
مختل��ف  کش��ورهای  از  اقتص��ادی  در  مطل��وب  آماره��ای  و  دالر  ارزش  کاه��ش  عام��ل  دو  تقاب��ل 
نف��ت  بازاره��ای  در  اس��ت.  ش��ده  بین الملل��ی  بورس ه��ای  در  س��رمایه گذاران  س��ردرگمی  باع��ث 
رون��د صع��ودی  ب��ه  نف��ت  قیم��ت  ش��د  موج��ب  اقتص��اد جهان��ی  رش��د  ب��ه  نس��بت  نی��ز خوش��بینی ها 
خ��ود ادام��ه ده��د. ط��ا نی��ز تحت تأثی��ر تضعی��ف دالر ب��ه باالتری��ن س��طح در ماه ه��ای اخی��ر رس��ید.

جهان در هفته ای که گذشت...
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رش�د چشم گیر ش�اخص ها در بورس نیویورک در روز گذشته و هم چنین 
عدم تغییر نرخ بهره ژاپن پس از جلس�ه دو روزه بانک مرکزی این کش�ور، 
جهش ش�اخص های سهام در منطقه شرق آس�یا را در پی داشت. شاخص 
هنگ س�نگ در بورس هنگ کنگ با 1/66 درصد رشد بیشترین افزایش را 
داشت و شاخص های سهام در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و چین نیز رشد 
باالی یک درصدی را تجربه کردند. در بازارهای اروپایی گزارش های مطلوب 
از عملکرد ش�رکت ها و آغاز به کار مجدد دولت امریکا باعث ش�د بیشتر 
شاخص ها علی رغم رش�د ارزش پوند و یورو در مقابل دالر، افزایش یابند. 

شاخص دکس در بورس فرانکفورت با 0/7 درصد رشد بهترین عملکرد را در 
بین شاخص ها به نام خود ثبت کرد و گروه فعالیت های رایانه ای نیز بیشترین 
رش�د را در بین گروه ها داش�ت. بورس نیوی�ورک تحت تأثیر اعالم بهتر از 
انتظار س�ودآوری شرکت نتفلیکس در سه ماهه چهارم سال 2017 میالدی 
قرار داش�ت که این موضوع باعث ش�د ارزش بازار شرکت با رشد حدود 10 
درصدی مواجه شده و برای نخستین بار از مرز 100 میلیارد دالر عبور کند. 
هم چنین ش�اخص نزدک با 0/7 درصد رش�د و داوجونز با 0/01 درصد افت 

به ترتیب بهترین و بدترین عملکرد را به نام خود ثبت کردند.
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اظهارات ترامپ در اجالس جهانی اقتصاد در داووس س�وئیس باعث شد 
روند افت ارزش دالر برای س�اعاتی متوقف ش�ود. برخی از ش�اخص های 
سهام در شرق آسیا به این موضوع واکنش مثبت نشان داده و با افزایش 
همراه شدند. شاخص بورس در کشورهای هنگ کنگ، چین و کره جنوبی 
مثبت و در کشورهای ژاپن و سنگاپور منفی بود. شاخص هنگ سنگ در 
ب�ورس هنگ کنگ با 1/6 درصد، صعودی ترین ش�اخص این منطقه بود و 

گروه بانکداری بیشترین نقش را در رشد این شاخص بازی کرد.
اعالم بهتر از انتظار تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه پایانی سال 
2017 میالدی و هم چنین انتش�ار عملکرد مثبت برخی ش�رکت ها باعث 
شد شاخص بازارهای سهام در اروپا افزایش یابند. شاخص کک در بورس 

پاریس با 0/88 درصد، صعودی ترین شاخص اروپایی بود و گروه های مواد 
دارویی و لوازم زینتی نیز به دلیل اعالم عملکرد مطلوب شرکت ها، بهترین 

عملکرد را در بین گروه ها به نام خود ثبت کردند.
در امریکا نیز اعالم رش�د تولید ناخالص داخلی این کش�ور در س�ه ماهه 
چه�ارم س�ال 2017 میالدی و پیش بینی مثبت از عملکرد ش�رکت ها در 
س�ه ماهه نخس�ت 2018 میالدی، رشد چشم گیر ش�اخص های سهام در 
 S&P500 وال استریت را در پی داشت. شاخص های نزدک با 1/3 درصد و
با 1/2 درصد رشد، حدنصاب های جدیدی به ثبت رساندند. بررسی ها نشان 
می دهد هر س�ه شاخص مطرح سهام در وال استریت، این هفته را با رشد 

بیش از 2 درصدی سپری کرده اند.
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بیش�تر بازارهای س�هام در شرق آس�یا معامالت نخس�تین روز هفته را 
با افزایش نس�بی ش�اخص ها به پایان بردند که در آن شاخص بورس های 
ش�انگهای و هنگ کن�گ با 0/4 درصد رش�د، هم چون بس�یاری از روزها 
بیش�ترین رشد مثبت را داشتند. افزایش تقاضای محصول آیفون ایکس 
باعث شد شرکت های تأمین کننده مواد اولیه شرکت اپل با رشد قیمت و 

سهام سامسونگ با افت 2/2 درصدی مواجه شوند.
در اروپا نیز بورس های مطرح به جز بورس لندن، روزی صعودی را پشت سر 
گذاش�تند. افزایش رتبه اعتباری کش�ورهای یونان و اس�پانیا باعث شد 

شاخص بورس های این دو کشور به ترتیب با 1/3 و 1 درصد، بیشترین رشد 
را بین ش�اخص های اروپایی داشته باشند. در میان گروه ها نیز ارتباطات، 

بانکداری و نفت،  عنوان صعودی ترین گروه ها را به نام خود ثبت کردند.
در حالی که بازارها در امریکا جلسه معامالتی خود را در اعداد منفی آغاز 
کرده بودند، اعالم تصویب بودجه موقت از س�وی کنگره و پایان تعطیلی 
دول�ت موجب ش�د ش�اخص ها روند صعودی ب�ه خود بگیرن�د. در پایان 
معامالت ش�اخص نزدک با 0/98 درصد صعود، بیش�ترین رشد را در بین 

شاخص های سه گانه داشت.

معامالت س�هام در منطقه ش�رق آسیا با رشد نس�بی بیشتر شاخص ها 
هم�راه بود. ش�اخص بورس ش�انگهای در ادام�ه روند روبه رش�د خود با 
صعود0/4 درصدی، بهترین عملکرد را در میان س�ایر ش�اخص ها داشت. 
در ای�ن بین ش�اخص نیکی در ب�ورس ژاپن با 0/76 درص�د ریزش، تنها 
ش�اخص س�رخ رنگ در این منطقه بود که تداوم تضعیف ارزش دالر در 
مقابل ین، یکی از مهم ترین دالیل این نزول به شمار می رود. در بورس های 
اروپ�ا علی رغم اع�الم آمارهای مطل�وب از اقتصاد این ق�اره و هم چنین 
رش�د س�ودآوری ش�رکت ها، ادامه افت ارزش دالر در مقابل یورو و پوند 

باعث نزول ش�اخص ها شد. ش�اخص میب در بورس ایتالیا با 0/9 درصد، 
نزولی ترین شاخص بود و گروه تأمین آب و برق ضعیف ترین عملکرد را در 
میان گروه ها داشت. در وال استریت، معامالت با نزول شاخص های نزدک 
و S&P500 و رکوردشکنی داوجونز همراه بود. شاخص نزدک تحت تأثیر 
نزول گروه فناوری اطالعات با 0/6 درصد، ضعیف ترین عملکرد را در بین 
شاخص های سه گانه داشت، در حالی که داوجونز متأثر از رشد شرکت های 
گ�روه خدمات مالی هم چون گلدمن س�اچ، 0/16 درصد رش�د داش�ت و 

حدنصاب جدیدی از خود بر جای گذاشت.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

26,6170/852/097/44امریکا )داوجونز(

7,5061/282/318/16امریکا )نزدک(

0/830/60-7,6660/66لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/052/74-3,6470/48اروپا  )یورواستاک 50(

0/753/04-0/26-23,608آسیا )نیکی 225(

در پ�ی اظهارات وزیر خزانه داری امریکا در حمایت از کاهش ارزش دالر 
و تداوم افت ارزش دالر در برابر ارزهای منطقه ای، بیش�تر شاخص های 
س�هام در شرق آسیا با نزول همراه شدند. شاخص نیکی در بورس ژاپن 
تحت تأثیر نزول قیمت س�هام ش�رکت های صادرات محور، با 1/1 درصد 
کاهش، بیش�ترین افت را داشت و شرکت سونی با ریزش 3/5 درصدی، 

بیشترین نقش را در افت این شاخص ایفا کرد.
در حالی که بازارهای اروپایی در س�اعات اولی�ه معامالت روند صعودی را 
آغاز کرده بودند، انتشار س�خنان ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا 
باعث ش�د شاخص ها با کاهش مواجه ش�وند. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره 

این اتحادیه را ثابت نگه داشته و در مورد کاهش ارزش دالر در مقابل یورو 
اعالم کرد که تنها به اقدامات نظارتی بسنده خواهد کرد. بیشترین کاهش 

با 0/87 درصد به شاخص دکس در بورس فرانکفورت اختصاص داشت.
در وال اس�تریت، معامالت با صعود ش�اخص های داوجونز و S&P500 و 
نزول ش�اخص نزدک همراه بود. شاخص داوجونز به لطف انتشار فراتر از 
انتظار عملکرد شرکت های 3M و کاترپیالر با 0/61 درصد، صعودی ترین 
ش�اخص بود و حدنصاب جدیدی به ثبت رس�اند. این در حالی است که 
نگاه بس�یاری از سرمایه گذاران به سخنرانی مقامات کشورها در مجمع 

جهانی اقتصاد در داووس سوئیس معطوف بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/2430/291/734/59یورو به دالر

1/4180/242/385/85پوند به دالر

4/02-1/79-0/56-108/78دالر به ین

5/33-3/04-0/79-0/933دالر به فرانک سوئیس

0/8111/121/604/52دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2,2570/711/946/36آلومینیوم

2/46-0/780/32-3/18مس

2,5990/002/183/20سرب

13,6630/007/7114/08نیکل

21,6001/036/5410/91قلع

3,4780/382/798/08روی

3/49-3,9550/692/12شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

1/62-0/39-0/12-1,086,575آلومینیوم

299,6008/2945/8148/24مس

2/61-1/15-0/09-138,050سرب

2/74-0/13-0/04-362,058نیکل

23/75-17/57-17/57-1,830قلع

3/14-0/32-0/01-179,450روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,349/120/061/304/81طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/791/815/10-1,357/20نیویورک 

17/410/652/404/34نقره

0/1310/33-1,011/700/12پالتینیوم

1/252/87-0/44-1,091پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR72/5-0/96-2/42-0/79 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

66/140/964/3710/90نفت خام پایه امریکا

70/520/142/786/14برنت

0/510/381/73-44,770نفت خام توکیو

23/16-27/11-28/32-48/46نفت خام اوپک

3/5051/6810/0528/01گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 6290/203/375/63گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

82/4--0/607/10

 )USD/t( 213/600/973/774/70نفت کوره

193/771/163/988/16بنزین

0/330/391/52-59,930نفت سفید

محصوالت کشاورزی

442/851/924/753/47گندم

356/670/401/180/83ذرت

0/780/743/03-984/47سویا

0/460/86-0/46-493/70کلزا

3/521/94-1/71-80/48پنبه

10/52-13/360/910/83شکر

  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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به دنبال انتش�ار گزارش رشد اقتصادی امریکا، بس�یاری از تحلیل گران و سرمایه گذاران روند 
این رشد را کند ارزیابی کردند. این موضوع موجب تضعیف بیشتر ارزش دالر و افزایش مجدد 
قیمت طال در بازارهای جهانی شد به گونه ای که در پایان معامالت روز جمعه، بهای هر اونس در 

ایستگاه 1,349/13 دالر متوقف شد تا طال رشد هفتگی 1/3درصدی را تجربه نماید.

به دنبال تعطیلی دولت فدرال امریکا به دلیل عدم تصویب بودجه این کشور در کنگره، قیمت 
طال در بازارهای جهانی در نخس�تین روز هفته با رش�د 0/16 درصدی مواجه ش�ده و در پایان 

معامالت این روز هر اونس 1,333/92دالر قیمت گذاری شد.

Mondayدوشنبه

روز روند نزولی ارزش دالر امریکا در برابر ارزهای معتبر بین المللی ادامه یافت و موجب ش�د 
به�ای طال به س�یر صعودی خود ادامه ده�د. در پایان معامالت این روز هر اونس رش�د 0/55 

درصدی را تجربه کرد و 1,341/21 دالر دادوستد شد.

Tuesdayسه شنبه

به دنب�ال اظهارات وزی�ر خزانه داری امریکا مبن�ی بر حمایت از کاه�ش ارزش دالر، قیمت 
اون�س در بازارهای جهانی افزایش یافت. در ابتدای معام�الت این روز بهای هر اونس تا مرز 
1,361/87 دالر پیش رفت که این رقم باالترین قیمت از ماه اوت س�ال 2016 به شمار می رود. 
اما در پایان معامالت در قیمت 1,358/46دالر متوقف ش�د که 1/29 درصد رش�د را نسبت به 

قیمت روز سه شنبه نشان می دهد.

Wednesdayچهارشنبه

س�خنان ترام�پ در مجم�ع جهانی اقتص�اد در داووس س�ویس مبنی بر اینک�ه وی خواهان 
ی�ک دالر قدرتمند اس�ت، موجب افزایش نس�بی ارزش دالر و فروکش ک�ردن قیمت طال در 
بازاره�ای جهانی ش�د. در این روز ه�ر اونس فلز زرد با عقبگ�ردی 0/75 درصدی، 1,348/26 

دالر قیمت گذاری شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اعالم رشد اقتصادی 
قابل قبول در بسیاری از 
کشورها و کاهش تعداد 
سکوهای حفاری نفتی 

در امریکا 

سخنان وزیر نفت عربستان 
در خصوص احتمال تمدید توافق 
بر سر میزان تولید نفت، پس از 

منقضی شدن توافق فعلی 

نزدیک شدن به پایان فصل 
سرما در نیم کره شمالی و گذر 

از دوره اوج تقاضا

نگرانی ها در مورد 
وضعیت اقتصادی ونزوئال 
و احتمال افت تولید نفت 

این کشور

افزایش قیمت کاالهای 
ارزش گذاری با ارز امریکا از 
جمله نفت به دلیل تضعیف 

دالر

رویداد
تغییرات در شاخص ساالنه قیمت تولیدکنندگان کره جنوبی- درصد

نرخ تورم سالیانه هنگ گنگ– درصد
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه

نرخ بیکاری روسیه در ماه دسامبر- درصد
تغییرات تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه چهارم 2017– درصد

تغییرات تولید ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه چهارم 2017– درصد

زمان
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

جمعه
جمعه

واقعی
2/3
1/7

-1/07
5/1
0/5
2/6

پیش بینی
2/9
1/8
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5/2
0/4
3/0

قبلی
3/1
1/6

-6/9
5/1
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2/6

تقویم اقتصادی )2 تا 8 بهمن ماه 96 - 22 تا 28 ژانویه 2018(


