
افزای��ش قیم��ت نفت به دلیل انتش��ار اخبار مربوط ب��ه توقف رون��د افزایش تولید ای��االت متحده و کاهش 
ارزش دالر موج��ب ش��د ت��ا ش��اخص کاال و بورس ه��ای س��هام در قاره ه��ای مختل��ف ب��ا رش��د قابل قبول 
مواج��ه ش��ود. در ای��ن بی��ن، زمزمه ه��ای مربوط ب��ه افزایش نرخ ه��ای بهره توس��ط بانک ه��ای مرکزی و 
همچنی��ن رون��ق بازاره��ای رقیب موجب ش��د ت��ا برخ��اف هفته های ط��ا روندی ن��زول به خ��ود بگیرد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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واکنش بازارهای آسیایی به تداوم روند افزایش قیمت نفت متفاوت بود. 
به گونه ای که ش�اخص های بورس در ژاپن، چین و کره جنوبی مثبت و در 
اس�ترالیا و هنک کنگ منفی بودند. انتظار برای تعیین خط مش�ی جدید 
بانک های مرکزی کشورها و همچنین اخبار پیرامون دیدار نخست وزیر 
هن�د با رییس جمهور امریکا از مهم ترین تحوالت ای�ن روز در بازارهای 

مالی آسیا بود.
 اظه�ارات رییس بان�ک مرکزی اروپ�ا در مورد سیاس�ت های پولی این 
اتحادیه موجب ریزش بازارهای سهام در این قاره شد. در میان گروه های 
مختلف، اتومبیل س�ازی ب�ا 1/47 درصد منف�ی، ضعیف ترین عملکرد را 

  Schaeffler ب�ه خود اختصاص داد. در این گروه  قیمت س�هام ش�رکت
آلم�ان در پی اعالم عدم تحقق پیش بینی ها در س�ه ماهه دوم س�ال، 12 
درصد س�قوط کرد. شاخص DAX آلمان نیز در میان شاخص ها بدترین 
عملکرد را داش�ت.اما در امریکا در پی به تعوی�ق افتادن رأی گیری برای 
طرح س�المت این کشور و جایگزین ش�دن آن به جای Obamacare و 
همچنین سقوط مجدد ارزش سهام گروه فناوری، شاخص های بازارهای 
س�هام منفی ش�دند. ریزش 2 درصدی قیمت س�هام گوگل موجب شد 
ش�اخص نزدک با س�قوط 1/6 درصدی، منفی ترین عملک�رد را در میان 

شاخص های سه گانه امریکا داشته باشد.
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بازارهای سهم در قاره آس�یا علی رغم انتشار اخبار فراتر از حد انتظار 
در خصوص اقتصاد ژاپن و ش�اخص خرید مدیران چین، به دلیل ریزش 
شدید سهام گروه فناوری اطالعات، منفی بودند. بورس شانگهای چین 
تنها بورس مثبت و نماگر بازار سهم استرالیا منفی ترین شاخص در آسیا 
بودند. در پی توقف ارائه خدمات چند بانک انگلیسی در قالب ارز ریال 
قطر به دلیل مش�کالت سیاسی، ش�اخص بازارهای مالی در قاره اروپا با 
ریزش همراه ش�د. گروه پتروشیمی نیز در پی انتشار درآمدهای برخی 
از ش�رکت های این گروه با بیش 1 درصد نزول بس�ته شد. این در حالی 

بود که گروه فناوری اطالعات بهترین عملکرد را در میان سایر گروه ها 
داشت. شاخص IBEX 35 اسپانیا در میان شاخص های اروپایی از بقیه 
منفی تر بود. بازارهای سهام ایاالت متحده هم آخرین روز نیمه نخست 
س�ال 2017 را در حالی پشت س�ر گذاشتند که دو ش�اخص داوجونز و 
S&P 500 در این س�ال بهترین عملکرد شش ماهه اول را از سال 2009 
تاکنون به ثبت رساندند. در این روز شاخص داوجونز به رهبری شرکت 
Nike ب�ا 0/29درصد افزایش بهترین عملکرد و ن�زدک با 0/06 درصد 

کاهش بدترین عملکرد را داشت.
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در پی افزایش قیمت نفت بازارهای سهام در قاره آسیا با رشد همراه 
ش�دند. انتشار گزارشات مالی دوره ای ش�رکت ها نیز به رونق بازار و 
افزای�ش حجم معامالت کمک ش�ایان توجهی ک�رد. در بورس ژاپن 
انتشار گزارشات مالی ش�رکت های نیسان و تویوتا از ریزش شاخص 
خودروس�ازی به دلیل اعالم ورشکس�تگی ش�رکت تاکاتا جلوگیری 
کرد. بورس ش�انگهای بیش�ترین رشد را در میان س�ایر بورس های 

این منطقه داشت.
ش�اخص های بازارهای اروپا نیز با توجه به انتش�ار اخبار امیدوارکننده 
در مورد دو بانک در آس�تانه ورشکستگی ایتالیایی، روند رو به رشدی 

را طی کردند. در میان گروه های مختلف، افزایش بیشتر از دو درصدی 
نماگر گروه صنایع غذایی با رهبری شرکت Nestle قابل توجه بود. رشد 
0/56 درصدی ش�اخص CAC در ب�ورس پاریس در می�ان بورس های 

اوپایی سرآمد بود.
جلسه معامالتی نخستین روز هفته ایاالت متحده نیز با کاهش شاخص 
 500 S&Pنزدک و افزایش نه چندان قابل توجه ش�اخص های داوجونز و
هم�راه ب�ود. در ای�ن روز افزای�ش ارزش در گروه بان�ک و تأمین مالی 
توانس�ت س�قوط ارزش س�هام ش�رکت های فناوری اطالعات همچون 

فیس بوک و آمازون را تا حدودی جبران کند.
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اکثر بازارهای مالی آسیا روز چهارشنبه روندی منفی را طی کردند. در 
بورس ژاپن شرکت تاکاتا که فرآیند ورشکستگی خود را طی می کند، با 
برداشتن محدودیت نوسان قیمتی با سقوط 68 درصدی قیمت مواجه 
ش�د. در میان بورس های معتبر در منطقه اقیانوسیه و شرق آسیا تنها 
بورس اس�ترالیا به لطف افزایش ارزش بازار گروه مواد و انرژی باالتر از 

روز قبل بسته شد.
بازارهای مالی اروپا روز چهارشنبه منفی بسته شدند. در میان گروه های 
مختلف فناوری اطالعات بدترین عملکرد را با تأثیرپذیری از معامالت 

روز گذش�ته این گروه در بورس های امریکای�ی، به خود اختصاص داد. 
همچنی�ن در پی اظه�ار نظر رییس بانک مرکزی اروپ�ا قیمت یورو در 

مقابل سایر ارزها از جمله دالر افزایش یافت.
ام�ا در امریکا در پی افزایش ارزش گروه بانکی و در آس�تانه نشس�ت 
فدرال رزرو، بازارهای س�هام روزی صعودی را پشت س�ر گذاشتند. در 
گروه فناوری اطالعات نیز امروز اغلب ش�رکت ها با رش�د چشمگیری 
همراه بودند. شاخص نزدک با 1/4 درصد افزایش بیشترین رشد روزانه 

خود در دو ماه اخیر را به ثبت رساند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0,211,62-21,3540,32امریکا )داوجونز(

0,94-1,99-0,06-6,140امریکا )نزدک(

2,76-1,50-0,38-7,321لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,17-2,87-0,42-3,456اروپا  )یورواستاک 50(

0,491,95-1,10-19,986آسیا )نیکی 225(

بورس های آس�یایی به تبعیت از رشد چش�مگیر روز گذشته بازارهای 
ایاالت متحده و تحت تأثیر مواضع اعالم شده از سوی بانک های مرکزی 
اروپا، انگلیس و کانادا، یکپارچه س�بزپوش ش�دند. این صعود در حالی 
اتف�اق افتاد که ارزش یورو برای س�ومین روز متوال�ی در برابر ارزهای 
آسیایی با رشد همراه بود. در این میان بورس های هنگ کنک و استرالیا 

هریک با حدود 1/1 درصد رشد بیشتری نسبت به سایرین داشتند.
بر خالف آسیا، بازارهای مالی اروپا یکدست سرخ پوش شدند به گونه ای 
ش�اخص  Stoxx600 ب�ا کاهش 1/34 درصدی مواجه ش�د. یورو نیز به 
روند صعودی خود ادامه داد. در این میان قیمت سهام HSBC به دنبال 

ارتقائ رتبه آن توس�ط مؤسس�ه رتبه بندی مورگان اس�تنلی بیش دو 
درصد رش�د کرد و به باالترین ارزش در 4 س�ال اخیر رسید. در ایاالت 
متح�ده نیز کاهش بیش از یک درصدی ش�رکت های فناوری اطالعات 
موجب ش�د تا ش�اخص ها در س�رازیری ن�زول قرار گیرند. بیش�ترین 
افت مربوط به ش�اخص نزدک ب�ا 1/44 درصد بود. نکت�ه جالب آن که 
در شش ماهه نخست س�ال جاری میالدی گروه فناوری اطالعات با 15 
درصد رش�د بیشترین صعود را در میان سایر گروه ها داشته است. این 
در حالی است که این گروه با 2 درصد کاهش بدترین عملکرد را در یک 

ماه گذشته داشته است.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0,991,210,77-1,13یورو به دالر

1,30,032,290,93پوند به دالر

0,200,611,07-111,94دالر به ین

0,98-1,16-0,950,03دالر به فرانک سوئیس

0,760,291,253,10دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,9151,380,000,47آلومینیوم

2,690,392,904,73مس

2,2970,615,1110,05سرب

1,98-9,2510,283,17نیکل

20,0253,220,003,70قلع

2,75511,420,0012,61روی

312,50,000,000,00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

4,06-1,30-0,19-1,414,125آلومینیوم

21,81-5,22-2,16-243,300مس

7,39-2,88-1,12-167,850سرب

1,61-1,00-0,28-372,870نیکل

38,30-2,25-1,7400,00قلع

11,11-3,15-1,16-294,425روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,92-1,20-0,31-1,241,61طالی نقدی

طال بورس کاالی 
2,19-1,12-0,28-1,242,30نیویورک 

4,14-0,72-16,60,00نقره

2,38-0,54-921,000,11پالتینیوم

1,233,00-0,71-841,50پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR61,99-1,1011,9213,72 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

4,80-46,042,477,04نفت خام پایه امریکا

1,65-4,22-1,30-47,92برنت

5,27-33,4600,065,79نفت خام توکیو

1,56-45,361,985,44نفت خام اوپک

0,233,620,90-3,035گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0,68-4360,355,89گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

55,3--2,80-13,80

 )USD/t( نفت کوره----

3,92-151,521,995,66بنزین

1,29-48,2500,196,18نفت سفید

محصوالت کشاورزی

510,356,1911,1519,04گندم

0,04-368,492,643,56ذرت

940,622,654,172,87سویا

551,304,028,1810,11کلزا

2,17-75,311,773,66پنبه

8,00-13,864,215,47شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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 قیمت طال روز جمعه نیز به روند کاهشی خود ادامه داد. به عقیده کارشناسان، بازار طال برای 
بس�یاری از س�رمایه گذاران به علت احتمال افزایش نرخ بهره در کشورهای مختلف، جذابیت 

خود را از دست داده است. 

در حالی که در آس�تانه انتشار تعدادی از گزارش های مهم از اقتصاد امریکا در هفته جاری، 
س�رمایه گذاران همچنان جانب احتیاط را رها نکرده اند، قیمت طالدر این روز به پایین ترین 
سطوح در شش هفته گذشته کاهش یافت. به گونه ای که هر اونس طال برای تحویل فوری با 

0/95 درصد کاهش به 1,244/72 دالر معامله شد.

Mondayدوشنبه

افزای�ش تنش های سیاس�ی در جه�ان از جمله اته�ام روابط ترامپ با روس�یه، مذاکرات 
برگزی�ت لندن و رأی دی�وان عالی امریکا روز برای احیاء بخش هایی از دس�تور مهاجرتی 
ترامپ موجب ش�د تا بهای طال روز س�ه ش�نبه تا 1,247/17 دالر معادل 0/02 درصد برای 

هر اونس افزایش یابد. 

Tuesdayسه شنبه

 اظهارات رییس بانک مرکزی اروپا که احتمال تعدیل سیاست پولی تسهیلی در صورت بهبود 
روند رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را مطرح کرد، از ارزش یورو پشتیبانی کرد و دالر امریکا را 

تحت فشار قرار داد. این موضوع باعث افزایش مجددارزش طال شد. 

Wednesdayچهارشنبه

در این روز به دلیل نبود اخبار افزایشی ژئوپلوتیک و احتمال افزایش نرخ های بهره در امریکا 
و دیگر اقتصادهای عمده در میان مدت باعث تش�دید فشار روی طال شده و روند صعودی دو 
روزه آن را تغییر داد. به گونه ای که هر اونس طال در 1,245/51 دالر بس�ته ش�د که 0/3 درصد 

از قیمت روز قبل پایین تر بود.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افت ارزش دالر و ترغیب 
سفته بازان به ورود به بازار 

به دنبال کاهش شدید 
قیمت ها

افزایش پیش خریدها 
از سوی سرمایه گذاران

تداوم رشد تقاضا به دلیل 
کاهش تولید و ذخایر 

انتشار آمار کاهش تولید نفت امریکا
و ذخایر نفت امریکا

گزارش مؤسسه بیکرهیوز 
در خصوص کاهش تعداد 

دکل های نفتی امریکا پس از 
23 هفته رشد متوالی

رویداد
تغییر در سفارشات کاالهای بادوام در امریکا در ماه می- درصد

 تغییرات در ذخایر نفت امریکا– میلیون بشکه
 تغییرات در تولید ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه نخست سال- درصد

 شاخص مدیران خرید شرکت های تولیدی در چین در ماه ژوئن
 نرخ بیکاری آلمان در ماه ژوئن- درصد

 تغییرات در درآمد ماهانه فردی در امریکا در ماه می- درصد

زمان
دوشنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
1/1 

0/118
1/4

51/7
5/7
0/4

پیش بینی
-0/6

-2/585
1/2
51/0
5/7
0/3

قبلی
-0/9

-2/451
1/2

51/2
5/7
0/3

تقویم اقتصادی )5 تا 11 تیر 96 - 26 ژوئن تا 4 جوالی 2017(


