
تح��والت داخل��ی امریکا و همچنین تداوم تنش ها در ش��به جزیره کره، تأثیرگذارتری��ن عامل بر بازارهای 
جهان��ی در روزه��ای آغازی��ن هفت��ه بود که موج��ب هدایت س��رمایه گذاران را ب��ه س��وی دارایی های امن 
می ش��د. برگ��زاری کنفرانس رؤس��ای بانک های مرکزی کش��ورهای اروپا و امریکای ش��مالی از مهم ترین 
تح��والت روزه��ای پایانی هفته بود، ک��ه گمانه زنی ها در این مورد، بازارها را تحت الش��عاع ق��رار داده بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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در ش�رایطی که س�هام داران نیم نگاهی به جلس�ه س�االنه فدرال رزرو 
داش�تند که در آخر هفته برگزار می ش�ود، اغلب شاخص های سهام در 
بازارهای منطقه ش�رق آس�یا با رش�د همراه بودند. در این روز شاخص 
HSI در بورس هنگ کنگ با 0/91 درصد رشد بهترین عملکرد را داشت 
و افزایش 1/09 درصدی ارزش س�هام ش�رکت بی اچ پی به دلیل افزایش 

قیمت فلزات جهانی جالب توجه بود.
در اروپا ش�اخص ها وارد مدار صعودی ش�دند. شاخص DAX در بورس 
فرانکفورت با رش�د 1/35 درصدی سرآمد س�ایر شاخص ها بود و گروه 
صنایع معدنی به دلیل انتش�ار صورت های مالی مطلوب برای س�ه ماهه 

دوم و همچنین ادامه رش�د قیمت فل�زات جهانی با 1/7 درصد افزایش، 
بیشترین رشد را داشت. از سوی دیگر گروه خدمات تأمین مالی به علت 
اع�ام عملکرد نه چندان راضی کننده، برای س�ه ماهه دوم س�ال با 0/4 
درصد کاهش، ضعیف ترین عملکرد را داشت. انتشار اخباری از احتمال 
اصاح نظام مالیاتی ایاالت متحده، وال استریت را یک پارچه سبز پوش 
کرد. شاخص نزدک با جهش 1/35 درصدی بیشترین رشد را از آن خود 
ک�رد. در این میان افزایش ارزش 1/7 درصدی ش�رکت بوئینگ به دلیل 
انعقاد قرارداد با دولت برای جایگزینی سیس�تم موشکی بالستیک بین 

قاره ای توجهات زیادی را به خود جلب نمود.

به
شن

سه 

اغلب ش�اخص ها در بازارهای آس�یایی، جلس�ه معاماتی واپسین روز 
هفته را با صعود به پایان بردند که بورس شانگهای با رشد 1/84 درصدی 
بیش�ترین رش�د را در می�ان بورس های آس�یایی داش�ت. در این بین 
سقوط دسته جمعی ارزش سهام شرکت های گروه سامسونگ در بورس 

کره جنوبی جالب توجه بود.
برخاف آس�یا، در اروپا ش�اخص ها تحت تأثیر کنفرانس جکسون هول، 
روزی نزول�ی را س�پری کردند.  این درحالی بود ک�ه در زمان معامات، 
هنوز س�خنان ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا آغاز نش�ده بود. 

در معامات این روز گروه های خرده فروشی و خودروسازی ضعیف ترین 
عملکرد را در میان گروه های مختلف داشتند.

معامات وال اس�تریت نیز متأث�ر از افزایش امیدها برای اصاح در نظام 
مالیاتی، با نزول نزدک و صعود دو شاخص عمده دیگر همراه بود. از سوی 
دیگر خانم یلن، رییس فدرال رزرو در کنفرانس جکس�ون هول برخاف 
انتظار، هیچ صحبتی در مورد سیاس�ت رشد بهره نکرد و بیشتر بر لزوم 
حفظ قوانین محدودکننده بانکی تأکید نمود. به دنبال این س�خنان دالر 

روندی نزولی گرفت و به کمترین سطح سه هفته گذشته سقوط کرد.

عه
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معامات سهام در منطقه شرق آسیا در نخستین روز هفته، با صعود برخی 
شاخص ها و نزول برخی دیگر همراه بود. به گونه ای که بورس های شانگهای 
و هنگ کنگ مثبت و سایر بورس ها منفی بودند. پیوستن ارتش کره جنوبی 
به رزمایش مشترک با امریکا تنش های سیاسی را در این منطقه افزایش 
داده و موجب احتیاط سهام داران شده است. از سوی دیگر ادامه تاطم در 
قیمت فلزات اساسی موجب نوسانات زیادی در قیمت سهام شرکت های 
این گروه ش�ده است.ش�اخص های اروپایی به دلیل افزایش ریس�ک های 
سیاسی امنیتی در دنیا، هفته را با نزول آغاز کردند. گروه های بانکداری، 
سامت و محصوالت شیمیایی ضعیف ترین عملکردها را به نام خود ثبت 

کردند. از س�وی دیگر گروه صنایع معدن�ی به دلیل افزایش قیمت فلزات 
جهانی، بیش�ترین رشد را داشت. شاخص DAX در بورس فرانکفورت با 

0/82 درصد، منفی ترین شاخص اروپایی بود.
ش�اخص ها در بورس نیوریورک نیز به دلیل افزایش تنش های سیاس�ی 
و احتیاط س�رمایه گذاران، روز کم نوس�انی را پشت س�ر گذاشتند. در 
معام�ات ای�ن روز داوجونز با 0/13 درصد افزایش، بیش�ترین رش�د و 
ن�زدک با 0/05 درصد نزول، بدترین عملک�رد را به نام خود ثبت کردند. 
در این بین گروه های فناوری اطاعات و تأمین مالی منفی ترین عملکرد 

را داشتند.
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معامات سهام در بازارهای آسیایی برای برخی بورس ها نظیر نیکی ژاپن 
با صعود و برای برخی هم چون بورس شانگهای با نزول همراه بود. هم زمان 
به دلی�ل اظهارات اخیر ترام�پ، ارزش دالر در مقابل ارزهای آس�یایی با 
کاهش همراه ش�د. این در حالی اس�ت که معامات در بورس هنگ کنگ 
به دلیل طوفان گرمس�یری لغو ش�د. در اروپا به جز ش�اخص بورس لندن 
سایر ش�اخص های عمده در اعدادی منفی بسته شدند. گروه رسانه ها با 
2/7 درصد نزول، ضعیف ترین عملکرد را در میان س�ایر گروه ها داش�ت. 

گروه گردشگری و در پی آن شرکت های صنایع هوایی نیز هم چنان بعد از 
حوادث بندر بارسلون به روند منفی خود ادامه می دهند.

به دنبال تهدید ترامپ مبنی بر کناره گیری درصورت عدم ایجاد دیوار در 
مرز مکزیک، تنش های سیاس�ی در امریکا ش�دت گرفت و شاخص های 
بورس این کش�ور روندی نزولی را طی کردند. شاخص داوجونز زیر سایه 
کاهش قیمت س�هام بوئینگ، با 0/4 درصد نزول، منفی ترین ش�اخص در 

وال استریت بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

21,8140/140/640/47امریکا )داوجونز(

2/45-0/090/79-6,266امریکا )نزدک(

0/68-0/081/06-7,401لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/51-0/22-0/18-3,439اروپا  )یورواستاک 50(

2/98-0/09-19,4530/51آسیا )نیکی 225(

عملکرد سهام داران در منطقه شرق آسیا برای برخی شاخص ها با صعود 
و برای برخی دیگر با نزول همراه بود. شاخص HSI در بورس هنگ کنگ 
که دیروز تعطیل ش�ده بود، با 0/43 درصد بیش�ترین رش�د را در میان 
سایر شاخص ها داش�ت. همچنین گرایش سرمایه گذاران به دارایی های 
امن، موجب شد تقاضا برای ین ژاپن افزایش یافته و ارزش دالر در مقابل 

آن کاهش یابد.
معامات سهام در اروپا در این روز تحت تأثیر برگزاری نشست اقتصادی 
در جکس�ون هول و سخنرانی ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا در 

این جلس�ه قرار داشت. در این حال بیشتر ش�اخص های اروپایی روزی 
صعودی را تجربه کردند. گروه ساخت و ساز بهترین و گروه لوازم خانگی 

یکی از ضعیف ترین عملکردها را در میان سایر گروه ها داشتند. 
نشس�ت تعیین کننده در جکسون هول و انتظار برای سخنان خانم یلن، 
رییس فدرال رزرو در خصوص سیاست های مالی امریکا، معامات بورس 
نیویورک را نیز تحت تأثیر قرار داد؛ به گونه ای که ش�اخص های س�ه گانه 
ب�ورس امریکا اعدادی پایین تر از روز قب�ل را تجربه کردند. در این بین 

افزایش 1/3 درصدی سهام شرکت آمازون جالب توجه بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/1120/971/291/53یورو به دالر

1/92-0/04-1/286650/53پوند به دالر

1/61-0/170/17-109/36دالر به ین

0/850/63-0/89-0/9566دالر به فرانک سوئیس

1/04-0/12-0/791750/22دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2,1060/433/399/06آلومینیوم

0/203/155/72-3/03مس

0/613/81-2,3310/00سرب

11,6890/006/8720/10نیکل

0/170/812/45-20,490قلع

1/754/279/65-3,064روی

312/50/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

4/21-1,314,4750/002/41آلومینیوم

19/19-11/15-1/79-245,050مس

3/84-0/39-148,2500/68سرب

385,200898/600/002/44نیکل

1,9502/098/3316/77قلع

7/50-0/87-0/05-246,525روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,291/350/380/562/45طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,297/900/460/493/37نیویورک 

17/1320/791/150/42نقره

0/480/98-974/650/71پالتینیوم

0/270/607/34-929پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR74/861/011/5112/02 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

1/81-47/870/931/66نفت خام پایه امریکا

0/59-0/30-52/410/71برنت

1/20-34,6100/293/16نفت خام توکیو

49/760/551/848/15نفت خام اوپک

1/09-0/03-1/93-2/892گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/571/532/02-480گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( 162/230/080/121/69نفت کوره

2/410/000/41-162/40بنزین

0/69-49,1300/122/25نفت سفید

محصوالت کشاورزی

14/34-1/63-409/220/06گندم

9/19-3/84-1/10-338/50ذرت

4/90-0/160/30-940/20سویا

1/320/50-0/18-500/00کلزا

0/20-1/841/61-68/88پنبه

1/62-0/214/40-14/00شکر

  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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پس از آنکه جانت یلن، رییس فدرال رزرو امریکا در سخنرانی خود با عدم اشاره به سیاست 
پولی امریکا، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در امریکا در سال جاری را تضعیف کرد، قیمت 
طا با افزایش همراه شد. به گونه ای که در پایان معامات قیمت 1.297/9 دالر را تجربه کرد که 

باالترین سطح قیمت در این هفته به حساب می آید.

نگرانی ها نس�بت ب�ه توانایی ترامپ برای اج�رای وعده های اقتص�ادی و همچنین افزایش 
دوباره تنش ها میان امریکا و کره ش�مالی به دلیل مانور مشترک نظامی امریکا و کره جنوبی، 
موجب افزایش قیمت طا تا قیمت 1.296/7 دالر ش�د که نس�بت به روز جمعه 0/39 درصد 

رشد را نشان می دهد.

Mondayدوشنبه

کاهش تنش ها میان امریکا و کره شمالی س�رمایه گذاران را متقاضی دارایی های پرریسکی 
مانند س�هام س�اخته و قیمت طا را با کاهش روبه رو کرد. در پایان معامات این روز قیمت 

فلز زرد با 0/44 درصد افت، در 1.291 دالر داد و ستد شد.

Tuesdayسه شنبه

نااطمینان�ی موجود در بازارهای بین المللی در آس�تانه برگزاری نشس�ت روس�ای بانک های 
مرکزی اروپا و امریکای ش�مالی  موجب تقویت قیمت جهانی طا شد به گونه ای که قیمت هر 

اونس با 0/29 درصد رشد در ایستگاه 1.297/4 دالر ایستاد.

Wednesdayچهارشنبه

گمانه زنی ها درخصوص اظهارات مقامات فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا برای یافتن سرنخی 
از تحوالت آینده بازارها، معامات احتیاط آمیز در بازار طا را در پی داش�ته و موجب کاهش 
نسبی در قیمت این فلز گرانبها شد. در عین حال، تشدید نگرانی های ژئوپلتیکی مانع از این 

شد تا قیمت ها به میزان چشمگیری کاهش یابد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش تولید امریکا به 
باالترین رقم از جوالی 2015

گمانه زنی ها در مورد 
کاهش تدریجی میزان 
عرضه نفت به ویژه در 

امریکا 

انتظار سرمایه گذاران 
برای مشخص شدن 

نتایج نشست 
جکسون هول

اعام کاهش 
ذخایر نفت امریکا 

برای هشتمین 
هفته متوالی

کاهش ارزش دالر و 
تعطیلی برخی تأسیسات 

نفتی امریکا به دلیل 
احتمال طوفان

رویداد
تغییرات ماهانه شاخص فعالیت های صنعتی در ژاپن در ماه ژوئن- درصد
تغییرات ماهانه در شاخص قیمت مسکن در امریکا در ماه ژوئن- درصد

شاخص مدیران خرید صنعتی در اتحادیه اروپا در ماه آگوست
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا- میلیون بشکه

تغییرات در تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه دوم سال- درصد
تغییرات در تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه دوم سال- درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/4
0/1

57/4
-3/327

0/3
0/6

پیش بینی
0/5
0/4

56/3
-3/450

0/3
0/6

قبلی
-0/8
0/3

56/6
-8/945

0/3
0/6

تقویم اقتصادی )30 مرداد تا 5 شهریور 96 - 21 تا 27 آگوست 2017(


