
تثبی��ت قیم��ت جهانی نف��ت در ارقام��ی فرات��ر از 60 دالر به دلی��ل افزایش تنش ه��ا در منطق��ه خاورمیانه 
به ویژه کش��ور عربس��تان و هم چنی��ن نوس��انات در بازارهای س��هام، ارز و طال متأثر از ش��ایعات پیرامون 
ط��رح اص��الح نظ��ام مالیات��ی امری��کا از مهم تری��ن تح��والت بازاره��ای جهان��ی در هفت��ه گذش��ته ب��ود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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به دنبال رش�د قیمت نفت و افزایش ش�اخص های سهام در وال استریت 
در روزگذش�ته، شاخص های بازارهای سهام در آسیا اقیانوسیه با جهش 
مواجه شدند.  نماگرها در بورس های ژاپن و هنک کنگ به ترتیب با 1/73 
و 1/39 درصد رشد، بهترین عملکرد را در میان سایر شاخص ها داشتند. 
تصمیم بانک مرکزی ژاپن مبنی بر عدم تغییر نرخ بهره این کشور از دیگر 

تحوالت این منطقه بود.
بر خالف آسیا، شاخص های اروپایی به دلیل اعالم عملکرد میان دوره ای 
ضعیف برخی از شرکت ها، با نزول همراه بودند. کاهش 7 درصدی قیمت 

س�هام گروه کشتیرانی MAERSK در بورس دانمارک به دلیل عملکرد 
ضعیف در س�ه ماهه سوم، بیش�ترین کاهش قیمت را به نام این شرکت 

به  ثبت رساند و گروه خرده فروشی نیز ضعیف ترین عملکرد را داشت.
در بورس نیورک، اگر چه معامالت انجام شده موجب نوسانات چشم گیر 
در ش�اخص ها نش�د، اما گروه رس�انه تحت تأثیر اخبار منتش�ر ش�ده، 
بیش�ترین رش�د را به نام خود ثبت کرد به گونه ای که در پایان معامالت 
ش�رکت های دیس�کاوری با 1/3، س�ی بی اس با 1/14 و دیزنی با 1 درصد 

رشد مواجه شدند.

به
شن

سه 

به دنب�ال کاه�ش نماگرهای بازار س�هام وال اس�تریت در روز گذش�ته، 
ش�اخص بورس های آس�یایی نیز با نزول همراه شدند که شاخص نیکی 
در بورس ژاپن با 0/8 درصد افت، بیشترین کاهش را در میان بورس های 
مهم این منطقه داش�ت. کاهش 5 درصدی قیمت سهام شرکت توشیبا 
در پی اعالم کاهش سودآوری ش�رکت و تأثیرگذاری آن بر سهام سایر 

شرکت ها، یکی از مؤثرترین دالیل ریزش بازار به شمار می رود. 
ش�اخص های اروپایی نیز تحت تأثیر اعالم گزارش های مالی ش�رکت ها 
در س�طوحی پایین تر از روز قبل بس�ته شدند که بیش�ترین کاهش از 

آن ش�اخص FTSE در بورس لندن بود. هم چنین برخی از ش�رکت های 
خدم�ات مالی نظیر کردیت س�وئیس، بودجه های اعالم ش�ده خود را با 

تعدیل منفی همراه کردند.
در بازار بورس نیورک نیز ش�اخص ها هم چون آس�یا و اروپا، آخرین روز 
کاری هفته را با کاهش به پایان بردند و ش�اخص داوجونز با 0/17 درصد، 
بیشترین افت را به نام خود ثبت کرد. هم چنین این شاخص با 0/5 درصد 
کاهش در هفته گذشته بدترین عملکرد هفتگی خود در دو ماهه گذشته 

را به ثبت رساند.

عه
جم

برخی ش�اخص های بازارهای س�هام در کش�ورهای منطقه ش�رق آسیا 
متأثر از اعالم عملکرد میان دوره ای ش�رکت ها، با صعود و برخی با نزول 
مواجه ش�دند. در میان بورس  ها، شاخص بورس شانگهای با 0/52 درصد 
رش�د بهتری�ن عملکرد را به نام خ�ود ثبت کرد. گروه نف�ت و گاز نیز با 

تأثیرپذیری از افزایش قیمت نفت، سرآمد سایر گروه ها بود.
بازارهای س�هام اروپا نخس�تین روز هفت�ه را تحت تأثیر افزایش قیمت 
فلزات اساس�ی و نفت به پایان بردند. در معامالت این روز صنایع معدنی 

با 1/17 و نفت و گاز با 0/73 درصد، بیش�ترین رش�د را در میان گروه ها 
داش�تند. ش�رکت های بی اچ پی بیلیتون و آنگلو امریکن هریک بیش از 

1/5 درصد صعود داشتند.
اعالم عملکرد میان دوره ای شرکت ها موجب صعود شاخص های بازارهای 
سهام در وال استریت شد. شاخص نزدک با 0/3 درصد، بیشترین رشد را 
در میان شاخص های سه گانه داشت و شرکت اپل نیز با 0/9 درصد رشد 

به روند صعودی هفته گذشته خود ادامه داد.

به
شن

دو

در پایان معامالت بازارهای س�هام در شرق آس�یا برخی شاخص ها با 
صعود و برخی با نزول همراه ش�دند. اع�الم آمارهای اقتصادی جدید 
چی�ن و س�فر رییس جمه�ور امریکا به این کش�ور، ب�ر بازارهای این 
منطق�ه س�ایه افکنده بود. هم چنین ش�اخص هنگ س�نگ در بورس 
هنک کنگ با 0/3 درصد افت بیش�ترین نوسان را در میان بورس های 

مطرح آسیایی داشت.
ش�اخص های بازارهای سهام در کش�ورهای مختلف اروپایی تحت تأثیر 
اعالم عملکرد مالی شرکت ها، با نوسانات گوناگون مواجه شدند. در این 
جلسه معامالتی شاخص MIB در بورس ایتالیا با 0/57 درصد افت یکی 
از بدتری�ن عملکردها را در میان بورس های اروپایی داش�ت. پیش�نهاد 

طرحی مبن�ی بر اعمال جرایم ب�رای تولید خودروهای با س�وخت های 
کربن�ی در جه�ت حرک�ت خودروس�ازان به س�وی تولی�د خودروهای 
الکتریکی باعث ش�د این گروه با 1/3 درص�د افت، نزولی ترین  عملکرد 

را درمیان گروه ها داشته باشد.
علی رغم صعود ش�اخص های بازار سهام در امریکا و ثبت حدنصاب های 
جدید، قیمت س�هام بانک های مطرح با کاهش چش�م گیر مواجه ش�د. 
بنک آف  امری�کا با 1/2 درصد افت قیمت، بیش�ترین کاهش را در میان 
ش�رکت های این گروه داشت که شکست جمهوری خواهان در انتخابات 
محلی دو ایالت نیوجرس�ی و ویرجینیا و تأثیر منفی آن بر طرح اصالح 

نظام مالیاتی، مهم ترین دلیل این ریزش به شمار می رود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/502/40-0/17-23,422امریکا )داوجونز(

0/202/23-6,7510/01امریکا )نزدک(

1/34-1/68-0/68-7,433لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/38-2/61-0/52-3,594اروپا  )یورواستاک 50(

0/760/628/67-22,685آسیا )نیکی 225(

بیشتر بازارهای س�هام در منطقه آسیا اقیانوسیه تحت تأثیر اعالم نرخ 
ت�ورم چین در م�اه اکتبر، جلس�ه معامالتی خود را با صعود پشت س�ر 
گذاشتند. در این میان با تقویت ارزش ین در مقابل دالر، شاخص بورس 
توکیو در آغاز معامالت با رشد 2 درصدی مواجه شد و به باالترین سطح 
از سال 1991 تاکنون رسید، اما در ادامه با کاهش مواجه شد و 0/2 درصد 

پایین تر از روز قبل بسته شد.
شاخص بازارهای سهام در بازارهای اروپایی سقوط کردند. شاخص دکس 
در بورس فرانکفورت با 5/1 درصد و صنایع معدنی با 2/4 درصد، بیشترین 

افت را به نام خود ثبت کردند که افت قیمت فلزات اساسی در بازار جهانی 
دلی�ل اصل�ی این افت ارزیابی می ش�ود. از س�وی دیگر بررس�ی پرونده 
آرسلومیتال در موضوع خرید شرکت ایتالیایی فوالد ایلوا، از سوی کمیته 
ضد انحصار اتحادیه اروپا، موجب س�قوط 3/4 درصدی قیمت سهام این 
شرکت شد.نگرانی از تأخیر تصویب طرح کاهش مالیات شرکت ها از 35 
به 20 درصد، موجب کاهش ش�اخص های بازار سهام در وال استریت شد. 
ش�اخص نزدک با 0/58 درصد، بیشترین افت را میان شاخص ها داشت و 

کاهش 1/7 درصدی قیمت سهام شرکت مک دونالد قابل توجه بود.

به
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ج 
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/64-1/1660/190/47یورو به دالر

0/30-1/3180/240/82پوند به دالر

0/500/90-113/490/03دالر به ین

0/492/29-0/9960/18دالر به فرانک سوئیس

1/63-0/230/13-0/766دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

3/00-3/09-2,1010/38آلومینیوم

0/34-1/32-0/34-3/07مس

1/62-2,5110/004/12سرب

12,2470/006/0716/39نیکل

6/50-2/26-19,4250/00قلع

2/51-3,2191/351/47روی

3,9371/186/496/69شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

5/03-1/03-0/45-1,171,975آلومینیوم

9/48-5/16-1/40-259,725مس

4/77-1/63-0/29-146,350سرب

0/04-382,9800/620/37نیکل

2,0700/240/000/24قلع

10/86-5/02-1/36-238,300روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/29-0/780/41-1,275/07طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1/14-1/030/39-1,274/20نیویورک 

1/49-0/520/60-16/904نقره

0/24-1/180/79-925/74پالتینیوم

0/303/65-1/59-994پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR62/760/425/914/15 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

0/751/9810/60-56/74نفت خام پایه امریکا

0/642/3411/56-63/52برنت

43,0100/405/0014/15نفت خام توکیو

61/790/294/5215/07نفت خام اوپک

3/2130/417/8211/18گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 5690/003/978/59گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

74/1-1/707/20

 )USD/t( 0/622/568/33-193/49نفت کوره

0/401/0612/63-181/24بنزین

58,4300/434/2611/13نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0/79-429/810/410/95گندم

0/62-1/26-343/870/59ذرت

978/920/150/201/42سویا

514/900/450/434/34کلزا

69/051/110/480/47پنبه

14/970/074/104/69شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 
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روند قیمت طال در هفته گذشته 
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درحالی ک�ه ب�ازده اوراق قرض�ه خزان�ه داری امریکا افزای�ش یافته، قیمت ط�ال با کاهش 
مواجه ش�د، اما به دلیل ضعیف بودن ش�اخص ها در بازار بورس و افت ارزش دالر که به دلیل 
نامش�خص بودن تکلیف اصالحات مالیاتی امریکا اتفاق افتاد، کاهش قیمت فلز زرد چندان 
قاب�ل توج�ه نبود. در این روز هر اونس طال با افت 0/78 درصدی به 1,275/07 دالر رس�ید 

که این قیمت نس�بت به قیمت پایانی هفته گذش�ته افزایش 0/4 درصدی را نش�ان می دهد.

افزایش تنش های سیاس�ی به ویژه در منطقه خاورمیانه و عربس�تان افزایش تقاضای طال 
در بازارهای را در پی داش�ت. در این روز هر اون�س فلز زرد با افزایش 0/96 درصدی در 

قیمت 1,281/95 دالر متوقف ش�د.

Mondayدوشنبه

اعالم آمار اش�تغال در ای�االت متحده و تقویت مجدد احتمال نرخ بهره باعث ش�د افزایش 
قیمت طال بیش از یک روز دوام نیافته و سرمایه گذاران جهت شناسایی سود اقدام به عرضه 
نمایند. قیمت طال در روز سه ش�نبه 0/52 درصد افت داش�ت و به 1,275/3 دالر به ازای هر 

اونس رسید.

Tuesdayسه شنبه

اع�الم خبرهایی مبنی بر احتمال تأخی�ر در اجرای طرح مالیاتی دولت ترام�پ، ارزش دالر را 
کاه�ش و بهای طال را افزایش داد به گونه ای که. قیمت هر اونس طال در بازارهای بین المللی با 

0/48 درصد افزایش به بیش از 1,281/36 دالر رسید.

Wednesdayچهارشنبه

با صعود 0/29 درصدی قیمت طالی جهانی، بهای هر اونس از این فلز ارزشمند در 1,285/07 دالر 
تثبیت شد که باالترین رقم در 20 روز گذشته به شمار می رود. هم چون روز قبل کاهش ارزش دالر 

به دلیل بالتکلیفی طرح اصالح نظام مالیاتی امریکا مهم ترین دلیل این افزایش به شمار می رود.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

صعود قیمت نفت 
به باالترین سطح از 
جوالی 2015 به دلیل 
افزایش تنش ها در 

بین خاندان سلطنتی 
عربستان و کاهش 
تعداد چاه های نفت 

فعال در امریکا

اعالم افزایش ذخایر 
راهبردی نفت امریکا در 

یک هفته گذشته 

اعالم کاهش ذخایر نفت 
در برخی از نقاط جهان 
به ویژه در منطقه جنوب 

شرق آسیا 

اعالم کاهش واردات 
نفت از سوی چین افزایش تعداد سکوهای 

حفاری نفتی در امریکا 

رویداد
تغییرات در شاخص قیمت تولیدکنندگان اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر- درصد

تغییرات در شاخص قیمت مصرف کنندگان روسیه در ماه سپتامبر- درصد
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر– میلیون بشکه

تراز تجاری فرانسه در ماه سپتامبر– میلیارد یورو
نرخ تورم چین در ماه اکتبر- درصد

تراز تجاری انگلیس در ماه سپتامبر– میلیارد پوند

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/6
0/2

-2/23
-4/7
0/1

-2/75

پیش بینی
0/4
0/2

-2/87
-4/1
0/2

-4/7

قبلی
0/3
-0/1

-2/43
-4/2
0/5

-3/46

تقویم اقتصادی )15 تا 21 آبان 96 - 6 تا 12 اکتبر 2017(


