
ــياه قرار داشت. افزايش عرضه، طى روزهاى  ــته تحت تأثير تحوالت طالى س بازارهاى جهانى در هفته گذش
ــته، موجب بى رونقى  ــا در هفت ماه گذش ــت به پايين ترين قيمت ه ــديد قيمت نف ــى هفته و ريزش ش ابتداي
بازارهاى سهام و افزايش تقاضا براى طال شد. اگرچه در روزهاى پايانى هفته اين روند تغيير كرد، اما عمده 
ــرمايه گذاران به تداوم افزايش قيمت نفت و بازارهاى سهام در هفته آينده بدبين هستند. ــان و س كارشناس

جهان در هفته اى كه گذشت...
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در آسـتانه تصميـم MSCI، يكـى از بزرگ تريـن ارائه دهنـدگان 
شـاخص در سـطح جهان (مورگان اسـتنلى سـابق)، براى ورود به 
بازارهـاى چيـن و همچنين به دليـل تقويت دالر، در منطقه شـرق 
آسـيا، اغلب بازارهاى سـهام روندى كاهشـى را در پيش گرفتند. 
در ميان شـاخص هاى عمده تنها شاخص نيكى ژاپن با 0/81 درصد، 
صعـودى بود. كاهش قيمت نفـت به پايين ترين سـطح در هفت ماه 
گذشـته، موجب كاهش ارزش سـهام شـركت هاى نفـت و گاز و در 
پى آن منجر به سـقوط سـهام در بازارهاى اروپا شـد. در اين روز 

هشـدار بانك Governor Mark Carney انگليس مبنى بر عدم 
كشـش بازار براى افزايش نرخ بهره نيز موجب تقويت بازارها نشـد. 
بازارهاى سهام امريكا نيز على رغم تمامى خبرهاى مثبت اقتصادى 
در خصوص اقتصاد اين كشـور، به دليل كاهش قيمت جهانى نفت از 

روند صعودى خود بازماندند. 
اين ريـزش منجر به كاهش حـدود 1/3 درصدى ارزش سـهام بخش 
انرژى در وال اسـتريت شـد. همچنين نزدك با 0/82 درصد سـقوط، 

نسبت به دو نماگر مطرح ديگر امريكا عملكرد بدترى را تجربه كرد.

به
شن

سه 

اغلب شـاخص ها در بازارهاى مالى قاره آسيا روند رشد بسيار ماليمى 
را طـى كردند. در اين روز نهاد تنظيم كننـده مقررات بانكى در چين 
سـؤاالتى از برخـى از بانك هاى اين كشـور درخصـوص پرداخت وام 
براى خريدهايى از خارج كشور مطرح كرد. تنها شاخص منفى در بين 
شاخص هاى مهم، HSI هنگ كنگ با 0/02 درصد نزول بود. در منطقه 
اروپا شـاخص ها در اعدادى پايين تر از روز قبل بسـته شدند. در اين 
روز گـروه صنايع غذايى و نوشـيدنى يكى از بدتريـن عملكردها را از 
خود به جاى گذاشـت و همچنين اعالم شد، شاخص مديران خريد در 

 IBEX منطقه يورو، با رشـد بسيار اندكى روبه رو شده است. شاخص
35 در كشـور اسـپانيا با 0/74 درصد كاهـش، منفى ترين عملكرد را 
در بين شـاخص هاى عمده داشت. در امريكا نيز افزايش نسبى قيمت 
سهام شـركت هاى انرژى، باعث رونق بيشتر بازارهاى مالى نسبت به 
روزهاى قبل شـد. اما در گروه دارو و مراقبت هاى بهداشتى، معامالت 
با تعادل بيشترى نسبت به قبل انجام شد و همچنين شاخص نزدك با 
0/46 درصد افزايش مطلوب ترين عملكرد را در مقايسه با دو شاخص 

عمده ديگر اين كشور داشت.
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بازارهاى مالى در قاره آسيا در پى انتشار اخبارى در مورد آغاز مراحل 
خروج انگليس از اتحاديه اروپا، نخستين روز هفته را با رشد پشت سر 
گذاشتند كه در اين بين شاخص HSI هنگ كنگ با 1/16 درصد صعود 
پيشـتاز بود. يكى از مهم ترين وقايع بازارهاى سـهام در شـرق آسيا 
نيز افزايش 2/15 درصدى ارزش سهام شركت سامسونگ الكترونيك 
بود. بازارهاى اروپايى نيز در پى انتشـار اخبار سياسـى و بى توجه به 
حمـالت لندن و پاريـس، روندى صعودى را در پيـش گرفتند و گروه 
شـركت هاى نفت و گاز يكى از مؤثرتريـن صنايع در اين روند بود. در 
ايـن روز، افزايـش 6/45 درصدى ارزش بازار شـركت رويال فيليپس 

در بـورس آمسـتردام هلنـد توجهات زيـادى را به خـود جلب كرد و 
شـاخص DAX در بورس آلمان با 1/07 درصد رشـد، نسبت به ساير 
شـاخص ها صعودى تر بود. در امريكا هم سـرمايه گذاران شاهد ادامه 
ركوردشكنى هاىS&P 500 و داوجونز بودند. اين دو نماگر به ترتيب با 
0/83 و 0/68 درصد، حد نصاب هاى جديدى را كسـب كردند. در اين 
بين، شـاخص نزدك با 1/42 درصد افزايش، بيشـترين رشد را به خود 
اختصاص داد. گروه فناورى اطالعات نيز كه دو هفته گذشـته همواره 
روندى نزولى داشـت، در ايـن روز با افزايش ارزش، بيشـترين تأثير 

مثبت را در صعود شاخص ها داشت.
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سـقوط قيمت نفت به دنبال انتشـار اخبار افزايش توليد، منجر شد تا 
شـاخص هاى بازارها در قاره آسيا در سرازيرى سـقوط به سر برند. در 
اين بين شاخص ASX200 استراليا با 1/59 درصد به دليل كاهش قيمت 
سهام شركت هاى گروه انرژى و مواد، بيشترين افت را داشت و شاخص 
شـانگهاى چين تنها نماگر مثبت بين بقيه شـاخص  ها بود. در اين روز 
MSCI اعالم كرد از سال آينده سهام 222 شركت چينى را در شاخص 
شـركت هاى نوظهور خود وارد خواهد كرد. بازارهاى مالى در قاره اروپا 

بـه روند منفى روز گذشـته خود ادامـه دادند كه گـروه تأمين مالى و 
شـركت هاى بيمه بيشـترين نقش را در تداوم اين روند ايفا كردند. در 
اين گروه شـركت Provident انگليس، سقوط سـهام 17 درصدى را 
تجربـه كرد. افت مجـدد قيمت نفت و در پـى آن كاهش 1/6 درصدى 
ارزش بازار گروه انرژى، موجب شد تا اغلب شاخص هاى بازارهاى مالى 
در امريكا نيز نزولى عمل كنند. از بين سـه نماگر عمده تنها شـاخص 

نزدك با 0/74 درصد رشد، صعودى بود.
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مقداربازارهاى سرمايه (سهام)
درصد تغيير

ماههفتهروز

21,4030,040,051,82امريكا (داوجونز)

6,2650,451,841,66امريكا (نزدك)

1,21-0,53-0,10-7,428لندن (اف.تى.اس.اى 100)

1,20-0,01-0,34-3,543اروپا  (يورواستاك 50)

20,1190,080,951,97آسيا (نيكى 225)

بازارهاى مالى آسيا با واكنش متفاوت بورس هاى مختلف به تالطم قيمت 
نفت، دنبال شـد. به گونه اى كه شاخص بورس هاى استراليا و كره جنوبى 
روندى صعودى داشـتند و در چين و ژاپن شاخص ها سير نزولى به خود 
گرفتنـد. اين درحالى اسـت كـه احتيـاط و محافظـه كارى در معامالت 
به وضـوح نمايان بود. معامالت سـهام در قـاره اروپا نيـز رونق چندانى 
نداشت و شاخص ها نوسانات قابل توجهى را تجربه نكردند. در اين حال، 
گروه دارويى و مراقبت هاى بهداشـتى با رشد قابل توجهى همراه شدند 
و همچنين قيمت سـهام شـركت Imagination Technologies در 

پى برنده شـدن در يك دعواى حقوقى در مصاف با شركت اپل، با جهش 
15 درصدى مواجه شد. در امريكا نيز شاخص هاى سه گانه با عدم رغبت 
سرمايه گذاران به معامله و نيم نگاهى به نوسانات قيمت نفت، تقريباً روز 
كم نوسانى را پشت سر گذاشـتند. صنعت دارو و مراقبت هاى بهداشتى 
در اين كشـور نيز در پى تصميم سـناتورهاى جمهورى خواه سنا مبنى 
بر جايگزينى يك طرح جديد به جاى Obamacare، باالترين رشـد را 
نسبت به ساير صنايع داشت. گروه بيمه، به ويژه بيمه هاى سالمت و عمر 

نيز از اين موضوع تأثير پذيرفته و با صعود مواجه شدند.
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نرخ برابرى 
مقدارجفت ارزها ى اصلى

درصد تغيير

ماههفتهروز

21,4030,040,051,82يورو به دالر

6,2650,451,841,66پوند به دالر

1,21-0,53-0,10-7,428دالر به ين

1,20-0,01-0,34-3,543دالر به فرانك سوئيس

20,1190,080,951,97دالر استراليا به دالر امريكا

  فلزات، نقدى (بورس فلزات لندن)

درصد تغييرمقدار
ماههفتهروز

1,77-0,89-0,94-1,861آلومينيوم

2,620,922,361,75مس

4,40-0,90-2,1860,10سرب

4,78-0,88-8,9680,03نيكل

2,63-19,3353,190,47قلع

2,87-2,371,06-2,697روى

312,50,000,000,00شمش فوالد

موجودى كاال (بورس فلزات لندن)

3,19-0,24-0,56-1,432,750آلومينيوم

21,18-4,39-1,00-256,700مس

5,82-1,97-0,40-172,825سرب

2,12-0,09-0,12-376,644نيكل

37,89-5,85-1,7702,91قلع

9,90-3,85-0,32-304,000روى

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0,14-0,180,26-1,250,44طالى نقدى

طال بورس كاالى 
0,27-0,01-1,256,400,56نيويورك 

2,90-16,660,730,66نقره

0,19-926,0052,000,16پالتينيوم

1,0511,66-3,62-852پاالديوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR55,390,642,46-11,70 چين

 ميلگرد در بازار داخلى 
----چين

نفت 

12,04-3,87-43,010,63نفت خام پايه امريكا

1,65-4,22-1,30-45,54برنت

15,94-3,54-31,6301,54نفت خام توكيو

17,06-4,49-1,30-42,58نفت خام اوپك

7,86-3,62-2,931,38گاز طبيعى

محصوالت پااليش شده، سنگاپور

 (USD/bbl) 13,19-2,78-0,24-411گازوئيل

سوخت هواپيما 
 (USD/bbl)

56,9-0,02-6,50

 (USD/t) نفت كوره----

10,89-1,42-0,03-143,41بنزين

9,98-2,24-45,4400,89نفت سفيد

محصوالت كشاورزى

1,186,30-0,43-459,87گندم

3,64-6,84-1,03-359,25ذرت

4,61-3,67-93,360,17سويا

2,69-0,88-509,600,91كلزا

6,31-72,652,121,07پنبه

17,23-3,50-13,232,00شكر

درصد تغيير

  تن  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشكه

دالر در هر بشكه
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روند قيمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

روند قيمت طال در هفته گذشته 

46/91

44/82

45/22
45/54

بدتر از پيش بينىبهتر از پيش بينى

46/02

در اين روز نيز به روند دو روز گذشته خود به همان داليل قبل، ادامه داد. هر اونس طال براى 
تحويل فورى 0/5 درصد رشد كرد و به 1256/71 دالر رسيد اما براى كل هفته تغيير چندانى 
نشـان نداد و ثابت بود. هر اونس طال در بازار معامـالت آتى امريكا براى تحويل در اوت 0/54 

درصد صعود كرد و به 1256/40 افزايش يافت.

طال با ادامه تقويت دالر و انتظار سرمايه گذاران بازارها براى شنيدن اظهارات مقامات ارشد 
فدرال رزرو پس از آمار اقتصادى ضعيف هفته گذشته، به قيمت پايين ترى نسبت به آخرين 
قيمـت هفتـه قبل، نزول كرد. هر اونس طـال براى تحويل فورى 0/79 درصـد اُفت كرد و به 

1243/84 دالر رسيد.

Mondayدوشنبه

بهـاى طـال در اوايل معامالت تحت تأثيـر موضع فدرال رزرو براى افزايش بيشـتر نرخ هاى 
بهـره، به پايين ترين قيمت در پنج هفته گذشـته نزول كرد. امـا در نهايت به دليل ابهامات 
سياسى در سراسر جهان، تقاضا براى فلز زرد افزايش يافت. در نهايت هر اونس طال با 0/07 

درصد افت به 1243/01 دالر رسيد.

Tuesdayسه شنبه

به دنبال كاهش قيمت هاى نفت و سقوط بازارهاى سهام و بازدهى اوراق قرضه امريكا از يك سو 
و تضعيف دالر، موجب شد بهاى طال اندكى از پايين ترين قيمت پنج هفته گذشته فاصله گيرد 

به گونه اى كه در هر اونس 0/28 درصد افزايش يافت و در ايستگاه 1246/48 دالر ايستاد.

Wednesdayچهارشنبه

در ايـن روز نيـز بهاى طال در پى تداوم كاهش قيمت نفت، تضعيـف دالر و بازده اوراق خزانه 
امريكا مورد حمايت قرار گرفت. هر اونس طال براى تحويل فورى 0/32 درصد رشـد كرد و به 
1250/51 دالر رسـيد. هر اونس طال در معامالت آتى امريكا براى تحويل در اوت 0/29 درصد 

افزايش يافت و در 1249/4 دالر بسته شد.

ursday�پنج شنبه

Fridayجمعه

القاى اين باور كه قيمت ها 
ممكن است پس از ريزش 

چشمگير در هفته گذشته به 
كف رسيده است.

انتشار خبر كاهش قابل توجه 
عرضه از سوى عربستان سعودى

باال ماندن سطح ذخاير 
جهانى و ترديدها نسبت 

به توانايى اوپك براى 
پايبندى به توافق كاهش 

توليد

باال ماندن سطح ذخاير 
جهانى و ترديدها نسبت 

به توانايى اوپك براى 
پايبندى به توافق كاهش 

توليد

تداوم نگرانى ها نسبت به 
استمرار اشباع بازار

رويداد
تغييرات در شاخص قيمت مسكن در سه ماهه نخست در استراليا- درصد
تغييرات در حساب هاى جارى در امريكا در سه ماهه نخست– ميليارد دالر

تغييرات در ذخاير نفت خام در امريكا– ميليون بشكه
ذخيره سازى گاز طبيعى در امريكا– ميليارد مكعب

ادعاى بيكارى اوليه در امريكا
فروش خانه هاى نوساز در امريكا در ماه مى– هزار واحد

شاخص مديران خريد شركت هاى توليدى امريكا در ماه ژوئن
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