
کش��مکش ها بر س��ر ط��رح اصالح نظ��ام مالیاتی امری��کا و تأثی��ر آن ب��ر روی ارزش دالر، مهم ترین عامل 
اثرگ��ذار ب��ر بازارهای س��هام و طال در ای��ن هفته بود. قیم��ت نفت نیز به دلی��ل افزایش تولی��د و صادرات 
امری��کا و هم چنی��ن زمزمه هایی مبنی بر ع��دم تمدید توافق کاه��ش تولید، هفته ای نزول��ی را تجربه کرد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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اع�ام آمارهای اقتص�ادی نه چندان مطل�وب از اقتصاد چین، س�قوط 
ش�اخص بازارهای س�هام در حوزه آس�یا اقیانوس�یه را در پی داش�ت. 
شاخص ASX200 در بورس استرالیا با 0/88 درصد، بیشترین افت را در 
بین شاخص ها داشت. گروه های خدمات مالی و صنایع معدنی بیشترین 
نق�ش را در این ریزش ایف�ا کردند، به گونه ای که بانک ملی اس�ترالیا و 
شرکت بی  اچ پی بیلتون به ترتیب با کاهش 1/44 و 0/96 درصدی روبه رو 
شدند. شاخص بازارهای سهام در اروپا نیز برای چهارمین روز متوالی با 
نزول همراه ش�دند که بیشترین نزول از آن ش�اخص IBEX در بورس 
اسپانیا بود. صنایع معدنی نیز به دلیل افت قیمت جهانی برخی از فلزات 

اساس�ی با 2/7 درصد، بیشترین کاهش را در میان گروه ها تجربه کرد و 
ش�رکت های آنگلوامریکن، ریوتینتو و گلنکور همگی با کاهش بیش از 

2/5 درصدی مواجه شدند. 
بورس نیویورک نیز هم چون بورس های آسیایی و اروپایی سرخ پوش شد 
و افزای�ش نگرانی ها درخصوص آینده اقتص�اد جهان به دلیل اعام اخبار 
ناامیدکننده از اقتصاد چین، مهم ترین دلیل این کاهش به ش�مار می رود. 
در این بین سقوط 5/9 درصدی قیمت سهام جنرال الکتریک پس از افت 
7 درصدی روز گذشته، باعث شد قیمت سهام این شرکت به پایین ترین 

سطح از سال 2011 تاکنون کاهش یابد.
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در پایان جلس�ه معاماتی آخرین روز کاری هفته، بیش�تر شاخص های 
س�هام در منطقه شرق آسیا با صعود همراه ش�دند و بیشترین رشد به 
شاخص هنگ سنگ در کشور هنگ کنگ اختصاص داشت. این درحالی 
است که کاهش ارزش دالر در مقابل ارزهای منطقه ای موجب شد قیمت 

سهام اکثر شرکت های صادرات محور این منطقه با کاهش مواجه شود.
در اروپا نیز ش�اخص ها پس از صعود روز گذش�ته خود، ب�ار دیگر وارد 
فاز نزول ش�دند که تضعیف ارزش دالر در مقابل یورو و هم چنین اعام 
آمارهای اقتص�ادی جدید از حوزه ی�ورو از مهم ترین دالیل این کاهش 

به ش�مار می رود. ش�اخص بورس مادرید و گروه ه�ای تأمین برق و آب و 
هم چنین خرده فروش�ی، بیش�ترین کاهش را در این جلس�ه معاماتی 
تجرب�ه کردن�د. ادامه نگرانی ه�ا درخص�وص تأخی�ر در تصویب طرح 
اصاح�ات نظام مالیاتی امریکا، هم چنان بر بازار بورس نیویورک س�ایه 
افکنده و موجب کاهش ش�اخص ها در جلسه معاماتی روز جمعه شده 
است. شاخص داوجونز تحت تأثیر ریزش قیمت سهام شرکت وال مارت، 
با 0/43 درصد بیشترین افت را در میان شاخص ها داشت تا برای دومین 

هفته متوالی با کاهش همراه شود.
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اغلب بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا در نخستین روز هفته با نزول 
مواجه ش�دند. در این میان ش�اخص نیکی در بورس ژاپن با 1/3 درصد 
افت ریزش�ی ترین ش�اخص آس�یایی بود و چهارمین روز نزولی متوالی 
خود را به ثبت رساند. تأثیرپذیری از معامات بورس نیویورک و افزایش 
تنش ها در خاورمیانه مهم ترین دلیل افت شاخص های بازارهای آسیایی 

به شمار می رود.
در اروپا نیز ش�اخص ها در اعدادی پایین تر از آخرین جلس�ه معاماتی 
بسته شدند. گروه خدمات مالی با 1/58 درصد افت ضعیف ترین عملکرد 

را در می�ان گروه ها به ن�ام خود ثبت کرد. هم چنی�ن افزایش نگرانی ها، 
پیرامون آینده سیاسی نخست وزیر انگلیس، موجب افت ارزش پوند در 

مقابل سایر ارزها شد.
به عل�ت تداوم نگرانی ه�ا در خص�وص تأخیر در تصوی�ب طرح اصاح 
نظام مالیاتی امریکا، جلس�ه معاماتی بورس نیویورک با صعود نس�بی 
شاخص ها همراه بود و توجه بسیاری از سرمایه گذاران، به انتشار بودجه 
ناامیدکنن�ده جنرال الکتریک برای س�ال 2018 میادی و س�قوط 7/2 

درصدی قیمت سهام این شرکت معطوف شد.
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معامات س�هام در بازارهای آسیایی با ریزش بسیاری از شاخص های این 
منطقه همراه بود که کاهش قیمت نفت یکی از مهم ترین عوامل این ریزش 
به ش�مار می رود. از سوی دیگر اعام رش�د 1/4 درصدی اقتصاد ژاپن در 
س�ه ماهه سوم سال جاری موجب شد ش�اخص بورس این کشور با 1/57 
درصد کاهش، بیش�ترین س�قوط را در بین ش�اخص های آسیایی داشته 
باشد. ش�ایان ذکر است که برآوردهای پیشین، رش�د اقتصادی ژاپن در 

سه ماهه سوم را 1/3 درصد پیش بینی کرده بودند.
در بورس های اروپایی، بهبود عملکرد شاخص ها در ساعات پایانی معامات 
نتوانست عملکرد ضعیف آن ها در ساعات اولیه را جبران نماید و نماگرها 

در اعدادی پایین تر از روز قبل بسته شدند تا طوالنی ترین دوره نزول را در 
س�ال جاری تجربه کنند. در این معامات هم چون روز گذشته، گروه های 

صنایع معدنی و نفت وگاز منفی ترین گروه ها بودند.
در وال استریت نیز شاخص ها تحت تأثیر کاهش قیمت نفت به روند نزولی 
خود ادامه دادند. در پایان معامات شاخص داوجونز با 0/55 درصد کاهش 
عاوه بر ثبت ضعیف ترین عملکرد در بین شاخص ها، به پایین ترین سطح 
در سه هفته گذشته نزول کرد. تدوام ابهام درخصوص زمان تصویب طرح 
اصاح نظام مالیاتی نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر روند معامات در این 

بازار است.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/87-0/27-0/43-23,358امریکا )داوجونز(

0/150/472/39-6,783امریکا )نزدک(

2/15-0/70-0/08-7,381لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/99-1/29-0/49-3,547اروپا  )یورواستاک 50(

1/324/85-22,3860/09آسیا )نیکی 225(

به دنبال تثبیت قیمت نفت، بیشتر بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا 
معامات خود را با صعود ش�اخص ها به پایان بردند. علی رغم تقویت ین 
در مقابل دالر، شاخص نیکی در بورس ژاپن با 1/47 درصد، رشدی ترین 
شاخص در بین بورس های این منطقه بود و توانست بخشی از سقوط روز 

گذشته خود را جبران نماید.
معامات سهام در حوزه یورو نیز با رشد شاخص ها همراه بود که شاخص 
IBEX در بورس مادرید با 0/75 درصد، س�رآمد شاخص ها و گروه های 
ساخت و ساز با 1/95 درصد و خدمات مالی با 1/55 درصد، پیشتاز صنایع 

بودن�د. در این میان تنها گروه نفت و گاز در ارقامی پایین تر از روز قبل 
به کار خود پایان داد.

در ب�ورس نیوریورک نیز ش�اخص ها پس از طی ک�ردن روند نزول چند 
روزه، صعود کردند. در پایان این جلس�ه معاماتی شاخص نزدک با 1/3 
درصد، بیش�ترین رشد را در بین شاخص ها به نام خود ثبت کرد. انتشار 
عملکرد میان دوره ای فراتر از انتظار از ش�رکت های وال مارت و سیسکو 
موجب ش�د قیمت سهام این دو ش�رکت به ترتیب با 11 و 5 درصد رشد 

همراه شده و بیشترین تأثیر را در صعود شاخص نزدک داشته باشند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/09-1/1780/060/97یورو به دالر

1/3210/150/190/08پوند به دالر

0/74-1/27-0/86-112/08دالر به ین

0/720/71-0/55-0/988دالر به فرانک سوئیس

3/56-1/25-0/29-0/757دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/68-2,1040/100/53آلومینیوم

3/13-0/16-3/060/69مس

3/33-4/70-2,3930/00سرب

3/49-7/78-11,2940/00نیکل

4/30-19,4750/650/26قلع

3,1801/150/133/08روی

0/221/857/05-4,010شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

4/04-0/90-0/37-1,161,475آلومینیوم

13/92-3/15-1/53-251,550مس

3/92-0/26-145,9750/03سرب

26/68-26/25-26/19-282,446نیکل

2,1505/392/383/86قلع

15/48-3/80-1/23-229,250روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,292/421/081/360/89طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,296/501/431/751/05نیویورک 

17/2931/252/341/84نقره

950/702/122/703/56پالتینیوم

0/073/90-9930/61پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR61/5-0/73-2/010/00 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

0/338/67-56/552/56نفت خام پایه امریکا

1/267/86-62/722/22برنت

3/917/63-1/67-41,330نفت خام توکیو

3/127/61-59/980/32نفت خام اوپک

3/618/51-3/0971/44گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/106/68-5631/26گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

76/6-3/3010/90

 )USD/t( 194/662/340/607/98نفت کوره

3/746/20-174/471/81بنزین

3/016/72-1/36-56,670نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0/58-0/93-427/500/06گندم

1/43-343/500/150/00ذرت

992/000/151/510/79سویا

520/100/131/464/40کلزا

69/780/821/063/18پنبه

15/450/523/289/73شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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قیم�ت طا در پایان مب�ادالت روز جمعه تحت تأثیر اف�ت ارزش دالر امریکا قرار گرفته و 
به باالترین س�طح در یک ماهه اخیر رس�ید. قیمت هر اونس ط�ا در پایان با 1/08 درصد 
افزایش به بیش از 1,292 دالر رس�ید. قیمت طا در این هفته با رش�د 1/3 درصدی روبرو 

ش�د که بهترین عملکرد قیمت این فلز گرانبها از اواس�ط اکتبر به ش�مار می رود.

پس از نوس�انات ش�دید قیمت های طا در هفته گذش�ته، معامات این فلز ارزشمند در 
بازارهای جهانی در آغازین روز هفته با آرامش و رش�د نس�بی همراه بود.

Mondayدوشنبه

گمانه زنی  های سرمایه گذاران درخصوص نرخ تورم امریکا در ماه نوامبر، که تأثیر زیادی در 
تصمیم فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره این کشور دارد، باعث صعود نسبی در قیمت طای 
جهانی ش�د. در جلس�ه معاماتی این روز هر اونس طا با رش�د 0/15 درصدی در ایس�تگاه 

1,280/25 دالر ایستاد.

Tuesdayسه شنبه

پس چند روز صعود نسبی، فشار فروش از سوی برخی سرمایه گذاران افت قیمت ها را در بازار 
جهانی طا در پی داش�ت به گونه ای که هر اونس افتی 0/16درصدی داش�ت و در 1,278/14 

دالری بسته شد.

Wednesdayچهارشنبه

سردرگمی سرمایه گذاران در میان نیروهای تأثیرگذار بر قیمت های جهانی باعث شد در پایان 
معامات این روز قیمت فلز زرد با تغییرات قابل توجهی همراه نشود به طوری که هر اونس طا 

با 0/03 درصد کاهش افزایش به روز قبل در 1,278/58 دالر مبادله شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش تولید نفت 
خام امریکا 

افزایش تردیدهایی را در 
مورد کاهش شکاف عرضه 

و تقاضا در بازار نفت

فشار ناشی از افزایش عرضه 
امریکا و تردید در مورد حمایت 

روسیه از توافق کاهش تولید

افزایش صادرات نفت امریکا 
به آسیا در ماه نوامبر

بروز یک مورد نشتی 
در خط لوله انتقال 590 
هزار بشکه ای در امریکا 

رویداد
نرخ تورم ماهانه آلمان در ماه اکتبر – درصد

تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه سوم سال – درصد
نرخ تورم ماهانه انگلیس در ماه اکتبر - درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر – میلیون بشکه
نرخ تورم ماهانه اتحادیه اروپا کانادا در ماه اکتبر - درصد

نرخ تورم ماهانه کانادا در ماه اکتبر - درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/0
0/8
0/1

-1/85
0/1
0/1

پیش بینی
0/0
0/6
0/2

-2/2
0/1
0/1

قبلی
0/1
0/6
0/3
2/2
0/4
0/2

تقویم اقتصادی )22 تا 28 آبان 96 - 13 تا 19 نوامبر 2017(


