
در ای��ن هفت��ه اجم��اع اعض��ای اوپ��ک و غیراوپ��ک ب��ر س��ر تمدی��د تواف��ق کاه��ش ت��ا پای��ان س��ال 
2018، موج��ب رش��د تقاض��ا در بازاره��ای جهان��ی نف��ت ش��د. از س��وی دیگ��ر افزای��ش تنش ه��ای 
داده  افزای��ش  را  خ��ود  ریس��ک پذیری  ک��ه س��طح  از س��رمایه گذارانی  بس��یاری  امری��کا،  در  سیاس��ی 
و ب��ه س��مت بازاره��ای س��هام تمای��ل پی��دا ک��رده بودن��د را ب��رآن داش��ت، ب��ه ب��ازار ط��ا برگردن��د.

جهان در هفته ای که گذشت...
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در معام�ات بازارهای س�هام در منطقه آس�یا اقیانوس�یه، تع�دادی از 
شاخص ها مثبت و  تعدادی منفی بسته شدند. شاخص بورس شانگهای 
که در روزهای گذش�ته با ریزش ش�دید همراه شده بود، با 0/34 درصد 
رشد، بهترین عملکرد را در میان بورس های مطرح به ثبت رساند و گروه 
خدمات مالی متأثر از تصمیم های هفته گذش�ته دولت چین، هم چنان با 

فشار فروش همراه بود.
معامات بازارهای سهام در قاره اروپا با صعود شاخص های معتبر همراه 
بود که ش�اخص FTSE در بورس لندن در س�ایه رش�د چشم گیر گروه 
بانکداری با 1/04 درصد، بیشترین رشد را داشت، انتشار گزارش ساالنه 

بانک مرکزی انگلیس که در آن برای نخس�تین بار از سال 2014 میادی 
تاکنون وضعیت کفایت س�رمایه تمامی بانک های این کش�ور را مطلوب 

اعام کرده است، دلیل اصلی این صعود به شمار می رود.
در آس�تانه بررس�ی طرح اصاح نظام مالیاتی امریکا در مجلس س�نا، 
ش�اخص های بازارهای س�هام در وال اس�تریت بدون توجه به آزمایش 
موش�کی کره ش�مالی، صع�ود کردند. ش�اخص داوجونز با رش�د 1/09 
درصدی و ثبت حدنصاب جدید، بیش�ترین رشد را در میان شاخص ها 
و گ�روه خدم�ات مالی با افزایش 2/6 درص�دی، بهترین عملکرد را در 

میان گروه ها داشتند.
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معامات بازارهای س�هام در شرق آسیا برای برخی شاخص ها باصعود و 
برای برخی دیگر با نزول همراه بود. در میان ش�اخص های مهم، شاخص 
نیکی در بورس ژاپن با 0/41درصد، بیشترین رشد و شاخص هنگ سنگ 
در ب�ورس هنگ کنگ با 0/35درصد افت، بیش�ترین نزول را به نام خود 
ثب�ت کردند. نوس�انات ارزش دالر در مقابل ارزه�ای منطقه ای، یکی از 

مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر معامات بازارهای سهام بود.
در اروپا، ش�اخص های بازار سهام تحت تأثیر افزایش تنش های سیاسی 
در امریکا، هم چون روز گذش�ته س�رخ پوش شدند. ش�اخص دکس در 

بورس فرانکفورت با1/25درصد افت، کاهشی ترین شاخص بود که گروه 
خودروس�ازی با 1/88 درصد افت، بیش�ترین کاهش را در میان گروه ها 
داش�ت. در امریکا، پس از آن که مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی 
دونال�د ترام�پ پذیرفت ک�ه درباره ارتب�اط خود با روس�یه در انتخابات 
ریاس�ت جمهوری سال 2016 میادی، به اداره تحقیقات فدرال رزرو دروغ 
گفته اس�ت، ش�اخص های بورس با کاهش مواجه شدند و تعویق تصویب 
اصاح نظام مالیاتی از دیگر دالیل این ریزش به ش�مار می رود. ش�اخص 
نزدک با 0/38 درصد کاهش، ضعیف ترین عملکرد را به نام خود ثبت کرد.
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بیش�تر بازارهای س�هام در منطقه شرق آسیا نخس�تین روز هفته را با 
نزول آغاز کردند. افت چش�م گیر قیمت سهام شرکت های گروه فناوری 
اطاع�ات، هم چون ریزش 2/35 درصدی ش�رکت هاینکس باعث ش�د 
شاخص بورس کره جنوبی با 1/44 درصد کاهش، ضعیف ترین عملکرد را 
داشته باشد. شاخص بورس شانگهای نیز به دلیل نگرانی سرمایه گذاران 
از افزای�ش ن�رخ س�ود اوراق قرضه چین ب�ا 0/92 درصد اف�ت، یکی از 

منفی ترین بورس های این منطقه بود.
در اروپا ش�اخص های بازارهای س�هام روزی نزولی را به ثبت رساندند و 

ش�اخص MIB در بورس ایتالیا با 1/07 درصد و گروه بانکداری با 0/73 
درصد افت، به ترتیب نزولی ترین شاخص و گروه در این جلسه معاماتی 
بودند. هم چنین از مهم ترین اخبار بازارهای اروپایی، افزایش ارزش یورو 

در مقابل دالر به باالترین سطح در دو ماهه گذشته بود.
معامات س�هام در وال استریت با نوس�انات ناچیز شاخص ها همراه بود 
که گروه خرده فروش�ی و شاخص داوجونز بیشترین صعود را به نام خود 
ثبت کردند، در حالی که بس�یاری از سرمایه گذاران در انتظار جلسه روز 

پنج شنبه سنا در مورد طرح اصاح نظام مالیاتی امریکا هستند.
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معام�ات بازاره�ای س�هام در منطقه ش�رق آس�یا، با نوس�انات ناچیز 
ش�اخص ها همراه بود. در این میان ش�اخص نیکی در بورس ژاپن بدون 
توجه به آزمایش موش�کی کره ش�مالی در آب های این کش�ور، با 0/49 
درصد رشد، بیش�ترین نوسان را در بازارهای آس�یایی داشت. افزایش 
ارزش دالر در مقاب�ل ی�ن موج�ب ش�د گروه ه�ای صادرات محور نظیر 

خودروسازی در کانون توجه سرمایه گذاران قرار گیرند.
در بازاره�ای مالی اروپا، ریزش 0/9 درصدی ش�اخص FTSE در بورس 
لن�دن به دلیل صعود ارزش پون�د در مقابل دالر، بیش�ترین توجه را به 

خود معطوف کرد. این ریزش درحالی اتفاق افتاد که س�ایر شاخص های 
مطرح، با رشد نسبی همراه شدند که گروه خرده فروشی با 1/47 درصد، 

صعودی ترین گروه بود.
معام�ات در وال اس�تریت به صحنه رقابت بین دو گ�روه بزرگ فناوری 
اطاعات و خدمات مالی تبدیل ش�د و گ�روه خدمات مالی با صعود 1/8 
درصدی بهترین عملکرد را داش�ت در حالی که گروه فناوری اطاعات با 
2/6درصد اف�ت، ضعیف ترین عملکرد را به نام خود ثبت کرد. ش�اخص 
نزدک با 1/27 درصد افت، بیشترین نوسان را در بین شاخص ها داشت.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/172/863/04-24,232امریکا )داوجونز(

0/601/98-0/38-6,848امریکا )نزدک(

3/37-1/47-0/36-7,300لندن )اف.تی.اس.ای 100(

4/37-1/50-1/19-3,528اروپا  )یورواستاک 50(

22,8180/351/221/33آسیا )نیکی 225(

در معامات بازارهای سهام در منطقه آسیا اقیانوسیه، تمامی شاخص های 
مهم به جز ش�اخص نیکی ژاپن، با کاهش همراه شدند که ریزش قیمت 
ش�رکت های گروه فناوری اطاعات به تبعیت از افت ارزش ش�رکت های 
این گروه در معامات روز گذشته وال استریت، اصلی ترین علت این افت 
به شمار می رود. هم چنین انتشار تصمیم بانک مرکزی کره جنوبی مبنی 
بر افزایش نرخ بهره این کشور پس از شش سال ثبات، از دیگر دالیل این 
کاهش عنوان ش�ده است. در اروپا شاخص ها روزی کاهشی را پشت سر 
گذاش�تند. ادامه افزایش ارزش پوند در مقابل دالر موجب ش�د شاخص 
FTSE در بورس لندن با 0/9 درصد هم چون روز گذشته، بیشترین افت 

را در میان شاخص های مطرح داشته باشد و صنایع معدنی و ساختمان، 
بیش�ترین نزول را در میان گروه ها داش�تند. هم چنین توجه بسیاری از 
س�رمایه گذاران به اجاس اوپک درخصوص تمدید طرح کاهش تولید تا 
پایان س�ال 2018 میادی معطوف بود. افزای�ش مجدد خوش بینی ها به 
تصویب طرح اصاح نظام مالیاتی ایاالت متحده باعث رش�د چش�م گیر 
ش�اخص ها در بازار بورس نیویورک شد. شاخص داوجونز با جهش 1/39 
درصدی، بیش�ترین رشد را در میان ش�اخص ها داشت و برای اولین بار 
در تاریخ قله 24 هزار واحدی را فتح کرد. ش�اخص S&P500 نیز با 0/8 

درصد رشد، حدنصاب های جدیدی به ثبت رساند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/351/99-0/11-1/188یورو به دالر

0/620/802/94-1/344پوند به دالر

1/64-0/280/61-112/21دالر به ین

2/28-0/34-0/72-0/976دالر به فرانک سوئیس

1/32-0/03-0/7610/58دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

4/09-0/36-2,0751/29آلومینیوم

2/20-3/14-3/070/97مس

2,4710/000/113/01سرب

4/99-6/44-11,0500/00نیکل

0/840/910/15-19,455قلع

3,2492/951/851/25روی

4,2503/535/7517/24شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

6/27-1/49-0/15-1,112,025آلومینیوم

31/11-13/94-1/67-188,525مس

2/80-0/17-0/14-145,075سرب

0/34-0/95-0/08-380,136نیکل

2,2550/002/277/64قلع

16/15-3/67-1/07-213,000روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/600/35-1,280/620/44طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/740/33-1,282/300/44نیویورک 

3/75-3/20-16/4360/10نقره

0/271/37-0/40-937/50پالتینیوم

1,0201/342/282/41پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR725/887/4624/14 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

1/007/00-58/361/67نفت خام پایه امریکا

0/205/13-63/730/25برنت

0/292/68-41,8100/26نفت خام توکیو

0/944/32-0/13-61/06نفت خام اوپک

3/0611/198/824/29گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 5691/970/715/03گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

77/2-0/909/40

 )USD/t( 0/594/71-194/132/57نفت کوره

1/59-2/60-174/160/76بنزین

57,0500/250/052/35نفت سفید

محصوالت کشاورزی

2/64-0/24-414/751/34گندم

1/57-345/000/950/80ذرت

994/000/840/080/51سویا

2/28-0/96-0/69-506/10کلزا

75/430/524/439/19پنبه

3/045/27-14/980/66شکر

  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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افش�اگری مایکل فلین، مش�اور س�ابق امنیت ملی کاخ سفید، ریس�ک های سیاسی را در 
ایاالت متحده افزایش داده و بس�یاری از سرمایه گذاران را از بازار سهام به سمت خرید طا 
متمایل کرد به گونه ای که در پایان معامات روز جمعه در اونس طا با افزایش 0/44 درصدی 

1,280/62 دالر قیمت گذاری شد.

کاهش ارزش دالر در مقابل ارزهای معتبر بین المللی به پایین ترین س�طح در دوماه گذشته، 
افزایش تقاضا را در بازار جهانی طا، در پی داشت. در پایان معامات این روز قیمت هر اونس 
طا با 0/48 درصد افزایش نس�بت به آخرین قیمت هفته گذشته به 1,294/52 دالر رسید که 

این رقم باالترین قیمت طا از 16 اکتبر به شمار می رود.

Mondayدوشنبه

در ای�ن روز، معامات طا در بازارهای جهانی با نوس�انات ناچیز به�ای هر اونس از این فلز 
ارزش�مند همراه ب�ود. کاهش ارزش دالر در آس�تانه نشس�ت کنگره امریکا برای بررس�ی 
صاحی�ت جروم�ی پاول گزینه م�د نظر ترامپ برای ریاس�ت ف�درال رزرو، موجب احتیاط 

سهامداران در بازارهای بین المللی شده است.

Tuesdayسه شنبه

قیمت جهانی طا بدون توجه به آزمایش موشکی کره شمالی با کاهش 0/8 درصدی مواجه و 
در ایستگاه 1,283/64 دالری متوقف شد. نشست روز پنج شنبه سنا برای بررسی طرح اصاح 

نظام مالیاتی امریکا از مهم ترین عوامل این نزول به شمار می رود.

Wednesdayچهارشنبه

افزایش ریس�ک پذیری س�رمایه گذاران و تمایل آنان به س�مت بازار سهام تقاضا برای طا را 
کاهش داده و باعث شد قیمت های جهانی فلز زرد هم چون روز گذشته با کاهش همراه شوند. 
بهای هر اونس طا در پایان معامات روز پنجشنبه با 0/67درصد افت در 1,276/7 دالر بسته 

شد و پایین ترین قیمت در سه هفته گذشته را به ثبت رساند.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش میزان تولید نفت 
خام امریکا و نزدیک 

شدن به میزان نفت تولید 
روسیه و عربستان

کاهش بیش از انتظار 
ذخایر نفت خام امریکا 

در هفته گذشته

توافق کشورهای اوپک و 
غیراوپک بر سر تمدید توافق 
کاهش تولید تا پایان سال 2018

ابهام نسبت به عزم روسیه 
در پیوستن به سایر 

تولیدکنندگان بزرگ نفت 
در تمدید کاهش تولید

نزدیک شدن قیمت نفت 
به باالترین سطح قیمتی 

از سال 2015 تاکنون

رویداد
تعداد فروش خانه های نوساز در امریکا در ماه اکتبر– هزار واحد

تراز تجاری کاال در امریکا در ماه اکتبر– میلیارد دالر
تغیرات تولید ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه سوم سال– درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر– میلیون بشکه
نرخ بیکاری در آلمان در ماه نوامبر- درصد
شاخص مدیران خرید امریکا در ماه نوامبر

زمان
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
685

-68/3
3/3

-3/43
5/6

53/9

پیش بینی
625

-65/0
3/2

-2/3
5/6

53/8

قبلی
645

-64/1
3/0

-1/85
5/6

53/8

تقویم اقتصادی )6 تا 12 آذر 96 - 27 نوامبر تا 3 دسامبر 2017(


