
افزای��ش تنش ها می��ان امریکا و کره ش��مالی مؤثرترین عامل ب��ر روی بازارهای جهانی در ای��ن هفته بود. 
گرایش س��رمایه گذاران به سمت دارایی های امن همچون طال و برخی ارزها نظیر ین و فرانک، تقاضا برای 
این دارایی ها را افزایش داده و موجب س��قوط بازارهای س��هام ش��د. از سوی دیگر تداوم در کاهش ارزش 
دالر موج��ب ش��د تا نف��ت و فلزات اساس��ی در بازارهای جهانی همچن��ان در قیمت ها باالیی معامله ش��وند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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حاص�ل جلس�ه معامالتی در این روز ب�رای برخ�ی از بازارهای منطقه 
ش�رق آسیا مثبت و برای برخی منفی بود. اعالم افزایش 7/2 درصدی 
در ص�ادرات و 11 درص�دی در واردات چین در ماه ج�والی مهم ترین 
تحول اقتصادی در بازارهای آس�یایی بود. شاخص های بازارهای سهام 
در هنک کنگ و اس�ترالیا به ترتی�ب بهترین و بدترین عملکردها را به 

خود اختصاص دادند.
شاخص های اروپایی نیز بدون توجه به انتشار اطالعات تجاری ضعیف تر 

از انتظار برای کشورهای آلمان و فرانسه، به روند افزایشی روز گذشته 
خود ادامه دادند. ضعیف ترین عملکرد در جلس�ه معامالتی این روز از 

آن گروه گردشگری و اوقات فراغت و همچنین لوازم خانگی بود.
افزایش تنش ها میان امریکا و کره ش�مالی موجب ش�د تا شاخص های 
س�هام در وال استریت علی رغم افزایش در س�اعات اولیه معامالت در 
اع�داد منفی ب�ه کار خود پایان دهند. این اولین ن�زول داوجونز پس از 

حدود دو هفته صعود متوالی به حساب می آید.

به
شن

سه 

تهدید کره ش�مالی مبنی هدف قرار دادن جزیره گوام به ریزش ش�دید 
شاخص بازارهای شرق آسیا برای سومین روز متوالی منجر شد. شاخص 
HSI در ب�ورس هنک کن�گ با 2/04  درص�د و KOSPI در کره جنوبی 
ب�ا 1/69 درصد منفی تری�ن بازارهای منطقه بودند. این در حالی اس�ت 
که ش�اخص نیکی ژاپن به دلیل تعطیلی رس�می در این کشور از سقوط 

احتمالی رهایی یافت.
تنش های سیاسی جهانی، دامن بازارهای اروپایی را نیز گرفته به گونه ای 

که ش�اخص های این منطقه منفی ترین هفته را در س�ال 2017 پشت سر 
گذاش�تند. بورس مادرید ب�ا 1/6 درصد و گروه های نف�ت و گاز، فناوری 
اطالعات و منابع معدنی هر یک با بیش از 2/5 درصد افت، بدترین عملکرد 
را در میان سایرین به ثبت رساندند. بر خالف آسیا و اروپا، معامالت سهام 
در امریکا به دلیل ش�نیدن زمزمه هایی از آرام تر شدن اوضاع سیاسی در 
روزهای آینده، با آرامش بیش�تری دنبال ش�د. ش�اخص نزدک با 0/64 

درصد بیشترین رشد را در بین شخص های سه گانه داشت.

عه
جم

بازارهای س�هام در منطقه ش�رق آسیا در نخس�تین روز هفته با اقبال 
س�هامداران مواجه ش�دند. اعالم آمار اش�تغال در ای�االت متحده در 
روز جمع�ه و اعم�ال تحریم ها ضد کره ش�مالی از مهم ترین عوامل این 
موضوع به ش�مار می رود. در این میان شاخصASX200  در استرالیا  با 
0/93 درصد، بیش�ترین صعود را به خود اختصاص داد. گروه های مواد 
معدنی، انرژی و تأمین مالی بیش�ترین نقش را افزایش ش�اخص در این 

کشور داشتند.
در اروپا هم اغلب شاخص ها روندی افزایشی را طی کردند. سردمدار 
ای�ن حرکت مثبت در این روز گروه منای�ع معدنی بود. به گونه ای که 

ش�رکت آرسلومیتال 4 درصد و ش�رکت های آنجلو امریکن، بی اچ پی 
  DAX بیلتون و ریوتینتو هر کدام 2 درصد رش�د داش�تند. ش�اخص
در ب�ورس فرانکفورت تنها ب�ورس منفی در میان ش�اخص های مهم 

اروپایی بود.
ش�اخص ها در وال اس�تریت نی�ز تحت تأثیر انتش�ار آمار اش�تغال ماه 
گذش�ته امریکا، روزی سراس�ر صعودی را ثبت کردن�د. بدین ترتیب 
ش�اخص داوجونز توانست به رشد بی وقفه خود ادامه دهد. شرکت های 
بوئینگ و گلدمن س�اچ همچون روزهای گذشته عامل اصلی رشد این 

شاخص بودند.
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دو

افزای�ش تنش در ش�به جزیره کره موجب س�قوط ش�اخص ها در اغلب 
بازارهای س�هام در منطقه ش�رق آس�یا ش�د. به گونه ای که در ژاپن و 
کره جنوبی ش�اخص های بازار س�هام به ترتیب با افت 1/2 و 1/1 درصدی 
مواجه ش�دند. اعالم افزایش ش�اخص تورم مصرف کنندگان در چین در 

ماه جوالی نیز از مهم  ترین اخبار تأثیرگذار بر بازارهای این منطقه بود.
افزایش ریسک های سیاسی در سطح جهان موجب شد تا نماگرهای سهام 
اروپایی نیز به رنگ س�رخ درآیند. کاهش 1/4درصدی شاخص CAC در 
ب�ورس پاریس یکی از نمونه های بارز این ری�زش بود. در این کاهش 3/5 

درص�دی ارزش س�هام دویچه بان�ک و کامرز بانک باعث چش�مگیر در 
ش�اخص گروه بانکداری ش�د. صنع�ت محصوالت ش�یمیایی نیز یکی از 

ضعیف ترین عملکردهای خود در هفته های اخیر را به ثبت رساند.
تنش بین امریکا و کره ش�مالی موجب شد بازارهای سهام برای دومین 
روز پیای�ی ب�ا کاهش همراه ش�وند. ش�اخص ن�زدک ب�ا 0/28 درصد، 
بیش�ترین نزول را در میان ش�اخص های سه گانه داش�ت. در این میان 
اس�ناد خزانه دولتی 10 س�اله امریکا نیز با افت ش�دید مواجه شد و به 

پایین ترین سطح از ماه ژوئن تاکنون رسید.

به
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

1/061/51-21,8580/07امریکا )داوجونز(

0/07-1/50-6,2570/64امریکا )نزدک(

1/44-2/69-1/08-7,310لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3/10-2/88-0/79-3,406اروپا  )یورواستاک 50(

2/31-1/50-0/05-19,730آسیا )نیکی 225(

روند نزولی شاخص ها، در شرق آسیا به دلیل تداوم بحران در شبه جزیره 
ک�ره همچن�ان ادامه دارد. ش�اخص ب�ورس هنک کنگ ب�ا 1/13 درصد 
بیش�ترین افت را به ن�ام خود ثبت کرد. از س�وی دیگ�ر دارایی هایی با 
قدرت خفظ ارزش نظیر اونس طال، ین ژاپن و فرانک س�ویس با تقاضای 

چشمگیری مواجه شد.
افزایش نگرانی ها از بحران های سیاسی جهان تأثیر خود را در بازارهای 
اروپایی نیز به ش�کل سقوط شاخص ها نمایان کرد. شاخص بورس لندن 
در آستانه اعالم آمار ضعیف تر از انتظار اقتصادی با 1/44 درصد کاهش، 
ضعیف تری�ن عملک�رد در میان بورس های اروپایی را به ثبت رس�اند که 

بیشترین کاهش در 4 ماهه اخیر به حساب می آید. در بین شرکت ها نیز 
کاهش 9 درصدی ارزش سهام کوکاکوال هلنیک قابل توجه بود.

بازار وال استریت نیز تحت تأثیر افزایش تنش ها بین امریکا و کره شمالی 
با ریزش شدید ش�اخص ها همراه بود. شاخص داوجونز که هفته گذشته 
رکورده�ای جدی�د را ثبت کرده بود، با نزول 0/93 رصدی مواجه ش�د و 
به کمتر از 22 هزار واحد بازگش�ت. این کاهش بیش�ترین افت از ماه می 
تاکنون به حساب می آید. شاخص S&P500 با 1/45 و نزدک با 2/13 درصد 
س�قوط عملکردی بدتر از داوجونز داشتند. گروه های فناوری اطالعات و 

تأمین مالی ضعیف ترین عملکرد را در معامالت این روز داشتند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/061/51-21,8580/07یورو به دالر

0/07-1/50-6,2570/64پوند به دالر

1/44-2/69-1/08-7,310دالر به ین

3/10-2/88-0/79-3,406دالر به فرانک سوئیس

2/31-1/50-0/05-19,730دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2,0430/276/607/50آلومینیوم

2/910/281/018/85مس

2,3450/000/012/65سرب

10,9380/005/8320/37نیکل

1/672/68-0/10-20,305قلع

1/413/742/69-2,897روی

312/50/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

7/08-3/19-0/67-1,294,075آلومینیوم

9/57-3/80-288,050895/85مس

3/81-0/050/76-152,575سرب

0/56-0/040/35-374,382نیکل

1,8000/000/007/14قلع

5/11-1/68-0/54-259,700روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,289/310/222/425/64طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,294/000/302/326/14نیویورک 

17/070/791/150/42نقره

0/480/98-985/000/71پالتینیوم

0/451/773/36-893پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR69/94-4/52-1/8010/72 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

1,537/32-48/820/47نفت خام پایه امریکا

0/619/13-52/10/39برنت

35,4601/141/313/59نفت خام توکیو

50/70/441/4813/19نفت خام اوپک

0/07-0/077/53-2/983گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/1310/35-0/82-483گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

65/7-0/608/90

 )USD/t( 0/8510/92-163/460/20نفت کوره

2/026/06-161/300/64بنزین

0/04-49,9500/730/42نفت سفید

محصوالت کشاورزی

16/19-3/71-0/45-437/89گندم

3/90-1/35-361/561/12ذرت

7/81-1/25-937/370/42سویا

10/44-506/900/141/32کلزا

2/471/63-0/03-69/24پنبه

2/15-6/65-0/30-13/20شکر

  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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طال در پایان مبادالت این هفته با بیش�ترین افزایش در 4 ماه اخیر روبرو ش�ده و به باالترین 
س�طح در 2 ماه گذش�ته رسیده است. تداوم تنش سیاس�ی در شبه جزیره کره موجب شد تا 

قیمت نفت برای سومین روز متوالی صعود کرده و خود را به قیمت 1,289/31 دالر برساند.

قیمت طال که روز جمعه با کاهش حدود 10 دالری، به پایین ترین قیمت در دو هفته گذشته 
س�قوط ک�رده بود، معام�الت نخس�تین روز هفته خود را تحت تأثیر فش�ارها ب�دون تغییر 
محس�وس به پایان رس�اند. ه�ر اونس طال برای تحوی�ل فوری در معام�الت روز جاری بازار 

سنگاپور 0/08 درصد کاهش یافت و به 1,257/85 دالر رسید.

Mondayدوشنبه

در این روز همزمان با کاهش جزئی ارزش دالر، قیمت طال روندی افزایشی به خود گرفت. 
ه�ر چند معامالت با نوس�انات زیادی همراه بود اما در پای�ان بهای هر اونس در 1,260/96 

دالر تثبیت ش�د که نس�بت به قیمت روز قبل 0/25 درصد افزایش را نش�ان می دهد.

Tuesdayسه شنبه

به دنبال واکنش کره شمالی به هشدار دونالد ترامپ و تهدید حمله به جزیره گوام، قیمت طال 
در معامالت امروز با جهش چشمگیری همراه بود به گونه ای که با حدود 17 دالر افزایش معادل 

1/3 درصد به 1,277/3 دالر به ازای هر اونس رسید.

Wednesdayچهارشنبه

قیمت طال به جهش قیمتی خود که از روز گذش�ته آغاز ش�ده بود ادامه داد که نتیجه تقاضا 
برای خرید دارایی امن در واکنش به تش�دید تنش میان امریکا و کره ش�مالی بود. در این روز 

بهای هر اونس با رشد 0/72 درصدی در ایستگاه 1,286/53 دالری ایستاد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش تولید نفت لیبی 
از بزرگترین میدان نفتی 

این کشور 

کاهش قیمت علی رغم 
اعالم کاهش بیش از 

حد انتظار ذخایر نفت 
در امریکا

افزایش تولید ماهانه 
اوپک و کاهش سطح 

پایبندی این سازمان به 
توافق کاهش تولید

افزایش تنش های 
سیاسی میان امریکا و 
کره شمالی و همچنین 
تداوم در کاهش ارزش 

دالر 
اظهارات مقامات نفت 

عربستان درباره احتمال 
کاهش بیشتر تولید یا 
گسترش مدت زمان 

کاهش تولید و همچنین 
دورنمای رشد تقاضای 

جهانی

رویداد
تغییرات در تولیدات صنعتی آلمان در ماه ژوئن- درصد

نرخ بیکاری در کره جنوبی در ماه جوالی- درصد
شاخص قیمت مصرف کنندگان در چین در ماه جوالی- درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا– میلیون بشکه
شاخص قیمت تولیدکنندگان در امریکا در ماه جوالی- درصد

شاخص قیمت مصرف کنندگان در امریکا در ماه جوالی- درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
-1/1
3/6
0/1

-6/451
-0/1
0/1

پیش بینی
0/2
3/8
0/2

-2/720
0/1
0/2

قبلی
1/2
3/8
-0/2

-1/527
0/1
0

تقویم اقتصادی )16 تا 22 مرداد 96 - 7 تا 13 آگوست 2017(


