
زمزمه های افزایش نرخ بهره در برخی اقتصادهای بزرگ جهان موجب ش��د تا بازارهای جهانی با تغییرات 
عمده ای مواجه شوند. بسیاری از سرمایه گذاران، دارایی های خود را با اوراق قرضه و یا سایر دارایی های با 
درآمد ثابت جایگزین می کنند. خروج س��رمایه س��بب منفی شدن اغلب بازارها به ویژه بازار طال شده است.

جهان در هفته ای که گذشت...
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آزمایش موشکی کره شمالی موجب شد تا بازارهای سهام در قاره آسیا 
سرازیری س�قوط قرار گیرند. در این میان ش�اخص بورس هنگ کنگ 
بیش�ترین ریزش را تجربه کرد و 1/53 درصد پایین تر از روز قبل بسته 
شد. برخالف س�ایر بورس ها، بورس استرالیا به دلیل تصمیم رزرو بانک 
این کش�ور مبنی بر عدم تغییر در نرخ بهره این کش�ور با جهش 1/75 

درصدی مواجه شد.
در اروپا نیز ش�اخص ها س�یری نزول�ی را طی کردند. عم�ده دلیل این 
موضوع افزایش نگرانی های سیاس�ی نظیر تهدید برگزاری رفراندوم از 

س�وی امانوئل مکرون در صورت رد برنامه اصالحی اش از سوی پارلمان 
فرانسه، می باشد. این امر موجب شد تا شاخص CAC در بورس پاریس 

با 0/4 درصد کاهش منفی ترین شاخص اروپایی بود.
در امری�کا ش�اخص های داوجونز وS&P 500 ب�رای دومین روز متوالی 
به روند صعودی و نزدک به س�یر نزولی خود ادام�ه دادند. گروه انرژی 
صعودی ترین و فن�اوری اطالعات نزولی ترین عملکرد را از خود برجای 
گذاش�تند. در ای�ن روز بازار ب�ورس نیویورک به دلی�ل تعطیالت چهار 

جوالی، ساعاتی زودتر و در ساعت یک  بعد از ظهر بسته شد.
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 افزای�ش نرخ ب�ازده اوراق قرضه در سراس�ر دنی�ا تحت تأثیر افزایش 
احتمال نرخ بهره از س�وی قدرت های اقتصادی، موجب شد تا بازارهای 
مالی آس�یا رون�دی نزولی را ط�ی کنند. برای تعادل بخش�ی ب�ه بازار 
درآمد ه�ای ثابت دول�ت ژاپن خرید اوراق قرضه با سررس�ید بین 5 تا 
10 س�اله را متوقف کرد که این موضوع کاهش ارزش ین در مقابل سایر 

ارزها را در پی داشت.
در اروپا نیز نماگرهای سهام روزی کم نوسان اما رو به پایین را پشت سر 
گذاش�تند. در این روز تمرکز سرمایه گذاران بر روی اطالعات اقتصادی 

منتش�ر ش�ده، نشس�ت گروه G20 در هامب�ورگ آلم�ان و همچنین 
سیاست گذاری های پولی بانک های مرکزی قرار داشت. قیمت سهام در 
گروه رسانه ها به دلیل کاهش رتبه اعتباری این گروه بیشترین کاهش را 

در میان سایر گروه ها داشت.
برخالف آس�یا و اروپا بازارهای سهام در ایاالت متحده اعدادی باالتر از 
جلس�ه معامالتی قبل را لمس کردند. این رشد پس از اعالم آمار فراتر 
از انتظار اش�تغال زایی در ماه ژوئن، حاصل ش�د. شاخص نزدک با 1/04 

درصد رشد بیشترین صعود را در میان بقیه شاخص ها داشت. 
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اغل�ب نماگرها، در بازارهای آس�یایی این روز را با صعود پش�ت س�ر 
گذاش�تند. دلی�ل اصلی این رش�د انتش�ار فراتر از انتظار نرخ ش�اخ 
مدیران خرید در کش�ور چین و هم چنین گ�زارش بانک مرکزی ژاپن 
عنوان ش�ده اس�ت. در این میان دالر اس�ترالیا که حساسیت زیادی 
ب�ه اطالعات اقتصادی چین دارد تضعیف ش�د. به همی�ن دلیل بورس 
استرالیا با 0/65 درصد نزول، از معدود بورس های منفی در آسیا بود.

ش�اخص های اروپای�ی نیز اع�دادی باالت�ر از روز کاری قبل را لمس 
کردن�د. بخ�ش نف�ت و گاز بهترین عملکرد را در مقایس�ه با س�ایر 
گروه ها داش�ت. در این می�ان اخبار پیرامون ق�رارداد احتمالی 4/8 

میلیارد یورویی ش�رکت توتال فرانس�ه با ایران برای توس�عه پارس 
جنوبی موجب رشد بیش از دو درصدی ارزش سهام این شرکت شد. 
در میان ش�اخص ها نیز  Stoxx600با بیش از یک درصد، بیش�ترین 

رشد را داشت.
در امریکا داوجونز با پیش�تازی بانک س�رمایه گذاری گلدمن ساچ و 
همچنین S&P500 تحت تأثیر رش�د گروه انرژی، اولین روز کاری در 
نیمه دوم سال را با رشد قابل توجهی پشت سر گذاشتند. اما شاخص 
نزدک منفی بود. ادامه روند نزولی گروه فناوری اطالعات نیز از دیگر 

وقایع بازار مالی امریکا بود.
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علی رغم تنش های سیاسی و نظامی به ویژه آزمایش موشکی کره شمالی 
و پاس�خ مش�ترک امریکا و کره جنوبی به آن، بیشتر نماگرهای بازار های 
سهام در منطقه شرق آسیا جلسه معامالتی این روز را با صعود پشت سر 
گذاش�تند. در این بین رشد 0/52 درصدی ش�اخص بورس کره جنوبی از 
سایرین بیشتر بود. همچون روزهای گذشته، شاخص بورس استرالیا خالف 

جهت سایر بازارهای منطقه عمل کرد و در سرازیری نزول قرار گرفت.
در اروپ�ا نیز نماگرهای بازارهای مالی با رش�د همراه بودند. چراغ س�بز 
کمیس�یوون اروپا برای پرداخت 4/5 میلی�ارد یورو برای نجات دو بانک 

ایتالیایی باعث ش�د گروه خدمات مال�ی و بانک ها با صعود بیش از یک 
درصدی مواجه شوند. این در حالی است که دیگر گروه های مهم همچون 

نفت و گاز، تأمین برق و آب و خودروسازی منفی بودند.
در ای�االت متحده تغییر در روند نزولی س�ه روزه گروه فناوری اطالعات 
موجب ش�د تا ش�اخص های نزدک وS&P 500 افزایشی عمل کنند. در 
این حال ش�اخص داوجونز که روزهای گذشته رشد چشمگیری داشت، 
پایین تر از روز قبل بسته شد. کاهش ارزش سهام شرکت آی بی ام یکی 

از مهم ترین دالیل این کاهش است.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

21,4140,440,301,09امریکا )داوجونز(

2,67-6,1531,040,21امریکا )نزدک(

1,33-7,3510,190,52لندن )اف.تی.اس.ای 100(

2,81-3,4640,040,64اروپا  )یورواستاک 50(

0,520,10-0,32-19,929آسیا )نیکی 225(

بازارهای آس�یایی در پی س�قوط حدود چهار درص�دی قیمت نفت، با 
ریزش همراه شدند. شاخص نیکی ژاپن با 0/44 درصد نزولی ترین روند 
را در میان بورس ها داش�ت. در مقابل، اوراق دولتی 30 ساله این کشور 
با جهش روبه رو شد و به باالترین سطح قیمت خود از ماه فوریه تاکنون 

رسید.
نماگرهای بازارهای س�هام در اروپا نیز به علت سخنان ترامپ در مورد 
کره ش�مالی و نشست فدرال رزرو، قرمزپوش شدند. گروه گردشگری و 
اوقات فراغت با س�قوط 1/42 درصدی بدترین عملکرد را در بین سایر 

گروه ها داشت. از س�وی دیگر گروه خودرو به دلیل موافقت کمیسیون 
اروپا با خرید شرکت اوپل توسط شرکت پژو 2/8 درصد افزایش یافت.

ریزش بازارهای س�هام به دلیل افزایش نرخ اوراق قرضه در بیشتر نقاط 
 S&P جهان، به امریکا نیز س�رایت کرد.  ش�اخص نزدک یک، شاخص
500 معادل 0/94 و شاخص داجونز 0/74 درصد سقوط کردند. دو صنعت 
فناوری اطالعات و انرژی بیشترین نقش را در ریزش بازارها ایفا کردند. 
کاهش 5/5 درصدی س�هام ش�رکت تس�ال نیز یکی دیگر از مهم ترین 

وقایع روز بازار وال استریت بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0,261,61-0,25-1,139یورو به دالر

0,47-1,04-0,61-1,289پوند به دالر

113,890,611,373,56دالر به ین

0,33-0,9630,350,59دالر به فرانک سوئیس

1,360,52-0,05-0,758دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,9330,050,731,21آلومینیوم

2,281,17-0,53-2,64مس

0,2211,10-2,2790,61سرب

3,750,72-1,74-8,880نیکل

1,721,92-1,35-20,090قلع

0,410,9413,67-2,783روی

312,50,000,000,00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

5,06-1,60-0,42-1,391,525آلومینیوم

0,6829,386,98-314,775مس

9,60-4,04-0,52-161,075سرب

1,83-0,06-372,6420,64نیکل

13,65-2,08-1,6457,87قلع

12,87-3,53-0,29-284,025روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

5,13-2,35-1,04-1,212,46طالی نقدی

طال بورس کاالی 
5,46-2,62-1,11-1,209,70نیویورک 

10,36-5,97-2,63-15,58نقره

3,09-1,89-0,44-908,50پالتینیوم

1,70-0,36-8380,48پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR61,751,46-0,3913,76 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

3,09-3,93-2,83-44,23نفت خام پایه امریکا

1,65-4,22-1,30-46,71برنت

0,561,051,71-33,810نفت خام توکیو

0,56-1,111,95-46,52نفت خام اوپک

5,42-5,63-0,83-2,864گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1,831,42-4,14-428گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

59,2-7,00-4,20

 )USD/t( نفت کوره----

1,110,44-1,98-149,84بنزین

0,141,534,57-48,990نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0,720,8314,69-515,25گندم

0,91-382,250,533,17ذرت

996,001,555,706,18سویا

0,383,5911,28-571,10کلزا

8,89-0,15-66,540,00پنبه

1,33-14,151,653,44شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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قیمت طال که از ابتدای هفته در محدوده 1220 دالر نوس�ان داش�ت، معامالت این روز را نیز 
در این محدوده ادامه داد تا اینکه ساعت پنج عصر به وقت تهران انتشار گزارش اشتغال زایی 
امریکا در ماه ژوئن موجب شد سرانجام حمایت 1220 دالر شکسته شود. به گونه ای که در پایان 

معامالت قیمت هر اونس طال با 1/04 درصد تنزل به 1212/46دالر رسید.

قیمت طال در معامالت  این روز همچنان ضعیف بود و به روندی که از ابتدای هفته گذش�ته 
آغاز کرده بود، ادامه داد. هر اونس طال برای تحویل فوری با 1/72 درصد کاهش در 1220/2 
دالر ایس�تاد. بهای معامالت طال ماه گذش�ته بیش از دو درصد کاهش داش�ت که نخستین 

کاهش ماهانه در سال جاری بود.

Mondayدوشنبه

علی رغ�م افزایش فروش طال از س�وی صندوق های بزرگ و جایگزین�ی آن با دارایی های 
پربازده تر همچون اوراق درآمد ثابت، به دلیل افزایش ریس�ک های سیاس�ی نظیر آزمایش 
موش�کی کره ش�مالی، قیمت طال با رشد نسبی همراه شد به گونه ای که هر اونس از این فلز 

با ثبت 0/26 درصد افزایش، 1223/2 دالر معامله ش�د.

Tuesdayسه شنبه

در آس�تانه نشس�ت G20 در آلمان و ظهور اختالفات بین اعضا، معامالت بازار طال همچنان 
تحت تأثیر نوس�انات در سایر بازارها با نوسانات کاهشی مواجه شد. اما در پایان با 0/3 درصد 

افزایش در 1227/04 دالر ایستاد.

Wednesdayچهارشنبه

اع�الم قوانین مالیاتی و پولی از س�وی دولت هند، به عنوان بزرگتری�ن مصرف کننده طال در 
جهان، موجب کاهش تقاضای طال از سوی این کشور شده و موجب شد قیمت فلز زرد پس از 

دو روز افزایش نسبی، کاهش نه چندان چشمگیر 0/15 درصدی را تجربه کند.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

کاهش فعالیت های 
حفاری نفت امریکا

عبور تولید روزانه کشور 
لیبی از یک میلیون بشکه و 
افزایش تولید نفت در امریکا

افزایش مصرف نفت در 
بازار داخلی امریکا و 

کاهش ذخایر نفت این 
کشور در هفته منتهی 

به 30 ژوئن

خروج سفته بازان برای 
شناسایی سود

اعالم افزایش 
تولید نفت و 

تعداد دکل های 
نفتی در امریکا

رویداد
 نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا در ماه می - درصد

 شاخص مدیران خرید در امریکا در ماه ژوئن
 شاخص مدیران خرید در حوزه ساخت و ساز در اتحادیه اروپا در ماه ژوئن

 تغییر در ذخایر نفتی امریکا – میلیون بشکه 
نرخ بیکاری امریکا در ماه ژوئن –درصد 

زمان
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
9/3

57/8
54/8
-6/29

4/4

پیش بینی
9/2

55/2
55

-2/28
4/3

قبلی
9/3

54/9
56
0/11
4/3

تقویم اقتصادی )12 تا 18 تیر 96 - 3 تا 9 جوالی 2017(


