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آزمایش موش�کی کره شمالی، سرمایه گذاران در منطقه شرق آسیا را به 
س�مت دارایی های امن نظیر ین ژاپن و طال ج�ذب کرده و موجب نزول 
شاخص ها در بازار های سهام این منطقه شد. در این روز، شاخص بورس 
استرالیا با 0/72 کاهش، ضعیف ترین عملکرد را در میان سایر شاخص ها 
داش�ت. این در حالی اس�ت که افزایش تقاضا برای ین ژاپن موجب شد 
ارزش آن در مقاب�ل دالر امری�کا به باالترین حد در چهارماهه گذش�ته 

برسد.
نماگرهای س�هام در بازارهای اروپایی نیز به دلیل افزایش ریس�ک های 
سیاس�ی، کاه�ش یافتند. در معامالت این روز، بیش�ترین ن�زول از آن 

شاخص DAX در بورس فرانکفورت با 1/46 درصد بود. در میان صنایع 
نیز گروه های رسانه و بیمه ضعیف ترین عملکرد را داشتند. این تحوالت 

در حالی است که افزایش ارزش یورو در مقابل دالر نیز ادامه یافت.
در وال اس�تریت، درحال�ی که ش�اخص ها در س�اعات آغازین معامالت 
روندی کاهش�ی داش�تند، اما در اعدادی مثبت به کار خود پایان دادند. 
ش�اخص نزدک به لطف افزایش قیمت سهام ش�رکت اپل، با 0/3 درصد 
رش�د سرآمد دیگر شاخص ها بود. در این روز همچنین به دلیل افزایش 
ریس�ک های سیاسی، تقاضای س�رمایه گذاران برای خرید اسناد خرانه 

دولتی با افزایش مواجه شد.
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معامالت بازارهای سهام قاره آسیا همچنان تحت تأثیر اعالم آمارهای 
اقتصادی چین قرار داش�ت. در شرایطی که نوسانات شاخص ها بسیار 
ناچیز بود، اغلب ش�اخص ها باالتر از روز قبل بس�ته ش�دند. شاخص 
نیکی ژاپن با 0/23 درصد رش�د در مقایس�ه با س�ایر شاخص ها رشد 

بیش�تری را تجربه کرد.
نماگره�ای بازار های اروپایی نیز آخرین روز هفته را با رش�د پش�ت 
سر گذاش�تند. در معامالت این روز شاخص CAC در بورس پاریس 
ب�ا 0/74 درص�د، بیش�ترین افزایش را داش�ت. گروه های رس�انه و 

صنای�ع معدن�ی نی�ز بهترین عملک�رد را در میان گروه ها داش�تند. 
در بین ش�رکت ها نیز جهش 7 درصدی قیمت س�هام ش�رکت ولوو 

قابل توجه بود.
در امریکا اعالم آمار ضعیف تر از انتظار اش�تغال ماه آگوس�ت و تأثیر 
احتمالی آن بر نتایج نشس�ت آتی فدرال رزرو، موجب شد شاخص ها 
 500S&P ،در وال استریت افزایش یابند. در بین شاخص های سه گانه
با 0/2 درصد، بیش�ترین رش�د را تجربه کرد. گروه انرژی نیز یکی از 

بهتری�ن عملکردها را در معامالت این روز به ن�ام خ�ود ثب�ت ک�رد.
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معامالت نخس�تین روز هفت�ه در بازارهای آس�یایی تحت تأثیر عوامل 
مختل�ف نظیر نتایج کنفرانس جکس�ون هول و افزایش ارزش یورو قرار 
داش�ت. در این روز شاخص بورس های ش�انگهای با رشد 0/94 درصدی 
مثبت ترین و ش�اخص بورس اس�ترالیا با 0/59 درص�د نزول منفی ترین 

عملکرد را داشتند.
اعالم مواضع ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، در جکس�ون هول 
موجب شد ارزش یورو به باالترین حد در 2/5 سال اخیر صعود کند. این 
موضوع بر س�ایر بازارها نیز تأثیر گذاش�ت، به گونه ای که منجر به نزول 

ش�اخص بازار های سهام شد. همچنین در معامالت این روز گروه صنایع 
معدنی در قیاس با سایر گروه ها ضعیف ترین عملکرد را داشت.

وقوع طوفان مهیب هاروی چندین پاالیش�گاه را در ایالت هوس�تون به 
تعطیلی کشاند. در پی این تعطیلی قیمت بنزین رو به افزایش گذاشت و 
ارزش سهام شرکت های پاالیشگاهی با رشد قابل توجهی مواجه شد. از 
س�وی دیگر گروه های گردشگری و بیمه، کاهش ارزش را تجربه کردند. 
در معامالت امروز همچنین شاخص نزدک با 0/28 درصد صعود بیشترین 

افزایش را داشت.
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علی رغم تداوم تنش ها، معامالت بورس های آسیایی به تبعیت از معامالت 
روز سه شنبه وال استریت، به رشد شاخص ها انجامید. در این بین شاخص 
نیکی در بورس ژاپن با 0/74 درصد یکی از بیشترین رشد ها را تجربه کرد. 
نکت�ه جالب در معامالت این بورس، کاهش قیمت 3/45 درصدی س�هام 

شرکت توشیبا بود.
در اروپا نیز ش�اخص های س�هام، روزی صعودی را پشت س�ر گذاشتند. 
شاخص بورس مادرید با 0/52 درصد بیشترین رشد را در میان بورس های 
اروپایی داش�ت. گروه های رس�انه، بانکداری و خرده فروشی نیز بهترین 

عملکرد را در میان گروه های مختلف به نام خود ثبت کردند. در این میان 
رش�د ارزش یورو در مقابل دالر که به باالترین س�طح در سال های اخیر 

رسیده بود، متوقف شد.
همچون آسیا و اروپا، در امریکا نیز شاخص ها با رشد همراه شدند. در این 
روز شاخص نزدک با 1/05 افزایش، سرآمد سایر شاخص ها بود. دو شرکت 
اپل و نتفلیکس بیش�ترین تأثیر را در این افزایش داشتند. گروه فناوری 
اطالعات نیز صعودی ترین گروه بود. اعالم اطالعات مثبت در مورد تولید 

ناخالص داخلی امریکا، یکی از دالیل افزایش شاخص ها به شمار می رود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/13-21,9880/180/80امریکا )داوجونز(

6,4350/102/711/14امریکا )نزدک(

7,4390/110/500/37لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/45-3,4440/660/16اروپا  )یورواستاک 50(

1/94-19,6910/231/23آسیا )نیکی 225(

به دنبال اعالم ش�اخص مدیران خرید در چین و همچنین افزایش ارزش 
دالر در مقابل ارز های منطقه ای، اکثر ش�اخص های بازارهای س�هام در 
ش�رق آس�یا در اعدادی منفی بسته ش�دند. در این میان شاخص ها در 
ژاپن به لطف گروه های خودروسازی و فناوری  اطالعات و در استرالیا در 

سایه گروه تأمین مالی، مثبت بودند.
در اروپ�ا اعالم افزایش نرخ ت�ورم به 1/5 درصد، موجب ش�د بازارهای 
سهام روندی صعودی را تجربه نمایند. در این روز گروه های منابع معدنی 
و گردش�گری در قیاس با سایر گروه ها رشد بیش�تری را تجربه کردند. 

ش�اخص FTSE در  بورس لندن نیز با 0/89 درصد، بیشترین افزایش را 
در میان شاخص ها داشت.

در امریکا نیز معامالت آخرین روز  کاری آگوست با رشد شاخص ها همراه  
بود. این در حالی اس�ت که بسیاری از س�رمایه گذاران منتظر اعالم آمار 
بیکاری این کش�ور برای ماه آگوست هس�تند، که می تواند تأثیر زیادی 
بر نتایج جلس�ات آتی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره داش�ته  باش�د. در 
این روز ش�اخص نزدک با 0/95 درصد رش�د، بیشترین رشد را همچون 

روزهای گذشته در میان شاخص ها تجربه کرد.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/560/03-0/42-1/186یورو به دالر

2/20-1/2930/010/36پوند به دالر

0/43-110/250/260/83دالر به ین

0/65-0/9650/630/83دالر به فرانک سوئیس

0/7970/260/430/06دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2,1360/901,8611/37آلومینیوم

3/100/622,147/48مس

2,3680/020,872/62سرب

1,1931/983,1617/74نیکل

0/12-0/220,49-20,625قلع

3,1851/242/8613/95روی

312/50/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

1/55-0/090/66-1,323,150آلومینیوم

24/13-6/77-228,4502/42مس

2/14-148,6750/000/29سرب

389,1540/67910/264/23نیکل

1,9100/531/606/70قلع

7/64-0/95-0/49-244,175روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,325/230/292/624/62طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,330/400/62940/194/07نیویورک 

17/8160/791/150/42نقره

0/480/98-1,007/550/71پالتینیوم

9815/035/549/55پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR75/251/032/665/23 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

4/64-1/21-47/290/13نفت خام پایه امریکا

52/750/710/650/74برنت

0/34-35,3203/122/05نفت خام توکیو

1/12-1/04-0/20-49/41نفت خام اوپک

3/070/996/159/64گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 89/79-89/54-90/01-50گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( 0/617/676/58-174/68نفت کوره

18/324/887/17-174/79بنزین

1/10-49,3902/750/53نفت سفید

محصوالت کشاورزی

2/53-421/750/610/32گندم

6/92-0/070/30-339/75ذرت

2/53-942/000/610/31سویا

0/74-0/72-0/44-497/30کلزا

72/551/505/331/12پنبه

7/03-2/00-4/51-13/75شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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انتشار خبر ایجاد کمتر از حد انتظار فرصت های شغلی جدید در امریکا و تأثیر احتمالی آن بر 
تصمیم�ات فدرال رزرو، تقاضا برای فلز زرد را تقویت کرد. در این روز قیمت طال 0/29 درصد 
رشد داشت تا قیمت پایان هفته 1.325/23 دالر ثبت شود. این رقم نشان دهنده رشد هفتگی 

2/62 درصدی برای این فلز ارزشمند است.

س�خنرانی رییس بانک مرکزی امریکا و عدم اش�اره او به سیاست گذاری های مالی آینده و 
همچنین افزایش تنش ها در ش�به جزیره ک�ره موجب جهش قیمت در بازارهای جهانی طال 
ش�د. به گونه ای که در معامالت نخستین روز هفته با یک جهش 1/45 درصدی در 1.310/13 

دالر معامله شد.

Mondayدوشنبه

قیمت جهانی طال که روز دوش�نبه با شکستن مرز روانی 1300 دالر، به باالترین سطح خود 
در 10 ماه اخیر رسیده بود، تحت تأثیر افزایش ارزش دالر و کاهش تنش های مربوط به بحران 
کره ش�مالی، با افت نسبی روبرو شد. قیمت هر اونس طال در مبادالت این روز با 0/07 درصد 

کاهش در 1.309/23 دالر بسته شد.

Tuesdayسه شنبه

کاهش نس�بی قیمت ها در روز گذشته موجب شد تا بس�یاری از سرمایه گذران طال در ادامه 
روند صعودی طال مردد شده و اقدام به شناسایی سود نمایند. لذا افزایش عرضه موجب عدم 
صعود طال به قیمت های باالتر ش�د. در پایان معام�الت این روز قیمت هر اونس با 0/05 درصد 

کاهش در 1.308/6 دالر ثبت شد.

Wednesdayچهارشنبه

افزایش مجدد تنش های سیاس�ی ، خروج نوسان گیران و کاهش عرضه در آستانه اعالم آمار 
اش�تغال در امریکا، افزایش مجدد قیمت فلز زرد را در پی داش�ت؛ به گونه ای که هر اونس با 

0/98 درصد صعود در 1.321/43 دالر معامله شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

کاهش تقاضای نفت خام به 
دلیل وقوع طوفان شدید در 

ایالت هیوستون در امریکا

سردرگمی در قیمت ها 
به دلیل تداخل نیروهای 

عرضه و تقاضا

فروکش کردن طوفان 
هاروی در امریکا و 

افزایش تقاضا 

تداوم تعطیلی 
در پاالیشگاهای 
امریکا و ادامه 

افت تقاضا 

اعالم کاهش 170 هزار 
بشکه ای کاهش تولید 
نفت خام اوپک در ماه 

آگوست 

رویداد
نرخ بیکاری در ژاپن در ماه جوالی - درصد

تغییر در تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه دوم سال - درصد
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا – میلیون بشکه

تغییر در تولید ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه دوم سال - درصد
نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا در ماه جوالی - درصد

نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا در ماه آگوست - درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
2/8
0/5

-5/392
3

9/1
4/4

پیش بینی
2/8
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-1/908
2/7
9/1
4/3

قبلی
2/8
0/5

-3/327
2/6
9/1
4/3
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