
اعالم سیاست های اقتصادی انبساطی از سوی دولت چین، جلسه فدرال رزرو و تنش های سیاسی در این هفته موجب 
رونق در اغلب بازارها شد. معامالت فلزات جهانی با افزایش خیره کننده قیمت ها همراه بود. قیمت نفت نیز پس 
از چند هفته قیمت هایی باالتر از 50 دالر را تجربه کرد. طال نیز موفق شد ریزش هفته های خود را جبران نماید.

جهان در هفته ای که گذشت...
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تالطم بازارهای ارز، نفت و کامودیتی موجب س�ردرگمی سرمایه گذاران 
در منطقه شرق آسیا و انتظار آنان برای تثبیت بازارها شده است. برخی 
ش�اخص ها در ای�ن منطقه، مثب�ت و برخی دیگر منفی بودند. ش�اخص 
بورس اس�ترالیا ب�ا 0/68 درص�د و تحت تأثی�ر رش�د ارزش گروه های 
ارتباط�ات، انرژی و بهداش�ت و س�المت بهتری�ن عملک�رد را در بین 

بورس های آسیایی داشت.
در اروپا شاخص های بازارهای سهام با رشد مواجه شدند. انتشار آمارهای 
بهتر از انتظار از اقتصاد آلمان برای ماه جوالی، انتش�ار سودهای مطلوب 

برای ش�ش ماهه شرکت ها و همچنین افزایش قیمت نفت و کامودیتی ها، 
مهم ترین دلیل این رشد به حساب می آید. در این روز شاخص FTSE در 

بورس لندن بیشترین رشد را به خود اختصاص داد.
در وال اس�تریت نیز به دلیل اعالم عملکرد مطلوب شرکت ها، شاخص ها 
باالتر از اعداد روز گذش�ته خود بس�ته شدند. در این روز رشد چشمگیر 
قیمت س�هام شرکت های جنرال الکتریک، مک دونالد و کاترپیالر موجب 
ش�د تا ش�اخص داوجون�ز ب�ا 0/47 درصد، بیش�ترین رش�د را در میان 

شاخص های سه گانه داشته باشد.
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اغلب بازارهای آس�یایی آخرین روز کاری هفته را با نزول پش�ت س�ر 
گذاش�تند. در میان گروه های مختلف، خودروسازی یکی از منفی ترین 
عملکردها را داش�ت، به گونه ای که سهام ش�رکت نیسان با 4/11 درصد 
ریزش مواجه شد. در میان شاخص ها نیز ASX200 در کشور استرالیا با 

1/42 درصد کاهش بیشترین کاهش را به خود اختصاص داد.
در اروپا نیز ش�اخص ها یکپارچه به رنگ س�رخ درآمدند که در میان آنها 
ش�اخص CAC در بورس پاریس از سایرین منفی تر بود. در میان گروه ها، 
تنها گروه نفت و گاز جلس�ه معامالتی روز جاری را مثبت به پایان رس�اند. 

در این بین س�هام ش�رکت آدیداس در بورس آلمان به دلیل اعالم افزایش 
درآمد های خود در بودجه سال 2017، با رشد قیمت 8 درصدی روبه رو شد.

در امریکا هم تنها شاخص داوجونز توانست با یک رقم مثبت معامالت را 
به پایان برده و رکورد جدیدی برای خود ثبت کند. در این روز کاهش 2/5 
درصدی قیمت سهام ش�رکت آمازون به دلیل انتشار نه چندان مطلوب 
علملکرد سه ماهه دوم خود، یکی از مهم ترین خبرهای وال استریت بود 
که این موضوع بر عملکرد س�ایر شرکت های گروه فناوری اطالعات نیز 

در ساعات اولیه معامالت تأثیرگذار بود.
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اولین روز هفته برای برخی از بازارهای سهام در قاره آسیا صعودی و برای 
برخی نزولی س�پری شد، به گونه ای که شاخص های ژاپن و استرالیا منفی 
و ش�اخص ها در سایر بورس های عمده مثبت بودند. جلسه معامالتی روز 
جاری تحت تأثیر تداوم کاهش ارزش دالر در مقابل سایر ارزها قرار داشت. 

در این روز، گروه بانکی یکی از ضعیف ترین عملکردها را داشت.
در اروپ�ا نیز رفت�ار متفاوت س�رمایه گذاران، سرنوش�ت متفاوتی برای 
ش�اخص های مختلف رقم زد. گروه خودروسازی بیش�ترین فشار را در 
جلس�ه معامالتی ام�روز تحمل ک�رد؛ به گونه ای که فولک�س واگن 1/4 
درصد، دایملر 2/6 درصد و پژو 1/3 درصد با کاهش قیمت مواجه شدند. 

در مقابل ش�رکت های مهندسی با رشد همراه بودند. شاخص FTSE در 
بورس لندن با 1 درصد سقوط، منفی ترین بورس بود.

رکوردش�کنی دوباره نزدک به دلیل اعالم سودآوری مطلوب شش ماهه 
نخس�ت شرکت های فناوری اطالعات، مهم  ترین تحول جلسه معامالتی 
در وال اس�تریت بود. این درحالی است که دو شاخص دیگر بازار سهام 
در امریکا پایین تر از اعداد روز کاری قبل بسته شدند. معامالت روزهای 
آینده بازارهای امریکا تحت تأثیر جلسه پایان این هفته فدرال رزرو قرار 
خواهد داش�ت که پیش بینی می ش�ود در این جلسه اعضا به عدم تغییر 

نرخ بهره رأی دهند.
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 افزای�ش قیمت نف�ت و فلزات جهانی و کاهش ارزش دالر در آس�تانه 
نشس�ت فدرال رزرو، موجب ش�د اغلب بازارهای سهام در شرق آسیا 
رون�دی صع�ودی به خ�ود بگیرند. در میان ش�اخص های مط�رح، تنها 
ش�اخص KOSPI در بورس کره جنوبی منفی بود. در میان ش�رکت ها 
نیز افزایش 7 درصدی قیمت س�هام ش�رکت میتسوبیش�ی موتور در 
ب�ورس ژاپ�ن، به دلیل رقم زدن س�ود فراتر از انتظار در س�ه ماهه دوم 

سال، جالب توجه بود.
ش�اخص های س�هام اروپایی نیز روز س�بز رنگی را در جلسه معامالتی 
این روز پش�ت سر گذاشتند. اعالم خبر افزایش رشد اقتصادی انگلیس 

به 0/3 درصد در س�ه ماهه دوم س�ال، در مقایس�ه با رشد 0/2درصدی 
سه ماهه اول، یکی از مهم ترین دالیل این رشد به حساب می آید. شاخص 

CAC در پاریس با 0/65 درصد، در صدر قرار داشت.
در امریکا مطابق انتظارات، فدرال رزرو در جلس�ه جاری خود، نرخ بهره 
را ب�دون تغییر نگه داش�ت. به دنبال این تصمی�م و متأثر از گزارش های 
س�ه ماهه دوم ش�رکت ها، شاخص های س�هام در وال اس�تریت با رشد 
همراه شدند. در این بین داوجونز با 0/45 درصد پیشتاز بود. در این روز 
همچنین شرکت های فورد و کوکاکوال عملکرد خود را منتشر کردند که 

برای سهام دارن بهتر از انتظار بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

21,8300/151/162/55امریکا )داوجونز(

0/203/75-0/12-6,375امریکا )نزدک(

1/130/25-1/00-7,368لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/10-0/730/46-3,568اروپا  )یورواستاک 50(

1/29-0/70-0/60-19,960آسیا )نیکی 225(

به دنبال تداوم س�ودآوری مطلوب ش�رکت ها و تصمیمات فدرال رزرو، 
شاخص های بازارهای س�هام در قاره آسیا با رشد همراه شدند. شاخص 
HSI در ب�ورس هنگ کن�گ با 0/71 درصد بیش�ترین رش�د را در بین 
سایرین داشت. با وجود اینکه در این روز شرکت سامسونگ الکترونیک 
اعالم کرد این شرکت رکورد میزان سود عملیاتی قبلی خود را شکسته 

است ولی سهام شرکت پایین تر از روز قبل بسته شد.
برخالف آس�یا، اکثر بازاره�ای اروپایی به تصمیمات ف�درال رزرو روی 
خوش نش�ان نداده و جلس�ه معامالتی روز جاری را در س�رازیری نزول 
به پایان بردند. ش�اخص گروه خوراکی و آش�امیدنی با 1/3 درصد رش�د 

بهترین عملکرد را درمیان گروه ها به خود اختصاص داد. از س�وی دیگر 
صنعت دارو و مراقبت های بهداشتی با بیش از 1 درصد کاهش، عملکرد 

نامطلوبی از خود برجای گذاشت.
در امریکا روند ش�اخص ها تحت تأثیر رفتار سهام داران در گروه فناوری 
اطالعات قرار داش�ت. ش�رکت های این گ�روه در ابتدای بازار با رش�د 
قابل توجهی همراه شدند به گونه ای که رکوردهای پیشین خود را جابه جا 
کردند. اما در ادامه با ریزش ش�دید مواجه شدند که این موضوع موجب 
روند نزولی شاخص ها نیز شد. به طوری که نزدک 0/63 واحد سقوط کرد. 

در این بین تنها داوجونز توانست خود را مثبت نگه دارد.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/1730/520/652/59یورو به دالر

1/3130/521/101/00پوند به دالر

1/35-0/41-0/51-110/65دالر به ین

0/9680/392/441/36دالر به فرانک سوئیس

0/7980/300/953/96دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/090/95-1/60-1,907آلومینیوم

0/125/736/99-2/87مس

1/2412/63-2,2870/00سرب

10,0880/007/9315/48نیکل

0/243/266/19-20,600قلع

0/6112/25-0/89-2,776روی

312,50/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

3/45-0/320/38-1,367,875آلومینیوم

312,1252/931/3225/52مس

9/00-1/07-154,4750/19سرب

0/130/58-376,0800/01نیکل

5/51-1,8000/000/00قلع

10/60-1/41-0/08-266,300روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,269/640/831/171/94طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,275/300/691/132/37نیویورک 

16/660/791/150/42نقره

0/480/98-929/000/71پالتینیوم

8770/523/793/48پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR67/590/752/9416/84 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

49/711/378/6110/64نفت خام پایه امریکا

52/522/009/2810/75برنت

35,0500/492/464/81نفت خام توکیو

48/880/764/0210/51نفت خام اوپک

3/32-0/98-0/94-2/941گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 4852/007/0611/62گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( 163/972/288/2213/40نفت کوره

167/611/927/2212/82بنزین

49,4902/080/452/76نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0/06-3/86-479/960/36گندم

1/334/15-374/690/27ذرت

0/309/88-1,005/941/03سویا

3/72-510/301/291/09کلزا

0/401/565/11-70/22پنبه

0/218/05-0/42-14/37شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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در ای�ن روز بعد از آنکه انتش�ار آمارهای ضعیف تر از حد انتظ�ار از نرخ تورم امریکا، احتمال 
افزای�ش مج�دد نرخ بهره در س�ال جاری می�الدی را کاهش داد و کره ش�مالی با پرتاب یک 
موشک بالستیک، موجب تقویت قیمت طال به باالترین رقم در طی شش هفته گذشته رسید. 

در معامالت این روز طال با 0/83 درصد افزایش به 1269/84 دالر به ازای هر اونس رسید.

بهای هر اونس طال برای تحویل فوری پس از رش�د چشمگیر در هفته گذشته، در معامالت 
روز دوشنبه نسبت به جمعه قبل تقریبا ثابت بود. بهای معامالت این بازار اوایل روز دوشنبه 
تا س�طح 1257/18دالر صعود کرده بود اما با افزایش فروش  نوسان گیران در قیمت های باال، 

خود را در 1255/3دالر تثبیت کرد. 

Mondayدوشنبه

در آس�تانه نشس�ت دو روزه سیاس�ت گذاری فدرال رزرو امریکا، س�رمایه گذاران منتظر 
گرفتن س�رنخ هایی در مورد زمان نوبت بعدی افزایش نرخ بهره هستند. در این روز قیمت 

هر اونس طال با 0/42 درصد کاهش در 13250/6 دالر بس�ته ش�د.

Tuesdayسه شنبه

تصمیم ترکیه مبنی بر خرید مقادیر قابل توجهی طال، برای فراهم آوردن امکان انجام تبادالت 
انرژی بر پایه طال همچون کشورهایی نظیر روسیه و چین، موجب افزایش مجدد قیمت ها در 
بازار طال شد به گونه ای که هر اونس طال برای تحویل فوری با 0/84 درصد افزایش به 1260/53 

دالر رسید.

Wednesdayچهارشنبه

با مشخص شدن نتایج جلسه دو روزه فدرال رزرو و علی رغم افزایش تقاضا برای طال به دلیل 
افزایش تنش های سیاس�ی بهای طال در روز پنج ش�نبه با کاهش اندک 0/11 درصدی مواجه و 

در 1259/15 دالر معامله شد

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

توافق اولیه  اعضای اوپک و 
غیراوپک برای تمدید یک 
دوره دیگر ثبات تولید و 

همچنین اعالم خبر کاهش 
300 هزار بشکه ای از سوی 

روسیه 

اعالم کاهش تولید 
نفت عربستان از 

ماه اوت

انتشار آمار اداره انرژی 
امریکا در خصوص 

کاهش ذخایر این کشور

با انتظار کاهش ذخایر 
نفت امریکا و نیز وجود 
شواهدی مبنی بر اینکه 
روند افزایش تولید نفت 
شیل کندتر شده است

نگرانی معامله گران نفت 
از احتمال مختل شدن 

عرضه نفت از سوی 
ونزوئال 
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شاخص مدیران خرید صنعتی در امریکا در ماه جوالی

شاخص ماهانه قیمت مسکن در امریکا در ماه ژوئن - درصد
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