
گمانه زنی ها درخصوص احتمال افزایش نرخ بهره امریکا در ماه دس��امبر از سوی فدرال رزرو و ریسک های 
سیاس��ی حاک��م ب��ر جه��ان، تأثیرگذارترین عامل ب��ر بازاره��ای جهانی در هفته گذش��ته به ش��مار می رود. 
کاه��ش ارزش دالر و فل��زات جهانی و افزایش قیمت طال و نفت چکیده تح��والت بازارها در این هفته بود. 

جهان در هفته ای که گذشت...
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بازارهای س�هام آسیایی روزی سراس�ر صعودی را تجربه کردند. در پایان 
معامالت این روز ش�اخص نیکی ژاپن به باالترین س�طح در دو سال اخیر 
صعود کرد، اما بیش�ترین رشد، از آن شاخص KOSPI کره جنوبی با 1/64 
درصد بود. گروه فناوری اطالعات نیز بهترین عملکرد را داشت، به گونه ای 
که سامس�ونگ الکترونیک ح�دود 3 و اس کی هاینک�س 7 درصد صعود 
داش�تند. افزایش چش�م گیر ارزش یوان چین در مقاب�ل دالر نیز از دیگر 
تحوالت مهم در بازارهای آسیایی بود. در معامالت بورس های اروپایی برخی 
از ش�اخص ها مثبت و برخی دیگر منفی به کار خود پایان دادند. در این روز 

گروه خودروسازی یکی از ضعیف ترین عملکردها را در میان گروه ها به نام 
خود ثبت کرد. کاهش ارزش لیر ترکیه در مقابل دالر، در پی افزایش تنش ها 

بین این کشور با ایاالت متحده از دیگر نکات قابل توجه در این روز بود.
اخبار اعالم شده از عملکرد سه ماهه سوم شرکت ها موجب رشد شاخص ها 
در وال اس�تریت ش�د و بیشترین رش�د در این روز به ش�اخص داوجونز 
اختصاص داشت. صعود چشم گیر قیمت سهام وال مارت در پی اعالم این 
شرکت مبنی بر دست یابی به فروش 20 میلیارد دالری، مؤثرترین عامل در 

صعود این شاخص به شمار می رود.

به
شن

سه 

اعالم آمار تجاری چین در ماه س�پتامبر موجب ش�د شاخص های سهام 
در ش�رق آس�یا به روند صعودی خ�ود ادامه دهند. در آخرین جلس�ه 
معامالت�ی این هفته، ش�اخص نیکی در ب�ورس توکیو ب�ا افزایش 0/96 
درصدی، بیش�ترین رش�د را داش�ت و حد نصاب 21 ساله خود را پشت 
س�ر گذاش�ت. در این روز همچنین اعالم ش�رکت سامسونگ مبنی بر 
دس�ت یابی به رکورد جدیدی از میزان سودآوری از مهم ترین اخبار در 

میان شرکت ها بود.
صعود قیمت فلزات جهانی، افزایش شاخص ها در بازارهای سهام اروپایی 
را درپی داش�ت. در معامالت این روز، گروه منابع معدنی با 2/68 درصد 

رشد، صعودی ترین شاخص بود. همچنین شرکت آرسلومیتال به عنوان 
بزرگترین تولیدکننده فوالد، با 7/37 درصد رشد باالترین جهش قیمتی 

را تجربه کرد.
در امریکا نیز اعالم س�ودآوری مطلوب ش�رکت ها، شاخص های سه گانه 
را س�بزپوش کرد. صعود 1/5 درصدی قیمت س�هام بن�ک آف  امریکا و 
همچنین رش�د 1/9 درصدی ارزش س�هام نتفلیکس از مهم ترین اثرات 
اعالم عملکردهای میان  دوره ای بود. در این روز همچنین شاخص نزدک 
با 0/22 درصد، بیش�ترین افزایش را درمیان ش�اخص ها داشت و رکورد 

جدیدی را به ثبت رساند.
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بیشتر شاخص های بازارهای س�هام در منطقه شرق آسیا نخستین روز 
هفته را با صعود به پایان بردند. پس از اتمام تعطیالت چند روزه در چین 
و علی رغم اعالم کاهش ش�دید ش�اخص مدی�ران خرید بخش خدمات 
در این کش�ور در ماه سپتامبر، ش�اخص بورس شانگهای با 0/77 درصد 

بیشترین رشد را درمیان بورس های عمده به نام خود ثبت کرد.
در جلسه معامالتی بازارهای سهام در قاره اروپا نیز، به دلیل خوش بینی 
س�رمایه گذاران به عملکرد سه ماهه س�وم شرکت ها و کاهش تنش های 

سیاسی در اسپانیا، اکثر شاخص ها با رشد همراه شدند. در این روز گروه 
تأمین برق و آب با 1/39 درصد افزایش ارزش، بیش�ترین رش�د را به نام 

خود ثبت کرد.
برخالف آس�یا و اروپا، شاخص ها در امریکا سرخ پوش شدند. در این روز 
ش�اخص S&P500 و گروه خدم�ات تأمین مال�ی به ترتیب ضعیف ترین 
عملکرد را درمیان ش�اخص ها و گروه ها به خود اختصاص دادند. شرکت 
جنرال الکتریک نیز با 4 درصد افت، یکی از ریزشی ترین شرکت ها بود.
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بازارهای س�هام در منطقه شرق آسیا جلسه معامالتی این روز را با صعود 
سپری کردند. شاخص KOSPI در بورس کره جنوبی با 1 درصد، بیشترین 
رشد را داشت که گروه فناوری اطالعات مؤثرترین گروه در این رشد بود. 
این درحالی است که ارزش یوان چین به روند افزایشی خود در مقابل دالر 

ادامه داد و به باالترین سطح در سه هفته گذشته رسید.
معامالت س�هام در اروپا برای برخی ش�اخص ها صع�ود و برای برخی 
نزول در پی داش�ت. شاخص بورس اس�پانیا در ادامه نوسانات شدید 
خود در روزهای گذش�ته، با 1/2 درصد رشد، بیشترین صعود را به نام 

خ�ود ثبت کرد و گروه منابع معدنی با ح�دود 1 درصد نزول، بدترین 
عملکرد را داشت.

ظهور نش�انه هایی مبنی بر افزایش نرخ بهره امریکا از س�وی فدرال رزرو 
در جلس�ه ماه دسامبر از یک س�و و اعالم گزارش های مطلوب از عملکرد 
س�ه ماهه سوم ش�رکت ها، موجب ش�د بازارهای س�هام در وال استریت 
همچن�ان به روند صعودی خود ادامه دهند. در جلس�ه معامالتی این روز 
ش�اخص نزدک ب�ا 0/25 درصد، بیش�ترین صعود را داش�ت و حد نصاب 

جدیدی به ثبت رساند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

22,8720/130/433/01امریکا )داوجونز(

6,6060/220/242/75امریکا )نزدک(

0/280/173/29-7,535لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/030/032/21-3,605اروپا  )یورواستاک 50(

21,1550/962/246/80آسیا )نیکی 225(

بازارهای س�هام در آسیا-اقیانوس�یه متأثر از باال رفت�ن احتمال افزایش 
نرخ به�ره امری�کا، صعود کردن�د. در معام�الت این روز، ش�اخص بورس 
کره جنوبی با 0/68 درصد رش�دی ترین ش�اخص ب�ود، درحالی که نماگر 
نیک�ی در بورس ژاپن با صع�ود 0/35 درصدی، به باالترین س�طح در 20 
سال گذشته رس�ید. دالر نیز در مقابل ارزهای آس�یایی با کاهش ارزش 

مواجه شد.
ش�اخص های اروپایی نیز امروز را با صعود پش�ت سر گذاشتند که اخبار 
منتش�ر ش�ده پیرامون خروج انگلیس از اتحادیه اروپ�ا، مهم ترین دلیل 
این رش�د به ش�مار می رود. در معامالت این روز شاخص DAX در بورس 

فرانکفورت برای اولین بار در 30 سال گذشته، برای لحظاتی به باالتر از عدد 
13 هزار واحد رسید. در این جلسه معامالتی هم چنین گروه گردشگری و 
مسافرتی یکی از بهترین گروه ها بود و شرکت هواپیمایی لوفت هانزا نیز با 

2/3 درصد رشد، یکی از بیشترین صعودها را به نام خود ثبت کرد.
در وال استریت، شاخص ها با نزول به کار خود پایان دادند که اعالم عملکرد 
ضعیف تر از انتظار بانک جی پی مورگان در سه ماهه سوم، از مهم ترین دالیل 
این افت بود. سی تی گروپ نیز هرچند در گزارش سه ماهه خود انتظارات را 
ب�رآورده کرد، اما نگرانی ها در مورد هزینه های اعتباری این بانک موجب 

شد قیمت سهام آن 3 درصد کاهش یابد.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/86-0/110/70-1/1815یورو به دالر

0/87-1/32790/411/65پوند به دالر

0/721/45-0/40-111/82دالر به ین

0/371/17-0/08-0/974دالر به فرانک سوئیس

1/16-0/78760/731/38دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/610/120/54-2,134آلومینیوم

3/120/393/376/11مس

2/5812/17-1/11-2,518سرب

0/70-11,6112/4010/24نیکل

0/72-0/96-0/68-20,600قلع

0/894/93-0/46-3,235روی

3/30-0/18-3,8991/27شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

6/55-1/49-0/27-1,230,750آلومینیوم

3/4415/95-0/36-285,900مس

6/68-1/87-0/68-152,625سرب

0/360/67-385,8300/70نیکل

2,0452/513/817/07قلع

0/12-0/226/23-266,725روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/24-1,303/820/782/13طالی نقدی

طال بورس کاالی 
3/451/69-1/86-1,304/60نیویورک 

2/22-17/351/053/40نقره

3/53-944/001/183/40پالتینیوم

9881/577/427/13پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR61/45/95-0/89-11/13 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

51/451/681,099/303/13نفت خام پایه امریکا

57/171/642/792/79برنت

1/592/47-0/19-37,700نفت خام توکیو

0/064/53-0/18-54/44نفت خام اوپک

0/79-30/374/79گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/19-5342/353/49گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

69/1--4/10-5/40

 )USD/t( 0/10-179/701/783/04نفت کوره

2/38-162/222/464/07بنزین

99/90-1/43-0/36-52نفت سفید

محصوالت کشاورزی

438/300/732/873/60گندم

353/401/150/973/41ذرت

1,000/160/732/873/60سویا

499/000/670/462/13کلزا

1/66-1/22-68/621/15پنبه

14/410/913/080/98شکر

  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 

55/79

56/94 56/25

57/17

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

56/61

پس از آنکه دونالد ترامپ هشدار داد که ممکن است در نهایت توافق هسته ای با ایران را لغو 
کند، قیمت طال در بازارهای جهانی با افزایش روبرو شد. قیمت هر اونس طال در پایان مبادالت 
روز جمعه با 0/78 درصد افزایش روبرو ش�د و به بیش از 1,303 دالر رسید که باالترین قیمت 

طال از 26 سپتامبر است.

درپ�ی افزایش نگرانی ها نس�بت به آماده ش�دن کره ش�مالی برای انج�ام یک آزمایش 
موش�کی دیگر و برانگیخته ش�دن مجدد ریس�ک های سیاس�ی قیمت طال در بازارهای 
جهان�ی افزایش یاف�ت. در پایان معامالت این روز هر اونس ط�ال با صعود 0/58 درصدی 

1,284/05 دالر قیمت گذاری ش�د.

Mondayدوشنبه

تنش ه�ای ژئوپلیتیکی و ابه�ام پیرامون اق�دام دونالد ترامپ، علیه کره ش�مالی، همچنان 
ریس�ک گریزی سرمایه گذاران در سطح باالیی نگه داش�ته و تمایالت آنان را نسبت به طال 
افزایش داده است. افزایش 0/31 درصدی قیمت طال نسبت روز قبل و تثبیت آن در 1,288 

دالر، سومین روز روند افزایشی در قیمت این فلز ارزشمند را رقم زد. 

Tuesdayسه شنبه

در آستانه انتشار جزییات آخرین نشست سیاست پولی بانک مرکزی امریکا، احتیاط در میان 
س�رمایه گذاران افزایش یافته و بس�یاری از آنان معامالت خود را به پس اعالم نتایج موکول 
کرده اند. هرچند در این روز نیز طال به روند صعودی مالیم خود ادامه داد با 0/29 درصد رشد 

به 1,291/72 دالر صعود کرد.

Wednesdayچهارشنبه

در این روز نیز روند تداوم رش�د قیمت طالی جهانی ادامه یافت. انتش�ار آمارهای ضعیف از 
تورم در امریکا طی ماه گذش�ته احتمال افزایش نرخ بهره را از س�وی فدرال رزرو در نشست 
دسامبر کاهش داده و این مسأله سقوط ارزش دالر به پایین ترین سطح دو هفته گذشته را در 

پی داشته و موجبات افزایش قیمت طال را فراهم آورده است.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش احتمال تداوم 
محدودیت ها در تولید 

نفت عربستان و تعطیل 
شدن تعدادی از سکوهای 

حفاری نفتی در امریکا 
به دلیل وقوع طوفان

انتشار گزارش پیش بینی صندوق 
بین المللی پول درخصوص افزایش 

رشد اقتصاد جهانی

اعالم دست یابی اوپک به 
دومین سطح باالی تولید 

ماهانه در سال جاری

اعالم اوپک مبنی بر به 
توازن رسیدن عرضه و تقاضا 
برای اولین بار در یک سال 

گذشته

کاهش تعداد دکل های 
حفاری فعال درامریکا

رویداد
تغییرات در تولیدات صنعتی آلمان در ماه آگوست - درصد

تغییرات در تولیدات صنعتی انگلیس در ماه آگوست - درصد
تغییرات در شاخص قیمت تولیدکنندگان در امریکا ماه سپتامبر– درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر –  میلیون بشکه
تغییرات در شاخص قیمت تولیدکنندگان در امریکا ماه سپتامبر– درصد

تغییرات در شاخص قیمت مصرف کنندگان در امریکا ماه سپتامبر– درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
2/6
0/2
0/2

-2/75
0/4
0/5

پیش بینی
0/7
0/2
0/2

-1/99
0/4
0/6

قبلی
-0/1
0/3
0/0

-6/02
0/2
0/4

تقویم اقتصادی )17 تا 23 مهر 96 - 9 تا 15 اکتبر 2017(


