
ق��رار  بیت کوی��ن  قیم��ت  چش��مگیر  جه��ش  تحت تأثی��ر  جهان��ی  بازاره��ای  بیش��تر  هفت��ه  ای��ن  در 
داش��تند. کاه��ش به��ای ط��ای جهان��ی ب��ه پایین تری��ن س��طح در چه��ار ماه��ه گذش��ته، نمون��ه ای از این 
تأثی��ر به ش��مار م��ی رود. ای��ن در حال��ی اس��ت اع��ام آم��ار بی��کاری امری��کا در روز جمع��ه، امی��دواری 
س��رمایه گذاران ب��رای افزای��ش نرخ به��ره امری��کا در جلس��ه آت��ی ف��درال رزرو را افزای��ش داده اس��ت. 

جهان در هفته ای که گذشت...
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ش�اخص بازارهای س�هام در اغلب کش�ورهای منطقه آس�یا اقیانوسیه 
کاهش یافت و ش�اخص هنگ س�نگ در بورس هنک کنگ با حدود یک 
درصد افت، ریزش�ی ترین ش�اخص بود. گروه فن�اوری اطالعات نیز به 
تبعیت از معامالت روز گذشته وال استریت، بدترین عملکرد را در میان 
گروه ها به نام خود ثبت کرد. هم چنین تصمیم رزرو بانک استرالیا مبنی 
بر تثبیت نرخ بهره این کش�ور در رقم 1/5 درصد، از دیگر تحوالت مهم 

اقتصادی این منطقه بود.
اغلب ش�اخص های اروپایی هم چون بازارهای آسیایی، روزی کاهشی را 
پشت سر گذاشتند و صنایع معدنی به دلیل ریزش قیمت برخی از فلزات 

جهانی با 1/4 درصد، بیشترین افت را در میان گروه ها داشت، به گونه ای 
که ش�رکت های ریوتینتو، گلن کور و آنگلو امریک�ن هریک با حدود دو 

درصد کاهش مواجه شدند.
ب�ورس نیوی�ورک نیز ب�ا کاهش ش�اخص های س�ه گانه همراه بود 
که ش�اخص داوجونز ب�ا 0/45 درصد، ضعیف تری�ن عملکرد را در 
میان آن ها داش�ت. هم چنی�ن گروه های تأمی�ن آب و برق با 1/8 
درصد و ارتباطات با 1/2 درصد، بیش�ترین افت را در بین گروه ها 
داش�تند و گروه فن�اوری اطالعات نی�ز با 0/2 درصد رش�د، تنها 

گروه مثبت بود.
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در پی انتش�ار فراتر از انتظار آمار اقتصادی در کش�ورهای ژاپن و چین 
و به تبع آن کاهش ارزش دالر در مقابل ارزهای منطقه ای ، ش�اخص های 
سهام منطقه شرق آس�یا صعود کردند که شاخص نیکی در بورس ژاپن 
با 1/39 درصد رشد، پیش�تاز بود. در میان گروه ها نیز فناوری اطالعات 
هم چون روزهای گذشته به تبعیت از رشد این گروه در بورس نیویورک، 

بیشترین افزایش ارزش را به نام خود ثبت کرد.
ش�اخص بازارهای س�هام اروپای�ی آخری�ن روز کاری هفته را با رش�د 
چشم گیر به پایان بردند که شاخص MIB در کشور ایتالیا با 1/4 درصد 

رش�د، صعودی ترین شاخص در بین ش�اخص های مطرح بود. هم چنین 
امض�ای تواف�ق بانکی می�ان اتحادیه اروپ�ا و امریکا موجب ش�د گروه 
بانکداری با بیش از دو درصد رشد، عنوان صعودی ترین گروه را به خود 

اختصاص دهد.
اعالم آمار مطلوب از اشتغال و نرخ بیکاری امریکا برای یک ماه گذشته 
باعث شد شاخص های سهام در بورس نیویورک با افزایش همراه شوند، 
به طوری که شاخص های داوجونز و S&P500 با حدود 0/5 درصد افزایش 

حد نصاب های جدیدی از خود برجای گذاشتند.
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حاصل معامالت س�هام در بازارهای آسیا اقیانوسیه برای برخی بورس ها 
نظیر هنگ کنک و س�ئول صعودی و برای برخی دیگر هم چون توکیو و 
ش�انگهای نزولی بود. این معامالت به شدت تحت تأثیر اتفاقات سیاسی 
و اقتص�ادی روز جمع�ه امریکا ق�رار داش�ت، به طوری که بس�یاری از 

سرمایه گذاران منتظر گشایش بازارهای بورس نیویورک بودند.
در ق�اره اروپا بیش�تر ش�اخص های بازارهای س�هام در اع�دادی باالتر 
از روز جمع�ه به معام�الت خود پای�ان دادند و گروه های ساخت وس�از 
و خودروس�ازی با حدود 1/5 درصد رش�د، بهتری�ن عملکرد را در میان 

گروه ها به نام خود ثبت کردند. شاخص DAX در بورس فرانکفورت نیز 
با 1/5 درصد صعود، بهترین عملکرد را در میان سایر شاخص ها داشت.

در معامالت بورس نیویورک، تصویب کلیات اصالح نظام مالیاتی در روز 
جمعه باعث رش�د 0/24 درصدی ش�اخص داوجونز ش�د، اما دو شاخص 
دیگر به دلیل ریزش قیمت سهام گروه فناوری اطالعات با کاهش مواجه 
ش�دند. ش�اخص نزدک با 1/5 درصد کاهش، بدترین عملکرد را داشت 
و ش�رکت های فیس بوک، آلفابت و نتفلیکس بیش�ترین نقش را در این 

کاهش بازی کردند.
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افزایش ارزش دالر در مقابل ارزهای منطقه ای، کاهش قیمت جهانی فلزات 
و نفت و هم چنین افت ش�اخص بازار سهام در امریکا، سقوط شاخص های 
آسیایی را در پی داشت. شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنک با 2/1 
درصد تنزل، ریزشی ترین شاخص این منطقه بود و به پایین ترین سطح در 
یک ماه گذش�ته سقوط کرد. در میان گروه ها نیز صنایع معدنی و فناوری 

اطالعات بیشترین افت را به نام خود ثبت کردند.
افت ش�دید بازاره�ای س�هام اروپایی در ش�روع معامالت باعث ش�د 
علی رغم صعود در س�اعات میان�ی و پایانی، ش�اخص های مطرح به جز 

FTSE  در ب�ورس لن�دن، در اع�دادی پایین تر از روز گذش�ته تثبیت 
شوند. هم چنین گروه های بانکداری و خودروسازی هر یک با حدود یک 
درصد، بیشترین افت را داشتند که تحت تأثیر رکورد شکنی های پیاپی 

بیت کوین قرار داشت.
معامالت بورس نیویورک با صعود چشم گیر گروه فناوری اطالعات همراه 
بود، به گونه ای که قیمت سهام فیس بوک با افزایش حدود دو درصدی و 
مایکروسافت با رشد 1/5 درصدی همراه شدند و کاهش ارزش گروه نفت 

و گاز موجب صعود شاخص نزدک از میان شاخص های سه گانه شد.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

24,3290/490,403,70امریکا )داوجونز(

0/111/33-6,8400/40امریکا )نزدک(

1/20-7,3941/001/28لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/58-3,5910/511/81اروپا  )یورواستاک 50(

0/24-0/02-22,8141/37آسیا )نیکی 225(

در میان هیاهوی جهش خیره کننده ارزش بیت کوین، اغلب شاخص های 
مطرح در منطقه آس�یا- اقیانوس�یه، معامالت خود را با نزول پشت س�ر 
گذاش�تند و در این بین بورس های ژاپن و هنگ کنک که روز گذش�ته با 
ری�زش همراه بودند، تحت تأثیر افزایش ارزش گروه های خودروس�ازی و 
فناوری اطالعات، با صعود نس�بی مواجه ش�دند. افزای�ش ارزش دالر در 

مقابل ارزهای آسیایی، از دیگر تحوالت مهم در بازارهای این منطقه بود.
در قاره اروپا، به جز ش�اخص بورس لندن، س�ایر شاخص های مطرح با 
رش�د نسبی همراه ش�دند که در بین آن ها، بیشترین رشد به شاخص 
ب�ورس مادرید با 0/77 درصد، اختصاص داش�ت. گروه ارتباطات نیز با 

1/28 درص�د، عنوان صعودی ترین گروه را به خود اختصاص داد که در 
میان ش�رکت های این گروه، انتشار خبر س�رمایه گذاری 7/4 میلیون 
یورویی ش�رکت اورنج فرانسه، رشد 2/3 درصدی قیمت سهام شرکت 

را در پی داشت.
شاخص های بورس نیوریورک نیز به لطف رشد گروه های صنعتی و معدنی 
و فن�اوری اطالعات، صعود کردند که در این میان بیش�ترین افزایش از 
آن ش�اخص نزدک ب�ا 0/54 درصد بود. هم چنین توجه س�رمایه گذاران 
به بررس�ی الیحه اصالح نظام مالیاتی در کنگ�ره و هم چنین اعالم آمار 

اشتغال امریکا معطوف بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/031/09-0/04-1/177یورو به دالر

1/141/27-1/17-1/332پوند به دالر

113/470/351/220/01دالر به ین

0/10-0/141/69-0/993دالر به فرانک سوئیس

2/21-1/33-0/04-0/751دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

4/67-1/83-2,0110/02آلومینیوم

4/12-3/67-0/07-2/95مس

2/83-1/59-2,4310/00سرب

13/15-0/57-10,9870/00نیکل

0/870/00-19,4500/13قلع

3/43-2/33-0/24-3,083روی

5/462/2111/70-4,344شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

6/77-1/30-0/09-1,097,575آلومینیوم

193,9750/152/89728/07مس

0/070/02882/06-145,100سرب

0/73-0/60-0/16-377,844نیکل

2/3011/43-1/47-2,340قلع

16/14-4/89-1/11-202,575روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

2/85-2/51-1,248/490/10طالی نقدی

طال بورس کاالی 
3/04-2/64-0/38-1,248/40نیویورک 

6/80-3/64-15,8380/71نقره

5/25-5/32-0/46-887/60پالتینیوم

0/35-1/32-0/67-1,006پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR661/54-8/334/76 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

1/710/33-57/361/18نفت خام پایه امریکا

0/83-0/52-63/41/93برنت

2/18-0/24-41,7101/96نفت خام توکیو

0/48-1/59-0/23-60/73نفت خام اوپک

13/38-9/44-2/7720/33گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/66-0/66-5652/77گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( 0/93-0/64-192/881/68نفت کوره

5/67-1/44-171/660/98بنزین

1/69-0/35-56,8501/26نفت سفید

محصوالت کشاورزی

8/62-5/43-392/000/25گندم

0/51-1/44-339/770/30ذرت

0/351/59-0/14-990/75سویا

1/54-0/20-0/16-505/10کلزا

2/277/95-0/69-73/72پنبه

5/58-6/21-1/82-14/05شکر

  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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کاه�ش ش�دید قیمت در از ابتدای هفته باعث افزایش تقاضا ب�رای فلز زرد در بازار جهانی 
ش�د. در این ح�ال اعالم آمار بیکاری امری�کا در روز جمعه باعث ش�د قوت گرفتن افزایش 
نرخ بهره این کش�ور ش�د. برآیند این دو عامل موجب ش�د طال با رش�د ناچیز 0/1 درصدی 

مواجه شد و معامالت خود را در قیمت 1,248/49 دالر به پایان برد. 

پس از تصویب طرح اصالح مالیاتی دولت ترامپ توس�ط سنای امریکا، قیمت طالی با کاهش 
مواجه ش�د. هر اونس از این فلز ارزشمند در پایان معامالت با 0/35 درصد کاهش 1,267/17 

دالر سید.

Mondayدوشنبه

قیمت طال در بازارهای جهانی تحت تأثیر تقویت ارزش دالر و بازار های س�هام بین المللی، 
ب�ه رون�د نزولی خود ادامه داد به گونه ای که در پایان معام�الت این روز در 1265/77, دالر 

متوقف شد که 0/81 درصد کاهش را نسبت به قیمت پایانی روز قبل نشان می دهد.

Tuesdayسه شنبه

رش�د چش�مگیر قیمت جهانی بیت کوین باعث تأثیرگذاری بر بس�یاری از بازارهای جهانی 
به وی�ژه طال و ارزش ش�د. در معام�الت این روز بازار جهانی طال قیمت ه�ر اونس 0/19 درصد 

کاهش قیمت داشت و در 1,263/37 دالر بسته شد.

Wednesdayچهارشنبه

تحوالت رخ داده در بازار جهانی از جمله افزایش ارزش دالر، صعود بازارهای سهام و همچنین 
رش�د قیمت بیت کوین باعث ش�د بهای طال در بازارهای جهانی به روند کاهش�ی خود برای 
چهارمین روز متوالی در هفته جاری دهد. هر اونس طال در جلس�ه معامالتی این روز با 1/28 
درصد کاهش در قیمت 1,247/22 دالر ارزش گذاری ش�د که کمترین س�طح قیمتی در حدود 

چهار ماه گذشته است.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش سکوهای حفاری 
نفت شیل در امریکا در 

یک هفته گذشته

افزایش ارزش دالر در 
مقابل ارز های بین المللی

اعالم کاهش بیش از انتظار 
در ذخایر نفتی امریکا در یک 

هفته گذشته

افزایش امیدواری ها به 
آینده قیمت نفت به دلیل 
توافق بین اعضای اوپک و 

غیراوپک

احتمال بروز اعتصاب 
نفتی در نیجریه و اعالم 
خبر افزایش تقاضای چین

رویداد
شاخص خرید مدیران شرکت های ساخت و ساز انگلیس در ماه نوامبر- واحد

شاخص خرید مدیران بخش خدمات اتحادیه اروپا در ماه نوامبر- واحد
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر– میلیون بشکه

تغییرات در تولید ناخالص ژاپن در سه ماهه سوم سال- درصد
تغییرات در تولید ناخالص اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم سال- درصد

نرخ بیکاری امریکا در ماه نوامبر– درصد 

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
53/1
56/2
-5/61

0/6
0/6
4/1

پیش بینی
51/0
56/2
-3/40

0/4
0/6
4/1

قبلی
50/8
56/2

-3/43
0/3
0/6
4/1

تقویم اقتصادی )13 تا 19 آذر 96 - 4 تا 10 دسامبر 2017(


