
نوس��انات ارزش دالر در مقاب��ل س��ایر ارزه��ا به دلی��ل انتخ��اب قریب الوق��وع ریی��س جدید ف��درال رزرو 
و هم چنی��ن اب��اغ سیاس��ت های جدی��د بان��ک مرک��زی اروپ��ا، بازاره��ای جهان��ی به وی��ژه ط��ا و س��هام 
را تحت تأثی��ر خ��ود ق��رار داده اس��ت. از س��وی دیگ��ر کاه��ش ش��کاف عرض��ه و تقاض��ای نف��ت در 
ب��ازار جهان��ی باع��ث ش��ده به��ای ط��ای س��یاه ب��ه باالتری��ن س��طح در 15 م��اه گذش��ته صع��ود کن��د.

جهان در هفته ای که گذشت...
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معامالت بازارهای سهام در شرق آسیا در بیشتر کشورها با نوسانات اندک 
ش�اخص ها همراه بود. در این میان شاخص نیکی در بورس ژاپن، متأثر از 
نتایج انتخابات این کشور، با 0/5 درصد رشد، برای شانزدهمین روز متوالی 
به صعود خود ادامه داد و به باالترین س�طح در 21 س�ال گذشته رسید. از 
سوی دیگر شاخص هانگ سنگ در بورس هنک کنگ، تحت تأثیر برگزاری 
نشس�ت حزب کمونیس�ت چین با 0/53 درصد افت، یکی از نزولی ترین 

شاخص ها بود. 
در اروپا نیز معامالت با صعود نه چندان چشم گیر شاخص ها به پایان رسید. 
در این روز گروه های بهداش�ت و گردشگری هر یک با بیش از یک درصد 

نزول، بیش�ترین تأثیر منفی را بر ش�اخص ها داشتند. در میان شرکت ها 
نیز گروه هتلداری وایت برید، مالک بزرگترین هتل های انگلیس، به دلیل 
انتشار عملکرد ضعیف در صورت های مالی میان دوره ای با بیش از 5 درصد 

ریزش قیمت، یکی از ضعیف ترین عملکردها را به نام خود ثبت کرد.
اع�الم عملک�رد می�ان دوره ای برخ�ی ش�رکت های ب�زرگ، باعث ش�د 
شاخص های بورس در امریکا با رشد قابل توجهی، ریزش روز گذشته خود 
را جبران نمایند. در معامالت این روز بیشترین صعود به شاخص داوجونز 
با 0/72 درصد اختصاص داشت که شرکت های M3 با 5/9 و کاترپیالر با 5 

درصد، بیشترین صعود را به نام خود ثبت کردند.
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این روز ش�اخص نیکی در بورس توکیو با 1/24 درصد رش�د، بیش�ترین 
افزایش را به نام خود ثبت کرد. گروه های بانکداری و فناوری اطالعات نیز 

بیشترین رشد را در میان گروه ها داشتند.
در اروپا نیز بیشتر ش�اخص ها در اعدادی باالتر از روز گذشته به کار خود 
پایان دادند. ش�اخص دک�س در بورس فرانکفورت با 0/64 درصد رش�د، 
حدنص�اب جدیدی به  ثبت رس�اند و ش�اخص کک در ب�ورس پاریس با 
صعود 0/71 درصدی به باالترین س�طح خود در یک دهه گذش�ته رسید. 

این درحالی است که افزایش مجدد تنش ها در اسپانیا باعث شد شاخص 
بورس در این کش�ور س�قوط کند. جهش قیمت در ش�رکت های فناوری 
اطالعات به دلیل اعالم گزارش عملکرد میان دوره ای آن ها، موجب رش�د 
چش�م گیر شاخص نزدک در وال استریت ش�د. این شاخص با 2/2 درصد 
رشد، بیشترین افزایش روزانه از ماه نوامبر 2016 میالدی تاکنون را تجربه 
کرده اس�ت. در این روز ش�رکت های آمازون با 13، مایکروس�افت با 6 و 

آلفابت با 4 درصد، بیشترین نقش را در رشد این شاخص ایفا کردند.
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در منطقه ش�رق آسیا برای برخی بازارها با صعود شاخص ها و برای برخی 
دیگ�ر با نزول همراه ب�ود. در این میان افزای�ش ارزش دالر در مقابل ین 
ژاپن به دلیل پیروزی ش�ینزو آبه نخست وزیر این کشور در انتخابات روز 
یک ش�نبه، موجب شد ش�اخص نیکی با 1/1 درصد رشد، پانزدهمین روز 
پیاپی صعودی را سپری کند و بیشترین رشد را در میان شاخص ها به نام 

خود ثبت کند.
در معامالت این روز بهترین عملکرد از آن گروه فناوری اطالعات با 1/31 
درصد رشد بود. این درحالی است که گروه بانکداری با 0/45 درصد تنزل، 

ضعیف ترین عملکرد را داشت. در وال استریت، شاخص ها علی رغم ثبت 
حد نصاب های جدید در س�اعات اولیه، در پای�ان معامالت با کاهش های 
معنادار مواجه ش�دند. در این روز بیش�ترین افت از آن شاخص نزدک با 
0/67 درصد بود که ش�رکت های فیس بوک، آلفابت و آمازون بیش�ترین 
تأثی�ر را در س�قوط این ش�اخص داش�تند. در میان ش�رکت های مطرح 
در ب�ورس نیویورک، بیش�ترین ریزش به جنرال الکتری�ک با 6/3 درصد 
اختصاص داشت که این میزان نزول برای این شرکت از ماه آگوست سال 

2011 میالدی بی سابقه بوده است.
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اغلب ش�اخص ها در بازارهای س�هام منطقه شرق آس�یا صعود کردند. 
در این بین ش�اخص نیکی در بورس ژاپن ب�ا 0/45 درصد نزول، به روند 
صعودی ش�انزده روزه خود خاتمه داد. در این روز هم چنین اعالم رشد 
کمتر از حد انتظار تورم در کش�ور اس�ترالیا باعث ش�د ارزش دالر این 
کش�ور در مقابل س�ایر ارزها به پایین ترین س�طح در سه ماهه گذشته 

سقوط کند. 
برخالف آسیا، در قاره اروپا بیشتر شاخص های بازارهای سهام در پایان 
جلس�ه معامالتی در اعدادی پایین تر از روز قبل بس�ته شدند. شاخص 
FTSE در بورس لندن با 1/05 درصد کاهش، بیشترین ریزش را داشت 

و گروه صنایع معدنی نیز ضعیف ترین عملکرد را به ثبت رس�اند. در بین 
ش�رکت ها، افزایش حدود 3 درصدی قیمت س�هام ش�رکت هواپیمایی 
لوفت هانزا به دلیل اعالم عملکرد فراتر از انتظار در س�ه ماهه سوم سال 

جالب توجه بود.
افزای�ش نگرانی ها از رش�د نرخ ب�ازده اوراق قرضه و هم چنین انتش�ار 
گزارش میان دوره ای ش�رکت ها موجب شد شاخص های سهام در بورس 
امری�کا بدترین عملکرد خود در دو ماه اخیر را تجربه کنند. در این روز 
شاخص های سه گانه هر یک حدود 0/5 درصد کاهش یافتند که از پنجم 

ماه سپتامبر تاکنون بی سابقه بوده است.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

23,4340/140/454/70امریکا )داوجونز(

6,7012/201/093/84امریکا )نزدک(

0/242/49-7,5050/25لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,6520/411/312/40اروپا  )یورواستاک 50(

22,0081/242/608/08آسیا )نیکی 225(

معامالت س�هام در ش�رق آس�یا برای برخ�ی از بورس ها افزای�ش و برای 
برخی کاهش شاخص را به همراه داشت که اعالم گزارش های میان دوره ای 
شرکت ها، مهم ترین دلیل این نوسانات به شمار می رود. بیشترین نوسان در 
این روز از آن ش�اخص KOSPI در بورس کره جنوبی با 0/48 درصد نزول 
بود. در بین ش�رکت ها نیز، افزایش حدود 7 درصدی قیمت سهام شرکت 

هیوندای موتور جالب توجه بود.
اعالم بانک مرکزی اروپا مبنی بر کاهش خرید اوراق  قرضه از سوی این بانک، 
از 35 به 30 میلیارد یورو در هر ماه از ابتدای سال 2018 میالدی، در جهت 
تقویت اقتصاد این اتحادیه، باعث ریزش ارزش یورو در مقابل دالر و جهش 

بازارهای س�هام این منطقه شد که شاخص های کک و دکس در بورس های 
پاریس و فرانکفورت با 1/5 و 1/4 درصد رش�د، بیش�ترین تأثی�ر را از این 
تصمیم پذیرفتند. اما در این میان اعالم اطالعات مالی نه چندان مطلوب از 
عملکرد نوکیا، باعث شد قیمت سهام این شرکت در معامالت امروز با حدود 

17 درصد کاهش مواجه شود.
رش�د 18 درصدی قیمت س�هام توییتر و افزایش 2 درصدی ارزش سهام 
ش�رکت فورد به دلی�ل اعالم عملکرد فرات�ر از انتظ�ار، از مهم ترین اخبار 
وال اس�تریت بود. در این روز ش�اخص داوجونز با 0/31 درصد رشد بهترین 

عملکرد را به نام خود ثبت کرد.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/50-1/49-0/37-1/161یورو به دالر

2/35-0/48-0/25-1/312پوند به دالر

0/300/121/16-113/63دالر به ین

0/99750/001/362/85دالر به فرانک سوئیس

2/29-1/82-0/7680/21دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/001/782/02-2,168آلومینیوم

1,844/42-2/31-3/09مس

5/540/56-2/06-2,411سرب

1/454/384/30-11,546نیکل

3/75-4/77-19,8750/13قلع

1/442/12-1/63-3,173روی

6/48-4/60-2/33-3,650شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

6/92-1/35-0/33-1,191,550آلومینیوم

8/73-5/38-1/37-275,575مس

5/75-2/24-0/18-148,450سرب

385,9560/190/0316/70نیکل

0/719/69-2,0950/00قلع

2/721/18-0/66-262,400روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/08-0/56-1,273/350/50طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1/31-0/68-1,271/800/17نیویورک 

0/11-1/07-16/8110/40نقره

0/54-0/62-0/32-914/50پالتینیوم

0/973/93-0/34-966پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR58/17-4/87-6/34-5/46 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

53/92/394/724/54نفت خام پایه امریکا

60/441/924/665/28برنت

40/0702/254/214/05نفت خام توکیو

56/450/211/880/04نفت خام اوپک

8/48-5/59-4/78-2/752گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 5442/303/130/32گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( 186/691/363/423/05نفت کوره

176/861/035/3910/09بنزین

54,7701/673/053/52نفت سفید

محصوالت کشاورزی

6/06-6/10-1/040/29-گندم

1/81-1/06-0/501/23-ذرت

0/361/641/08-0/41سویا

0/471/593/953/64کلزا

3/13-2/01-0/011/97پنبه

0/36-3/694/5010/58شکر

  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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پس از اعالم اس�تقالل کاتالونیا از دولت اس�پانیا که منجر به هجوم سرمایه گذاران به سمت 
دارایی های امن ش�د، قیمت طال با افزایش همراه ب�ود. قیمت هر اونس طال در پایان معامالت 
روز جمعه با نیم درصد افزایش به 1,273/35 دالر رس�ید، اما دومین هفته کاهش�ی متوالی را 

به ثبت رساند.

ارزش دالر بعد از رسیدن به باالترین رقم سه ماهه اخیر در پایان هفته گذشته، در برابر 
س�بد ارزه�ای معتبر جهانی اندکی کاه�ش یافت که این موضوع موجب ش�د قیمت طال 
اندکی افزایش یابد. هر اونس طال در پایان جلس�ه معامالتی این روز با 0/14 درصد رش�د 

قیمت، به 1,282/27 دالر س�ید.

Mondayدوشنبه

گمانه زنی های مربوط به انتخاب رییس بعدی فدرال رزرو و تأثیر آن بر ارزش دالر و شاخص 
س�هام موجب نوس�انات در قیمت جهانی طال شده است. در این روز نیز افزایش ارزش دالر 
موجب افزایش فش�ار عرضه در بازار طال شد؛ به  گونه  ای که قیمت فلز زرد 0/44 درصد افت 

داشت و 1,276/58 دالر به ازای هر اونس فروش رفت.

Tuesdayسه شنبه

برآیند نیروهای مؤثر بر عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی طال در این روز باعث شد بهای طال 
با تغییر محسوس�ی نس�بت به روز قبل مواجه نشود. در پایان معامالت قیمت هر اونس طال با 

0/07 درصد رشد در 1,277/53 دالر متوقف شد.

Wednesdayچهارشنبه

به دنبال اعالم بانک مرکزی اروپا اعالم مبنی بر کاهش مقدار خرید اوراق قرضه ماهانه، ارزش 
دالر در مقاب�ل یورو افزایش یافته و طال افت قیمت را تجربه کرد. هر اونس از این فلز گرانبها 
در بازارهای جهانی در این روز 1,266/99 دالر دادوس�تد ش�د که نسبت به روز گذشته 0/83 

درصد نزول را نشان می دهد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

کاهش نسبی قیمت نفت 
برنت علی رغم افزایش 

نگرانی ها در مورد عرضه نفت 
خاورمیانه 

اعالم پایبندی کشورهای عضو 
اوپک و کشورهای غیرعضو به طرح 

کاهش تولید

اظهارات ولیعهد عربستان 
درخصوص احتمال تمدید 

توافق کاهش تولید تا 
پایان سال 2018 

پیش بینی تحلیل گران مبنی 
بر کاهش بیشتر ذخایر 

انبارهای نفت خام امریکا 

افزایش بهای نفت برنت 
به باالترین رقم در 15 

ماه گذشته

رویداد
شاخص مدیران خرید صنعتی ژاپن در ماه اکتبر

شاخص مدیران خرید صنعتی امریکا در ماه اکتبر
تغییرات در تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه سوم - درصد

تغییرات ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر -  میلیون بشکه
نرخ بیکاری اسپانیا در سه ماهه سوم - درصد

تغییرات در تولید ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه سوم - درصد

زمان
دوشنبه
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واقعی
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16/38

3
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16/5
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