
ادامه افزایش در قیمت کامودیتی ها و اعالم گزارش عملکرد میان دوره ای شرکت ها موجب افزایش اغلب 
ش��اخص های بازارهای س��هام به ویژه در اروپا و امریکا شد. این درحالی است که تنش های سیاسی و تداوم 
ضعف دالر در مقابل سایر ارزهای معتبر سردرگمی سرمایه گذاران در بازارهای نظیر نفت و طال گردیده است.

جهان در هفته ای که گذشت...
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معامالت بازارهای س�هام در قاره آسیا با صعود شاخص ها همراه شد و 
ش�اخص KOSPI در بورس س�ئول با 84/0 درصد، بیشترین رشد را 
به نام خود ثبت کرد. تثبیت نرخ بهره بر روی 5/1 درصد از س�وی رزرو 
بانک اس�ترالیا، صعود قیمت س�هام ژاپن ایرالی�ن و هوندا و همچنین 
ن�زول ارزش ش�رکت های س�ونی و پاناس�ونیک از مهم ترین تحوالت 
معامالت بورس های آسیایی بود. سودآوری مطلوب شرکت ها، در نیمه 
نخست سال موجب شد ش�اخص های سهام اروپایی نیز روزی سراسر 
س�بز رن�گ را تجربه کنند. در معامالت روز جاری، گ�روه نفت و گاز با 
بیش از 1 درصد رش�د، بهترین عملکرد را داش�ت. در این گروه سهام 

ش�رکت بریتیش پترولیوم با 6/2 درصد رشد مواجه شد. سهام شرکت 
مهندس�ی هواپیمایی رولز رویس نیز با جهش 10 درصدی مواجه ش�د. 
در میان ش�اخص ها بیش�ترین صعود از آن ش�اخص DAX در بورس 

فرانکفورت با 1/1 درصد بود.
نخستین روز آگوست، برای بازارهای امریکایی نیز روزی صعودی بود؛ 
به گون�ه ای که ش�اخص داوجونز با 33/0 درصد رش�د در آس�تانه فتح 
رک�ورد 22 هزار واحد قرار گرفت. این ش�اخص در ماه جوالی به لطف 
افزایش ارزش ش�رکت بوئینگ، 54/2 درصد رشد را تجربه کرده که از 

ماه فوریه تاکنون بی نظیر است.

به
شن

سه 

گزارش ه�ای مال�ی متن�وع ش�رکت ها، موج�ب تغیی�رات مختلف در 
ش�اخص های صنایع و بازارهای آسیایی شد که در این زمینه می توان به 
افزایش ارزش بازار خودروسازانی چون تویوتا، مزدا و سوزوکی در ژاپن 
اشاره کرد. در این روز نماگرهای بازارهای سهام در ژاپن، استرالیا و چین 

منفی و در کره جنوبی و هنگ کنگ مثبت بودند.
بازارهای س�هام در قاره س�بز، این هفته را با افزایش شاخص ها به پایان 
بردند. گروه مواد غذایی و آشامیدنی بهترین عملکرد را در میان گروه ها 
داش�ت و گروه بیمه که به دلیل صورت های مالی نه چندان مناسب منفی 
شده بود، توانست عملکرد خود را جبران کند. در عین حال، گروه معدنی 

نتوانست عملکرد عالی خود در آغاز معامالت را تا پایان ادامه دهد.
در امریکا نیز به دلیل اعالم آمار بهتر از انتظار در مورد بیکاری، شاخص ها 
روزی مثبت را پش�ت سر گذاش�تند. در این روز شاخص داوجونز با 3/0 
درصد افزایش، بیش�ترین رشد را داش�ت و برای هشتمین روز متوالی 
افزایش یافت. گروه بانکداری نیز در سایه افزایش ارزش قابل توجه بانک 
گلدمن س�اچ، بهترین عملکرد را در میان گروه ها داشت. جهش قیمتی 
اوراق خزان�ه امریکا نیز از مهم ترین خبره�ای روز جمعه بود به گونه ای 
که اوراق 10س�اله با 2/2 درصد و اوراق کوتاه مدت 2ساله با 35/1 درصد 

افزایش مواجه شدند.

عه
جم

علی رغم افزایش تنش ها در ش�به جزیره کره، اغلب بازارهای سهام در 
قاره آس�یا این هفته را با افزایش مقدار شاخص آغاز کردند. اعالم کمتر 
از انتظار ش�اخص مدیران خرید صنعتی و خدمات کش�ور چین، یکی از 
مهم ترین خبرهای این روز بود. ارزش دالر نیز در مقابل ارزهای آسیایی 

رشد کرد. در میان شاخص ها، تنها شاخص نیکی ژاپن تنزل داشت.
اما در اروپا تمام شاخص های عمده در اعدادی پایین تر از روز قبل بسته 
ش�دند. به دلیل اعالم ش�کایت آلمان از خودروسازان، این گروه بدترین 
عملکرد را در میان س�ایر گروه ها داش�ت. از سوی دیگر گروه بانکداری 

به علت اعالم عملکرد بهتر از انتظار در سه ماهه دوم رشد داشت. در این 
روز همچنین اعالم ش�د که تورم در منطقه یورو در سه ماهه دوم از 2/1 

به 3/1 درصد افزایش داشته است.
معامالت س�هام در وال اس�تریت نیز با رکوردش�کنی دوب�اره داوجونز 
همراه بود. دو شرکت گلدمن ساچ و بوئینگ نقش عمده ای در رشد این 
ش�اخص ایفا کردند. این درحالی اس�ت که دو شاخص عمده دیگر بازار 
س�هام امریکا به دلی�ل معامالت ضعیف گروه فن�اوری اطالعات، با نزول 

همراه بودند.

به
شن

دو

 برخی از بازارهای سهام در منطقه آسیا صعودی و برخی دیگر نزولی بودند. 
منفی ترین عملکرد به ش�اخص ACX200 کش�ور استرالیا مربوط می شد 
که تحت تأثیر ن�زول گروه های نفت و گاز، مواد و تأمین مالی قرار داش�ت. 
از س�وی دیگر آمار اعالم شده درخصوص شرکت اپل موجب شد تا قیمت 
س�هام تأمین کنندگان قطعات این ش�رکت در منطقه شرق آسیا، از جمله 

زیرمجموعه های شرکت ال جی، با رشد قابل توجهی مواجه شوند.
در اروپا ش�اخص ها در س�رازیری نزول قرار گرفتند و گروه منابع معدنی و 
بانک ها ضعیف ترین گروه در معامالت این روز بودند، به گونه ای که شرکت 

معدنی ریوتینتو 8/2 درصد، سوس�ایت ژنرال 4 درصد و کامرژبانک با 6/1 
درصد تنزل مواجه ش�دند. شاخص IBEX در کشور اسپانیا با 69/0 درصد 
کاهش، منفی ترین ش�اخص اروپایی بود. در وا ل اس�تریت، افزایش 73/4 
درصدی سهام قیمت اپل موجب شد شاخص داوجونز رکورد 22 هزار واحد 
را پشت سرگذارد که افزایش قیمت شرکت های مؤثر در این شاخص نظیر 
اپل، بوئینگ و مک دونالد موجب رش�د قابل توجه این شاخص در روزهای 
اخیر ش�د. صعود خیره کننده 22/1 درصدی شاخص S&P500 و افت 29/0 
درصدی شاخص نزدک از دیگر تحوالت مهم بازارهای سهام در امریکا بود.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

22,0930/301/202/86امریکا )داوجونز(

0/363/26-6,3520/18امریکا )نزدک(

7,5120/491/951/96لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,5071/181/140/83اروپا  )یورواستاک 50(

0/64-0/04-0/38-19,952آسیا )نیکی 225(

بازارهای س�هام در شرق آسیا جلس�ه معامالتی خود را در مدار سقوط 
پش�ت سر گذاشتند. ش�اخص KOSPI در بورس سئول با 68/1 درصد 
نزول، بیشترین افت را در بین شاخص ها به نام خود ثبت کرد. در این روز 
شاخص مدیران خرید بخش خدمات چین برای ماه جوالی، معادل 5/51 

واحد اعالم شد که نسبت به ماه ژوئن 1/0 درصد کاهش نشان می دهد.
در اروپ�ا اغل�ب بازارهای س�هام کار خود را با افزای�ش ارزش به پایان 
بردن�د. در ای�ن میان ش�اخص FTSE در بورس لندن ب�ا 85/0 درصد 
افزای�ش، بیش�ترین صع�ود را داش�ت که انتش�ار خبرهای�ی مبنی بر 
عدم تغییر نرخ بهره از س�وی بانک مرکزی این کشور، مهم ترین دلیل 

این صعود به ش�مار می رود. در میان شرکت ها نیز افزایش ارزش سهام 
ش�رکت آدیداس به علت اعالم رشد فروش در چین و آمریکای شمالی 

از مهم ترین خبرها بود.
شاخص های بازارهای س�هام در وال استریت علی رغم صعود در ساعات 
اولیه معامالت، پس از افزایش تنش های امریکا و روس�یه با نزول مواجه 
شدند و در این بین تنها داوجونز توانست در پایان معامالت مثبت بسته 
ش�ود و رکورد صعودی خود را حفظ نماید. اعالم عملکرد کمتر از انتظار 
ش�رکت تس�ال، موجب شد ارزش سهام این ش�رکت بیش از 6 درصد با 

افت مواجه شود.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/870/133/64-1/176یورو به دالر

0/710/80-0/76-1/304پوند به دالر

2/29-0/580/00-110/66دالر به ین

0/9730/450/420/92دالر به فرانک سوئیس

1/613/39-1/14-0/786دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/86-1/62-0/29-1,911آلومینیوم

2/880/280/510/28مس

0/132/281/14-2,342سرب

1/212/159/24-10,210نیکل

0/680/911/79-20,510قلع

2,8120/720/140/25روی

312,50/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

4/34-2/28-0/54-1,336,700آلومینیوم

5/22-0/89-0/56-299,425مس

6/48-1/97-0/33-151,425سرب

0/800/76-0/08-373,086نیکل

1,8000/000/007/14قلع

7/27-0/81-0/09-264,150روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/852/59-0/77-1,258/88طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/843/51-0/77-1,264/60نیویورک 

16/230/791/150/42نقره

0/103/285/44-959/50پالتینیوم

0/850/004/40-877پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR71/220/665/3715/06 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

0/269/86-49/581/12نفت خام پایه امریکا

0/199/69-52/420/79برنت

0/140/03-1/24-35,000نفت خام توکیو

50/241/431/586/51نفت خام اوپک

2/32-5/68-0/93-2/774گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/810/6210/41-488گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( 164/860/590/5411/50نفت کوره

1/789/58-164/630/88بنزین

1/36-0/880/02-49,500نفت سفید

محصوالت کشاورزی

15/69-5/48-0/44-454/63گندم

4/07-2/14-366/230/96ذرت

2/32-4/71-953/640/18سویا

11/79-1/96-500/300/54کلزا

5/36-0/781/10-70/99پنبه

1/603/06-1/19-14/14شکر

  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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معامالت در این روز با نوسان های محدود پیرامون همان قیمت نهایی پنج شنبه آغاز و ادامه 
یافت تا ساعت پنج بعدازظهر انتشار گزارش اشتغال زایی اقتصاد امریکا در ماه پیشین میالدی 
باع�ث جهش ارزش دالر و س�قوط قیمت فلز زرد گردید. بدین ترتی�ب هر اونس طال با 0/77 

درصد کاهش در ایستگاه 1258/88 دالر ایستاد.

ه�ر اونس طال برای تحویل فوری در حالی ک�ه اوایل معامالت تا 1270/98 دالر صعود کرده 
بود تغییر چندانی نداشت و 1269/44 دالر ایستاد. در این روز تضعیف دالر امریکا و جنجال 
سیاس�ی بیشتر در واشنگتن و پیشرفت کره ش�مالی در موشک های بالستیک، به حمایت از 

قیمت طال کمک کرده و از ریزش قیمت ها جلوگیری کرد.

Mondayدوشنبه

افزایش تنش امریکا با کش�ورهای کره ش�مالی، روسیه و ایران، پایین ماندن ارزش دالر و 
همچنین، اعالم کمتر از حد انتظار آمار اقتصادی در بس�یاری از نقاط جهان موجب ش�ده 
اس�ت تا قیمت طال در قیمت ها همچنان میل به افزایش داشته اما از سوی دیگر فروش در 

صندوق های س�رمایه  گذاری تحت پش�توانه طال مانع از افزایش قیمت ها می ش�وند.

Tuesdayسه شنبه

انتش�ار گزارش هایی مبنی بر کاهش تقاضای طال در نیمه نخس�ت س�ال 2017 به پایین ترین 
س�طح در هشت سال گذشته موجب شد تا قیمت این فلز به روند نزولی کم شیب خود ادامه 
دهد. در این روز بهای هر اونس 0/17 درصد افت داش�ت که کاهش حدود دو دالری را نس�بت 

به قیمت روز سه شنبه نشان می دهد.

Wednesdayچهارشنبه

درحالی که در آس�تانه انتشار گزارش ماهانه بازار کار امریکا و ادامه آشفتگی سیاسی در این 
کش�ور، ارزش دالر کاهش یافته و به نزدیکی پایین ترین رقم چند ماه گذش�ته رسیده است، 
قیم�ت طال پ�س از چند رو افت نامحس�وس، افزایش ناچیز 0/15 درص�دی را تجربه کرد و به 

1268/6 دالر برای هر اونس رسید. 

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

احتمال اعمال تحریم از 
سوی دولت امریکا علیه 

بخش نفت ونزوئال 

افزایش میزان ذخایر 
نفت خام امریکا و 

عرضه باالی نفت اوپک

اعالم افزایش 
تولید نفت امریکا 

و اوپک در ماه 
جوالی

اعالم نیجریه مبنی 
بر محدودیت تولید 
این کشور به 1/8 

میلیون بشکه در روز و 
همچنین و اعالم کاهش 

تولید نفت روسیه

انتشار آمار اشتغال 
و همچینی کاهش 

دکل های فعال حفاری 
نفت و گاز در امریکا 

رویداد
نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا در ماه ژوئن - درصد

نرخ بیکاری در آلمان در ماه جوالی - درصد
تغییرات در تولید ناخالص داخلی انحادیه اروپا در سه ماهه دوم - درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا – میلیون بشکه
شاخص مدیران خرید در بخش خدمات در اتحادیه اروپا در ماه جوالی

نرخ بیکاری در آمریکا در ماه جوالی - درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
9/1
5/7
0/6

-1/527
55/4
4/3

پیش بینی
9/2
5/7
0/6

-2/597
55/4
4/3

قبلی
9/2
5/7
0/5

-7/208
55/4
4/4

تقویم اقتصادی )9 تا 15 مرداد 96 - 31 جوالی تا 6 آگوست 2017(


