
اعالم نرخ بیکاری ایاالت متحده در ماه آگوس��ت، انتظارات را برای تغییر در نرخ بهره این کش��ور باال برد و 
موجبات تقویت ارزش دالر در مقابل سایر ارزها را فراهم نمود. از سوی دیگر اتفاقات سیاسی، اقتصادی و طبیعی 
باعث شد روند صعودی طال و فلزات جهانی متوقف شده ولی بازارهای نفت و سهام در مدار صعود قرار گیرند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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ادام�ه رش�د دالر به دلیل طوف�ان فلوریدا و همچنی�ن کاهش تنش در 
ش�به جزیره کره موجب ش�د بازارهای س�هام در ش�رق آس�یا به روند 
صع�ودی روز گذش�ته خود ادامه دهن�د. در معامالت این روز ش�اخص 
نیکی در بورس ژاپن با 1/18 درصد، همچون روز گذشته بیشترین رشد 
را به ن�ام خود ثبت کرد که ش�رکت هوندا با افزایش ارزش س�هام 2/21 

درصدی، بیشترین نقش را در این صعود ایفا کرد.
در اروپا نیز اغلب ش�اخص ها به مس�یر رو به رش�د خود ادامه دادند که 
ش�اخص CAC در ب�ورس پاریس با 0/62 درصد رش�د س�رآمد س�ایر 

ش�اخص ها بود و گروه های بانکداری و خدم�ات تأمین مالی نیز هر یک 
با رش�د بیش از 1 درصدی، بهترین عملکرد را در میان گروه ها داشتند. 
به گونه ای که دوئیچه بانک و کامرژبانک در آلمان و بی پی ام در ایتالیا هر 

یک با 5/2 درصد رشد، سرآمد شرکت ها بودند.
ش�اخص ها در وال اس�تریت نیز همچون اروپا و آسیا روزی سبز رنگ را 
پشت س�ر گذاش�تند که فروکش کردن ریسک های سیاسی اصلی ترین 
دلیل این رش�د عنوان ش�ده اس�ت. در معامالت این روز ش�اخص های 

S&P500 و نزدک هر یک با 0/34 درصد، بیشترین رشد را داشتند.

به
شن

سه 

معام�الت بازارهای س�هام در منطقه ش�رق آس�یا تحت تأثیر آزمایش 
موش�کی کره ش�مالی قرار داش�ت. از س�وی دیگر به دلیل اعالم آمار 
بیکاری در امریکا ارزش دالر در مقابل ارزهای منطقه ای افزایش یافت. 
برآیند تأثیر این دو عامل موجب ش�د برخی شاخص ها مثبت و برخی 
دیگر منفی باش�ند؛ به گونه ای که شاخص نیکی در بورس ژاپن با 0/52 
درصد صعودی ترین شاخص و ASX200 در بورس استرالیا نزولی ترین 

شاخص بودند.
تحوالت ش�به جزیره کره، شاخص های اروپایی را  نیز در مدار نزول قرار 
داد؛ هرچند این هفته، بهترین هفته معامالتی از ماه جوالی تاکنون برای 

این بورس ها به شمار می رود. در این روز شاخص FTSE در بورس لندن 
همچون روز گذش�ته متأثر از عدم تغییر در نرخ بهره انگلیس، با کاهش 
1/1 درصدی، ضعیف ترین عملکرد را داشت که گروه بانکداری بیشترین 

نقش را در این سقوط به نام خود ثبت کرد.
بازارهای سهام در وال استریت آخرین روز هفته را در مدار صعود پشت 
س�ر گذاش�تند و صعودی ترین هفته را از دس�امبر تاکنون داشتند. در 
این روز ش�اخص نزدک با 0/3 درصد افزایش صعودی ترین شاخص بود. 
همچنین گروه های فناوری اطالعات و تأمین مالی بیش�ترین رش�د را به 

خود اختصاص دادند.

عه
جم

معامالت س�هام در منطقه ش�رق آس�یا در نخس�تین روز هفته با صعود 
چش�مگیر ش�اخص ها همراه بود که افزایش ارزش دالر در مقابل ارزهای 
منطقه ای یکی از مهم ترین دالیل این صعود به شمار می رود. شاخص نیکی 

در بورس توکیو با 1/41 درصد، سرآمد شاخص های این منطقه بود.
در اروپ�ا نی�ز ش�اخص های ب�ازار ب�ا افزای�ش قابل توجه�ی روبه رو 
ش�دند. ش�اخص DAX در ب�ورس فرانکفورت با 1/04 درصد رش�د، 
صعودی تری�ن ش�اخص بود. اگر چ�ه تمامی گروه ه�ا در اعداد مثبت 

به کار خود پایان دادند، اما گروه بیمه با 2/15 درصد بیش�ترین رش�د 
را به نام خود ثبت کرد.

خفیف تر ش�دن طوفان هوریکن ایرما و خس�ارات ناشی از آن نسبت به 
پیش بینی ها موجب ش�د ش�اخص ها در وال اس�تریت نیز روند صعودی 
بگیرند. شاخص داوجونز با صعود 2/15 درصدی، بار دیگر از مرز 22 هزار 
واحد گذش�ت و گروه های گردش�گری و بیمه بیش�ترین رشد را به خود 

اختصاص دادند.

به
شن

دو

معامالت سهام در بازارهای آسیایی برای برخی شاخص های این منطقه 
با رش�د و ب�رای برخی با نزول همراه بود. ش�اخص نیک�ی ژاپن با 0/45 
درصد رش�د همچون روزهای گذشته به لطف عملکرد مطلوب گروه های 
خودروس�ازی، بانکداری و فناوری اطالعات، بهترین عملکرد را در بین 
س�ایر ش�اخص ها از خود برجای گذاش�ت. ادامه افزایش ارزش دالر در 

مقابل ارزهای منطقه از دیگر تحوالت اقتصادی منطقه بود.
در اروپا اغلب نماگرهای بازارهای س�هام با رش�د همراه بودند. شاخص 
IBEX در بورس مادرید با 0/34 درصد رش�د بیشترین رشد را داشت. 

در معام�الت ای�ن روز همچنی�ن گ�روه مناب�ع معدنی به دلی�ل کاهش 
قیمت جهان�ی فلزات با اف�ت 1/75 درصدی مواجه ش�د. به گونه ای که 
ش�رکت های ش�اخص این گروه همچون بی اچ پی و انجلو امریکن سقوط 
بیش از 2 درصدی قیمت را تجربه کردند. شاخص های سه گانه سهام در 
وال استریت نیز جلسه معامالتی روز جاری خود را با اعدادی باالتر از روز 
گذش�ته به پایان بردند. در معامالت این روز داوجونز با 0/18 درصد رشد 
سرآمد دیگر شاخص ها، گروه فناوری اطالعات ضعیف ترین و گروه نفت 

و انرژی بهترین عملکرد را از خود برجای گذاشتند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

22,2680/292/161/11امریکا )داوجونز(

6,4480/301/391/63امریکا )نزدک(

2/93-2/20-1/10-7,215لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/311/970/89-3,516اروپا  )یورواستاک 50(

19,9100/523/290/91آسیا )نیکی 225(

اعالم اطالعات اقتصادی پایین تر از حد انتظار در مورد چین موجب شد 
اغلب شاخص های بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا جلسه معامالتی 
روز جاری خود را با سقوط پشت سر بگذارند. در معامالت این روز طبق 
معمول، بورس استرالیا برعکس سایر بورس ها به اطالعات اقتصاد چین 

واکنش نشان داد و با 0/74 درصد رشد، تنها شاخص صعودی بود.
اکث�ر بازارهای اروپایی نیز در پایان جلس�ه معامالتی روز جاری با نزول 
همراه ش�دند که تصمیم بانک مرک�زی انگلیس مبنی بر عدم تغییر نرخ 
 بهره این کشور، اصلی ترین دلیل این افت به شمار می رود. به همین دلیل 

شاخص FTSE در بورس لندن با 1/14 درصد بیشترین کاهش را به خود 
اختص�اص داد. در معامالت ای�ن روز گروه نفت و گاز، بهترین عملکرد و 
گ�روه منابع معدنی، همچون روز گذش�ته ضعیف ترین عملکرد را به نام 
خ�ود ثبت کردند. اعالم بیش از انتظار تورم امریکا برای ماه آگوس�ت و 
باال رفتن احتمال تغییر در سیاس�ت های پولی این کشور توسط فدرال 
رزرو، موجب شد ارزش سهام بسیاری از شرکت ها در وال استریت با افت 
مواجه ش�ود. در معامالت این روز شاخص نزدک با 0/48 درصد کاهش، 

ضعیف ترین عملکرد را درمیان شرکت ها از خود برجای گذاشت.

به
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/931/30-1/1920/03یورو به دالر

1/3591/472/995/46پوند به دالر

110/780/502/730/54دالر به ین

0/62-0/361/63-0/959دالر به فرانک سوئیس

0/760/94-0/10-0/8دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/483/11-0/57-2,086آلومینیوم

0/90-3/09-0/29-2/93مس

1/61-1/21-2,2780/00سرب

7/546/89-11,1240/00نیکل

0/941/16-210/10قلع

3/473/91-3,0310/83روی

312/50/000/000/00شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/422/29-0/09-1,315,775آلومینیوم

1/07-276,02511/9430/99مس

0/709/43-0/15-163,300سرب

0/50-0/13-383,6400/10نیکل

2/982/099/22-1,955قلع

0/669/325/82-265,300روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

3/252/89-0/72-1,320/18طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1/923/30-0/31-1,325/20نیویورک 

294/90/791/150/42نقره

0/480/98-969/050/71پالتینیوم

1/230/98-9230/05پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR69/941/23-1/982/01 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

49/890/005/086/60نفت خام پایه امریکا

55/620/273/4210/64برنت

36,7900/853/667/29نفت خام توکیو

53/631/342/198/43نفت خام اوپک

1/504/644/64-3/024گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 6/23-5350/712/05گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

72/1--1/1010/05

 )USD/t( 179/881/201/8714/25نفت کوره

166/172/030/866/26بنزین

51/2200/452/914/59نفت سفید

محصوالت کشاورزی

448/250/008/346/92گندم

354/750/003/050/64ذرت

968/500/001/255/07سویا

0/81-0/20-0/08-488/70کلزا

7/223/82-70/130/50پنبه

15/154/127/5217/08شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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در بازارهای جهانی قیمت هر اونس طال بدون  توجه به خبر آزمایش موش�کی کره ش�مالی با 
0/72 درص�د کاهش به قیمت 1.320/118 دالر معامله ش�د. در این روز قیمت طال به کمترین 

میزان در دو هفته گذشته رسید که بیشتر متأثر از کاهش تنش های منطقه ای بود. 

ام�روز در بازاره�ای جهانی قیمت هر اونس طال با 1/21 کاهش نس�بت ب�ه قیمت پایانی 
هفته گذش�ته در 1.327/54 دالر دادوس�تد ش�د. به عقیده تحلیل گ�ران فروکش کردن 
تنش ها بین امریکا و کره شمالی، افزایش نسبی ارزش دالر از مهم ترین دالیل این سقوط 

به حساب می رود.

Mondayدوشنبه

کاهش ش�دید قیمت طال خرید این دارایی را برای بس�یاری از س�رمایه گذاران جذاب کرد. 
به همی�ن دلی�ل تقاضا برای فلز زرد افزای�ش یافت. در این روز هر اونس طال با رش�د 0/32 

درصدی به قیمت 1.331/81 دالر معامله شد. 

Tuesdayسه شنبه

هرچن�د بعد از درخواس�ت دونال�د ترامپ، ریی�س جمهوری امری�کا برای اتخ�اذ اقدامات 
سرس�ختانه تر علیه کره شمالی، تقاضا برای س�رمایه گذاری امن در بازار طال رشد داشته، اما 
هم زم�ان با تقویت ش�اخص ها در بازارهای ب�ورس، قیمت طال امروز اندک�ی کاهش یافت. در 

معامالت این روز قیمت هر اونس طال با 0/71 درصد کاهش به 1.322/37 دالر رسید.

Wednesdayچهارشنبه

انتشار آمار بیکاری در امریکا موجب شد تا بسیاری از سرمایه گذاران در پیش بینی خود مبنی 
بر عدم تغییر در نرخ بهره امریکا توسط فدرال رزرو تجدید نظر کنند. این موضوع موجب شد 
تا قیمت طال که در سرازیری سقوط قرار گرفته است با افزایش با 0/56 درصد 1.329/54 دالر 

معامله شود.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

مذاکرات وزیر 
نفت عربستان 

با همتایان 
ونزوئالیی و 
قزاقستانی 

خفیف تر بودن تبعات 
توفان در امریکا نسبت 
به پیش بینی های قبلی 
و بازگشایی بزرگ ترین 

پاالیشگاه این کشور

سرعت گرفتن 
پاک سازی پس 
از تندبادها و 

پیداشدن چشم انداز 
با ثبات تری برای 

تقاضای نفت

پیش بینی اوپک 
مبنی بر افزایش 

میزان تقاضا برای 
نفت در سال آینده 

میالدی

پیش بینی تقاضای 
جهانی بهتر برای نفت 

خام که از سوی سازمان 
 بین المللی انرژی

رویداد
تغییرات در تولید ناخالص داخلی ساالنه در روسیه - درصد

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان در انگلیس در ماه آگوست - درصد
تغییرات شاخص قیمت تولیدکنندگان در امریکا در ماه آگوست - درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در هفته گذشته- میلیون بشکه
تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان در امریکا در ماه آگوست - درصد

تغییرات در تولیدات صنعتی امریکا در ماه آگوست - درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
2/5
0/6
0/2

5/88
1/9

-0/3

پیش بینی
2/5
0/5
0/3

3/23
1/8
0/3

قبلی
2/5
-0/1
-0/1
4/58
1/7

-0/1-

تقویم اقتصادی )20 تا 26 شهریور 96 - 11 تا 17 سپتامبر 2017(


