
طوفان ه��ای پی درپی در ایاالت متحده امریکا و همچنین نوس��انات ارزش دالر در مقابل س��ایر ارزها باعث 
سردرگمی در دیگر بازارها همچون نفت، سهام و کامودیتی ها شده است. همچنین تداوم تنش های سیاسی 
در جهان موجب ش��ده تا طال و سایر دارایی های کم ریسک همچنان اصلی ترین گزینه سرمایه گذاران باشد.
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معامالت سهام در شرق آسیا برای برخی شاخص های منطقه رشد و برای 
برخی تنزل به همراه داش�ت، به گونه ای که شاخص ها در بورس های ژاپن 
و کره جنوبی منفی و در هنگ کنگ، ش�انگهای و اس�ترالیا مثبت بسته 
شدند. ادامه تنش ها در شبه جزیره کره، اعالم شاخص مدیران خرید در 
چین و اعالم عدم تغییر نرخ  بهره استرالیا از مهم ترین عوامل تأثیرگذار 

بر معامالت این روز به شمار می روند.
اکثر ش�اخص های س�هام در بورس های اروپایی روزی نزولی را س�پری 
کردند. شاخص DAX در بورس فرانکفورت تنها شاخص مثبت در میان 

شاخص های عمده اروپایی بود. در این روز گروه بانکداری با 1/25 درصد، 
بهترین عملک�رد و گروه نفت و گاز با 0/69 درص�د، بدترین عملکرد را 

داشتند.
تداوم تنش ها بین امریکا و کره ش�مالی موجب ش�د شاخص های سهام 
در امری�کا نیز روندی نزولی را س�پری کنند. ش�اخص داوجونز با 1/07 
درصد کاهش منفی ترین عملکرد را داش�ت. ش�رکت های گروه فناوری 
اطالع�ات، گلدمن س�اکس و بوئینگ بیش�ترین تأثی�ر را در نزول این 

شاخص داشتند. 
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اعالم آمار صادرات و واردات چین در ماه آگوست و تصمیمات اقتصادی 
در اتحادیه اروپا، موجب شد اغلب شاخص های بازارهای سهام با کاهش 
مواجه ش�وند. در معامالت این روز شاخص نیکی در بورس ژاپن با 0/63 
درصد کاهش، بیش�ترین افت را داش�ت و به پایین تری�ن حد از ماه  می 

تاکنون رسید. گروه هیوندای نیز به روند کاهشی خود ادامه داد.
در اروپا برخی شاخص ها مثبت و برخی دیگر منفی بسته شدند. شاخص 
FTSE در بورس لندن با 0/26 درصد کاهش، بیشترین نوسان را در بین 
ش�اخص های مطرح داش�ت. گروه منابع معدنی نیز با 1/77 درصد افت، 

ضعیف ترین عملکرد را در میان گروه ها داشت. تصمیم روز گذشته بانک 
مرکزی اروپا در عدم تغییر نرخ بهره این اتحادیه از رقم صفر، از مهم ترین 

اخبار مؤثر بر معامالت به شمار می رود.
آغ�از طوفان هوریکن ایرما در ایالت فلوریدا موجب تالطم در بازارهای 
امریکا ش�د. ش�اخص نزدک ب�ا 0/59 درصد کاهش بیش�ترین افت را 
به نام خ�ود ثبت کرد. گروه بیمه نیز به دلیل طوفان، بیش�ترین کاهش 
و گروه های ساخت و س�از و مواد معدنی بیش�ترین افزای�ش را در بین 

گروه های مختلف داشتند.
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آزمایش نظامی کره ش�مالی و افزایش ریس�ک های سیاسی موجب شد 
تقاضا برای دارایی های کم ریس�ک نظیر ط�ال و ین ژاپن افزایش یافته و 
شاخص های بازارهای س�هام در منطقه شرق آسیا کاهش یابد. شاخص 
KOSPI در کره جنوبی با 1/19 درصد افت، منفی ترین عملکرد را داشت 
و دو ش�رکت هیوندای موتور و سامس�ونگ الکترونیک ب�ا 2/1 و 0/95 

درصد بیشترین کاهش ارزش را در معامالت این بورس داشتند.
تنش ه�ای سیاس�ی در ش�به  جزیره ک�ره، بورس ه�ای اروپای�ی را نیز 
قرمز پوش کرد. در این روز شاخص IBEX در کشور اسپانیا با 0/8 درصد 

تنزل نس�بت  به سایرین منفی تر بود. گروه فناوری اطالعات نیز بدترین 
عملک�رد را در میان گروه ها داش�ت. در معامالت امروز س�رمایه گذاران 

نیم نگاهی به جلسه این هفته بانک مرکزی اروپا داشتند.
در امریکا ش�اخص ها بر خالف آس�یا و اروپا نخستین روز کاری هفته را 
در اع�دادی مثبت به پایان رس�اندند که اعالم آمار مطلوب اش�تغال در 
ماه آگوس�ت مهم ترین دلیل این افزایش ش�اخص ها به شمار می رود. در 
معامالت این روز، ش�اخص S&P500 با 0/2 درصد، بیش�ترین رش�د را 

داشت که گروه انرژی بیشترین نقش را در این صعود ایفا کرد. 
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نماگرهای سهام در شرق آسیا متأثر از تداوم تنش ها در شبه جزیره  کره، 
با کاهش مواجه شدند. شاخص HSI در بورس هنگ کنگ با 0/46 درصد 
کاهش، منفی ترین شاخص بود. در معامالت این روز صنایع خودروسازی 
و فوالد بدتری�ن و گروه های معادن، طال و انرژی بهترین عملکرد را به نام 

خود ثبت کردند.
معامالت این روز در اروپا برای برخی ش�اخص ها با صعود و برخی با نزول 
همراه بود. به گونه ای که نماگر بورس های انگلیس و اسپانیا منفی و شاخص 
بورس های فرانس�ه و آلمان مثب�ت بودند. همچنین گروه خودرو س�ازی 

با 1/69 درصد رش�د، بیش�ترین افزایش را به نام خود ثب�ت کرد. در بین 
شرکت ها نیز افزایش 5/72 درصدی شرکت فنالندی اوریون مورد توجه 

قرار گرفت.
در امریکا پس از حمایت رییس جمهور دونالد ترامپ از گس�ترش س�قف 
بدهی و طرح بودجه دولت، ش�اخص های سهام در وال استریت با افزایش 
مواج�ه ش�دند. در معامالت ای�ن روز ش�اخص S&P500 با صع�ود 0/31 
درصدی، صعودی ترین ش�اخص بود که گروه انرژی، بیشترین تأثیر را در 

این رشد از خود برجای گذاشت. 
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

1/14-0/86-21,7980/06امریکا )داوجونز(

1/170/12-0/59-6,360امریکا )نزدک(

1/16-0/82-0/26-7,378لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/60-3,4480/000/11اروپا  )یورواستاک 50(

2/35-2/12-0/63-19,275آسیا )نیکی 225(

در معام�الت ای�ن روز بازارهای س�هام در منطقه ش�رق آس�یا، برخی از 
 KOSPI ش�اخص ها مثبت و برخی دیگر منفی بس�ته ش�دند. ش�اخص
در بورس س�ئول با 1/14درصد، بیش�ترین رشد را در بین سایرین داشت 
که افزایش قیمت 2/38 درصدی س�هام ش�رکت سامسونگ الکترونیک 
و 1/47درص�دی هیون�دای موتور تأثی�ر زیادی در افزایش این ش�اخص 
داش�تند. اغلب بازاره�ای اروپایی معامالت خود را با افزایش ش�اخص ها 
به پایان رس�اندند. ش�اخص DAX در بورس فرانکفورت ب�ا 0/67 درصد 
بیشترین رش�د را در میان سایر شاخص ها داش�ت. در معامالت این روز 

گروه خودروس�ازی به روند صعودی خود ادامه داد. این درحالی است که 
شرکت فراری به دلیل کاهش درجه اش از سوی مورگان استنلی با کاهش 

ارزش 6/8 درصدی مواجه شد.
در میان شاخص های سه گانه وال استریت تنها شاخص نزدک مثبت بوده 
و دو شاخص دیگر در اعدادی پایین تر از روز قبل به کار خود پایان دادند. 
گروه بانکداری بدترین عملکرد را در معامالت امروز به نام خود ثبت کرد؛ 
به گونه ای که بانک امریکا، س�ی تی گروپ و گلدمن س�اچ همگی با کاهش 

بیش از یک  درصدی مواجه شدند. 
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/2030/111/502/36یورو به دالر

1/3180/661/831/40پوند به دالر

2/03-2/20-0/57-107/83دالر به ین

1/98-2/09-0/64-0/94دالر به فرانک سوئیس

0/030/962/00-0/8دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2/473/12-3/25-2,099آلومینیوم

2/473/12-3/25-3/02مس

4/55-5/06-3/34-2,234سرب

1/061/23-4/65-11,524نیکل

0/24-0/960/98-20,550قلع

2/546/05-3/13-3,031روی

312,50/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/131/42-0/24-1,321,375آلومینیوم

27/07-7/76-1/89-210,725مس

0/1110/617/80-164,450سرب

1/292/56-384,1500/20نیکل

1,9401/571/572/65قلع

7/06-90/06-0/24-242,675روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/191/615/42-1,346/59طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,351/200/071/565/62نیویورک 

18/1230/791/150/42نقره

1/060/023/42-1,004/74پالتینیوم

4/694/88-2/15-935پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR71/35-1/12-7/64-0/81 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

4/20-3/280/40-47/48نفت خام پایه امریکا

1/301/952/05-53/78برنت

0/200/480/08-35,490نفت خام توکیو

52/480/855/644/83نفت خام اوپک

3/18-5/86-3/05-2/89گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 5240/142/907/71گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

72/9-10/1010/60

 )USD/t( 1/041/198/35-176/75نفت کوره

8/44-16/04-12/29-146/76بنزین

0/36-0/280/77-49,770نفت سفید

محصوالت کشاورزی

10/23-1/90-412/50/00گندم

7/45-344/500/001/32ذرت

0/93-0/671/28-954/05سویا

4/21-1/53-0/47-589/70کلزا

75/590/754/195/25پنبه

14/090/432/473/30شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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52/34

54/2

54/49

53/78

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

53/38

صعود به س�طوح باالی قیمتی در یک سال گذش�ته موجب شد تا بسیاری از سرمایه گذاران 
بزرگ نظیر صندوق ها اقدام به عرضه طال و شناسایی سود نمایند به گونه ای که بهای هر اونس 
برای تحویل فوری با 0/19 درصد کاهش به 1.346/59 دالر رس�ید. این در حالی اس�ت که در 

بازار آتی قیمت ها همچنان با افزایش روبه رو بودند.

طال در معامالت روز دوش�نبه بازار جهانی در پی آزمایش هسته ای قدرتمند کره شمالی که 
سرمایه گذاران را متقاضی خرید دارایی های امن ساخت، به باالترین قیمت در حدود 10 ماه 
گذشته صعود کرد. هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری 0/65 درصد رشد 

کرد و به 1.333/87 دالر رسید.

Mondayدوشنبه

به�ای هر اونس طال در معامالت ای�ن روز یا 0/44 درصد افزایش یافت و در 1.339/71 دالر 
بسته شد که باالترین قیمت از 22 سپتامبر سال گذشته بود.

Tuesdayسه شنبه

قیم�ت طال تحت تأثیر کاهش احتمال نرخ بهره امری�کا و افزایش ارزش دالر امریکا با کاهش 
نس�بی روبرو ش�د. در معام�الت این روز ه�ر اونس طال ب�ا 0/41 درصد کاهش در ایس�تگاه 

1.334/22 دالر ایستاد.

Wednesdayچهارشنبه

در حالی که بعد از انتش�ار آمارهای ضعیف تر از حد انتظار از بازار کار امریکا ارزش دالر افت 
کرده و به دلیل تنش ها بر سر کره شمالی تقاضا برای سرمایه گذاری امن در بازار طال باال رفته 

است، قیمت فلز زرد امروز به باالترین رقم یک سال گذشته رسید.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

هجوم سرمایه گذاران به 
سمت بازار طال

ازسرگیری تدریجی 
فعالیت پاالیشگاه ها در 

خلیج مکزیک افزایش قیمت ها به 
باالترین سطح از ماه 

آوریل

عدم توازن 
عرضه و تقاضا 

در بازارهای پایه 
جهانی

نگرانی ها از کاهش تقاضا 
برای نفت در فلوریدا در 

پی پیش بینی طوفان

رویداد
شاخص مدیران خرید شرکت های خدماتی در چین در ماه آگوست

شاخص مدیران خرید شرکت های خدماتی در اتحادیه اروپا در ماه آگوست
شاخص مدیران خرید شرکت های خدماتی در امریکا در ماه آگوست

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا – میلیون بشکه
نرخ تغییرات تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم – درصد

نرخ بیکاری در کانادا در ماه آگوست – درصد
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