
نخس��تین هفته از س��ال 2018 با افت ارزش دالر و در پی آن صعود نس��بی قیمت طال در بازارهای بین المللی 
هم��راه بود. ش��اخص های بازار س��هام در مناط��ق مختلف جهان نی��ز به دلیل افزایش قیمت فلزات اساس��ی و 
نفت با صعود چش��مگیر همراه ش��ده به گونه ای که در بس��یاری از کش��ورها رکوردهای جدید ثبت کردند.
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معامالت سهام در منطقه شرق آسیا در نخستین روز کاری سال 2018 
میالدی، با صعود ش�اخص ها همراه بود و شاخص هنگ سنگ در بورس 
هنگ کنک با رش�د ح�دود 2 درصدی بهترین عملکرد را داش�ت و به 
باالترین سطح در 10 سال گذشته صعود کرد در حالی که ارزش دالر به 
روند نزولی خود ادامه داد و به پایین ترین س�طح در س�ه ماهه گذشته 
تنزل ک�رد و ب�ورس توکیو به دلیل ادامه تعطیالت س�ال ن�و میالدی، 

متوقف بود.
برخالف آس�یا، افزای�ش ارزش یورو در مقابل دالر باعث ش�د بازارهای 
اروپایی با نزول اغلب ش�اخص های مطرح همراه ش�ود و شاخص بورس 

لندن با حدود نیم درصد افت، بیشترین کاهش را در میان بازارهای مهم 
اروپایی داش�ت. گروه خودروس�ازی نیز ضعیف ترین عملکرد را در بین 

گروه ها به نام خود ثبت کرد.
شاخص های امریکا در سال 2018 میالدی با رشد چشم گیری آغاز به کار 
کردند و ش�اخص نزدک با رشد 1/5 درصدی، بیشترین رشد را در میان 
شاخص های س�ه گانه داشت و حدنصاب جدیدی ثبت کرد که بیشترین 
میزان رشد در دوماه و نیم گذشته به شمار می رود. اغلب گروه ها افزایش 
بیش از یک درصدی داش�تند که در این بین گ�روه انرژی با 1/8 درصد 

رشد، سرآمد سایر گروه ها بود.
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تداوم خوش بینی ها به اقتصاد دنیا در س�ال 2018 میالدی، باعث ش�د 
ش�اخص س�هام در بازارهای منطقه شرق آس�یا به روند صعودی خود 
ادامه دهد و KOSPI در بورس کره جنوبی با 1/26 درصد، صعودی ترین 
ش�اخص در این ناحیه بود که اخبار منتشرشده درخصوص دیدار بین 
مقام�ات دو کره در روز نهم ژانویه، مهم ترین دلیل این صعود به ش�مار 
می رود. در بین گروه ها نیز بیش�ترین رش�د به گروه فناوری اطالعات 
اختصاص داشت که افزایش 3/5 درصدی قیمت سهام سونی، از نکات 

جالب توجه این گروه بود.
اعالم کاهش تورم حوزه یورو در ماه دس�امبر نس�بت به ماه گذش�ته، 

تداوم افزایش ش�اخص های س�هام در اروپا را در پی داشت و شاخص 
دکس در بورس فرانکفورت با 1/15 درصد، پیش�تاز شاخص های مطرح 
اروپای�ی ب�ود. گروه خودروس�ازی نیز ب�ا صعود 2 درص�دی، هم چون 

روزهای گذشته بیشترین رشد را در میان گروه ها داشت.
در وال استریت هم روند صعود شاخص های سهام هم چنان ادامه دارد و 
ش�اخص داوجونز با 0/88 درصد، بیشترین رشد را در بین شاخص های 
سه گانه داشت تا بهترین شروع را از سال 2006 میالدی تاکنون به ثبت 
رس�اند. دو ش�اخص S&P500 و نزدک نیز در هفته جاری، بیش�ترین 

رشد هفتگی از دسامبر 2016 میالدی تاکنون را به ثبت رسانده اند.
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معامالت بازارهای سهام به دلیل تعطیالت سال نو میالدی، متوقف بود.
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شاخص های بازارهای سهام در منطقه آسیا اقیانوسیه، با رشد همراه شدند 
که شاخص بورس شانگهای با 0/65 درصد رشد، صعودی ترین شاخص در 
این ناحی�ه بود. گروه فلزات به ویژه ش�رکت های تولیدکنن�ده فوالد نیز 
بهترین عملکرد را در بین گروه ها داش�تند و افزای�ش حدود 9 درصدی 
قیمت سهام شرکت صنایع سنگین هیوندای جالب توجه بود؛ در حالی که 
معامالت بورس ژاپن هم چنان به دلیل تعطیالت س�ال نو میالدی متوقف 
بودند. در اروپا نیز ش�اخص های بازارهای س�هام صعود کردند و شاخص 
دک�س در بورس فرانکفورت ب�ا 0/83 درصد، بهترین عملکرد را در میان 
بورس ه�ای مطرح به نام خود ثبت ک�رد. اصالح برخی از قوانین مربوط به 

حوزه تأمین مالی از سوی اتحادیه اروپا، علت جلب نظر سرمایه گذاران بود. 
گروه های فناوری اطالعات، خودروس�ازی و نفت نیز به ترتیب بیش�ترین 

افزایش را در بین گروه ها داشتند. 
در وال اس�تریت نیز هم چون آسیا و اروپا، شاخص های بازار سهام روندی 
صعودی را طی کردند که در آن بیشترین رشد از آن شاخص نزدک با 0/8 
درص�د بود که گروه های فناوری اطالع�ات و انرژی، مؤثرترین گروه ها در 
ای�ن افزایش بودند. پیام توئیتری دونالد ترامپ برای رهبر کره ش�مالی و 
هم چنین انتشار اطالعات اقتصادی امیدوارکننده، از مهم ترین دالیل این 

صعود به شمار می رود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

25,2960/882/334/78امریکا )داوجونز(

7,1370/833/385/32امریکا )نزدک(

7,7240/370/475/12لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,6081/092/961/29اروپا  )یورواستاک 50(

23,7021/024/166/91آسیا )نیکی 225(

معامالت س�هام در منطقه ش�رق آس�یا عالوه بر رشد نس�بی بازارهای 
مط�رح، با بازگش�ت خیره کننده ش�اخص نیکی ژاپن، پ�س از پنج روز 
تعطیلی همراه بود. رش�د 3/26 درصدی موجب ش�د شاخص نیکی در 
بورس توکیو به باالترین سطح در 26 سال گذشته صعود کند و گروه های 
خدمات تأمین مالی و خودروسازی بهترین عملکرد را داشتند به گونه ای 
که س�افت بانک و میتسوبیش�ی به ترتیب با 4/3 و 3/4 درصد در زمره 

پربازده ترین شرکت ها بودند.
اع�الم ش�اخص مدیران خری�د در اتحادیه اروپا نش�ان می دهد که این 
اتحادیه، بهترین رش�د را از این حیث در هفت س�ال گذش�ته داش�ته 
اس�ت؛ انتشار این خبر موجب شد شاخص بورس های اروپایی با افزایش 

قابل توجهی روبه رو شوند. شاخص MIB در ایتالیا با 2/8 درصد، بهترین 
عملک�رد را به نام خود ثبت کرد و گروه خودروس�ازی نیز با 1/9 درصد، 
رش�دی ترین گروه بود که در این گروه افزایش 8 درصدی قیمت سهام 

شرکت فیات کرایسلر قابل توجه بود.
انتش�ار آمار فراتر از انتظار، از اش�تغال در ایاالت متحده در ماه دسامبر 
باعث ش�د ش�اخص های س�هام در نیویورک روزی سراس�ر صعودی را 
پشت سرگذارند و شاخص داوجونز با رشد 0/6 درصدی، بیشترین صعود 
را داشت و با فتح قله 25 هزار واحدی، حدنصاب جدیدی از خود برجای 
گذاش�ت که ش�رکت های جنرال الکتریک و آی بی ام هری�ک با افزایش 

قیمت بیش از 2 درصدی، بیشترین نقش را در این رشد ایفا کردند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/320/271/98-1/2028یورو به دالر

1/3570/130/421/32پوند به دالر

113/020/250/310/66دالر به ین

1/49-0/9750/060/07دالر به فرانک سوئیس

0/7860/030/823/99دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2/206/45-2/11-2,203آلومینیوم

2/129/28-1/03-3/21مس

2,5940/004/763/41سرب

12,6030/004/3911/32نیکل

19,9750/631/422/30قلع

0/252/515/54-3,354روی

3/89-1/72-1/32-4,175شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/200/25-0/04-1,101,325آلومینیوم

1/333/34-0/04-200,150مس

2/15-0/12-142,0750/00سرب

3/30-1/32-0/04-365,934نیکل

7/31-2,2200/000/00قلع

11/85-1/61-0/14-180,575روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/261/294/45-1,319/59طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,322/300/100/994/44نیویورک 

0/051/617/85-17/219نقره

969/401/014/867/51پالتینیوم

0/552/769/74-1,090پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR710/000/002/90 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

0/921/699/79-61/44نفت خام پایه امریکا

0/661/1210/45-67/62برنت

0/551/428/21-44,960نفت خام توکیو

66/131/552/578/64نفت خام اوپک

4/35-5,35-2/95-2/795گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/660/5410/60-605گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( 0/8110/61-0/88-205/87نفت کوره

0/747/52-1/16-178/58بنزین

0/181/215/39-59,990نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0/691/078/30-431/57گندم

351/920/140/333/74ذرت

4/05-962/180/101/10سویا

3/13-492/100/372/44کلزا

0/793/78-1/56-78/01پنبه

0/534/36-1/11-15/08شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه



68/5

68

67/5

67

66/5

66

65/5

65

64/5

64

63/5

63

62/5

نشانی:تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از راهنمایی و رانندگی، کوچه اسالمی، پالک 4، طبقه 4، واحد12
www.iiia.ir     research@iiia.irتلفن:88349430 - 88349260  - 88349444     فکس: 88349432

روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

66/87

67/84 68/07

67/62

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

66/57

افزایش قیمت طال در کنار رشد نسبی ارزش دالر، برخی سرمایه گذاران را بر آن داشت تا با 
اخذ موقعیت فروش، اقدام به شناسایی سود نمایند. این افزایش عرضه موجب شد قیمت ها 
در ب�ازار جهانی طال با کاهش 0/26 درصدی مواجه ش�ده و تا 1,319/59 دالر بازگردد. با این 
حال، در این هفته بهای جهانی طال حدود 1/3 درصد رش�د داش�ت ت�ا برای چهارمین صعود 

هفتگی خود را به ثبت رساند.

معامالت در بازار جهانی طال به دلیل تعطیالت سال نو، متوقف بود.

Mondayدوشنبه

در نخستین روز معامالت سال 2018، کاهش ارزش دالر به پایین ترین سطح در سه ماهه اخیر، 
موجب ش�د قیمت فلز زرد به روند صعودی روزهای پایانی س�ال گذشته ادامه دهد. در پایان 
معامالت این روز هر اونس طال در 1,317/56 دالر بسته شد که 1/13 درصد افزایش را نسبت به 

قیمت پایانی آخرین روز معامالتی سال 2017 نشان می دهد.

Tuesdayسه شنبه

زمزمه های افزایش مجدد نرخ بهره امریکا در ماه های نخست سال 2018 باعث تقویت نسبی 
دالر در مقابل سایر ارز ها شده و به روند رشد بی وقفه طال در دوهفته اخیر پایان داد. در این 

روز هر اونس فلز زرد با 0/33 درصد افت، 1,313/21 دالر قیمت گذاری شد. 

Wednesdayچهارشنبه

سخنان رهبر کره شمالی، پاسخ توئیتری ترامپ و افزایش مجدد تنش ها بین دو کشور، افزایش 
قیمت طال در بازارهای جهانی را در پی داشت. در پایان معامالت این روز، هر اونس طال، با رشد 

0/75 درصدی، 1323 دالر را پشت سر گذاشت و به باالترین قیمت در سه ماهه اخیر رسید.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

توقف معامالت به دلیل 
تعطیالت سال نو میالدی

نگرانی بازار از افزایش 
ناآرامی ها در ایران

اعالم کاهش 
بیش از حد 

انتظار ذخایر 
نفت امریکا

حجم پایین معامالت 
به دلیل تعطیالت در 
بسیاری از کشورها افزایش ارزش دالر در 

مقابل سایر ارزها و 
پیش بینی افزایش تعداد 

سکوهای نفتی امریکا

رویداد
تغییرات تولید ناخالص داخلی سنگاپور در سه ماه ماهه چهارم - درصد

شاخص مدیران خرید صنعتی انگلیس در ماه دسامبر 
نرخ بیکاری آلمان در ماه دسامبر - درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر – میلیون بشکه
شاخص مدیران خرید صنعتی انگلیس در ماه دسامبر 

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان اتحادیه اروپا در ماه دسامبر– درصد
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