
معامالت در بازارهای جهانی دراین هفته متعادل تر از هفته های پیشین دنبال شد. کاهش گرایش سرمایه گذاران 
به اوراق درآمد ثابت موجب شد بیشتر بازارهای رقیب از جمله طال، نفت و بازارهای سهام روندی صعودی 
بگیرن��د. ای��ن درحالی اس��ت که قیم��ت جهانی اغلب کااله��ای اساس��ی )کامودیتی ها( با نزول همراه ش��د.

جهان در هفته ای که گذشت...
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کاهش ارزش ین در مقابل دالر امریکا به پایین ترین حد در چهارماهه 
گذش�ته و افزایش اختالف س�ود )spread( بین اوراق منتش�ر شده 
دولت امریکا و اوراق منتش�ر شده دولت ژاپن، موجب شد تا بازارهای 
س�هام در منطقه ش�رق آس�یا به روند رشدی جلس�ه معامالتی قبل 
ادام�ه دهن�د. در این روز ش�اخص بورس هنگ کنگ ب�ا 1/48 درصد 
رشد بهترین، و ش�اخص بورس شانگهای با 0/29 درصد نزول بدترین 

عملکرد را داشتند.
در قاره اروپا بر خالف آسیا شاخص ها در سرازیری نزول قرار گرفتند. 

س�رمایه گذاران به برآورد س�وددهی صنایع و ش�رکت ها و همچینین 
نوسانات قیمت نفت، واکنش نشان دادند. اگرچه بیشتر گروه ها امروز 
س�رخ پوش بودند، اما عملکرد گروه صنایع غذایی و نوشیدنی از سایر 

گروه ها بدتر بود.
معامالت سهام امریکا، تحت تأثیر کشف ارتباطات ایمیلی پسر ترامپ 
با یک وکیل روس�ی قرار گرفت به گونه ای که شاخص S&P500 منفی، 
نزدک مثب�ت و داوجونز بدون تغییر به کار خود پایان دادند. همچنین 

تقاضا برای اوراق خزانه نیز به شدت کاهش یافت.
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درآستانه فصل اعالم پیش بینی شرکت ها و به دلیل افزایش قیمت نفت، 
بازارهای آس�یایی روندی صعودی را پش�ت سر گذاشتند. این درحالی 
اس�ت که اوراق قرضه به س�یر نزولی خود ادامه داد. در میان شرکت ها 
نیز افزایش 3/36 درصدی ش�رکت هیوندای و 1/08 درصدی کیاموتور 

قابل توجه بود.
اما در اروپا، ش�اخص ها علی رغم اینکه در ساعات اولیه معامالت مثبت 
بودند؛ در ادامه و با آغاز معامالت در امریکا، در اعدادی پایین تر از روز 
قبل بسته شدند. انتشار گزارش مالی برخی از شرکت ها به ویژه بانک ها 

درایاالت متحده و دیدار رؤسای جمهور فرانسه و امریکا، از عوامل مؤثر 
بر معامالت این روز بازارهای اروپایی بود.

بازاره�ای وال اس�تریت نیز هفت�ه قبل را با ثب�ت رکوردهای جدید به 
پایان بردند. در این روز بیشترین صعود به شاخص نزدک با 0/61 درصد 
اختصاص داش�ت. گروه فناوری اطالعات نیز بهترین عملکرد را از خود 
برجای گذاش�ت. اعالم عملکرد بهتر از انتظار س�ه ماهه دوم بانک های 
جی پی مورگان، س�ی تی گروپ و ول�س فارگو، از مهم تری�ن وقایع روز 

معامالتی جاری در بازار های امریکا به شمار می رود.
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 انتشار نرخ تورم و شاخص های قیمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
در چین، باعث ش�د اغلب بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا، روندی 
صع�ودی را در پیش گیرند. بیش�ترین صعود در جلس�ه معامالتی روز 
جاری از آن ش�اخص نیکی ژاپ�ن بود. در بین معام�الت بورس تایوان، 
افزایش 155 درصدی قیمت س�هام ش�رکت توس�عه هتل واندا، در پی 
فروش بخش قابل توجهی از هتل های زیر مجموعه اش، جالب توجه بود.

همه نماگرهای س�هام در اروپا به دلیل مباحث مطرح ش�ده در نشست 
G20 و همچنین آمار منتش�ر ش�ده در مورد صادرات فرات�ر از انتظار 

آلمان، مثبت بودند. گروه فن�اوری اطالعات بهترین عملکرد را در بین 
گروه ها داشت. بانک سوئدی آلفا الوال در پی افزایش رتبه اعتباری اش 

از سوی بانک مریل لینچ امریکا، با صعود سه درصدی مواجه شد.
در امریکا بازگش�ت مجدد گروه فناوری اطالعات، به ویژه سهام شرکت 
آمازون به روند صعودی، موجب ش�د شاخص های نزدک و S&P500 در 
اعدادی باالتر از روز قبل بس�ته ش�وند. این درحالی اس�ت که شاخص 
داوجونز متأثر از کاهش ارزش ش�رکت وال مارت، در ناحیه منفی به کار 

خود پایان داد.
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بیش�تر ش�اخص های س�هام در بازارهای آس�یایی، تحت تأثیر انتظار 
س�رمایه گذاران برای س�خنان ژانت یلن، رییس ف�درال رزرو قبل از 
نشس�ت این نهاد، با کاهش همراه شدند. شاخص بورس استرالیا زیر 
س�ایه کاهش ارزش ش�رکت های گروه تأمین مالی و س�المت با 0/96 

درصد کاهش، منفی ترین شاخص در میان سایر شاخص ها بود.
در واکنش به س�خنان ژانت یلن، رییس فدرال رزرو، بازارهای اروپایی 
با جهش قیمتی قابل توجهی همراه شدند. در بین گروه ها، گروه نفت و 

گاز با 1/47 درصد و در بین شاخص ها، شاخص CAC در بورس پاریس 
با 1/59 درصد بیشترین رش�د را داشتند. اظهارات رییس فدرال رزرو 
درخص�وص کاهش پرتف�وی 4/5 تریلیون دالری این نه�اد و افزایش 
تدریجی نرخ بهره موجب شد تا شاخص های سه گانه امریکا نیز با رشد 
و اوراق بدهی دولتی این کش�ور با کاهش قابل توجهی همراه شوند. در 
این روز ش�اخص داوجونز، رکورد قبلی خود را پش�ت س�ر گذاشت و 

شاخص نزدک هم با 1/10 درصد صعود بهترین عملکرد را داشت.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

21,6380/391/041/30امریکا )داوجونز(

6,3120/612/592/38امریکا )نزدک(

0/55-0/470/37-7,378لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/051/790/01-3,526اروپا  )یورواستاک 50(

200/090/951/45آسیا )نیکی 225(

بازاره�ای آس�یایی هر چن�د با تأخیر، ب�ه مواضع روز گذش�ته رییس 
فدرال رزرو واکنش نشان دادند اما، نماگرهای بازارهای سهام در شرق 
آس�یا روند صعودی را پشت سر گذاشتند. انتش�ار آمار امیدوارکننده 
از تجارت چین نیز از دیگر دالیل مثبت ش�دن بازارهای آس�یایی بود. 
اعالم بانک مرکزی کره جنوبی در مورد عدم تغییر نرخ بهره این کش�ور 
از 1/25 درصد موجب ش�د تا شاخص KOSPI در بورس سئول رکورد 

جدیدی را به ثبت برساند.
در بازارهای اروپایی نیز نماگرهای بازار س�هام ارقامی باالتر از روز قبل 
خود را به ثبت رس�اندند. گروه ارتباطات به دلیل تحوالت این صنعت در 

کشورهای انگلیس و فرانسه، بهترین عملکرد را داشت. بیشترین رشد 
در جلسه معامالتی این روز از آن شاخص IBEX اسپانیا با 0/93 درصد 

رشد بود.
ش�اخص های س�ه گانه امری�کا نیز روندی افزایش�ی را ط�ی کردند. 
ش�اخص نزدک در س�ایه رش�د 2/9 درصدی قیمت س�هام ش�رکت 
اس�نپ، رشد بیش�تری از دو ش�اخص دیگر داش�ت. افزایش قیمت 
س�هام ش�رکت تارگت بیش�ترین تأثی�ر را بر ش�اخص 500S&P و 
ش�رکت های گلدمن س�اچ، وال م�ارت و اپل، مؤثرتری�ن نقش را در 

صعود شاخص داوجونز داشتند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/140/640/592/91یورو به دالر

1/311/241/612/68پوند به دالر

2/480/14-1/95-111/06دالر به ین

1/20-0/05-0/38-0/96دالر به فرانک سوئیس

0/781/312/923/31دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/610/42-1/71-1,906آلومینیوم

2/681/111/764/68مس

0/5713/40-2,2761/04سرب

4/112/59-9,1670/92نیکل

0/352/47-19,8851/61قلع

0/4512/43-0/45-2,805روی

312/50/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

3/61-0/39-0/47-1,386,100آلومینیوم

0/101/1016/73-318,225مس

10/18-1/65-0/13-158,425سرب

0/26-0/270/76-375,468نیکل

5/51-1,8000/000/00قلع

15/02-4/86-1/26-270,225روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

2/02-1,228/700/911/34طالی نقدی

طال بورس کاالی 
2/16-1,227/500/841/47نیویورک 

4/55-15/951/852/37نقره

0/49-915/501/551/33پالتینیوم

1/39-8580/732/32پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR63/42-0/462/7018/01 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

46/541/005/224/68نفت خام پایه امریکا

48/911/014/714/24برنت

34/2701/691/366/16نفت خام توکیو

0/76-0/781/22-45/66نفت خام اوپک

2/30-2/980/684/20گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 4481/024/616/86گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

58/3--1/403/40

 )USD/t( نفت کوره----

156/052/254/148/69بنزین

50,2001/372/479/04نفت سفید

محصوالت کشاورزی

3/989/04-0/13-494/75گندم

3/81-4/50-365/051/12ذرت

1/085/40-985/251/15سویا

0/96-11/03-8/98-508/10کلزا

6/58-10/77-67/180/96پنبه

14/300/001/066/16شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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قیمت طال در بازارهای بین المللی در پایان مبادالت روز جمعه با بیشترین افزایش روزانه در 
پنج هفته اخیر روبرو شد تا برای نخستین بار از اوایل ژوئن با رشد هفتگی همراه شود. علت 
اصلی این مساله انتشار آمارهای ناامیدکننده اقتصادی در امریکا بوده است. در این روز طال با 

حدود 10 دالر افزایش به معامالت خود در 1228/7 دالر پایان داد.

س�قوط ارزش طال در یک هفته گذشته به ویژه س�قوط روز جمعه به کف قیمتی چهارماهه، 
موج�ب ش�د تا قیمت این فلز ارزش�مند برای س�فته بازان جذابیت پیدا کن�د. این موضوع 
موجب افزایش نس�بی تقاضا شده و قیمت ها با یک رشد نامحسوس همراه شد. در این روز 

هر اونس طال برای تحویل فوری با 0/16 سنت افزایش به 1214/36 دالر رسید.

Mondayدوشنبه

علی رغ�م افزایش ارزش دالر به دلیل احتمال تغییرات در نرخ بهره امریکا و تحت فش�ار 
قرارگرفتن طال، قیمت این فلز ارزشمند با مقاومت نشان دادن در برابر این فشارها، 0/28 

درصد رش�د داش�ت و در قیمت 1217/72 ریال برای هر اونس معامله ش�د.

Tuesdayسه شنبه

طال برای سومین روز به دلیل کاهش ارزش دالر در مقابل سایر ارزها، افزایش یافت. معامالت 
این روز با تردیدات س�رمایه گذاران و انتظار برای ش�نیدن موضع گیری های ژانت یلن، رییس 
ف�درال رزرو در برابر کنگره همراه بود. ه�ر اونس طال برای تحویل فوری 0/23 درصد افزایش 

یافت و به 1219/10 رسید. این نوسان بزرگترین افزایش از 23 ژوئن به این طرف بود.

Wednesdayچهارشنبه

بدبینی ها نس�بت به روند کوتاه مدت طال موجب شد تا بسیاری از سرمایه گذاران که در آغاز 
هفته به نیت نوس�ان گیری، طال خریده بودند، با شناسایی س�ود موضوع فروش بگیرند. این 
موضع موجب ش�د تا قیمت طال پس از س�ه روز افزایش، با 0/24 درص�د کاهش به 1217/58 

دالر به ازای هر انس بازگردد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

انتظارات برای تقاضای 
باالتر در هفته های آتی

کاهش تولید نفت امریکا 
در سال 2018 در اخرین  
پیش بینی اداره اطالعات 

انرژی امریکا 

اعالم ظهور نشانه هایی 
از افزایش تقاضای چین 

اعالم کاهش ذخایر 
امریکا به زیر 500 

میلیون بشکه

اعالم افزایش تولید نفت 
و تعداد دکل های نفتی 

در امریکا

رویداد
رشد صادرات ماهانه در آلمان در ماه می - درصد

شاخص قیمت مصرف کننده ماهانه در ژاپن در ماه ژوئن - درصد
تغییرات در ذخایر نفتی آمریکا – میلیون بشکه

نرخ بیکاری انگلیس در ماه می – درصد 
شاخص قیمت تولید کننده ماهانه در امریکا در ماه ژوئن - درصد

شاخص قیمت مصرف کننده ماهانه در ایتالیا در ماه ژوئن - درصد

زمان
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
1/4
2/1

-7/564
4/5
0/1

-0/1

پیش بینی
0/3
2/1

-2/850
4/6
-0/1
-0/1

قبلی
0/9
2/1

-6/299
4/6
0/0

-0/1

تقویم اقتصادی )19 تا 25 تیر 96 - 10 تا 16 جوالی 2017(


