
بازگش��ت  امری��کا و هم چنی��ن  نفت��ی  به دلی��ل کاه��ش ذخای��ر  نف��ت  افزای��ش نس��بی قیم��ت جهان��ی 
خوش بینی ه��ا ب��رای تمدی��د تواف��ق کاه��ش تولی��د، از یک س��و، و افزای��ش ش��اخص بازارهای س��هام در 
اروپ��ا و امری��کا از س��وی دیگر، مهم تری��ن تحوالت بازاره��ای جهانی در هفته گذش��ته به ش��مار می روند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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به دنبال صعود ش�اخص های بازار نیوی�ورک در روز گذش�ته، بازارهای 
آسیایی سبزپوش ش�دند. در این جلسه معامالتی شاخص هنگ سنگ 
در ب�ورس هنگ کن�گ با صعود بیش از یک درص�د، بهترین عملکرد را 
در می�ان ش�اخص های عمده به نام خ�ود ثبت کرد. این در حالی اس�ت 
که س�رمایه گذاران ای�ن منطقه در انتظار اجالس آت�ی اوپک و تأثیرات 

احتمالی تصمیمات آن بر بازارهای سهام هستند.
بازارهای اروپایی نیز هم چون روز گذشته با نادیده گرفتن شکست آنگال 
مرکل، صدر اعظم آلمان در تش�کیل ائتالف با س�ایر احزاب و تش�دید 
تنش های سیاس�ی در این کشور رشد کردند. ش�اخص دکس دربورس 

فرانکف�ورت ب�ا 0/83 درص�د، یکی از بهتری�ن عملکرده�ا را در میان 
بورس های اروپایی داش�ت و با توجه به چش�م انداز مثبت ش�رکت های 

خودروساز، این گروه نیز پیشتاز بود.
در وال استریت، شاخص ها با رشد چشم گیر گروه فناوری اطالعات صعود 
کردن�د که بیش�ترین افزایش در معامالت از آن ش�اخص نزدک با 1/06 
درصد بود. هم چنین ش�رکت اپل با 1/9درصد افزایش قیمت، بیشترین 
تأثیر را در رشد این شاخص گذاشت و شرکت های آلفابت، میکروسافت، 
آم�ازون، فیس ب�وک و نتفلیکس همگی با رش�د بی�ش از یک درصدی 

مواجه شدند.
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یک روز پس از ریزش ش�اخص بورس شانگهای، بسیاری از شاخص های 
ب�ازار س�هام کار خ�ود را با کاهش آغ�از کردند، ولی در ادام�ه با بهبود 
معامالت، در اعدادی باالتر از روز قبل بسته شدند. شاخص هنگ سنگ 
در بورس هنک کنگ با 0/53 درصد، بیش�ترین رش�د را به نام خود ثبت 
کرد و توانس�ت بخشی از س�قوط 1 درصدی روز گذشته خود را جبران 

نماید. 
معامالت سهام در بازارهای اروپایی هم چون روز گذشته، با صعود برخی 
شاخص ها و نزول بعضی دیگر همراه بود. در شرایطی که بروز تنش های 

سیاسی در کشورهای آلمان و ایرلند باعث نگرانی سرمایه گذاران شده 
اس�ت، تدوین قوانین جدید درخصوص وام دهی از س�وی اتحادیه اروپا 

موجب رشد گروه بانکداری شد.
ش�اخص های بازارهای س�هام در وال اس�تریت، پس از یک روز تعطیلی 
سبزپوش شدند و ش�اخص نزدک با 0/32 درصد، صعودی ترین شاخص 
ب�ود. هم چنین ش�اخصS&P500، با توجه به رش�د 2/6 درصدی قیمت 
سهام آمازون، موفق شد برای نخستین بار در رقمی باالتر از 2,600 واحد 

بسته شود.
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برخی بازارهای س�هام در قاره آسیا، نخس�تین روز هفته را با صعود و 
بعضی دیگر با نزول پشت س�ر گذاش�تند که نوسانات هفته گذشته در 
بازارهای اروپ�ا و امریکا یکی از مهم ترین دالیل این موضوع به ش�مار 
می رود. از س�وی دیگر افزای�ش تنش ها در منطق�ه خاورمیانه موجب 
ش�د ش�اخص بورس عربس�تان با افت 0/99 درصدی، یکی از بدترین 

عملکردها را در میان بورس های آسیایی داشته باشد.
در اروپا ش�اخص های بازارهای س�هام روزی صعودی را سپری کردند. 
علی رغ�م بروز تنش های سیاس�ی در آلمان، ش�اخص دک�س در این 
کش�ور با 0/5 درص�د افزایش، یکی از رش�دی ترین ش�اخص ها بود و 
گروه خودروس�ازی نیز با 1/33 درصد رشد، بیشترین صعود را در بین 

گروه ها به نام خود ثبت کرد که ش�رکت فولکس واگن به دنبال انتش�ار 
خبر س�رمایه گذاری 23 میلیارد یوروی�ی خود با جهش 4/19 درصدی 

مواجه شد.
به دنب�ال اع�الم آم�ار مثب�ت اقتص�ادی ماه اکتبر و با بیش�تر ش�دن 
خوش بینی ها درخصوص طرح اصالح نظام مالیاتی امریکا، شاخص های 
بازار س�هام در این کش�ور با افزایش همراه ش�دند. در پایان معامالت 
ش�اخص داوجون�ز ب�ا 0/31 درصد، بیش�ترین رش�د را در بین س�ایر 
ش�اخص ها داش�ت؛ هم چنین صعود یک درصدی قیمت سهام شرکت 
IBM به دلیل اظهارات مدیرعامل خود مبنی بر پتانسیل سوددهی 30 

درصدی در 12 ماه آینده، جالب توجه بود.
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صعود ش�اخص های بازار س�هام در حوزه آسیا-اقیانوسیه ادامه یافت و 
ش�اخص هنگ س�نگ در بورس هنگ کنک هم چ�ون روز قبل با جهش 
چش�م گیری مواجه شد و با رش�دی 0/62 درصدی، قله 30 هزار واحدی 
را فتح کرد. رشد چشم گیر ش�رکت های گروه انرژی و هم چنین کاهش 
ارزش دالر در مقاب�ل ارزهای این منطقه، از دیگر تحوالت مهم بازارهای 

آسیایی بود.
 در اروپا، در حالی که بیشتر بازارها در ساعات نخستین معامالت با رشد 
همراه ش�ده بودند، در س�اعات پایانی نزول کردند و ش�اخص دکس در 

بورس فرانکفورت با 1/16 درصد، بیش�ترین افت را در میان ش�اخص ها 
داش�ت. در این جلس�ه معامالتی توجه بیشتر سرمایه گذاران به لندن و 

تصویب بودجه دولتی انگلیس معطوف بود.
ب�روز نگرانی های�ی درخص�وص افزای�ش احتم�ال رش�د ن�رخ بهره 
ف�درال رزرو امری�کا باعث احتی�اط بس�یاری از س�رمایه گذاران در 
وال اس�تریت شده اس�ت. در این جلسه معامالتی، ش�اخص داوجونز 
با 0/27 درصد نزول بیش�ترین نوس�ان را در میان شاخص های مطرح 

بورس نیویورک داشت.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

23,5880/140/860/98امریکا )داوجونز(

6,8890/321/574/96امریکا )نزدک(

0/50-0/100/39-7,410لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/28-3,5810/260/95اروپا  )یورواستاک 50(

2/53-1/80-0/87-22,542آسیا )نیکی 225(

اعم�ال قوانی�ن جدید در زمینه س�رمایه گذاری از س�وی دولت چین و 
افزایش نگرانی ها از رشد نقدینگی این کشور، سقوط بیش از 2 درصدی 
ش�اخص بورس ش�انگهای را در پی داش�ت که این موض�وع در 17 ماه 
گذشته بی سابقه بوده است. در این معامالت، شاخص بورس هنگ کنک 
نیز سقوط 1 درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که معامالت بورس 

ژاپن به دلیل تعطیالت در این کشور، متوقف بود.

اعالم عملکرد تعدادی از ش�رکت ها موجب شد ش�اخص بازار سهام در 
بعض�ی از  کش�ورهای اروپایی با صعود و در برخی دیگ�ر با نزول همراه 
ش�ود. صنای�ع معدنی به دلی�ل افزایش قیم�ت جهانی فل�زات بهترین 
عملک�رد را به نام خ�ود ثبت کرد و گروه تأمین ب�رق و آب با 0/4 درصد 

افت، نزولی ترین گروه بود.
معامالت در وال استریت نیز به دلیل تعطیالت عمومی در امریکا متوقف بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/1930/671/150/99یورو به دالر

1/3330/170/900/51پوند به دالر

1/97-0/52-111/480/25دالر به ین

1/00-0/180/79-0/979دالر به فرانک سوئیس

1/13-0/080/67-0/76دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/38-2,1130/280/57آلومینیوم

0/17-3/171/003/38مس

2/17-2/47-2,4520/00سرب

2/281/68-11,7810/00نیکل

3/29-0/03-19,4200/10قلع

3,2390/340/613/76روی

0/291/758/37-4,080شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

5/57-2/81-0/43-1,128,875آلومینیوم

21/59-12/91-3/18-219,075مس

2/29-0/45-145,3250/00سرب

1/08-0/110/35-383,766نیکل

2,2100/003/036/76قلع

16/29-3/54-0/63-221,125روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/310/85-0/24-1,288/37طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/361/00-0/39-1,291/80نیویورک 

1/880/41-0/44-16/98نقره

1/132/18-940/000/73پالتینیوم

1/390/403/83-997پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR67/664/4610/029/16 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

58/951/604/2412/97نفت خام پایه امریکا

63/860/491/829/27برنت

42,1200/001/917/26نفت خام توکیو

61/140/082/079/63نفت خام اوپک

3/63-9/17-5/22-2/813گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 5650/040/366/21گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

76/5--0/108/50

 )USD/t( 195/291/050/326/03نفت کوره

178/801/142/482/14بنزین

57,4500/091/386/65نفت سفید

محصوالت کشاورزی

4/54-2/69-1/76-415/75گندم

2/49-0/22-0/69-342/25ذرت

0/550/281/82-993/25سویا

1/710/95-0/10-510/50کلزا

72/232/113/514/21پنبه

0/130/398/82-15/43شکر

  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 

62/22

63/32

63/55
63/86

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

62/57

قیم�ت هر اون�س طال در پای�ان مب�ادالت روز جمعه ب�ا 0/37 درصد کاهش در ایس�تگاه 
1,288/37 دالر ایس�تاد. در این حال س�رمایه گذاران بین الملل�ی امیدوارند قیمت این فلز 
گرانبها در هفته آینده با افزایش همراه گردد. ش�ایان ذکر اس�ت قیمت طال در هفته ای که 

گذشت با افت 0/31 درصدی مواجه شده است.

تقوی�ت 0/3 درصدی ارزش دالر امریکا در مقابل ش�ش ارز معتبر بین المللی موجب ش�د تا 
قیمت طال در مبادالت امروز دوشنبه با کاهش روبرو شود. در این روز هر اونس طال 1,276/92 
دالر قیمت گذاری ش�د که نس�بت به روز جمعه 1/2 درصد کاهش را نشان می دهد. این میزان 

افت، بیشترین ترین کاهش درصدی یک روزه از 11 سپتامبر بود.

Mondayدوشنبه

طال در بازار جهانی پس از ریزش در معامالت روز گذش�ته، روز سه شنبه در آستانه نشست 
سیاس�ت پولی بانک مرکزی امریکا اندکی افزایش پی�دا کرد. در پایان معامالت این روز هر 

اونس طال برای تحویل فوری 0/29 درصد افزایش یافت و به  1,280/61 دالر رسید. 

Tuesdayسه شنبه

پس انتشار اخباری مبنی بر نگرانی برخی سیاست گذاران در مورد نرخ پایین تورم امریکا در 
مذاکرات فدرال رزرو، ارزش دالر تحت فش�ار قرار گرفت و قیمت طال افزایش یافت. در پایان 

جلسه معامالتی قیمت هر اونس طال  با 0/9 درصد افزایش در 1,292/12 دالر بسته شد. 

Wednesdayچهارشنبه

معامالت این روز بازارهای جهانی طال به دلیل تعطیالت عمومی در بسیاری از کشورها از جمله 
امریکا و ژاپن، بس�یار کمکم حجم و کم نوس�ان بود. در این روز ه�ر اونس طال با کاهش 0/05 

درصدی 1,291/47 دالر معامله شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اعالم آمار جدید از 
افزایش میزان تولید 

نفت خام امریکا 

اعالم کاهش فراتر از 
انتظار ذخایر نفت امریکا 

در یک هفته گذشته 

تقویت احتمال تمدید توافق 
کاهش تولید بین کشورهای 

عضو اوپک و غیراوپک 

تداوم خرابی خط لوله انتقال 
نفت خام از کانادا به امریکا

صعود نفت وست تگزاس 
به باالترین رقم ها در طی 
بیش از دو سال گذشته 

رویداد
تغییرات شاخص قیمت تولیدکنندگان آلمان در ماه اکتبر - درصد

نرخ بیکاری روسیه در ماه اکتبر - درصد
تراز تجاری اسپانیا در ماه سپتامبر – میلیارد یورو

تغییرات ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر -  میلیون بشکه
نرخ تورم ماهانه در سنگاپور در ماه اکتبر - درصد

شاخص مدیران خرید ژاپن در ماه نوامبر

زمان
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/3
5/1
-2/1

-1/85
-0/3
53/8

پیش بینی
0/3
5/1

-2/8
-1/54
-0/1
52/6

قبلی
0/3
5

-3/2
-1/85

0
52/8

تقویم اقتصادی )29 آبان تا 5 آذر 96 - 20 تا 26 نوامبر 2017(


