
تثبی��ت قیم��ت جهان��ی نف��ت در باالترین س��طح در دوس��اله گذش��ته به دلیل کاهش ش��کاف بی��ن عرضه 
و تقاض��ا و هم چنی��ن معرف��ی ریی��س جدی��د ف��درال رزرو از س��وی ریی��س جمه��وری امری��کا و افزایش 
ن��رخ به��ره انگلی��س پ��س از ده س��ال از مهم تری��ن تح��والت بازاره��ای جهان��ی در ای��ن هفت��ه ب��ود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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وج�ود عوام�ل اثرگ�ذار متع�دد اقتصادی باعث ش�د ش�اخص های 
بازارهای س�هام در منطقه شرق آس�یا با عملکردهای متفاوت همراه 
ش�وند که اع�ام کمتر از انتظار ش�اخص مدیران خری�د چین در ماه 
اکتب�ر و تصمیم بانک مرک�زی ژاپن مبنی ب�ر عدم تغییر در نرخ بهره 
ای�ن کش�ور از مهم ترین این عوام�ل بودند. در جلس�ه معاماتی این 
روز ش�اخص KOSPI در بورس س�ئول با 0/86 درصد رشد، بهترین 
عملکرد را داش�ت. در قاره اروپا، ش�اخص های بازارهای سهام جلسه 
معاماتی را با صعود پشت س�ر گذاشتند. در این روز گروه گردشگری 

و مس�افرتی با 1/09 درصد رش�د، سرآمد س�ایر گروه ها بود. در این 
گروه ش�رکت رایان ای�ر به دلیل اع�ام عملکرد مطل�وب، با 7 درصد 

جهش مواجه شد.
جلسه معاماتی در بازار بورس نیویورک نیز با رشد شاخص ها همراه بود. 
در این روز، درحالی شاخص نزدک با 0/4 درصد بیشترین رشد را به خود 
اختصاص داد که انتظار س�هامداران برای جلسه چهارشنبه فدرال رزرو 
و هم چنی�ن تعیین رییس جدید آن در روز پنج ش�نبه از س�وی دونالد 

ترامپ، معامات را تحت تأثیر قرار داده بود.
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بیشتر شاخص های بازارهای س�هام در شرق آسیا متأثر از تحوالت روز 
قبل بازارهای اروپا و امریکا، با رش�د مواجه ش�دند. در این روز شاخص 
ASX200 در بورس اس�ترالیا با 0/47 درصد رش�د، بیش�ترین صعود را 
داش�ت. هم چنین ش�رکت های تأمین کننده قطعات محص�والت اپل با 

استقبال خریداران مواجه شدند.
در اروپا نیز اعام اطاعات میان دوره ای ش�رکت ها به افزایش شاخص ها 
منجر شد. شاخص دکس در بورس فرانکفورت با 0/28درصد، بیشترین 
رش�د را در میان شاخص های مطرح به خود اختصاص داد و گروه صنایع 

غذایی و آش�امیدنی با بیش از یک درصد صعود، بهترین عملکرد را در 
میان گروه ها داشت. 

در امریکا نیز ش�اخص های بازارهای س�هام به روند صعودی خود ادامه 
داده و حدنصاب های جدیدی به ثبت رس�اندند. ش�اخص نزدک با 0/74 
درصد رش�د، سرآمد سایر ش�اخص ها بود. همچنین تقاضای چشم گیر 
ب�رای محصول جدید اپ�ل و هم چنین انتظ�ار برای اع�ام صورت های 
میان دوره ای مطلوب، باعث ش�د قیمت س�هام این ش�رکت 2/6 درصد 

افزایش یابد.
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برخی بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا با صعود و برخی با نزول همراه 
ش�دند. در این روز گروه نفت و گاز س�رآمد س�ایر گروه ها بود. هم چنین 
سهام شرکت های تأمین کننده قطعات الکترونیک، متأثر از اخبار پیرامون 
ش�رکت اپل، با تقاضای سرمایه گذاران مواجه ش�د. در عین حال، ریزش 
13 درصدی س�هام ش�رکت دوو در بورس کره جنوبی از دیگر اخبار مهم 

در این ناحیه بود.
در بورس های اروپایی نیز برخی شاخص ها مثبت و برخی منفی بودند. در 
 IBEX این میان، با وجود ادامه تنش ها بر سر استقال کاتالونیا، شاخص

در بورس اس�پانیا با 2/44 درصد، بیشترین رش�د را به نام خود ثبت کرد 
و گروه بانکداری نیز بیش�ترین نقش را در صعود چش�م گیر این شاخص 

ایفا کرد.
بررسی الیحه مربوط به تغییر سیاست های مالیاتی در مجلس نمایندگان، 
موجب نزول شاخص های سهام در وال استریت شد که شاخص داوجونز با 
0/36 درصد افت، بیشترین کاهش را در میان شاخص های سه گانه داشت. 
این درحالی است که قیمت س�هام شرکت اپل در آستانه اعام عملکرد 

میان دوره ای این شرکت، بیش از 2 درصد افزایش یافت.
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اع�ام آم�ار اقتص�ادی ماه اکتب�ر چی�ن و افزایش قیمت نفت، رش�د 
چش�م گیر ش�اخص های س�هام بازارهای شرق آس�یا را در پی داشت. 
بورس ه�ای ژاپ�ن، کره جنوب�ی و هنگ کن�ک ب�ا صعود بی�ش از یک 
درصدی، س�رآمد س�ایر ش�اخص ها بودند و گروه نف�ت و گاز یکی از 
بهترین عملکردها را داش�ت. قیمت س�هام شرکت س�ونی نیز در پی 
اعام عملکرد میان دوره ای این ش�رکت، حدود 11 درصد رش�د کرد و 

به باالترین قیمت در سال گذشته رسید.
معامات نخس�تین روز از ماه نوامبر برای بازارهای اروپایی نیز با صعود 

همراه بود. ش�اخص دکس در بورس فرانکفورت ب�ا 1/8 درصد، بهترین 
عملکرد را در میان ش�اخص ها داش�ت که افزایش 4/8 درصدی قیمت 
س�هام ش�رکت فولکس واگن تأثیر قابل توجهی در افزایش این شاخص 
داش�ت. در می�ان گروه ها نیز صنایع معدنی بهتری�ن عملکرد را از خود 
برجای گذاش�ت. به دنب�ال عدم تغییر نرخ بهره در نشس�ت فدرال رزرو، 
بیشتر ش�اخص های س�هام در وال اس�تریت با رش�د مواجه شدند. در 
معامات این روز ش�اخص داوجونز با 0/25 درصد، بیش�ترین افزایش و 

گروه نفت و گاز نیز بیشترین صعود را تجربه کرد.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

23,5390,100,453,87امریکا )داوجونز(

6,7640,740,943,52امریکا )نزدک(

7,5600,070,741,24لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,6900,031,032,64اروپا  )یورواستاک 50(

22,5190,443,589,14آسیا )نیکی 225(

بیشتر ش�اخص های مطرح بازارهای سهام در آسیا و اقیانوسیه، جلسه 
معاماتی پنج ش�نبه خود را با کاهش ش�اخص ها به پایان بردند. در این 
بین تنها شاخص نیکی در بورس توکیو تحت تأثیر رشد گروه های انرژی 
و خودروس�ازی به روند صعودی خود ادامه داد و به باالترین سطح در 21 

سال گذشته رسید.
تصمیم بانک مرکزی انگلیس مبنی بر افزایش نرخ بهره این کشور برای 
نخستین بار از سال 2007 میادی تاکنون، باعث شد شاخص FTSE در 
ب�ورس لندن با 0/9 درصد رش�د، بهترین عملک�رد را در میان بازارهای 
اروپایی داشته باش�د. علی رغم صعود بسیاری از گروه ها در این بورس، 

به دلی�ل کاه�ش ارزش پوند در مقابل س�ایر ارزها به وی�ژه دالر امریکا، 
تحت تأثیر این تصمیم گروه بانکداری با ریزش مواجه شد.

بررس�ی طرح کاه�ش مالیات ش�رکت ها به رقم 20 درص�د در مجلس 
نماین�دگان و هم چنین معرفی رس�می جروم پاول ب�ه جای جانت یلن 
به س�مت ریاس�ت فدرال رزرو از س�وی رییس جمهور امریکا، افزایش 
ش�اخص های بازارهای سهام در وال استریت را درپی داشت. در جلسه 
معامات�ی ای�ن روز، ش�اخص داوجونز ب�ا 0/36 درصد رش�د، بهترین 
عملکرد را در میان ش�اخص های سه گانه داش�ت و حدنصاب جدیدی 

به ثبت رساند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1,30-0,02-0,43-1,161یورو به دالر

1,27-0,40-1,3080,14پوند به دالر

0,040,321,15-114,03دالر به ین

1,00050,140,302,63دالر به فرانک سوئیس

2,71-0,34-0,08-0,765دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0,530,863,45-2,174آلومینیوم

0,800,555,64-3,11مس

0,953,25-2,4370,00سرب

12,5680,005,2621,97نیکل

5,44-1,14-0,48-19,550قلع

3,2190,005,2621,97روی

5,35-0,081,29-3,697شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

5,39-0,62-0,19-1,184,200آلومینیوم

8,27-0,63-273,8500,06مس

4,88-0,320,22-148,775سرب

1,61-1,14-381,5700,03نیکل

0,240,97-0,24-2,090قلع

0,34-4,38-1,23-250,900روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0,39-0,27-0,49-1,269,91طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0,60-0,20-0,70-1,269,20نیویورک 

1,33-0,05-1,06-16,803نقره

0,680,440,66-918,50پالتینیوم

9970,103,268,13پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR59,66-0,42-2,83-3,70 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

55,642,023,2311,32نفت خام پایه امریکا

62,072,392,7011,24برنت

1,092,229,72-40,960نفت خام توکیو

1,251,634,32-58,49نفت خام اوپک

2,9841,678,431,50گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 5471,020,604,39گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( 188,661,761,066,35نفت کوره

179,341,341,4013,47بنزین

0,692,327,58-56,040نفت سفید

محصوالت کشاورزی

3,29-0,60-0,29-424,68گندم

0,05-0,15-0,50-348,08ذرت

1,160,171,94-976,87سویا

517,400,921,144,86کلزا

1,02-0,520,76-68,72پنبه

1,301,33-14,440,42شکر

  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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انتش�ار آمارهای مثبت از اقتصاد امریکا موجب تقویت ارزش دالر و کاهش قیمت جهانی 
طا برای س�ومین هفته متوالی ش�د. قیمت ه�ر اونس فلز زرد روز جمع�ه با 0/49 درصد 
کاه�ش در 1,269/91 دالر به معامات خود پای�ان داد که پایین ترین رقم در طی یک هفته 

گذشته می باشد.

قیمت جهانی هر اونس طا در این روز 0/23 درصد رش�د نس�بت به قیمت پایانی هفته 
گذش�ته 1,276/29 دالر ایس�تاد. عمده تری�ن دلیل عدم تغییر چش�م گیر در قیمت طا 
احتیاط س�رمایه گذاران در آس�تانه معرفی رییس جدید ف�درال رزرو امریکا و هم چنین 

نشس�ت دو روزه این نهاد در این هفته اس�ت.

Mondayدوشنبه

گمانه زنی های س�رمایه گذاران در خصوص نتیجه نشس�ت ف�درال رزرو و هم چنین رییس 
جدی�د این نهاد، تقویت ارزش دالر در بازارهای بین المللی و کاهش قیمت جهانی طا را در 
پی داش�ت؛ به گونه ای که قیمت هر اونس طا در بازاره�ای بین المللی با 0/38درصد کاهش 

به 1,271/45 دالر رسید.

Tuesdayسه شنبه

تصمی�م به عدم تغییر نرخ بهره امریکا التهابات در ب�ازار ارز را کاهش داده و موجب افزایش 
تقاضا در بازار جهانی طا ش�د. در این روز هر اونس طا با رش�د 0/25 درصدی در ایس�تگاه 

1,274/66 دالر متوقف شد.

Wednesdayچهارشنبه

افزای�ش تقاضا از س�وی س�رمایه گذاران چینی باعث ش�د قیمت طا به باالترین س�طح در 
یک هفته گذش�ته صعود کند. این افزایش تقاضا، س�رمایه گذاران در سایر کشورها را نیز به 
آینده طا خوش بین کرده اس�ت. در این روز قیمت هر اونس طا 0/12 درصد رشد داشت و به 

1,276/13 دالر رسید.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

تقویت احتمال تمدید 
توافق کاهش تولید اوپک 

وغیر اوپک شناسایی سود از سوی 
نوسان گیران

کاهش ذخایر نفت امریکا

وضعیت رو به رشد بازارهای 
فیزیکی نفت نیز و چشم انداز وضع 

مجدد تحریم های امریکا علیه 
ایران و تنش ها در عراق

صعود قیمت نفت به 
باالترین سطح در 
دوسال گذشته 

رویداد
نرخ بیکاری ژاپن در ماه سپتامبر - درصد

تغییرات تولید ناخلص داخلی اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم - درصد
شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی انگلیس در ماه اکتبر
تغییرات ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر -  میلیون بشکه

شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی آلمان در ماه اکتبر
نرخ بیکاری امریکا در ماه اکتبر - درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
2/8
0/6

56/3
-2/43
60/6
4/1

پیش بینی
2/8
0/6

55/8
-1/75
60/5
4/2

قبلی
2/8
0/6

56/0
-0/85
60/5
4/2

تقویم اقتصادی )8 تا 14 آبان 96 - 30 اکتبر تا 5 نوامبر 2017(


