز چهارشنبه در ساعاتی فعاالن بازار در انتظار نتیجه نشست دو روزه فدرال رزرو 
ب�رای یافت�ن جهت حرکت جدید بود، با روندی مالیم صعودی هم�راه بود، اما به محض اعالم 
نتایج نشس�ت مبنی بر اعالم افزایش نرخ بهره، س�قوط کرد. هر اونس طال برای تحویل فوری 

0/45 درصد کاهش یافت و به 1,260/86 دالر رسید.

Wednesdayچهارشنبه

تصمی�م فدرال رزرو مبن�ی بر افزایش نرخ بهره آمریکا و موجب تقویت دالر در مقابل س�ایر 
ارزها موجب ش�د تا طال روز پنج ش�نبه نیز در س�رازیری نزول قرار گیرد. هر اونس طال برای 
تحویل فوری 0/55 درصد افت کرد و به 1,253/98 دالر رس�ید. هر اونس طال برای تحویل در 

اوت نیز با 1/67 درصد سقوط در 1,254/6 دالر ایستاد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

القای این باور که قیمت ها 
ممکن است پس از ریزش 

چشمگیر در هفته گذشته به 
کف رسیده است.

انتشار خبر کاهش قابل توجه 
عرضه از سوی عربستان سعودی

واکنش به آمار افزایش تولید نفت اوپک 
در ماه پیش و رشد ذخایر نفت آمریکا در 
هفته گذشته به دلیل شدت گرفتن فعالیت 

شرکت های نفت شیل

باال ماندن سطح ذخایر 
جهانی و تردیدها نسبت 

به توانایی اوپک برای 
پایبندی به توافق کاهش 

تولید

تداوم نگرانی ها نسبت به 
استمرار اشباع بازار

رویداد
تراز بودجه فدرال امریکا در ماه می– میلیارد دالر

تغییر در تولید صنعتی چین در ماه می- درصد
نرخ بیکاری در انگلیس در ماه آوریل

تغییر در ذخایر نفت در امریکا– میلیون بشکه
نرخ بهره امریکا- درصد

تغییرات در شاخص ماهانه قیمتی صادرات در ماه می- درصد
تغییرات در شاخص ماهانه قیمتی واردات در ماه می- درصد

مجوز های ساختمانی در امریکا در ماه می– میلیون مجوز

زمان
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
-88
6/5
4/6

-1/661
1/25
-0/7
-0/3
1/168

پیش بینی
-86/5

6/3
4/6

-2/739
1/25
0/1

-0/1
1/250

قبلی
182
6/5
4/6

3/295
1

0/2
0/2

1/228

تقویم اقتصادی )22 تا 28  خرداد 96 - 12 تا 18 ژوئن 2017(


