
افزای��ش ن��رخ به��ره امری��کا از 1/25 ب��ه 1/5 درص��د و هم چنی��ن ط��رح اص��اح نظ��ام مالیات��ی ای��ن 
کش��ور نی��ز خبرس��ازترین اخب��ار اقتص��ادی در هفت��ه گذش��ته ب��ود. در ای��ن هفت��ه هم چنی��ن قیم��ت 
دادن��د. ادام��ه  خ��ود  رکوردش��کنی  ب��ه  اس��تریت  وال  در  س��هام  ب��ازار  ش��اخص های  و  نف��ت  جهان��ی 

جهان در هفته ای که گذشت...
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معامالت س�هام در منطقه ش�رق آسیا با نزول بیش�تر شاخص ها همراه 
ب�ود که در این میان ش�اخص بورس ش�انگهای با اف�ت 1/24 درصدی، 
ریزش�ی ترین ش�اخص بود. هم چنی�ن افزایش قیمت نفت ب�ه باالترین 
س�طح در دو س�ال گذشته باعث شد گروه انرژی بیش�ترین رشد را در 
میان گروه ها داش�ته باشد. در قاره اروپا تمامی شاخص های مطرح رشد 
داش�تند که در بین آن ها ش�اخص کک در بورس پاریس با 0/65 درصد 
رشد، بیشترین صعود را به نام خود ثبت کرد. گروه فناوری اطالعات نیز 
با 1/6 درصد رشد، بهترین عملکرد را داشت که در این گروه، جهش 34 

درصدی قیمت سهام شرکت جمالتو قابل توجه بود.
افزایش مج�دد خوش بینی ها درخصوص تصویب اص�الح نظام مالیاتی 
توس�ط جمهوری خواهان در مجلس سنا باعث ش�د شاخص های سهام 
در بورس نیویورک به جز ش�اخص نزدک با رش�د همراه شوند و شاخص 
داوجونز تحت تأثیر افزایش قیمت س�هام شرکت های بوئینگ و وریزن 
با حدود 0/5 درصد افزایش، بیش�ترین رش�د را داشته باشد. هم چنین 
نشست دو روزه فدرال رزرو آغاز شد که به عقیده بسیاری از تحلیلگران، 

در این نشست افزایش نرخ بهره امریکا به تصویب خواهد رسید.

به
شن

سه 

بیشتر بازارهای س�هام در منطقه شرق آسیا، آخرین روز کاری هفته را 
متأثر از معامالت روز گذش�ته بورس نیویورک، با کاهش به پایان بردند. 
شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با 1/1 درصد افت، ضعیف ترین 
عملک�رد را داش�ت و در می�ان بورس ه�ای مطرح این منطقه ش�اخص 

KOSPI در بورس سئول با 5/0 درصد، تنها شاخص صعودی بود.
در معام�الت س�هام در بازاره�ای اروپایی، ش�اخص برخ�ی از بورس ها 
هم چون لندن و فرانکفورت با صعود و برخی دیگر نظیر پاریس و مادرید 
با نزول همراه ش�دند؛ هم چنین گروه خرده فروش�ی با افت 2 درصدی، 

ریزشی ترین گروه بود. آغاز فاز دوم از مراحل خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا نیز یکی دیگر از اخبار مهم و مؤثر بر بازارهای س�هام در این قاره 

بود.
بازگش�ت مج�دد خوش بینی ه�ا در زمین�ه تصویب طرح اص�الح نظام 
مالیاتی در هفته آینده، موجب س�بزپوش ش�دن شاخص های سهام در 
بورس نیویورک ش�د. بیش�ترین صعود به ش�اخص نزدک، با 1/2 درصد 
اختصاص داش�ت و شاخص S&P500، صعود 1 درصدی را تجربه کرد که 

گروه درمان، فناوری اطالعات و تأمین مالی بیشترین نقش را داشتند.
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اعالم نرخ بیکاری امری�کا در روز جمعه و تأثیر آن بر بورس نیویورک در 
معامالت روز جمعه، باعث شد ش�اخص های بازار سهام در منطقه آسیا-
اقیانوس�یه با رشد همراه ش�وند که در میان آنها شاخص هنگ سنگ در 
ب�ورس هنگ کنک با 1/1 درصد پیش�تاز بود. دالر نی�ز در مقابل ارزهای 
منطقه ای با افزایش ارزش مواجه شد، به گونه ای که نرخ تبدیل دالر به ین 
به باالترین حد در یک ماه گذشته صعود کرد. هم چنین توجه بسیاری از 
س�رمایه گذاران به جهش چشم گیر بیت کوین در بازار آتی معطوف شده 
بود. بر خالف آسیا، بیشتر شاخص های مطرح اروپایی معامالت نخستین 

روز هفت�ه را با نزول به پایان بردند. تنها ش�اخص FTSE در بورس لندن 
به دلی�ل کاهش ارزش پون�د در مقابل دالر، با 0/8 درصد رش�د، موفق به 
صعود ش�د که گروه های بانکداری و صنایع معدنی بیش�ترین نقش را در 
صعود این ش�اخص ایفا کردند. در امریکا، ش�اخص ن�زدک با 0/5 درصد 
صعود پیش�تاز بود و ش�اخص های داوجون�ز و S&P500 حدنصاب های 
جدی�دی ثبت کردن�د. در میان گروه ه�ا نیز فناوری اطالع�ات و انرژی 
بهترین عملکرد را به نام خود ثبت کردند. البته وال استریت، به دلیل بروز 

انفجار تروریستی در نیویورک تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد..

به
شن

دو

بازارهای س�هام در بیشتر کشورهای منطقه ش�رق آسیا صعود کردند و 
در میان ش�اخص های مطرح، تنها نیکی ژاپن با حدود نیم درصد افت، در 
اعدادی پایین تر از روز قبل بسته شد. در این حال شاخص هنگ سنگ در 
بورس هنگ کنگ با 1/5 درصد رش�د، هم چون بس�یاری از روزهای قبل، 

بهترین عملکرد را به نام خود ثبت کرد.
در معامالت بازارهای اروپایی، ش�اخص های سهام در سرازیری نزول قرار 
گرفتند؛ به گونه ای که ش�اخص MIB در کش�ور ایتالیا ب�ا 1/44 درصد، 
ریزش�ی ترین ش�اخص بود و گروه تأمین آب و برق ب�ا 2/11 درصد افت، 
ضعیف ترین عملکرد را در میان گروه ها داش�ت. در این جلسه معامالتی 

توجه بیش�تر س�رمایه گذاران به امریکا و خبرهای منتشر شده از جلسه 
فدرال رزرو معطوف بود. س�رانجام، مطابق انتظار بسیاری از تحلیل گران، 
ف�درال رزرو در پایان جلس�ه دو روزه خود افزایش ن�رخ بهره از 1/25 به 
1/5 درصد را تصویب کرد. این نهاد هم چنین پیش بینی کرد تا پایان سال 
2018، نرخ بهره امریکا به 2 تا 2/25 درصد افزایش پیدا کند. با انتشار این 
اخبار قیمت اوراق قرضه دو و 10 ساله در امریکا به تریب 2/3 و 1/8 درصد 
کاهش یافت. اما شاخص های بورس نیویورک به دلیل قابل پیش بینی بودن 
این تصمیم، با تغییرات چشم گیری مواجه نشدند؛ به گونه ای که بیشترین 

تغییر در این شاخص ها از آن شاخص داوجونز با 0/3 درصد صعود بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

24,6520/581/335/09امریکا )داوجونز(

6931/171/412/11امریکا )نزدک(

7,4910/571/311/40لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/12-0/86-3,5610/12اروپا  )یورواستاک 50(

1/130/85-0/59-22,556آسیا )نیکی 225(

نخس�تین جلس�ه معامالتی بورس های آس�یایی پس از تغییر نرخ بهره 
در ایاالت متحده، با کاهش نس�بی ش�اخص ها به پایان رس�ید و شاخص 
KOSPI در بورس س�ئول با 0/45 درصد، بیش�ترین اف�ت را در میان 
شاخص های مطرح داش�ت، در حالی که این شاخص در ابتدای معامالت، 
صع�ود 1 درص�دی را نی�ز تجرب�ه کرده ب�ود. اخبار منتش�ره از س�فر 
رییس جمه�ور کره جنوبی و هیأت تجاری و اقتصادی همراه وی به چین، 

از مهم ترین دالیل این نزول به شمار می رود.
در قاره اروپا نیز ش�اخص های س�هام در اعدادی پایین تر از روز قبل 
بسته شدند و گروه تأمین آب و برق با 1/3 درصد کاهش هم چون روز 

گذش�ته ضعیف ترین عملکرد را داشت. هم چنین جلسه بانک مرکزی 
اتحادی�ه اروپا، با تصمیم بر عدم تغییر نرخ بهره در این ناحیه به پایان 
رسید و بانک مرکزی انگلیس در جلسه خود تصمیمی مشابه را اتخاذ 

کرد.
اظهارات دو تن از اعضای مجلس س�نای امریکا درخصوص طرح اصالح 
نظام مالیاتی این کش�ور، س�رمایه گذاران را نگران ک�رد و موجب افت 
ش�اخص بازار س�هام در وال استریت شد. در بین ش�اخص ها، بیشترین 
کاه�ش از آن S&P500 ب�ا 0/38 درص�د بود ک�ه در آن دو گروه مواد و 

درمان بیشترین نقش را ایفا کردند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/17-0/13-0/24-1/175یورو به دالر

0/630/85-0/93-1/33پوند به دالر

0/43-0/81-112/560/16دالر به ین

0/36-0/25-0/990/13دالر به فرانک سوئیس

0/291/850/74-0/764دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/77-2,0660/812/33آلومینیوم

3/110/145/402/33مس

0/681/40-2,4920/00سرب

5/29-11,1000/003/26نیکل

1/64-1/69-19,1501/32قلع

3,2050/563/891/71روی

2/194/63-11/88-4,205شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

4/74-1,110,6000/081/19آلومینیوم

25/01-1/25-0/03-191,550مس

7/02-0/09-144,9750/26سرب

1/51-0/26-0/08-376,878نیکل

0/6510/26-0/43-2,310قلع

15/89-3/63-0/83-195,225روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/73-1,256/440/280/64طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1/62-1,257/500/030/73نیویورک 

6/02-16/0511/141/34نقره

4/05-893/301/690/64پالتینیوم

0/971/643/62-1,023پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR681/493/0311/48 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

0/103/92-57/30/46نفت خام پایه امریکا

0/273/05-0/13-63/23برنت

0/86-0/58-41,4700/73نفت خام توکیو

0/269/20-1/02-60/87نفت خام اوپک

13/94-5/77-2/68-2/612گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/221/48-5640/45گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

76/8-0/500/70

 )USD/t( 1/310/07-0/34-190/35نفت کوره

3/44-3/60-0/95-165/48بنزین

0/86-0/53-56,5500/32نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0/71-0/106/86-418/50گندم

347/250/012/133/19ذرت

0/36-2/15-968/500/08سویا

4/33-2/00-495/000/20کلزا

75/920/782/989/70پنبه

10/48-2/78-0/80-13/66شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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تأثیرگذاری خبر افزایش نرخ بهره تنها یک روز بر بازار جهانی طال دوام داشت و روز جمعه 
قیمت فلز زرد به روند صعودی خود بازگشت. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، اظهارات برخی 
مقام های ارش�د فدرال رزرو درب�اره وضعیت نرخ تورم تأثیر زیادی ب�ر افزایش قیمت طال و 

کاهش ارزش دالر داشته است.

افزای�ش ارزش دالر در مقاب�ل ارزه�ای بین المللی و هم چنین نگرانی ه�ای مربوط به افزایش 
چش�م گیر قیمت بیت کوین باعث ریزش قیمت طال به پایین ترین س�طح در پنج ماهه گذشته 
ش�ده اس�ت. در پایان معامالت این روز هر اونس فلز زرد با کاهش 0/52 درصدی به 1242 دالر 

تنزل کرد.

Mondayدوشنبه

به دنبال ریزش قیمت طال در روز گذش�ته بسیاری از خریداران قیمت ها را برای ورود به این 
بازار مناس�ب دیده و اقدام به اتخاذ موقعیت خرید کردند. افزایش تقاضا موجب 0/2درصدی 

قیمت ها شد به گونه ای اونس در پایان معامالت در ایستگاه 1244/49 دالر ایستاد.

Tuesdayسه شنبه

در حالی که سرمایه گذاران در انتظار مشخص شدن نتیجه نشست دو روزه فدرال رزرو هستند، 
اعالم پیروزی کاندیدای دموکرات در انتخابات میان دوره ای ایالت آالباما موجب کاهش نسبی 
ارزش دالر و به تبع آن رش�د قیمت طال ش�د. در پایان معامالت این روز هر اونس 0/88 درصد 

رشد داشت و در 1255/5 دالر بسته شد.

Wednesdayچهارشنبه

 اعالم افزایش نرخ بهره امریکا در پایان نشست فدرال رزرو علی رغم آن که از ابتدای هفته از 
س�وی بسیاری از کارشناسان پیش بینی شده بود، بر قیمت های جهانی از جمله طال تأثیرگذار 
بود به گونه ای که در پایان معامالت روز چهارشنبه هر اونس با 0/2درصد کاهش قیمت به قیمت 

1252/96 دالر کاهش یافت.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش 
قیمت نفت 
به باالترین 

سطح از سال 
2015

اعالم افزایش نرخ بهره 
امریکا

تعطیلی خط لوله انتقال نفت 
فورتیز در دریای شمال 

عدم تعهد دو کشور لیبی 
و نیجریه نسبت به توافق 

کاهش تولید نفت 

تغییرات خالف جهت 
قیمت نفت برنت و وست 

تگزاس

رویداد
تغییرات در شاخص قیمت تولیدکنندگان ژاپن در ماه نوامبر - درصد

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

تغییرات در شاخص قیمت مصرف کنندگان امریکا در ماه نوامبر - درصد
تغییرات در شاخص قیمت مصرف کنندگان ایتالیا در ماه نوامبر - درصد

تراز تجاری اتحادیه اروپا در ماه اکتبر – میلیارد ریال

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/4
0/3

-5/12
0/4

-0/2
7/6

پیش بینی
0/2
0/2

-3/76
0/4

-0/2
7/8

قبلی
0/3
0/1

-5/61
0/1

-0/2
7/8

تقویم اقتصادی )20 تا 26 آذر 96 - 11 تا 17 دسامبر 2017(


