
کاهش ش��دید ارزش دالر در مقابل س��ایر ارزها به ویژه ی��ورو، به دلیل کاهش انتظ��ارات در مورد افزایش 
ن��رخ در به��ره در ای��االت متح��ده، پرقدرت تری��ن عام��ل تغیی��رات در بازاره��ای جهان��ی ب��ود. افزایش 
مج��دد بهای طال و نوس��انات ش��دید در قیمت نفت از مهم ترین تبعات نوس��انات نرخ ها در ب��ازار ارز بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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شاخص های سهام در شرق آسیا به خبرها و تحوالت اقتصادی واکنش های 
مختلفی نش�ان دادند. از یک س�و بازارهای س�هام کره جنوبی، شانگهای 
و هنگ کنگ مثبت و از س�وی دیگر نماگرها در بازارهای ژاپن و اس�ترالیا 
منفی بودند. در این روز ارزش دالر در مقابل ارزهای آسیایی به پایین ترین 
سطح خود از سپتامبر 2016 تاکنون رسید. بازارهای سهام در قاره اروپا در 
سراش�یبی س�قوط قرار گرفتند که دلیل اصلی این نزول دسته جمعی، رد 
طرح سالمت جمهوری خواهان برای جایگزینی اوباماکر است. درحالی که در 
این روز گزارش های اعالم شده از سوی شرکت های درحال معامله در بورس 

انگلیس وضعیت بهتری از سایر شرکت ها گزارش کردند، شاخص DAX در 
بورس آلمان با 25/1 درصد منفی ترین عملکرد را داشت.

در امری�کا، ش�اخص نزدک ب�ا 47/0 درصد صعود به رکوردش�کنی خود 
ادام�ه داد. اعالم عملکرد مالی س�ه ماهه دوم و جهش قیمتی بیش از 13 
درصدی شرکت نتفلیکس مهم ترین دلیل این صعود بود. در آن سو ریزش 
قیمت ش�رکت گلدمن ساچ موجب شد تا ش�اخص داوجونز 25/0 درصد 
منفی بسته شود. درمجموع، سهام گروه بانکی به دلیل عملکرد نه چندان 

مطلوب درسه ماهه دوم سال، نزول قابل توجهی داشت. 

به
شن

سه 

افزای�ش ارزش یورو به باالترین س�طح در دوس�ال اخیر، موجب ش�د 
بیش�تر بازارهای س�هام در منطقه ش�رق آس�یا با نزول همراه شوند. 
ش�اخص KOSPI در کره جنوبی با 34/0 درصد تنها شاخص مثبت در 
میان شاخص های عمده بود. در این بین قیمت سهام شرکت ای جی چم 
به دلیل انتخاب این شرکت به عنوان عرضه کننده انحصاری باتری های 
آیفون 9 از س�وی اپل با 92/0 درصد رش�د روبه رو ش�د. این درحالی 
اس�ت که در س�اعات اولیه معامالت ارزش سهام ش�رکت به 2 درصد 
مثبت نیز رس�یده ب�ود. رکوردزن�ی ارزش یورو در قابل دالر، س�قوط 
س�نگین ش�اخص های بازارهای اروپایی را هم در پی داش�ت. شاخص 
DAX در آلم�ان ب�ا 66/1 درصد ری�زش، بدترین روز خ�ود را از آغاز 

س�ال 2017 تاکنون پشت سر گذاشت. ش�اخص گروه خودروسازی در 
پی اعالم گزارش های مالی برخی از شرکت ها، بیش از 3 درصد سقوط 
ک�رد. گروه مواد و س�اختمان نیز هرکدام کاهش ح�دود 2 درصدی را 
تجربه کردند. در امریکا نیز شاخص های عمده به رنگ سرخ در آمدند. 
کاهش بیش از 3 درصدی سهام جنرال الکتریک موجب شد تا شاخص 
داوجونز با 14/0 درصد، منفی ترین عملکرد را درمیان شاخص ها داشته 
باش�د. این درحالی اس�ت که عملکرد شش ماهه نخست این شرکت از 
پیش بینی ه�ای اعالم ش�ده بهتر بود. بازارهای امری�کا درحالی به کار 
خ�ود پایان دادند که پیش بینی می ش�ود اعالم صورت های مالی اغلب 
شرکت ها در هفته آینده، روز های شلوغی را در وال استریت رقم زند.

عه
جم

در آغازین روز هفته برخی بازارهای س�هام در قاره آسیا مثبت و برخی 
دیگ�ر منفی بودند. در این روز رش�د تولید ناخال�ص داخلی چین برای 
دومین سه ماهه س�ال 2017 معادل 9/6 درصد اعالم شد که 1/0 درصد، 
از پیش بینی ه�ا بیش�تر بود و همچنی�ن کاه�ش 27/2 درصدی قیمت 
س�هام شرکت هیوندای به دلیل اعتصاب کارکنانش در اعتراض به سطح 

دستمزدها، یکی دیگر از مهم ترین اخبار بود.
بازارهای اروپایی نیز همچون آسیا رفتارهای مختلفی از خود نشان دادند. 
این درحالی اس�ت که س�رمایه گذاران نظاره گر آغ�از مرحله دوم فرآیند 

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بودند. در میان ش�رکت ها، ارزش س�هام 
ش�رکت مهندس�ی وییر گروپ به دلیل پیش بینی تحلیل گ�ران در مورد 
درآمدهای بخش نفت و گاز این شرکت، با جهش 4/8 درصدی مواجه شد. 
در امریکا شاخص های S&P500 و داوجونز با تغییرات چشمگیری همراه 
نبود، اما شاخص نزدک با جهش 97/1 درصدی، حد نصاب جدیدی از خود 
به جای گذاشت. س�رمایه گذاران درحالی منتظر اعالم سود شرکت ها در 
سه ماهه دوم هستند که پیش بینی می شود، سود این سه ماهه در مجموع 

حدود 2/6 درصد نسبت به دوره قبل افزایش یابد.

به
شن

دو

نماگرهای بازارهای س�هام در شرق آس�یا تحت تأثیر کاهش ارزش دالر 
درمقاب�ل ارزهای رایج در این منطقه، به پایین ترین س�طح طی 10 ماهه 
گذشته، با افزایش همراه شدند. رشد سهام بانک ها تأثیر زیادی در این 
موضوع داشت. شاخص بورس شانگهای با 42/1 درصد بهترین عملکرد 

را در میان بازارها داشت.
بازارهای اروپایی نیز به دلیل رضایت نس�بی س�رمایه گذاران از عملکرد 
اغلب ش�رکت ها در سه ماهه دوم سال، روندی صعودی را طی کردند که 
فناوری اطالعات با رشد بیش از دو درصدی در بین گروه ها سرآمد بود. 

در بین ش�رکت های اروپایی، تعدیل مثبت عمده چند ش�رکت سوئدی 
از جمل�ه گروه ولوو و چند ش�رکت بزرگ دیگر در صنای�ع بانکداری و 
ارتباط�ات قابل توجه بود. علی رغم ادامه تأثیرگذاری رد طرح س�المت 
جمهوری خواهان، انتشار گزارش های سه ماهه شرکت ها در وال استریت 
موجب شد تا شاخص های سه گانه امریکا رشد داشته باشند. شاخص های 
ن�زدک و S&P500 رکوردهای جدیدی ثبت کردند. اما انتش�ار گزارش 
عملکرد نه چندان مطلوب ش�رکت آی بی ام و کاهش 2/4 درصدی سهام 

این شرکت، باعث شد شاخص داوجونز رشد زیادی نداشته باشد.

به
شن

هار
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/270/85-0/15-21,580امریکا )داوجونز(

0/041/192/42-6,388امریکا )نزدک(

0/471/010/18-7,453لندن )اف.تی.اس.ای 100(

2/93-2/11-1/37-3,452اروپا  )یورواستاک 50(

0/05-0/10-0/22-20,100آسیا )نیکی 225(

بازارهای آسیایی به روند افزایش�ی روز گذشته خود ادامه دادند. بانک 
مرکزی ژاپن علی رغم کاهش رقم تورم در چش�م انداز سال های 2018 و 
2019، سیاست های پولی این کش�ور را تمدید کرد؛ به همین دلیل رشد 
ش�اخص نیکی از سایر بورس ها چشمگیرتر بود. ارزش دالر استرالیا نیز 
به باالترین س�طح خود در دو سال گذشته رسید و افزایش 12 درصدی 
قیمت سهام بانک بالمی این کشور، یکی از مهم ترین اتفاقات در جلسه 

معامالتی این روز بود.
اظهارات رییس بانک مرکزی اروپا درخصوص احتمال تغییر در نرخ بهره 
این اتحادیه، موجب صعود نرخ یورو و کاهش شاخص بازار سهام در اروپا 

شد که انتشار گزارش عملکرد بدتر از انتظار شرکت های گروه مهندسی 
در نیمه دوم س�ال نیز در این موضوع بسیار مؤثر بود. در این میان تنها 
ش�اخص بورس لن�دن به دلیل جدابودن از اتحادی�ه اروپا با صعود 77/0 

درصدی مواجه شد.
در وال اس�تریت از بین شاخص های س�ه گانه تنها نزدک سبزپوش بود 
تا به صعودش برای دهمین روز کاری متوالی ادامه دهد که چنین رش�د 
بی وقفه ای از فوریه 2015 تاکنون بی سابقه است. در این جلسه معامالتی 
ش�رکت های فناوری اطالعات، بهترین و گ�روه تولید مواد، ضعیف ترین 

عملکرد را از خود برجای گذاشتند. 
به
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پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/1650/261/674/57یورو به دالر

0/782/46-1/30/18پوند به دالر

0/17-1/22-0/68-111/13دالر به ین

2/71-1/85-0/59-0/945دالر به فرانک سوئیس

0/611/034/87-0/79دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,610/42-1/71-1,892آلومینیوم

2/720/241/164/50مس

0/5713/40-2,1841/04سرب

4/112/59-9,4450/92نیکل

0/5713/40-2,1851/04قلع

0/4512/43-0/45-2,718روی

312/50/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

5/43-1/69-0/47-1,362,675آلومینیوم

3/2018/80-0/39-308,050مس

10/01-1/44-0/37-156,150سرب

0/14-376,5660/310/24نیکل

5/51-1,8000/000/00قلع

11/44-0/05-0/41-270,100روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,254/980/842/140/36طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,261/000/712/730/93نیویورک 

0/34-16/471/113/26نقره

933/500/781/971/33پالتینیوم

4/41-1/51-8450/30پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR65/66-0/563/5319/25 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

1/657/09-2/18-45/77نفت خام پایه امریکا

1/746/28-2/52-48/06برنت

0/189/82-1/33-34,210نفت خام توکیو

47/481/342/338/15نفت خام اوپک

0/342/77-2/30-2/97گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 2/211/179/88-453گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( نفت کوره----

2/670/188/98-156/33بنزین

1/859/39-1/42-49,270نفت سفید

محصوالت کشاورزی

501/250/231/318/67گندم

380/000/174/094/76ذرت

1,013/750/172/8912/14سویا

0/04-9/57-1/10-504/80کلزا

2/81-0/592/92-69/14پنبه

0/070/7012/15-14/40شکر

  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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48/84

هر اونس طال برای تحویل فوری 0/1 درصد افزایش یافت و به 1245/01 دالر رسید که باالترین 
قیمت در س�ه هفته گذشته اس�ت. ثبت این قیمت بزرگترین افزایش هفتگی دوماهه اخیر را 
به ثبت رس�اند. تشدید نگرانی های سیاسی پیرامون ارتباط کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، با 

روسیه درحال حاضر عامل حمایت کننده از قیمت های طال است.

س�طح پایین س�طح عمومی قیمت ها و تقاضای داخلی در امریکا موجب ش�د تا از اهمیت 
جلسه قیمت فدرال رزرو کاسته شده و تقاضای طال بر عرضه آن پیشی گیرد. هر اونس طال 
برای تحویل فوری 0/44 درصد افزایش یافت و به 1234/11 دالر رس�ید. هر اونس طال برای 

تحویل در اوت در بازار امریکا با 0/51 درصد افزایش، در 1233/7 دالر ایستاد.

Mondayدوشنبه

ط�ال تحت تأثیر ضعف دالر امریکا، به روند صعودی خود ادامه داد تا س�رمایه گذاران را به 
آینده فلز زرد امیدوارتر کند. هر اونس طال برای تحویل فوری 0/68 درصد رشد کرد و به 
1242/47 دالر رس�ید. هر اونس طال برای تحوی�ل در اوت در بازار معامالت آتی آمریکا با 

0/66 درصد افزایش در 1241/9 دالر معامله ش�د. 

Tuesdayسه شنبه

افزایش ارزش دالر، انتش�ار آمارهای ضعیف اقتص�ادی در امریکا و اطالعات مثبت اقتصادی 
از اقتصاد چین و همچنین کاهش تقاضای هند به عنوان بزرگترین مصرف کننده طالی جهان 
موجب شد تا تقاضای جهانی طال اندکی کاهش پیدا کند. اونس طال در بازار معامالت این روز 

0/1 درصد عقب نشینی کرد و در 1241/25 دالر ایستاد.

Wednesdayچهارشنبه

افزایش ریسک های سیاسی در امریکا و کاهش مجدد سقوط ارزش دالر به پایین ترین سطح 
در 13 ماه گذش�ته باعث ش�د طال دوباره ب�ه روند صعودی خود بازگ�ردد. کاهش ارزش دالر 
موجب می ش�ود قیمت کاالهای ارزش گذاری شده به دالر از جمله طال برای دارندگان ارزهای 
غیردالری ارزان تر شود و این موجب افزایش تقاضا می گردد. در این روز قیمت هر اونس طال با 

0/26 درصد افزایش به 1244/49 دالر رسید. 

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

تداوم تولید باال از سوی 
تولیدکنندگان اوپک 
به ویژه لیبی و نیجریه

کاهش سرعت روند افزایش 
تعداد سکوهای حفاری 

امریکا و تقویت تقاضا برای 
نفت از سوی چین 

شناسایی سود از سوی 
نوسان گیران و افزایش 

شدید عرضه ذخایر

اعالم کاهش 
بیش از حد انتظار 

ذخایر امریکا 

انتشار پیش بینی های 
مؤسسه های مختلف در 
مورد افزایش تولید نفت 

در ماه جوالی

رویداد
شاخص ماهانه قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن در اتحادیه اروپا - درصد

شاخص قیمت صادرات در امریکا در ماه ژوئن - درصد
تغییرات در ذخایر نفتی آمریکا – میلیون بشکه

اعطای مجوزهای ساختمان در امریکا در ماه ژوئن – میلیون مجوز
شاخص ماهانه قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن در آلمان - درصد
شاخص ماهانه قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن در کانادا - درصد

زمان
د دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0

-0/2
-4/727
1/254

0
-0/1

پیش بینی
0
0

-3/214
1/200
-0/1
-0/1

قبلی
-0/1
-0/5

-7/564
1/168
-0/2
0/1

تقویم اقتصادی )26 تیر تا 1 مرداد 96 - 17 تا 23 جوالی 2017(


