
افزای��ش ریس��ک های سیاس��ی در پ��ی تحوالت��ی همچ��ون ح��وادث بندر بارس��لون، تن��ش بی��ن امریکا و 
کره  ش��مالی و حواش��ی انح��ال کمیته ه��ای اقتصادی و سیاس��ی در امریکا باع��ث باال بودن تقاض��ا در بازار 
ط��ا ش��ده اس��ت. نوس��انات ش��دید در ارزش دالر، قیم��ت نف��ت و ش��اخص بازاره��ای س��هام و همچنین 
افزای��ش قیم��ت فل��زات جهان��ی به وی��ژه روی، از مهم تری��ن تح��والت ای��ن هفت��ه بازارهای جهان��ی بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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معامالت بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا با افزایش شاخص ها همراه 
ش�د. ش�اخص نیکی در بورس ژاپن با 1/11 درصد رش�د، در میان دیگر 
شاخص ها بیشترین رش�د را داشته و ریزش روز گذشته خود را جبران 
کرد. در معامالت این بورس، ارزش س�هام ش�رکت فوجی فیلم به دنبال 
اعالم عملکردش در س�ه ماهه دوم، 7/69 درصد رشد کرد. قیمت سهام 
توشیبا نیز 3/83 درصد با افزایش مواجه شد. کاهش ارزش ین در مقابل 

دالر امریکا یکی از مهم ترین دالیل این صعود به شمار می رود.
بورس ه�ای اروپای�ی نیز به روند مثبت روز گذش�ته خ�ود ادامه دادند. 
نگرانی ها در مورد کاهش قیمت جهانی نفت موجب ش�د ش�اخص گروه 

نفت و گاز بر خالف س�ایر ش�اخص ها نزولی باشد. در این میان، افزایش 
بیش از 8 درصدی ارزش س�هام ش�رکت خودروسازی فیات کرایسلر و 
همچنین رشد 4/7 درصدی در ارزش بازار شرکت هواپیمایی لوفت هانزا 

از دیگر تحوالت مهم بازارهای سهام اروپا بود.
اما در امریکا ش�اخص ها روزی آرام و کم فروغ را پش�ت سر گذاشتند. 
در این بین تنها ش�اخص داوجونز توانست در اعدادی باالتر از روز قبل 
بس�ته شود. به دنبال انتش�ار اطالعات اقتصادی فراتر از انتظار در مورد 
این کش�ور و افزایش قیمت اس�ناد خزانه، گروه بانکداری نیز با افزایش 

ارزش مواجه شد.

به
شن
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بازارهای آسیایی متأثر از تحوالت روز پنج شنبه اروپا و امریکا، معامالت 
خود را در اعدادی منفی به پایان رساندند. شاخص نیکی در بورس توکیو 
با افت 1/18 درصدی، منفی ترین شاخص در این منطقه بود. کاهش 3/81 
درصدی ارزش سهام شرکت لنوو به دلیل عملکرد نامطلوب در سه ماهه 

دوم، از مهم ترین تحوالت شرق آسیا در حوزه شرکت هاست.
در اروپا نیز شاخص های بازارهای سهام به دلیل ناامنی های اخیر به ویژه 
حمالت تروریستی در بندر بارسلون اسپانیا، با سقوط همراه بود. اگرچه 

همه صنایع در این س�قوط تأثیرگذار بودند، اما گروه گردشگری با 1/46 
درصد کاهش، تأثیر بیشتری از این رویداد پذیرفت.

در وال اس�تریت نی�ز ش�اخص ها روز پایانی هفته را همچ�ون بازارهای 
آس�یا و اروپا در س�رازیری س�قوط به پایان بردند. ادامه بحران انحالل 
کمیته های تجاری و اقتصادی، مهم ترین دلیل این افت به ش�مار می رود. 
ش�اخص داوجونز با 0/35 درصد نزول، ضعیف ترین عملکرد را در میان 

شاخص های سه گانه بازار امریکا داشت.

عه
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در آس�یا به جز شاخص نیکی ژاپن، سایر شاخص ها نخستین روز هفته 
را با افزایش آغاز کردند. این عملکرد حاصل کاهش تنش ها در منطقه، 
اعالم فراتر از حد انتظار تولید ناخالص داخلی ژاپن برای سه ماهه دوم 
و انتش�ار آمار اقتصادی ناامیدکننده از س�وی دولت چین بود. در این 
روز ش�اخص HSI در بورس هنگ کنگ با 1/36 درصد رش�د، بهترین 

عملکرد را داشت.
ش�اخص های اروپایی نیز پس از سقوط ش�دید در هفته گذشته، وارد 
مدار صعود ش�دند. ش�اخص IBEX در بورس مادری�د با 1/73 درصد 

افزای�ش و گروه بانکداری با 1/4 درصد رش�د عملکرد بهتری در میان 
سایرین داشتند. در این میان افزایش 8/15 درصدی قیمت سهام گروه 

خودرو سازی فیات ایتالیا از نکات قابل توجه بود.
به دنب�ال فروک�ش کردن تنش ه�ا بین امری�کا و کره ش�مالی، در وال 
اس�تریت نیز بازارهای س�هام معامالت خود را طوفان�ی آغاز کردند و 
بهترین عملکرد تابستانه خود را به ثبت رساندند. در این میان شاخص 
نزدک با رش�د 1/34 درصدی زیر س�ایه معامالت س�هام شرکت هایی 

نظیر تسال، آمازون و فیس بوک بهترین عملکرد را داشت.

به
شن

دو

معامالت در بازارهای آس�یایی با کاهش شاخص ها در توکیو و شانگهای 
و افزایش نماگرها در س�ایر بورس ها هم�راه بود. اعالم گزارش های مالی 
می�ان دوره ای و همچنی�ن افزای�ش ارزش دالر و برخی فلزات اساس�ی 
مؤثرتری�ن عوامل بر معامالت ای�ن روز بودند. ش�اخص HSI دربورس 

هنگ کنگ با 0/86 درصد بیشترین افزایش را به نام خود ثبت کرد.
در اروپا نیز شاخص ها در ساعات پایانی معامالت روندی صعودی به خود 
گرفتند. گروه منابع معدنی و نفت و گاز بهترین عملکرد را میان س�ایر 
گروه ها به نام خود ثبت کردند. ش�اخص بورس های فرانکفورت و پاریس 

هر یک با 0/71 درصد بیش�ترین رش�د را در بین ش�اخص های اروپایی 
داشتند.

بازارهای سهام در امریکا ساعات ابتدایی معامالت را با صعود چشمگیر 
آغ�از کردند، اما در ادامه ب�ا نزول مواجه ش�دند و در نهایت در ارقامی 
باالتر از روز گذش�ته بس�ته ش�دند. گروه فل�زات و فن�اوری اطالعات 
بیش�ترین رش�د را در میان گروه ها به نام خود ثبت کرد و نزدک با 0/19 
درصد، به لطف افزایش ارزش شرکت اپل صعودی ترین شاخص در میان 

شاخص های سه گانه بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/840/16-0/35-21/675امریکا )داوجونز(

2/64-0/64-0/09-6/217امریکا )نزدک(

1/44-0/860/19-7/324لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/55-0/461/17-3/446اروپا  )یورواستاک 50(

2/75-0/34-1/18-19/470آسیا )نیکی 225(

بازارهای س�هام در منطقه ش�رق آس�یا همچون روز قب�ل روندهایی 
متف�اوت از یکدیگ�ر را طی کردن�د. به گونه ای ک�ه بورس های توکیو 
و ش�انگهای مثب�ت و س�ایر بورس ه�ا منف�ی بودند. افزای�ش مجدد 
تنش ه�ای سیاس�ی و توق�ف روند رش�دی دالر مهم تری�ن تحوالت 
بازارهای ای�ن منطقه ب�ود. صنایعی نظیر فلزات اساس�ی، صعودی و 

گروه هایی همچون ارتباطات و خدمات، نزولی بودند.
در پ�ی احتمال تغییرات در سیاس�ت های ارزی بان�ک مرکزی اروپا، 
شاخص های بازار سهام در این قاره در سرازیری سقوط قرار گرفتند. 
تحوالت سیاسی در ایاالت متحده نیز در این کاهش مزید بر علت شد. 
ش�اخص IBEX در بورس اس�پانیا با 0/95 درصد منفی ترین شاخص 

اروپای�ی ب�ود و گ�روه بانکداری نیز ب�ا 1/5 درصد اف�ت ضعیف ترین 
عملکرد را در میان گروه ها داشت.

ش�اخص های ب�ورس امری�کا در واکن�ش ب�ه خ�روج مدی�ران عامل 
ش�رکت های ب�زرگ از کمیته ه�ای اقتص�ادی ترام�پ در اعتراض به 
سیاس�ت های وی، با ریزش ش�دید همراه ش�دند. اگرچه کاخ سفید 
اعالم کرده که این خبر ش�ایعه اس�ت، اما این تکذی�ب با بی توجهی 
بازارها مواجه ش�ده اس�ت. ش�اخص نزدک با ری�زش 1/94 درصدی 
س�ومین سقوط بزرگ خود در س�ال 2017 را تجربه کرد. شاخص های 
داوجون�ز و S&P500 نی�ز به ترتی�ب 1/24 و 1/54 درص�د کاهش را 

به ثبت رساندند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

55/002/10-1/1750/28یورو به دالر

1/26-1/22-0/08-1/29پوند به دالر

2/60-0/11-0/48-109/04دالر به ین

0/9640/220/320/99دالر به فرانک سوئیس

0/43-0/7910/390/33دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/671/236/78-2,062آلومینیوم

2,940/000/818/68مس

2,3900/001/916/44سرب

2/459/63-10,6710/00نیکل

0/621/00-20,2000/87قلع

3,1242/026/3311/81روی

312/50/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

6/25-0/82-0/22-1,283,525آلومینیوم

10/82-4/25-1/15-275,800مس

5/04-2/46-0/27-148,825سرب

0/092/892/61-385,194نیکل

1,8000/000/007/14قلع

8/30-4/24-0/80-248,700روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/193/43-0/06-1,291/60طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/403/45-0/31-1,284/13نیویورک 

170/791/150/42نقره

0/480/98-977/910/71پالتینیوم

0/273/477/89-924پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

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

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

0/632/95-48/513/02نفت خام پایه امریکا

52/723/311/196/08برنت

5/39745/09-33,5500/09نفت خام توکیو

2/632/71-1/27-48/07نفت خام اوپک

5/64-3/02-1/23-2/893گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 2/173/73-4731/56گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( 262/0465/6460/3169/65نفت کوره

162/402/340/680/44بنزین

3/36-3/80-0/08-48,050نفت سفید

محصوالت کشاورزی

17/00-4/95-415/500/00گندم

8/17-2/63-351/250/00ذرت

6/23-937/500/000/21سویا

0/16-0/04-506/701/34کلزا

2/092/37-67/790/74پنبه

7/52-13/410/901/59شکر

  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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عدم اطمینان از ادامه روند صعودی طال و ناکامی دوباره در شکستن قیمت 1300 دالری موجب 
شد تا بسیاری از سرمایه گذاران استراتژی شناسایی سود را در پیش گیرند. این فشار فروش 

باعث شد قیمت طال 0/31 درصد افت کرد و در 1284/13 دالر به ازای هر اونس بسته شود.

کاهش تنش ها بین امریکا و کره ش�مالی و تقویت دالر در مقابل س�ایر ارزها موجب ش�د تا 
طال که هفته ای کامال صعودی را طی کرده بود، روز نخس�ت هفته در س�رازیری سقوط قرار 
گی�رد. در ای�ن روز، قیمت هر اونس طال افت�ی 0/56درصدی را تجربه ک�رد و در 1282/15 

دالر ایستاد.

Mondayدوشنبه

کاهش قیمت روز گذش�ته موجب شد تا بس�یاری از سرمایه گذاران طال، از عبور فلز زرد از 
مقاومت 1300 دالر ناامیدش�ده و برای شناسایی س�ود اقدام به عرضه نمایند. لذا فشارها بر 
روی طال همچنان ادامه یافت و قیمت این فلز ارزشمند با کاهش 0/83 درصدی به 1271/53 

دالر به ازای هر اونس رسید.

Tuesdayسه شنبه

در معامالت این روز رقابت ش�دید بین فش�ار عرضه و تقاضا و تف�اوت در انتظارات مبنی بر 
کاهش یا افزایش قیمت طال، موجب س�ردرگمی س�رمایه گذاران ش�د. ام�ا در نهایت به دلیل 
افزای�ش مجدد تنش ه�ا بین امریکا و کره ش�مالی و همچنین بحران سیاس�ی درونی امریکا، 
قیمت ها در پایان روز 1283/11 دالر افزایش را نش�ان داد که 0/91 درصد نس�بت به روز قبل 

بیشتر است.

Wednesdayچهارشنبه

قیمت دالر به بهانه آش�فتگی سیاس�ی در امریکا و بعد از عملیات تروریس�تی در بارس�لون 
اس�پانیا، برای دومی�ن روز پیاپی افزایش یافت�ه و به فتح مرز روانی 1300 دالر نزدیک ش�د، 
ام�ا در این خصوص ناکام ماند. به گونه که در پای�ان معامالت هر اونس در بهای 1288/15 دالر 

تثبیت شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

کاهش رشد فعالیت 
پاالیشگاه های نفت چین 
و نیز افزایش تولید نفت 

شیل امریکا

کاهش بیش از انتظار 
ذخایر نفت امریکا

نگرانی ها در بازار 
جهانی نفت از جمله 
تداوم تعطیلی برخی 
از تأسیسات نفتی 

کشور نیجریه

سقوط قیمت نفت 
به پایین ترین حد در 

سه هفته اخیر

افت ارزش دالر و کاهش 
تعداد سکوهای حفاری 

در امریکا

رویداد
تغییرات در تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا در ماه ژوئن- درصد

تغییرات در تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه دوم سال- درصد
شاخص قیمت مصرف کنندگان در انگلیس در ماه جوالی- درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا– میلیون بشکه
شاخص قیمت مصرف کنندگان در اتحادیه اروپا در ماه جوالی- درصد

شاخص قیمت مصرف کنندگان در کانادا در ماه جوالی- درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
-0/6
0/6
-0/1

-8/945
-0/5
0/0

پیش بینی
-0/5
0/7
0/0

-3/058
-0/5
0/1

قبلی
1/2
0/7
0/0

-6/451
0/0

-0/1

تقویم اقتصادی )23 تا 29 مرداد 96 - 14 تا 20 آگوست 2017(


