
تثبی��ت ن��رخ به��ره امری��کا پ��س از نشس��ت دو روزه ف��درال¬رزرو و اظه��ارات مقام��ات سیاس��ی جهان 
در مجم��ع عموم��ی س��ازمان مل��ل مهم تری��ن عوام��ل تأثیرگ��ذار بر بازاره��ای جهان��ی در این هفت��ه بود. 
ری��زش قیم��ت ط��ا و برخ��ی فل��زات اساس��ی، فاصل��ه گرفت��ن ارزش دالر از ک��ف قیمت��ی، تداوم رش��د 
قیم��ت نفت و صع��ود ش��اخص ها در بازارهای س��هام چکیده تح��والت این هفت��ه بازارهای جهانی اس��ت.

جهان در هفته ای که گذشت...
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 اغلب ش�اخص های بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا با نزول همراه 
ش�دند. در پایان معامالت این روز تنها ش�اخص نیک�ی در بورس ژاپن 
با 1/96 درصد رش�د، یکی از معدود ش�اخص های مثب�ت بود. گروه های 
امالک و مس�تغالت و خرده فروشی به دلیل افزایش ارزش دالر در مقابل 

ین ژاپن، بیشترین تأثیر را در این شاخص داشتند.
در قاره اروپا شاخص ها روزی صعودی را پشت سر گذاشتند. در معامالت 
این روز گروه مواد غذایی و آش�امیدنی با 0/7 درصد بیش�ترین رشد را 
به خود اختصاص داد. در میان شرکت ها نیز، شرکت متسو، تولیدکننده 

ماش�ین آالت معدنی در بورس فنالند، به دلیل افزایش رتبه اعتباری اش 
از سوی مورگان استنلی، با 5 درصد، بیشترین صعود را به نام خود ثبت 
کرد. در وال استریت نیز ش�اخص های بازار به روند صعودی روز گذشته 
خود ادامه دادند. درحالی که نگاه بس�یاری از س�هام داران به جلسه دو 
روزه فدرال رزرو  و نتایج حاصل از آن بود. در معامالت این روز ش�اخص 
داوجونز با صعود0/18 درصدی، بیش�ترین رش�د را داش�ت و حدنصابی 
جدی�د از خود بر جای گذاش�ت. ش�رکت های وریزون و گلدمن س�اچ 

بیشترین نقش را در این صعود ایفا کردند.

به
شن

سه 

تهدیدات کره شمالی مبنی بر آزمایش بمب هیدروژنی و همچنین کاهش 
رتبه اعتباری چین از س�وی مؤسس�ه اس�تاندارد اندپورز موجب ش�د 
 KOSPI شاخص های س�هام شرق آسیا با کاهش مواجه شوند. شاخص
در بورس کره جنوبی با 0/74 درصد، یکی از نزولی ترین شاخص ها بود و 
به پایین ترین سطح خود در یک ماهه گذشته سقوط کرد. از سوی دیگر 
افزایش تنش ها، تقاضا برای ین ژاپن را افزایش داد و باعث صعود ارزش 
آن ش�د. در پی سخنرانی ترزامی، نخست وزیر انگلیس در سازمان ملل 
درخص�وص بریگزیت، از یک س�و ارزش پوند انگلیس کاهش یافت و از 
سوی دیگر اکثر شاخص های س�هام در بازارهای اروپایی با رشد مواجه 

ش�دند. شاخص FTSE در بورس لندن نیز با 0/64 درصد، صعودی ترین 
شاخص بود. در معامالت این روز گروه منابع معدنی به دلیل کاهش رتبه 
اعتباری چین، بدترین عملکرد را به نام خود ثبت کرد. همچنین کاهش 

1/5 درصدی ارزش سهام شرکت فوالد آرسلورمیتال جالب توجه بود.
رش�د قیمت س�هام در گروه های درمان  و انرژی به افزایش ش�اخص ها 
در بازار بورس امریکا منجر ش�د. در این بین ش�اخص داوجونز در سایه 
کاهش قیمت سهام شرکت اپل در اعدادی پایین تر از روز قبل بسته شد. 
در معام�الت این روز گرایش س�رمایه گذاران به دارایی های امن به دلیل 

افزایش مجدد تنش ها بین امریکا و کره شمالی کاماًل مشهود بود.

عه
جم

بازارهای س�هام در منطقه ش�رق آسیا نخس�تین روز هفته را با صعود 
پشت س�ر گذاش�تند. ش�اخص KOSPI در بورس س�ئول ب�ا افزایش 
1/35درصدی بیشترین رشد را در میان سایر شاخص ها داشت که گروه 
فناوری اطالعات در این صعود بیش�ترین نقش را ایفا کرد، به گونه ای که 
قیمت س�هام شرکت سامس�ونگ الکترونیک با رش�د 4/13 درصدی و 
شرکت اس کی هاینکس با صعود 3/24 درصدی، بیشترین افزایش را در 
میان شرکت ها داشتند. شاخص های بازارهای سهام در اروپا نیز معامالت 
روز گذش�ته خود را با صعود پشت س�ر گذاشتند که بازگشت پرتغال به 
رتبه بندی س�رمایه گذاری توسط مؤسسه استاندارد اندپورز پس از پنج 

س�ال، یکی از دالیل عمده این صعود به حس�اب می آید. به همین دلیل 
ش�اخص PSI در بورس این کش�ور ب�ا 1/5 درصد رش�د، صعودی ترین 

شاخص اروپایی بود. 
معامالت سهام در وال استریت نیز با رشد شاخص ها همراه بود. شاخص 
داوجونز با 0/28 درصد رش�د سرآمد سایر ش�اخص ها بود که معامالت 
س�هام ش�رکت های بوئینگ و کاترپیالر نقش زی�ادی در این صعود ایفا 
کردند. این درحالی است که سرمایه گذاران خود را برای برگزاری جلسه 
فدرال  رزرو آماده می کنند. هر چند بسیاری از تحلیلگران عدم تغییر در 

نرخ بهره را نتیجه این اجالس می دانند.

به
شن

دو

معامالت بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا با سردرگمی سرمایه گذاران 
و با کاهش حجم معامالت همراه بود. این موضوع باعث ش�د ش�اخص ها 
با نوسانات بس�یار کمی همراه باشند. در کنار انتظار برای نتیجه جلسه 

فدرال رزرو، نشست بانک مرکزی ژاپن نیز از دالیل این سردرگمی بود.
ش�اخص های عمده اروپای�ی این روز را به دلیل حج�م معامالت پایین و 
انتظار س�هام داران، با تغییرات نه چندان محسوس پشت سر گذاشتند. 
در می�ان گروه ها صنع�ت ارتباطات با 0/1 درصد رش�د، یکی از بهترین 
عملکردها را داشت. در این گروه، شرکت دوئیچه تلکام آلمان با افزایش 

ارزش یک درصدی، بیشترین رشد را به خود اختصاص داد.
در امری�کا مطاب�ق انتظارات، ف�درال رزرو در پایان نشس�ت خود اعالم 
کرد  نرخ بهره این کش�ور تغییری نکرده اس�ت. هر چند اعالم شد این 
موضوع مجدداً در دس�تور کار جلس�ه آتی این نهاد قرار خواهد گرفت. 
این موضوع موجب شد شاخص های بازارهای سهام روندی رو به رشد را 
آغاز نمایند. در این بین بانک ها بیشترین رشد را به نام خود ثبت کردند. 
به گونه ای که پی ان سی بانک آف امریکا و سی تی گروپ با افزایش ارزش 

بیش از 1 درصدی مواجه شدند.

به
شن

هار
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/040/362/46-22,350امریکا )داوجونز(

0/332/37-6,4270/07امریکا )نزدک(

0/98-7,3110/641/32لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,5410/050/742/99اروپا  )یورواستاک 50(

0/251/944/43-20,296آسیا )نیکی 225(

اع�الم نتایج نشس�ت فدرال رزرو موجب ش�د اکثر بازارهای س�هام در 
ش�رق آسیا با نزول مواجه شوند. ش�اخص ASX200 در بورس استرالیا 
با 0/94 درصد کاهش، نزولی ترین ش�اخص در بین س�ایرین بود. در این 
میان ش�اخص نیکی در بورس ژاپن به دلیل ثابت نگه داش�تن نرخ بهره 
از س�وی بانک مرکزی این کشور، تنها ش�اخص مثبت در بین بازارهای 

عمده این منطقه بود.
در اروپا اغلب ش�اخص های بازارهای س�هام روزی س�بز رنگ را پشت 
س�ر گذاش�تند. ش�اخص CAC در بورس پاریس با 0/49 درصد رشد، 
صعودی تری�ن ش�اخص اروپایی بود. گ�روه بانکداری نیز ب�ا 1/5 درصد 

افزایش، س�رآمد سایر گروه ها بود. انتش�ار خبرهایی مبنی بر ادغام دو 
بانک بزرگ کامرژبانک آلمان و بی ان پی فرانس�ه موجب شد سهام این 

دو بانک به ترتیب 3 و 1 درصد افزایش یابد.
منفی شدن شاخص داوجونز پس از نه روز صعود بی وقفه، مهم ترین خبر 
بازار سهام در وال اس�تریت بود. در معامالت این روز همچنین، شاخص 
نزدک ب�ا 0/52 درصد نزول، به عنوان منفی ترین ش�اخص معرفی ش�د 
که گروه فناوری اطالعات، نقش اصلی را در س�قوط ش�اخص ها به عهده 
داش�ت. از سوی دیگر گروه بانکداری و خدمات مالی متأثر از تصمیمات 

دو روز قبل فدرال رزرو، همچنان به روند مثبت خود ادامه داد.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/1940/040/031/18یورو به دالر

0/640/715/21-1/349پوند به دالر

0/421/042/72-111/99دالر به ین

0/160/970/40-0/969دالر به فرانک سوئیس

0/690/55-0/7940/18دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/600/983/70-2,158آلومینیوم

1/88-0/12-2/920/36مس

2,5170/0010/488/50سرب

2/96-8/18-10,9300/00نیکل

0/730/12-20,5250/37قلع

3/02-0/98-2/24-3,031روی

4/12-2/97-2/58-3,887شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

1/09-1/18-0/29-1,300,200آلومینیوم

0/8313/1724/69-311,250مس

1/009/80-0/55-161,675سرب

1/53-0/93-0/08-380,058نیکل

21/581/2810/61-1,980قلع

267,4500/450/818/43روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/730/49-1,297/300/47طالی نقدی

طال بورس کاالی 
2/090/22-1,297/500/21نیویورک 

0/37-3/57-16/9520/01نقره

4/66-3/48-0/53-930/50پالتینیوم

1/77-0/70-9170/66پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR61/4-1/17-9/63-18/45 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

50/660/221/544/65نفت خام پایه امریکا

56/860/762/238/16برنت

37,7800/112/6910/76نفت خام توکیو

54/590/981/779/62نفت خام اوپک

2/151/06-2/9590/44گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 5420/051/2612/81گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

71/3--1/1011/30

 )USD/t( 181/63181/53179/88162/44نفت کوره

166/841/500/403/06بنزین

52,4400/152/387/68نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0/660/1111/47-449/50گندم

0/353/36-353/500/93ذرت

984/251/391/605/27سویا

2/60-494/800/551/17کلزا

0/07-1/48-69/090/07پنبه

14/654/970/697/17شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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کاه�ش نرخ برابری دالر در مقابل س�ایر ارزهای اصلی و افزایش تقاض�ای طال در واکنش به 
افزایش ریس�ک ژئوپلیتیکی ناشی از افزایش تنش میان کره ش�مالی و امریکا عامل افزایش 
به�ای طال در این روز ش�د. هر چند از گذر از 1300 دالر باز مان�د. هر اونس طال با صعود 0/47 

درصدی به قیمت 1297/3 دالر رسید. 

در معامالت این روز با افزایش ارزش سهام در بازارهای بورس و رشد ارزش دالر، قیمت 
ط�ال با 0/97 درص�د کاهش در 1307/44 دالر معامله ش�د و ب�ه پایین ترین رقم در طی 
بیش از دو هفته گذش�ته رس�ید. این در حالی اس�ت که احتمال انقباضی شدن سیاست 

پولی امریکا در آس�تانه نشس�ت فدرال رزرو نیز بر بازار فلز زرد س�ایه افکنده اس�ت.

Mondayدوشنبه

ریزش قیمت طالی جهانی باعث ش�د بس�یاری از س�رمایه گذاران قیمت ه�ا را برای خرید 
مناسب ارزیابی کنند. لذا تقاضا برای فلز زرد افزایش یافته بهای طال با اندکی افزایش مواجه 

شد؛ به گونه ای که قیمت هر اونس طال با رشد 0/28 درصدی 1311/15 دالر فروش رفت.

Tuesdayسه شنبه

ریس�ک پذیری س�رمایه گذاران، صعود بازارهای س�هام و بهبود ارزش دالر موجب رشد روز 
گذش�ته در به�ای اونس موقتی بوده و فلز زرد در معامالت ای�ن روز به روند نزولی خود ادامه 
داد. قیم�ت ط�ال در این روز 0/77 درصد نس�بت ب�ه روز قبل کاهش یاف�ت و در 1301/1 دالر 

تثبیت شد.

Wednesdayچهارشنبه

در واکنش به قوی ترش�دن دالر و دورنمای افزایش نرخ های بهره امریکا در ماه دسامبر که به 
تقاضای خرید طال لطمه زد، این فلز ارزشمند در معامالت این روز به پایین 1300 دالر سقوط 

کرد که پایین ترین قیمت در سه هفته گذشته به شمار می رود.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

آرامش در بازار در 
پی فروکش کردن 

تنش ها 

انتشار پیش بینی اداره 
اطالعات انرژی امریکا 
مبنی بر افرایش تولید 
نفت شیل در ماه اکتبر نشست کشورهای 

اوپک و سایر 
تولیدکنندگان نفت 
جهت تمدید توافق 

یا حتی کاهش بیشتر 
تولید

انتشار آمار کاهش 
صادرات نفت خام 
عربستان سعودی 

در ماه جوالی 

صعود قیمت نفت به 
باالترین رقم از ماه 

مارس تاکنون

رویداد
تغییرات در شاخص قیمت مصرف کننده در آگوست در اتحادیه اروپا - درصد

نرخ بیکاری روسیه در ماه آگوست - درصد
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر – میلیون بشکه

تغییرات در شاخص قیمت تولیدکنندگان در ماه آگوست در آلمان – درصد
شاخص ماهانه قیمت مسکن در ماه جوالی در امریکا - درصد

تغییرات در تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه دوم سال - درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/3
4/9

-4/59
0/2
0/2
0/5

پیش بینی
0/3
5/1

-3/49
0/1
0/4
0/5

قبلی
-0/5
5/1

-5/89
0/2
0/1
0/5

تقویم اقتصادی )27 شهریور تا 2 مهر 96 - 18 تا 24 سپتامبر 2017(


