
تداوم در روند افزایش ارزش دالر در مقابل س��ایر ارزها به دلیل آمارهای اعالم ش��ده درخصوص عملکرد 
اقتصاد امریکا در س��ه ماهه سوم سال، تأثیرگذارترین عامل بر بازارهای جهانی بود. کاهش قیمت نفت، طال 
و برخی فلزات جهانی و هم چنین افزایش ش��اخص بازارهای س��هام چکیده تحوالت بازارهای جهانی است. 

جهان در هفته ای که گذشت...
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به دنبال جهش روز گذشته شاخص های بازار سهام در امریکا، شاخص های 
آسیایی نیز با جهش همراه شدند و شاخص بورس در کشورهای ژاپن و 
 ASX200 هنگ کنگ پیشتاز سایر شاخص ها بودند. در این میان شاخص
در بورس اس�ترالیا ب�ا کاهش همراه بود که دلیل عم�ده آن عدم تغییر 

نرخ بهره از 1/5 درصد از سوی فدرال رزرو امریکا این کشور می باشد.
برآیند معامالت این روز بازارهای س�هام در قاره اروپا نیز، صعودی بود. 
گروه خرده فروش�ی با رش�د بیش از 1 درصدی مهم ترین نقش را در این 
صعود ایفا کرد. این درحالی اس�ت که ش�اخص بورس اسپانیا هم چنان 

به دلیل احتمال اعالم اس�تقالل ایالت کاتالونیا درحال س�قوط است. در 
ای�ن روز همچنین معامالت در بورس آلم�ان به خاطر تعطیالت ملی این 

کشور متوقف بود.
در امریکا شاخص های سه گانه همچنان به روند صعودی خود ادامه دادند 
و ش�اخص داوجونز به لطف افزایش قیمت س�هام ش�رکت 3M، با رشد 
0/37 درصدی سرآمد سایر شاخص ها بود. کاهش ارزش اوراق قرضه دو 
و 10 ساله و هم چنین انتشار سودآوری فراتر از انتظار گروه خودروسازی 

در سه ماهه سوم از دیگر اخبار مهم در وال استریت بود.
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بسیاری از شاخص های سهام  در بازارهای آسیایی به دلیل خوش بینی به 
آمار اشتغال در امریکا، هفته را با رشد به پایان بردند. در این روز شاخص 
ASX200 در بورس اس�ترالیا هم چون بس�یاری از روزه�ای هفته جاری 
بیش�ترین رش�د را به خود اختصاص داد. در معامالت سهام در این کشور 

گروه تأمین مالی، سرآمد سایر گروه ها بود.
اع�الم آم�ار نه چندان مطلوب از اش�تغال در ای�االت متحده و همچنین 
ادامه تنش ها بر سر استقالل ایالت کاتالونیا موجب شد شاخص سهام در 
بس�یاری از بورس های اروپایی با نزول همراه ش�ود. در معامالت این روز 

گروه ه�ای نفت و گاز، منابع معدنی و فلزات ضعیف ترین عملکردها را در 
میان گروه ها به خود اختصاص دادند. انتشار آمار مبنی بر کاهش 33 هزار 
شغل در ماه سپتامبر در روز جمعه بازارهای سهام این کشور را در شوک 
فرو برد؛ آماری که طی هفت سال گذشته بی سابقه است. در معامالت این 
روز از میان ش�اخص های سه گانه تنها شاخص نزدک توانست در اعدادی 
باالتر از روز قبل به کار خود پایان دهد. از سوی دیگر اوراق خزانه با صعود 
چش�م گیر مواجه شد به گونه ای که اوراق 10 س�اله 2/36 درصد و اوراق با 

سررسید دو ساله 1/51 درصد رشد کردند.
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ش�اخص های بازارهای س�هام در شرق آس�یا نخس�تین روز هفته را با 
صعود آغاز کردند. ش�اخص KOSPI در بورس کره جنوبی با 0/9 درصد 
بیشترین رشد را تجربه کرد. گروه بانکداری نیز در میان گروه ها سرآمد 
ب�ود. اعالم آمارهای فراتر از انتظار از عملکرد ماه س�پتامبر و همچنین 
افزای�ش رتبه اعتباری بانک تان�کان ژاپن از جمله مهم ترین عوامل این 

صعود به شمار می رود. 
به دنبال اعالم آمار مثبت اقتصادی و تجاری، شاخص های سهام در اروپا 
به روند صعودی خود ادامه دادند. ش�اخص FTSE در بورس لندن با 9/0 

درص�د بهترین عملک�رد را به نام خود ثبت کرد. این درحالی اس�ت که 
ش�اخص بورس مادرید به دلیل همه پرس�ی استقالل در ایالت کاتالونیا و 

ناآرامی های حاصل از آن، 1/21 درصد ریزش داشت.
ش�اخص های س�هام در امریکا نیز ب�دون توجه به وقای�ع مرگبار الس 
وگاس، در آغازین روز کاری ماه اکتبر با صعودی چشم گیر حدنصاب های 
جدیدی به ثبت رس�اندند. در معامالت این روز شاخص داوجونز با 0/68 
درصد بیش�ترین رشد را داشت و گروه های بهداشت و درمان و خدمات 

تأمین مالی بهترین عملکرد را داشتند.
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بیشتر شاخص های بازارهای سهام در شرق آسیا با افزایش مواجه شدند. 
همچون روز گذشته شاخص بورس استرالیا، از معدود شاخص های منفی 
ب�ود. در جلس�ه معامالتی ای�ن روز کاهش بیش از 6 درصدی ش�رکت 
مهندس�ی SIA در بورس س�نگاپور به دلیل کاهش رتبه اعتباری اش از 

سوی مؤسسه جی پی مورگان جالب توجه بود. 
همچنی�ن توجه بس�یاری از س�رمایه گذاران به جلس�ه بانک مرکزی 
هند، برای تصمیم گیری در خصوص نرخ  بهره این کش�ور معطوف بود. 
در اروپا جلسه معامالتی بازارهای سهام در این روز با نزول شاخص ها 
در بیشتر کش�ورها همراه بود. از یک سو انتش�ار آمارهای اقتصادی 
موجب ش�د رشد ش�اخص بورس لندن، پس از پنج روز متوقف شود 

و از س�وی دیگر جدی ش�دن اعالم استقالل از س�وی ایالت کاتالونیا 
باعث ش�د ش�اخص بورس اس�پانیا، س�قوطی معادل 2/95 درصد را 
تجرب�ه کن�د که این می�زان ریزش در ب�ورس این کش�ور در 15 ماه 

گذش�ته بی س�ابقه اس�ت.
در وال استریت، ش�اخص های سه گانه به روند صعودی چند روز گذشته 
خود ادامه می دهند. در پایان معامالت این روز شاخص S&P500 با 0/12 
درصد، هفتمین روز متوالی با رش�د همراه شد که این موضوع از ماه می 
تاکنون بی س�ابقه است. انتظار سرمایه گذاران برای انتشار آمار مثبت از 
عمکلرد اقتصاد امریکا در س�ه ماهه سوم سال، مهم ترین دلیل افزایش 

شاخص ها در روزهای اخیر به شمار می رود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/011/654/54-22,774امریکا )داوجونز(

6,5900/071/453/01امریکا )نزدک(

7,5230/202/041/70لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/280/244/51-3,603اروپا  )یورواستاک 50(

20,9610/592/990/81آسیا )نیکی 225(

اغلب ش�اخص های بازارهای س�هام در آسیا-اقیانوس�یه با صعود همراه 
بودند. در میان نماگرهای عمده، تنها شاخص ASX200 در کشور استرالیا 
در اعدادی پایین تر از روز قبل بس�ته ش�د که کاهش ارزش س�هام گروه 
بانکداری اصلی ترین دلیل این افت به شمار می رود. افزایش ارزش برابری 
دالر، در مقاب�ل ارزهای منطقه و نیز تثبیت نرخ بهره در هند بر روی رقم 

شش درصد، از دیگر اخبار مهم این ناحیه بود.
در اروپا نیز معامالت بازارهای سهام در بیشتر کشورها با رشد شاخص ها 
به پایان رس�ید. شاخص بورس مادرید با 2/5 درصد، رشدی ترین شاخص 

بود و بخش�ی از ریزش روزهای قبل خود را جبران کرد. در معامالت این 
روز گروه خودروسازی بهترین و گروه ساخت و ساز ضعیف ترین عملکرد 
را به نام خود ثبت کردند. شاخص ها در وال استریت همچنان به روند مثبت 
خود ادامه می دهند. در این روز ش�اخص S&P500، برای هش�تمین روز 
متوالی افزایش یافت؛ موضوعی که از س�ال 2013 تاکنون بی س�ابقه بوده 
است و گروه های تأمین مالی و فناوری اطالعات بیشترین نقش را در این 
رش�د ایفا کردند. این درحالی است که س�رمایه گذاران در امریکا منتظر 

اعالم آمار بیکاری این کشور در ماه سپتامبر، در روز جمعه می باشند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

2/48-0/75-1/1720/11یورو به دالر

0/27-2/48-0/40-1/306پوند به دالر

0/190/123/84-112/6دالر به ین

0/021/022/89-0/978دالر به فرانک سوئیس

3/55-0/93-0/43-0/776دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/850/753/46-2,153آلومینیوم

3/47-0/412/62-3/01مس

2/576/449/40-2,517سرب

7/97-5/81-10,5150/64نیکل

0/600/24-1/91-20,550قلع

1/615/683/50-3,235روی

3/98-3,9822/022/44شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

5/68-1/90-0/19-1,249,350آلومینیوم

0/8037/85-0/82-296,075مس

15/76-1/49-0/56-155,526سرب

0/160/591/00-387,222نیکل

4/832/87-4/83-1,970قلع

2/593/22-0/27-251,075روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

5/38-0/24-1,276/680/67طالی نقدی

طال بورس کاالی 
5/58-0/77-1,274/900/13نیویورک 

7/16-16/781/201/05نقره

10/09-913/000/220/41پالتینیوم

3/66-1/55-2/02-920پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR61/950/000/00-13/17 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

4/610/41-2/95-49/29نفت خام پایه امریکا

3/341/89-2/42-55/62برنت

0/527/95-94/.38,3101نفت خام توکیو

1/034/98-54/631/30نفت خام اوپک

1/04-4/67-2/05-2/86گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/57-4/89-3/69-515/75گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( 1/23-3/74-2/37-174/39نفت کوره

5/39-2/97-3/26-155/88بنزین

53,1101/160/386/71نفت سفید

محصوالت کشاورزی

1/197/11-442/900/62گندم

1/662/22-349/350/07ذرت

973/950/250/591/11سویا

496/700/300/870/96کلزا

7/41-69/470/830/76پنبه

0/36-2/853/25-13/98شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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به دنبال انتشار گزارشی از سوی دولت روسیه مبنی بر آماده شدن کره شمالی برای آزمایش یک 
موشک دوربرد و هم چنین کاهشی شدن ارزش دالر، قیمت طال افزایش داشت و از پایین ترین 
رق�م دوماهه اخیر فاصله گرفت. قیمت هر اونس طال در پای�ان معامالت این روز با 0/67 درصد 

افزایش به 1.276/68 دالر رسید. 

انتش�ار آمارهای مثبت اقتصادی در امریکا تأثی�ر زیادی بر افزایش ارزش دالر در برابر 
س�ایر ارزهای معتبر بین المللی داشته و این مس�أله فشار زیادی را بر قیمت جهانی طال 
وارد ک�رد به گونه ای که هر اون�س طال در آغازین روز کاری هفته با ریزش 0/67 درصدی 

به رقم 1.271/13 دالر رس�ید.

Mondayدوشنبه

عقب نشینی دالر از باالترین نرخ طی یک ونیم ماهه، در برابر سبد ارزهای مهم جهان، تقاضا 
برای فلز زرد را در معامالت این روز افزایش داد؛ هرچند این افزایش چندان محسوس نبود. 
در پای�ان معامالت این روز ه�ر اونس طال برای تحویل فوری با 0/04 درصد رش�د در قیمت 

1.271/66 دالر تثبیت شد.

Tuesdayسه شنبه

معامالت بازارهای طال در این روز نیز هم چون روز گذش�ته با نوس�انات نه چندان چش�م گیر 
هم�راه ب�ود. تعطیالت یک هفت�ه ای در چین و هم چنی�ن انتظار س�رمایه گذاران برای اعالم 
آمارهای اقتصادی سه ماهه سوم سال یکی از مهم ترین دالیل کاهش افت وخیزها در این بازار 

به شمار می رود. 

Wednesdayچهارشنبه

انتشار آمارهای مثبت و امیدوارکننده درباره وضعیت بخش خدمات در اقتصاد امریکا موجب 
ت�داوم افزایش ارزش دالر دالر و کاهش تقاضا برای طالی جهانی ش�د. در این روز طال با نیم 
درصد کاهش ارزش به 1.268/22 دالر به ازای هر اونس رس�ید. این رقم پایین ترین قیمت در 

دوماه اخیر به شمار می آید.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اعالم افزایش اندک تولید اوپک در 
ماه سپتامبر و همچنین انتشار خبر 

افزایش چاه های نفت در امریکا

ظهور نشانه هایی مبنی اینکه مازاد 
عرضه جهانی نفت احتماالً با سرعتی 

که برخی انتظار داشتند کاهش 
نخواهد یافت

احتمال تمدید 
توافق کاهش تولید 
توسط اوپک و دیگر 

تولیدکنندگان 

تحلیل برخی از کارشناسان 
بازار مبنی بر اینکه افزایش 

قیمت ها در بازار نفت در 
سه ماهه سوم، در سه ماهه 
چهارم ادامه نخواهد یافت

افزایش نگرانی ها از 
مازاد عرضه 

رویداد
شاخص مدیران خرید صنعتی در اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر - واحد

تغییرات شاخص قیمت تولیدکنندگان در اتحادیه اروپا در ماه آگوست - درصد
تغییرات ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر – میلیون بشکه

شاخص مدیران خرید بخش خدمات در امریکا در ماه سپتامبر – واحد
نرخ بیکاری در کانادا در ماه سپتامبر - درصد

نرخ بیکاری در ایاالت متحده در ماه سپتامبر - درصد
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