
اع��ام بان��ک جهانی مبن��ی بر افزایش نرخ رش��د اقتص��ادی جهان به 3/1 درص��د در س��ال 2018، افزایش 
ش��اخص های بازار س��هام و رش��د قیم��ت نفت و فل��زات را در پی داش��ت. از س��وی دیگر تضعی��ف دالر در 
مقاب��ل س��ایر ارزهای معتبر نیز باعث ش��د طا برای پنجمین هفته متوالی، روند صع��ودی خود را حفظ نماید.

جهان در هفته ای که گذشت...
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شاخص های بازار سهام در منطقه شرق آسیا به روند صعودی خود ادامه 
دادند. شاخص نیکی در بورس ژاپن با 0/57 درصد، رشدی ترین شاخص 
بود و به رکوردشکنی های پی درپی خود ادامه داد که کاهش 5 درصدی 
تقاضای خرید اوراق قرضه از س�وی بانک مرکزی این کشور، مهم ترین 

دلیل این صعود به شمار می رود.
انتشار آمارهای اقتصاری فراتر از انتظار برای اتحادیه اروپا، رشد شاخص 
بازارهای س�هام این منطقه را در پی داش�ت و شاخص MIB در بورس 
ایتالیا با 0/7 درصد رشد، سرآمد سایر شاخص ها بود. گروه خودروسازی 
نیز با صعود 1/4درصدی به پیش�تازی خود در می�ان گروه ها ادامه داد. 

هم چنین رشد بیش از 5 درصدی قیمت سهام شرکت تولیدکننده تایر 
کنتینتال آلمان به دلیل اصالحات ساختاری، جالب توجه بود.

در وال اس�تریت، خوش بینی ها به عملکرد شرکت ها در سه ماهه چهارم 
س�ال 2017، موجبات صعود ش�اخص های س�هام را فراهم کرده اس�ت. 
اگرچه بیش�ترین رش�د با 0/41 درصد به ش�اخص داوجون�ز اختصاص 
داشت اما دو شاخص نزدک و S&P500 نیز برای ششمین روز متوالی به 
 S&P500 رکوردش�کنی خود ادامه دادند. آمارها نشان می دهد شاخص
در س�ال 2018 میالدی بهترین عملکرد آغاز سال خود را از سال 1987 

تاکنون به ثبت رسانده است.
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بیش�تر شاخص های س�هام در منطقه آسیا اقیانوس�یه پس از یک روز 
افت نس�بی، به روند صعودی خود ادامه دادند و شاخص هنگ سنگ در 
بورس هنگ کنگ با 0/94 درص�د، بهترین عملکرد را به خود اختصاص 
داد و س�یزدهمین روز متوال�ی صعودی خود را به ثبت رس�اند. در بین 
شاخص های مطرح تنها شاخص نیکی در بورس ژاپن در اعدادی پایین تر 

از روز قبل بسته شد.
در اروپا نیز ش�اخص های بازار س�هام روزی س�بز رنگ را سپری کردند 
و ش�اخص های کک در فرانس�ه و می�ب در ایتالیا با رش�د ح�دود 0/5 
درصدی، س�رآمد س�ایر ش�اخص ها بودند که در بین گروه ه�ا نیز گروه 
خودروس�ازی با حدود 1/24 درصد صعود، هم چنان پیشتاز بود. افزایش 

ارزش ی�ورو و پون�د در مقابل دالر، اعالم آماره�ای اقتصادی مطلوب از 
سال 2017 میالدی و هم چنین گشایش های سیاسی ایجادشده در آلمان 
از مهم تری�ن عوام�ل تأثیرگذار بر بورس های اروپای�ی در روزهای اخیر 

به شمار می روند.
مطابق انتظارات، اعالم عملکرد مالی برخی شرکت های خدمات مالی در 
روز جمعه، افزایش ش�اخص ها در وال استریت را در پی داشت. شاخص 
داوجون�ز با ح�دود 0/9 درصد، بهترین عملکرد را در بین ش�اخص های 
سه گانه به نام خود ثبت کرد که شرکت جی پی مورگان پس از اعالم بهتر 
از انتظار عملکردش در سال 2017 میالدی، با رشد 1/7 درصدی یکی از 

بهترین عملکردها را داشت.

عه
جم

در آستانه اعالم گزارش مالی سال 2017 شرکت ها، شاخص بازارهای سهام 
در منطقه ش�رق آسیا رشد کردند و شاخص KOSPI در بورس سئول با 
0/63 درصد، بیشترین صعود را به نام خود ثبت کرد. دیدار مقامات دولتی 
دو کره در روز سه ش�نبه برای نخس�تین بار از ماه دسامبر 2015 میالدی، 
خوش بینی ها ب�رای کاهش تنش ها در این منطقه را افزایش داده اس�ت. 

شایان ذکر است معامالت بورس توکیو به دلیل تعطیالت، متوقف بود.

اغلب بازارهای س�هام در اروپا نیز نخس�تین روز هفته را با صعود نسبی 
ش�اخص ها به پای�ان بردند و صنای�ع معدنی به دلیل اخبار منتشرش�ده 
پیرامون توافق بین چین و فرانسه با بیش از 1/5 درصد، بیشترین صعود 
را در میان گروه ها داش�ت. هم چنین، احتم�ال اعمال تغییرات در کابینه 
انگلیس موجب شد شاخص بورس لندن برخالف سایر بورس های مطرح 

کاهش یابد.

بیشتر شاخص های مطرح در شرق آسیا، معامالت خود را با نزول به پایان 
بردن�د. در این می�ان، اعالم اطالع�ات اقتصادی در چین، موجب ش�د 
ش�اخص بورس های شانگهای و هنگ کنگ با رشد همراه شوند. شاخص 
هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ نیز برای دوازدهمین روز پیاپی صعود 

کرد که گروه تأمین مالی، بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص ها داشت.
در اروپ�ا، بورس های آلمان و فرانس�ه پس از پن�ج روز صعود متوالی با 
کاهش همراه ش�دند، اما ش�اخص بورس لندن به دلیل اع�الم آمارهای 
اقتص�ادی مثبت از این کش�ور، هم چن�ان به روند صع�ودی خود ادامه 

می دهد. گروه بانکداری با رشد بیش از 2 درصدی، بهترین و ارتباطات با 
1/9 درصد، ضعیف ترین عملکرد را به نام خود ثبت کردند.

افزای�ش بیش از 2/5 درص�دی قیمت اوراق قرضه 10 س�اله در امریکا، 
باعث ش�د ش�اخص های بورس نیویورک با نزول همراه ش�وند که اولین 
اف�ت ش�اخص های S&P500 و نزدک در س�ال 2018 میالدی به ش�مار 
م�ی رود. احتمال تغییر در سیاس�ت های خرید اوراق قرض�ه امریکا، از 
س�وی دولت های چین و ژاپن، باعث بروز نوس�انات در قیمت این اوراق 

شده است.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

25,8030/892/014/95امریکا )داوجونز(

7,2610/681/745/60امریکا )نزدک(

7,7790/200/703/76لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,6130/380/482/07اروپا  )یورواستاک 50(

0/323/87-0/31-23,638آسیا )نیکی 225(

معامالت س�هام در منطقه ش�رق آس�یا در برخی بورس ها نظیر ژاپن و 
کره جنوبی با نزول و برای بعضی دیگر هم چون ش�انگهای و هنگ کنگ 
ب�ا صعود همراه بود. در ای�ن روز افت قیمت برخی فلزات جهانی موجب 
شد گروه فلزات یکی از ضعیف ترین عملکردها را داشته باشد. تأییدها و 
تکذیب ها پیرامون خبر کاهش خرید اوراق خزانه امریکا از س�وی چین، 
در این روز نیز ادامه یافت و موجب سردرگمی بسیاری از سرمایه گذاران 

شد.
در اروپا هم چون روز گذش�ته عملکرد شاخص های بورس در انگلیس و 
ایتالیا افزایش و در آلمان و فرانس�ه کاهش یافت. گروه های ارتباطات و 

خرده فروشی هم به ترتیب بهترین و بدترین عملکرد را در میان گروه ها 
به خود اختصاص دادند. افزایش ارزش یورو به دلیل احتمال بازنگری در 

سیاست های پولی اتحادیه اروپا، از دیگر تحوالت این قاره بود.
خوش بینی در مورد رش�د درآمد ش�رکت ها در س�ه ماهه چهارم 2017 
باعث افزایش ش�اخص ها در وال اس�تریت ش�د. در این روز دو شاخص 
داوجونز و نزدک با 0/8 درصد، رش�دی ترین ش�اخص ها بودند. احتمال 
اعالم عملکرد برخی بانک ها نظیر بلک راک، جی پی مورگان و وال فارگو 
در روز جمعه باعث ش�د این گروه یک�ی از بهترین عملکردها را در این 

روز به ثبت رساند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/2191/341/363/10یورو به دالر

1/371/391/152/28پوند به دالر

1/34-1/80-0/20-111/02دالر به ین

1/77-0/72-0/79-0/968دالر به فرانک سوئیس

0/790/280/643/61دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/639/50-2,2141/77آلومینیوم

0/285/63-0/42-3/20مس

1/292/37-2,5530/00سرب

12,5730/001/7212/50نیکل

20,2750/251/884/51قلع

0/071/078/27-3,384روی

4,3940/095/251/01شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

1/93-1,18-0/20-1,088,325آلومینیوم

1/030,755/25-201,650مس

1/40-0/610,35-142,575سرب

2/35-368,2920/660,64نیکل

5/13-2,2200/000/00قلع

8/47-0/22-0/03-180,175روی

0--0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,337/641/151/376/54طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,334/900/940/956/91نیویورک 

17/251/650/157/39نقره

993/500/012/1713/09پالتینیوم

1,1233/713/0410/52پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR78/50/643/9712/95 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

64/30/784/6513/60نفت خام پایه امریکا

69/870/883/3311/90برنت

0/296/01-0/86-44,830نفت خام توکیو

67/380/212/318/84نفت خام اوپک

3/23/9014/7017/65گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/851/288/88-613گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

81/9-0/807/80

 )USD/t( 208/500/401/289/48نفت کوره

184/950/683/5712/32بنزین

0/473/93-0/90-59,710نفت سفید

محصوالت کشاورزی

2/387/20-2/94-420/50گندم

1/422/82-0/72-346/25ذرت

3/42-1/64-945/770/56سویا

1/062/37-486/900/45کلزا

1/174/0710/18-81/68پنبه

5/972/38-14/180/00شکر

  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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افزایش قیمت طال در بازارهای جهانی روز جمعه نیز ادامه یافت و به گونه ای که در پایان معامالت 
در قیمت 1,337/64 دالر بسته شد. این رقم نسبت به قیمت پایانی روز قبل 1/15 درصد رشد را 
نشان می دهد. نکته جالب در معامالت این روز آن که قیمت طال در بازار معامالت آتی کمتر از بهای 
طال در معامالت نقدی بود. فلز زرد، با این صعود پنجمین رشد هفتگی متوالی خود را به ثبت رساند.

گمانه زنی ها درخصوص افزایش نرخ بهره امریکا از سوی فدرال رزرو طی ماه های آینده موجب 
فش�ار بر بازار طال شده و باعث شد قیمت طال با تغییر چندان محسوسی همراه نشود. در این 
روز هر اونس طال در بازارهای جهانی تنها 0/06 درصد رشد داشت و در محدود 1320 دالر ماند.

Mondayدوشنبه

افزایش شاخص سهام در بورس های جهان و رشد قیمت اوراق قرضه خزانه امریکا موجب شد 
قیمت جهانی طال با کاهش روبه رو ش�ود. در پایان معامالت این روز هر اونس با عقبگرد 0/57 
درص�دی به قیمت 1,312/85 دالر بازگش�ت. این میزان از ری�زش روزانه در قیمت فلز زرد در 

یک ماهه گذشته، بی سابقه است.

Tuesdayسه شنبه

عقب نش�ینی ش�اخص ها در بورس های مطرح جهان و هم چنین رغبت سرمایه گذاران برای 
خرید، بازگشت فلز زرد به روند صعودی را در پی داشت. در پایان معامالت این روز بهای طال 
در بازارهای جهانی 0/31 درصد افزایش یافت و به 1,316/89 دالر به ازای هر اونس رسید.  

Wednesdayچهارشنبه

کاه�ش ارزش دالر در مقابل س�ایر ارزهای معتبر، باعث ش�د قیمت جهانی فل�ز زرد به روند 
صعودی خود ادامه داده و حدنصاب س�ه ماهه خود در س�ه ماهه گذشته را پشت سر گذارد. در 
این روز هر اونس طال در بازارهای جهانی 1,322/44 دالر معامله شد که نسبت به روز قبل 0/42 

درصد افزایش را نشان می دهد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اعالم کاهش پنج موردی 
سکوهای نفتی امریکا 

کاهش بیش از انتظار 
ذخایر نفت امریکا 

افزایش فروش برخی 
سرمایه گذاران به 

منظور شناسایی سود

خوشبینی سرمایه گذاران 
به رشد اقتصادی جهان 

واکنش مثبت بازار به 
اظهارات وزیر انرژی روسیه و 
صعود قیمت نفت به باالترین 

سطح سه سال اخیر

رویداد
تراز تجاری فرانسه در ماه نوامبر– میلیارد یورو

نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا در ماه نوامبر- درصد
تغییرات ذخایر نفتی امریکا در هفته اخیر– میلیون بشکه

تراز تجاری انگلیس در ماه نوامبر– میلیارد دالر
تغییرات در شاخص قیمت تولیدکنندگان امریکا در ماه دسامبر - درصد

تغییرات در شاخص قیمت مصرف کنندگان فرانسه در ماه دسامبر - درصد
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