
ریی��س  انتخ��اب  آس��تانه  در  امری��کا  به��ره  ن��رخ  تغیی��رات  م��ورد  در  س��رمایه گذاران  زن��ی  گمان��ه 
بازاره��ای  ارزه��ا،  س��ایر  مقاب��ل  در  دالر  ارزش  در  نوس��انات  ب��روز  ب��ر  ع��اوه  ف��درال رزرو،  جدی��د 
ط��ا و س��هام را نی��ز تحت تأثی��ر ق��رار داده اس��ت. در ب��ازار نف��ت نی��ز تح��والت پیرام��ون اس��تقال 
اس��ت. داش��ته  نگ��ه  ب��اال  س��طوح  در  را  قیمت ه��ا  جهان��ی  قیمت ه��ای  ع��راق  از  کردس��تان  اقلی��م 

جهان در هفته ای که گذشت...

I I I A. . .

88

 2017 اکتب�ر   22 ت�ا   16  -  1396 مه�ر   30 ت�ا   24

شاخص های سهام در اغلب کشورهای آسیایی با صعود همراه شدند. در 
جلسه معامالتی این روز ش�اخص بورس استرالیا تحت تأثیر ادامه رشد 
گروه ه�ای مناب�ع معدنی، فلزات و نفت و گاز با 0/73 درصد، بیش�ترین 
رش�د را به خ�ود اختص�اص داد. هم چنی�ن ش�اخص نیکی ژاپ�ن برای 
یازدهمی�ن روز پی درپی صعودی بود. این درحالی اس�ت که بورس این 
کشور در روزهای گذشته تحت تأثیر افشای جعل اطالعات یک دهه اخیر 

شرکت کوبه استیل بود.
در قاره اروپا، بیش�تر شاخص های س�هام در اعدادی پایین تر از روز قبل 
بسته شدند. گروه مسافرت و گردشگری با 0/6 درصد، بیشترین کاهش را 

در میان دیگر گروه ها به نام خود ثبت کرد. در این گروه شرکت انگلیسی 
مرلین اینترتینمنت با سقوط حدود 15 درصدی بدترین شرایط را داشت؛ 
این درحالی است که قیمت سهام ایرباس صعود 4 درصدی را تجربه کرد.

معامالت سهام در وال استریت به صعود شاخص های سه گانه منجر شد. 
در این روز ش�اخص داوجونز برای نخستین بار در تاریخ، لحظاتی باالتر 
از ع�دد 23 هزار واحد قرار گرفت، این درحالی اس�ت که این ش�اخص 
در ابتدای ماه آگوس�ت در مرز 22 هزار واحد قرار داش�ت که دو شرکت 
بوئینگ و کاترپیالر با 142 و 122 واحد، بیشترین نقش را در صعود هزار 

واحدی این شاخص از آن زمان تاکنون داشته اند.
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معامالت بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا با صعود شاخص ها همراه بود. 
درحالی شاخص نیکی در بورس ژاپن چهاردهمین روز پی در پی افزایشی 
را پشت س�ر گذاش�ت که س�رمایه گذاران توجه خود را به انتخابات روز 
یک شنبه این کشور معطوف کرده اند. هم چنین در پایان جلسه معامالتی 

این روز بیشترین رشد از آن شاخص هانگ سنگ با 1/06 درصد بود.
در اروپا نیز بیشتر شاخص های بازارهای سهام با افزایش همراه شدند. در 
معامالت این روز گروه بانکداری با بیش از 1 درصد رشد، بهترین عملکرد 
را به نام خود ثبت کرد. گروه فلزات نیز به دلیل افزایش قیمت های جهانی 

با رشد همراه بود. شرکت ولوو نیز با جهش 7 درصدی در قیمت هر سهم 
خود، رشدی ترین سهم بازار بود.

افزایش امیدها نسبت به اصالح نظام مالیاتی امریکا و هم چنین تصویب 
بودجه چهار تریلیون دالری بودجه س�ال 2018 میالدی توس�ط مجلس 
س�نا، باعث ش�د شاخص های س�هام در این کشور رش�د کنند. در این 
روز ش�اخص داوجونز با 0/71 درصد رشد، صعودی ترین شاخص بود که 
گلدمن ساچ و بوئینگ هر یک با رشد حدود 2 درصدی بیشترین تأثیر را 

در این افزایش ایفا کردند.

عه
جم

اع�الم آم�ار اقتص�ادی مطلوب چین در ماه س�پتامبر و هم چنین رش�د 
چش�م گیر قیمت نفت و فلزات جهانی باعث شد ش�اخص های بازارهای 
س�هام در آس�یا با رشد همراه ش�وند. در این روز گروه های منابع معدنی 
و فلزات بیش�ترین رش�د را در بین س�ایر صنایع داشتند که رشد 43/3 
درصدی قیمت س�هام ریوتینتو، یکی از بارزترین نمونه های رشد قیمت 

سهام در شرکت های این گروه است.
وجود نگرانی های سیاس�ی در برخی از کشورهای اروپایی نظیر اسپانیا، 
انگلیس و اتریش، افت شاخص در بسیاری از بورس های این قاره را در پی 

داش�ت. در جلسه معامالتی این روز، ش�اخص IBEX در بورس مادرید و 
هم چنین گروه بانکداری ضعیف ترین عملکرد را به نام خود ثبت کردند.

شاخص های بازار س�هام در وال استریت، امروز نیز صعود کردند. شاخص 
داوجونز با 0/37 درصد، بیش�ترین رش�د را در بین سایر نماگرها داشت 
که جی پی مورگان با 2 و اپل با 1/8 درصد افزایش قیمت، بیش�ترین نقش 
را در رش�د این شاخص ایفا کردند. بی شک، در این هفته نگاه بسیاری از 
سرمایه گذاران به مجلس سنا خواهد بود که در حال بررسی بودجه سال 

2018 میالدی امریکا است.
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معامالت بازارهای آس�یایی با نوس�انات ناچیز ش�اخص ها همراه بود. در 
این روز ش�اخص نیکی ژاپن به روند صعودی خ�ود برای دوازدهمین روز 
متوالی ادامه داد. این درحالی اس�ت که بیش�ترین رش�د از آن ش�اخص 
بورس ش�انگهای با 0/28 درصد بود. در این روز هم چنین نگاه بس�یاری 
از سرمایه گذاران به نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین بود که 
در آن چشم انداز بسیاری از سیاست های آینده دومین اقتصاد بزرگ دنیا 

ترسیم می شود.
انتش�ار گزارش های مطلوب از عملکرد نه ماهه شرکت ها، رشد شاخص ها 
در بازارهای اروپایی را در پی داش�ت. در پایان معالمالت این روز شاخص 

CAC در بورس پاریس با 0/42 درصد، بیشترین صعود را به نام خود ثبت 
کرد. گروه های خودروس�ازی، موادغذایی و رسانه نیز باالترین رشد را در 

میان گروه ها داشتند.
در وال استریت نیز شاخص ها افزایش یافتند. در پایان جلسه معامالتی این 
روز سرانجام شاخص داوجونز توانست در اعدادی باالتر از 23 هزار واحد 
تثبیت ش�ود. اگرچه بهترین عملکرد از آن گروه بانکداری بود، بیشترین 
رش�د در میان ش�رکت ها به آی بی ام اختصاص داش�ت. قیمت سهام این 
ش�رکت بیش از 5 درصد افزایش یافت و صعودی ترین روز خود از س�ال 

2009 تاکنون را تجربه کرد.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

23,3290/712/004/34امریکا )داوجونز(

6,6290/360/353/21امریکا )نزدک(

0/163/57-7,5230/00لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,6050/080/021/85اروپا  )یورواستاک 50(

21,4580/041/435/46آسیا )نیکی 225(

اعالم رقم تولید ناخالص داخلی چین در س�ه ماهه سوم موجب شد اغلب 
بازارهای س�هام در منطقه شرق آس�یا با کاهش مواجه شوند. در این روز 
درحالی ش�اخص نیکی در بورس ژاپن، سیزدهمین روز صعود پیایی خود 
را پش�ت سر گذاشت که شاخص هانگ سنگ در بورس هنگ کنگ با 1/9 
درص�د تنزل، ضعیف ترین عملکرد را داش�ت. کاه�ش ارزش 11 درصدی 
قیمت س�هام ش�رکت تولیدکننده تجهیزات مخابراتی زدتی ای یکی از 

مهم ترین دالیل سقوط این شاخص بود.
اعالم آمار ضعیف تر از عملکرد س�ه ماهه سوم شرکت ها و هم چنین ادامه 

بحران جدایی طلبی در ایالت کاتالونیا، باعث کاهش شاخص های بازارهای 
سهام در اروپا شد. در این شاخص سهام در بورس مادرید با 0/74 درصد 

کاهش نسبت به روز قبل، ضعیف ترین عملکرد را داشت.
در وال اس�تریت معام�الت ب�ا س�قوط 0/3 درص�دی ش�اخص ن�زدک و 
عدم تغییرات درخور توجه، برای دو ش�اخص عمده دیگر پایان یافت. در 
این روز ضعیف ترین عملکرد از آن گروه فناوری اطالعات بود. در این گروه 
قیمت سهام شرکت اپل به دلیل تقاضای کمتر از انتظار برای آیفون هشت 

و احتمال توقف تولید این محصول با 2/5 درصد کاهش مواجه شد.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/341/32-0/58-1/178یورو به دالر

0/842/99-1/3170/12پوند به دالر

113/510/871/490/93دالر به ین

0/9840/821/011/39دالر به فرانک سوئیس

1/45-0/91-0/80-0/7816دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/790/280/52-2,136آلومینیوم

0/051/148/15-3/15مس

3/672/55-0/12-2,459سرب

0/045/515/43-11,671نیکل

5/21-6/21-1/39-19,575قلع

0/24-3/73-0/48-3,099روی

4/11-1/87-3,8263/55شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

7/30-1/79-0/13-1,208,700آلومینیوم

7/20-0/331/87-291,250مس

0/48-0/51-0/05-151,850سرب

386,4180/310/1516/84نیکل

2,1100/000/9610/47قلع

0/561/121/31-269,725روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/83-1/79-0/75-1,280/47طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1/10-1/85-0/74-1,280/50نیویورک 

2/060/25-1/22-16/993نقره

1/63-2/52-0/14-920/24پالتینیوم

1/347/08-9751/72پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR62/113/591/161/16 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

51/470/350/041/82نفت خام پایه امریکا

57/750/911/012/34برنت

0/901/991/88-38,450نفت خام توکیو

1/070/733/18-55/52نفت خام اوپک

1/05-2/83-2/9151/46گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 2/54-5280/810/09گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

69/9-1/20-0/40

 )USD/t( 0/56-180/521/600/46نفت کوره

167/812/033/452/09بنزین

0/691/531/51-53,150نفت سفید

محصوالت کشاورزی

6/06-3/28-1/56-425/09گندم

1/81-2/50-1/29-343/92ذرت

1/901/08-0/73-981/20سویا

510/001/552/203/64کلزا

3/13-2/54-0/64-66/88پنبه

0/36-2/85-0/92-14/00شکر

  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 
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پ�س از آنکه س�نای امریکا با طرح بودجه ای که راه را ب�رای اصالحات مالیاتی هموار می کند 
موافقت کرد، موجبات رشد شاخص  ها در بازار بورس و کاهش قیمت طال را فراهم کرد. قیمت 

هر اونس طال در پایان معامالت روز جمعه با 0/75 درصد کاهش به 1,280/47 دالر رسید.

قیمت طال که هفته گذش�ته به باالتر از1300 دالر صع�ود کرده بود در آغازین روز هفته 
به دلی�ل فروک�ش کردن تنش های سیاس�ی بین امری�کا و کره ش�مالی و هم چنین ایران 
امریکا یک بار دیگر به کانال 1200 دالر بازگش�ت. در این روز هر اونس طال برای تحویل 
فوری 1,295/79 دالر قیمت گذاری ش�د که 0/62 درصد نس�بت به آخری�ن قیمت هفته 

گذش�ته پایین تر اس�ت. 

Mondayدوشنبه

به دنبال انتش�ار گزارش�ی مبنی بر موافقت دونالد ترامپ، رییس جمه�ور امریکا با افزایش 
نرخ ه�ای به�ره، ارزش دالر در براب�ر ارزهای رقی�ب افزایش یافته و موج�ب کاهش 0/82 
درصدی قیمت طالی جهانی ش�د به  گونه ای که قیمت فلز زرد در پایان معامالت 1,285/12 

دالر قیمت گذاری شد.

Tuesdayسه شنبه

ادامه کاهش ارزش دالر در مقابل س�ایر ارزها موجب ش�د طال ب�ه روند نزولی خود هم چنان 
ادامه داده و به پایین ترین سطوح در هفته گذشته برسد. در این روز هر اونس طال با افت 0/31 

درصدی در ایستگاه 1,281/08 دالری متوقف شد.

Wednesdayچهارشنبه

طال در معامالت این روز بازار جهانی با ثابت ماندن ارزش دالر، از پایین ترین قیمت یک هفته 
گذشته فاصله گرفت و اندکی افزایش یافت. در بازارهای جهانی هر اونس برای تحویل فوری 

1,290/13 دالر معامله شد که 0/71 درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل رشد داشته است.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش تنش ها 
در عراق 

کاهش میزان ذخایر نفت خام امریکا 
و نگرانی ها از درگیری های عراق 

هشدار رییس بانک 
مرکزی چین و 

سودگیری سوداگران

انتظار معامله گران برای 
مشخص شدن وضعیت تولید 

نفت عراق

بروز نشانه هایی از 
کاهش شکاف بین عرضه 

و تقاضا در بازار

رویداد
تراز تجاری اتحادیه اروپا در ماه آگوست – میلیارد دالر

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان در اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر- درصد
نرخ بیکاری انگلیس در ماه آگوست - درصد

تغییرات ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر - میلیون بشکه
تغییرات خرده فروشی ماهانه در انگلیس در ماه سپتامبر- درصد

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

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
16/1
0/4
4/3

-5/73
-0/8
0/2

پیش بینی
23/3
0/4
4/3

-4/24
-0/1
0/3

قبلی
23/2
0/3
4/3

-2/74
0/9
0/1

تقویم اقتصادی )24 تا 30 مهر 96 - 16 تا 22 اکتبر 2017(


