
احتم��ال افزای��ش ن��رخ به��ره امری��کا برای س��ومین ب��ار در س��ال ج��اری، افزای��ش ارزش دالر در مقابل 
س��ایر ارزه��ا را در پ��ی داش��ته و موج��ب ت��داوم در رون��د کاهش��ی به��ای ط��ای جهان��ی ش��ده اس��ت. 
از س��وی دیگ��ر احتم��ال محدودی��ت در عرض��ه نف��ت خ��ام به دلی��ل همه پرس��ی در اقلی��م کردس��تان 
قیمت��ی در دو س��ال گذش��ته معامل��ه ش��ود. باالتری��ن س��طح  باع��ث ش��د ط��ای س��یاه همچن��ان در 

جهان در هفته ای که گذشت...
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در پی تش�دید مج�دد تنش ها بی�ن امری�کا و کره ش�مالی، تقاضا برای 
دارایی های امن، نظیر ین ژاپن و طال افزایش یافته و اغلب بازارهای سهام 
در منطقه شرق آسیا با افت همراه شدند. شاخص نیکی در بورس ژاپن با 
0/33 درصد افت، بیشترین تأثیر را از این تنش ها پذیرفت. گروه فناوری 
اطالع�ات نیز به تبعیت از معامالت دیروز وال اس�تریت، بدترین عملکرد 
را به نام خود ثبت کرد. در بازارهای اروپا ش�اخص های عمده بازار س�هام 
با تغییر نه چندان محس�وس نس�بت به روز قبل به کار خود پایان دادند. 
افزایش ریس�ک های جهانی باعث ش�د گرایش سرمایه گذاران نسبت به 

بازارهای سهام کاهش یابد. گروه بهداشت و سالمت با 0/3 درصد کاهش، 
یکی از ضعیف ترین عملکردها را در میان گروه ها داشت.

در وال اس�تریت، گروه فناوری اطالعات با رش�د 0/4 درصدی بخش�ی از 
ری�زش قیمتی روز قبل خ�ود را جبران کرد. در پای�ان معامالت این روز 
ش�اخص های نزدک و S&P500 با رشد مواجه شدند. اما شاخص داوجونز 
برای چهارمین روز پیاپی منفی بود؛ امری که از ماه ژوئن تاکنون بی سابقه 
بوده است. در این روز همچنین اوراق قرضه دو ساله امریکا با 1/4 درصد 
رشد همراه شد؛ موضوعی که از نوامبر 2008 تاکنون سابقه نداشته است.

به
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اکثر ش�اخص های آسیایی، سه ماهه سوم سال را با صعود به پایان بردند. 
شاخص KOSPI در بورس کره جنوبی با 0/9 درصد افزایش رشدی ترین 
شاخص بود. گروه خودروس�ازی بیشترین تأثیر را در این رشد، به خود 
اختصاص داد. به گونه ای که ش�رکت های کیاموت�ور و هیوندای موتور به 

ترتیب رشدهای 2/39 و 2/59 درصد صعود را تجربه کردند.
در بازارهای س�هام اروپایی نیز، آخرین روز سپتامبر با جهش شاخص ها 
همراه ش�د. ش�اخص DAX در بورس فرانکفورت در میان شاخص ها و 
گ�روه لوازم خانگی و مناب�ع معدنی در میان گروه ه�ا، بهترین عملکرد 

را به نام خود ثبت کردند. اعالم آمار اقتصادی و تجاری س�ه ماهه س�وم 
اتحادیه و کشورهای مختلف در هفته آینده مهم ترین عامل تأثیرگذار بر 

بازارهای اروپایی خواهد بود.
ش�اخص های بورس امریکا نیز همچون آسیا و اروپا با رشد قابل توجهی 
همراه بودند. در معامالت این روز ش�اخص نزدک در س�ایه رش�د گروه 
فناوری اطالعات با افزایش 0/66 درصدی، صعودی ترین شاخص بود. در 
ماه سپتامبر شاخص های داوجونز و S&P500 هر کدام حدود 2 درصد و 

شاخص نزدک با 1 درصد رشد مواجه شدند.
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اغلب بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا در نخستین روز هفته با نزول 
همراه ش�دند. در میان بازارهای عمده، شاخص نیکی ژاپن به  لطف صعود 
گروه مس�کن و خودروسازی از معدود ش�اخص های مثبت بود. برگزاری 
انتخاب�ات در نیوزیلند و کاه�ش ارزش دالر در مقاب�ل ارزهای منطقه از 
مهم  ترین عوامل تأثیرگذار بر معامالت امروز سرمایه گذاران در این ناحیه 

بود.
در اروپا، واکنش ش�اخص بازار س�هام در کش�ورهای مختلف به تحوالت 
اقتصادی سیاس�ی متف�اوت بود، به گونه ای که برخی ش�اخص ها مثبت و 
 IBEX برخی دیگر منفی بسته شدند. در پایان معامالت این روز شاخص

در کش�ور اسپانیا، در میان ش�اخص ها و گروه بانکداری در میان گروه ها، 
بدترین عملک�رد را به نام خود ثبت کردند. در این ق�اره نیز انتخابات در 

آلمان و کاهش ارزش یورو از مهم ترین تحوالت مؤثر بر بازار بود.
س�قوط قیمت س�هام ش�رکت های گ�روه فن�اوری اطالع�ات، یکی از 
منفی ترین روزها در هفته های اخیر را در وال استریت رقم زد و شاخص 
نزدک ب�ا 0/88 درصد تن�زل، ضعیف ترین عملک�رد را به نام خود ثبت 
ک�رد. در معامالت این روز کاهش 4/5 درصدی قیمت س�هام فیس بوک 
جالب توج�ه بود. در گروه انرژی نیز قیمت بس�یاری از ش�رکت ها نظیر 

اکسون موبیل با ریزش مواجه شد.
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تأثیر تح�والت اقتصادی و سیاس�ی روی برخی ش�اخص های بازارهای 
آس�یایی مثبت و بر بعضی دیگر منفی بود. سخنرانی روز گذشته رییس 
فدرال رزرو امریکا، تحوالت شبه جزیره کره، افزایش ارزش دالر و کاهش 
ارزش ی�ورو از مهم ترین عوامل مؤثر بر معامالت بازارهای منطقه ش�رق 

آسیا بود.
در اروپا ش�اخص های بازار س�هام روزی صعودی را پشت سر گذاشتند. 
شاخص بورس مادرید با 1/76 درصد بیشترین رشد را در میان شاخص ها 
به نام خود ثبت کرد. افزایش 4 درصدی قیمت س�هام ش�رکت آلستوم 

به دلیل مسائل مربوط به ادغام این شرکت، از مهم ترین رویدادهای این 
روز در بازار سهام در اروپا بود.

در وال اس�تریت، ش�اخص داوجونز به لط�ف صعود قیمت س�هام گروه 
بانک�داری، به رون�د نزول چه�ار روزه خود پای�ان داد. در معامالت این 
روز بیش�ترین رش�د از آن نزدک با 1/15 درصد بود. همچنین گروه های 
بانکداری، فناوری اطالعات و تأمین مالی رش�دی ترین گروه ها بودند که 
پر رنگ ش�دن مس�ائل مربوط به بازنگری در قوانی�ن مالیاتی امریکا از 

مهم ترین دلیل صعود شاخص ها در این روز به شمار می رود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

22/4050/110/252/34امریکا )داوجونز(

6/4960/661/072/00امریکا )نزدک(

7/3730/680/850/10لندن )اف.تی.اس.ای 100(

5950/881/515/62/,3اروپا  )یورواستاک 50(

0/030/294/36-20/356آسیا )نیکی 225(

در پایان معامالت بازارهای سهام منطقه شرق آسیا، همچون روز گذشته 
برخی ش�اخص ها مثبت و برخی منفی بسته ش�دند. در این روز شاخص 
نیکی در بورس ژاپن با 0/48درصد، رش�دی ترین شاخص بود. تداوم روند 
افزایش دالر در مقابل ارزهای منطقه ای و همچنین تصمیم عدم تغییر در 
نرخ بهره چند کش�ور نظیر تایلند و نیوزیلند، از دیگر تحوالت اقتصادی 

با اهمیت در منطقه بود.
ش�اخص های بازارهای س�هام در قاره اروپا با رشد مواجه شدند. شاخص 
DAX در بورس فرانکفورت با 0/52 درصد بیش�ترین رشد را به نام خود 
ثبت کرد. این درحالی است که بسیاری از معامله گران منتظر انتشار آمار 

مربوط به تورم این قاره در روز جمعه هس�تند. خرید 49 درصد از س�هام 
یکی از شرکت های زیرمجموعه ایتالین ایرالین توسط شرکت قطر ایرویز، 

از مهم ترین خبرهای این روز بازار سهام در بازارهای اروپایی بود.
اخب�ار مربوط ب�ه بازنگری در قوانی�ن مالیاتی امریکا باعث تداوم رش�د 
ش�اخص ها در این کشور شده اس�ت. در پایان معامالت این روز شاخص 
داوجونز با 0/18 درصد رشد، سرآمد دیگر شاخص ها بود. افزایش بیش از 
2 درصدی قیمت سهام شرکت مک دونالد و کاهش ارزش بازار شرکت های 
گروه  فن�اوری اطالعات از اهم تحوالت، در میان ش�رکت ها در معامالت 

این روز بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/59-1/18-1/180/23یورو به دالر

0/773/85-0/39-1/33پوند به دالر

112/50/150/472/07دالر به ین

0/100/48-0/20-0/968دالر به فرانک سوئیس

0/93-1/65-0/32-0/27دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/641/01-1/36-2,102آلومینیوم

4/14-0/840/44-2/93مس

2,4921/045/408/34سرب

8/84-6/70-10,4160/56نیکل

20,6750/360/000/85قلع

3,1620/483/301/17روی

3/98-3,9822/022/44شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

3/83-2/05-0/51-1,273,575آلومینیوم

4/1233/79-0/97-298,425مس

2/096/26-157,8750/24سرب

0/42-0/060/95-384,942نیکل

2,0500/000/0014/53قلع

2/155/04-0/62-257,750روی

----شمش فوالد

فلزات گرانبها

3/43-1/35-0/59-1,279/75طالی نقدی

طال بورس کاالی 
3/43-0/98-0/30-1,284/80نیویورک 

4/46-2/05-1/34-16/605نقره

7/83-2/28-1/12-909/24پالتینیوم

9350/591/960/81پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR62/241/151/37-13/83 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

57/540/231/2013/13نفت خام پایه امریکا

51/670/211/9912/45برنت

0/821/939/03-38,510نفت خام توکیو

0/861/3712/28-55/59نفت خام اوپک

2/05-0/331/62-3/007گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/434/81-0/42-534گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

71/3-0,0210/30

 )USD/t( 181/17181/53179/88162/44نفت کوره

8/09-3/71-1/55-160/65بنزین

0/340/907/13-52,910نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0/2011/18-1/59-4,448/60گندم

355/030/850/437/75ذرت

1/305/25-1/07-971/49سویا

1/14-0/49-492/400/33کلزا

3/34-0/01-0/75-69/08پنبه

2/66-3/15-13/542/34شکر

  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 

59/02
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57/41
57/54

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

58/44

علی رغم افزایش نسبی در بهای طال در روز گذشته، قیمت فلز زرد در آخرین روز کاری هفته 
به روند کاهشی خود ادامه داد. و به کمتر از 1280 دالر تنزل کرد که این پایین ترین قیمت از 25 
اوت به شمار می رود. بهای معامالت این بازار در سپتامبر 2/8 درصد کاهش داشت که بزرگ ترین 
کاهش ماهانه از ابتدای سال 2017 تاکنون و بزرگ ترین کاهش ماهانه از نوامبر سال گذشته است. 

با این همه طال در سه ماهه سوم سال میالدی جاری حدود 3/5 درصد رشد قیمت داشته است.

ط�ال تحت تأثی�ر تقاضا ب�رای دارایی مطمئ�ن در بحبوح�ه تنش های فزاین�ده پیرامون 
کره ش�مالی و کاه�ش ارزش دالر، ری�زش چش�م گیر معامالت س�هام و ریس�ک گریزی 
فزاین�ده س�رمایه گذاران موج�ب افزای�ش 1/04 درص�دی قیم�ت طال و رس�یدن آن به 

1310/78 دالر ش�د.

Mondayدوشنبه

در پی اعالم نتایج انتخابات آلمان و پیروزی ضعیف تر از حد انتظار مرکل، نرخ برابری یورو 
نس�بت به دالر در بازار جهانی به کف یک ماهه خود س�قوط کرد. این موضوع موجب ش�د 

قیمت طال که روز گذشته با رشد مواجه شده بود، مجددا ریزش کند.

Tuesdayسه شنبه

س�خنرانی سه ش�نبه ش�ب جنت یلن، رییس بانک مرکزی امریکا احتمال افزایش نرخ بهره 
برای س�ومین بار متوالی در سال 2017 میالدی را باال برد و ارزش دالر در مقابل سایر ارزها را 
بی�ش از پیش افزای�ش داد. در این روز اونس جهانی 0/87 درصد کاهش یافت و به 1282/87 

دالر رسید.

Wednesdayچهارشنبه

ادامه نگرانی ها از تنش بر سر موضوع کره شمالی باعث شد تا سرمایه گذاران مباحثی همچون 
احتم�ال افزای�ش نرخ بهره امری�کا و همچنین بازنگ�ری در قوانین مالیاتی این کش�ور را به 
فراموش�ی س�پرده به دارایی های امن نظیر طال پناه برند. در این روز بهای طال با رش�د 0/35 

درصدی مواجه شد و به 1287/3 دالر به ازای هر اونس رسید.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

تهدید ترکیه به بستن مسیر 
صادرات نفت خام از منطقه 

کردستان عراق و افزایش نگرانی ها 
درخصوص کمبود عرضه 

تقویت ارزش دالر در 
مقابل سایر ارزها

عدم توقف صادرات نفت 
اقیلم کردستان عراق

کاهش قیمت نفت 
برنت هم زمان با 

افزایش قیمت نفت 
وست تگزاس

پیش بینی اوپک و 
سازمان انرژی امریکا 
مبنی بر افزایش تقاضا

رویداد
تغییرات در شاخص ساالنه قیمت شرکت های خدماتی در ژاپن - درصد

تغییرات در شاخص قیمتی واردات آلمان در ماه آگوست - درصد
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر – میلیون بشکه

تغییرات در تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده امریکا در سه ماهه دوم – درصد
نرخ بیکاری در ژاپن در ماه آگوست - درصد

تغییرات در تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه دوم – درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/8
2/1

-1/85
3/1
2/8
0/3

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 )3 تا 9 مهر 96 - 25 سپتامبر تا 1 اکتبر 2017(


