
روند افزایشی قیمت های طال، نفت و فلزات اساسی در سایه کشمکش ها بر سر طرح اصالح نظام مالیاتی امریکا، 
از مهم ترین تحوالت بازارهای جهانی در هفته گذشته بود. این در حالی است که در آخرین روزهای کاری 
2017، بسیاری از سرمایه  گذاران اقدام به نقد کردن سرمایه خود جهت گذراندن تعطیالت سال نو نموده اند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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به دنب�ال جه�ش بازاره�ای س�هام در امریکا در روز گذش�ته، بیش�تر 
ش�اخص های س�هام در منطقه ش�رق آس�یا نیز با صعود همراه شدند. 
شاخص بورس شانگهای با 0/88 درصد رشد، بیشترین افزایش را به نام 
خود ثبت کرد و گروه های فناوری اطالعات و خدمات مالی نیز بیشترین 

افزایش را در میان گروه ها داشتند.
برخالف آس�یا در قاره اروپا به جز بورس لندن، سایر شاخص های عمده 
در اعدادی پایین تر از روز گذشته بسته شدند. شاخص دکس در بورس 

فرانکف�ورت و کک در ب�ورس پاریس با 0/7 درصد ری�زش، منفی ترین 
شاخص ها بودند.

در وال اس�تریت، افت 1/1 درصدی قیمت سهام شرکت اپل باعث نزولی 
ش�دن گروه فناوری اطالعات و منفی ش�دن ش�اخص ها شد و شاخص 
نزدک با 0/44 درصد کاهش، ضعیف ترین عملکرد را در میان شاخص ها 
داش�ت. افزایش قیمت اوراق قرضه امریکا به باالترین سطح در نه ماهه 

گذشته، از دیگر تحوالت اقتصادی در امریکا بود.

به
شن

سه 

در آخرین روز کاری قبل از تعطیالت کریس�مس، ش�اخص های س�هام 
در منطقه ش�رق آس�یا غیر از بورس ش�انگهای، با صعود همراه ش�دند 
و ش�اخص هنگ س�نگ در بورس هنگ کن�گ با رش�د 0/77 درصدی 
بیشترین صعود را به نام خود ثبت کرد که در آن گروه فناوری اطالعات 

بیشترین تأثیر را داشت.
انتخاب�ات محل�ی در ایالت کاتالونی�ا و هم چنین اع�الم برخی آمارهای 
اقتصادی از اتحادیه اروپا، منجر به نزول ش�اخص ها در قاره س�بز ش�د. 
ش�اخص IBEX در بورس اس�پانیا ب�ا 1/5 درصد ری�زش، ضعیف ترین 
عملک�رد را در میان ش�اخص های اروپایی داش�ت و در بین گروه ها نیز 

بیشترین افت از آن گروه بانکداری بود. افت ارزش یورو در مقابل سایر 
ارزها از جمله دالر، از دیگر تحوالت مهم در این منطقه بود.

در وال اس�تریت نی�ز معامالت با کاهش نس�بی ش�اخص ها هم�راه بود 
ک�ه ادامه کش�مکش ها درخصوص طرح اصالح نظ�ام مالیاتی، هم چنان 
مهم تری�ن عامل اثرگ�ذار در معامالت این بورس به ش�مار می رود. طبق 
آمارهای منتشرش�ده در س�ال 2017 میالدی ش�اخص ن�زدک با 29/4 
درصد، بیشترین رشد را در میان شاخص های سه گانه داشت که داوجونز 
و S&P500 به ترتیب با افزایش 25/4 و 19/9 درصدی در رده های بعدی 

قرار گرفتند.

عه
جم

شاخص های سهام در منطقه شرق آسیا، نخستین روز هفته را با صعود 
چش�م گیری پشت سرگذاش�تند و ش�اخص نیکی در ب�ورس توکیو با 
1/55 درصد افزایش، سرآمد سایر شاخص ها بود که گروه های فناوری 
اطالعات و خودروسازی بیشترین نقش را ایفا کردند. در بین شرکت ها 
نیز سونی و تویوتا هر کدام با رشد حدود 3 درصدی بیشترین تأثیر را 

در افزایش این شاخص داشتند.
معامالت بازارهای س�هام در بورس های اروپایی نیز تحت تأثیر تحوالت 
اقتص�ادی امریکا، ب�ا افزایش قابل توجه ش�اخص ها به پایان رس�ید و 

ش�اخص دک�س در بورس فرانکف�ورت با 1/59 درصد و گ�روه فناوری 
اطالعات با 1/5 درصد رشد، بهترین عملکرد را به نام خود ثبت کردند. 
در آس�تانه رأی گیری درخصوص ط�رح اصالح نظ�ام مالیاتی امریکا 
و امی�د باالی س�رمایه گذاران به تصوی�ب این طرح، بازار س�هام در 
وال اس�تریت با رشد چشم گیری همراه شد. در بین شاخص ها، نزدک 
ب�ا افزایش 0/84 درصدی، پیش�تاز ب�ود و داوجون�ز و S&P500 نیز 
هری�ک با حدود 0/5 درصد صع�ود، حدنصاب های جدیدی از خود بر 

جای گذاش�تند.

به
شن

دو

معامالت س�هام در منطقه آس�یا اقیانوس�یه برای برخی کش�ورها 
نظیر ژاپن و اس�ترالیا با صعود و ب�رای برخی دیگر نظیر کره جنوبی 
و چی�ن با نزول ش�اخص ها هم�راه بود و بیش�ترین نوس�ان از آن 
بورس ش�انگهای ب�ود که 0/27 درصد کاهش داش�ت. گروه صنایع 
معدن�ی به دلی�ل افزای�ش قیم�ت فلزات جهان�ی، یک�ی از بهترین 

عملکردها را داشت.
ش�اخص های اروپایی تحت تاثیر تحوالت اقتصادی امریکا، برای دومین 
روز متوالی با کاهش همراه ش�دند. شاخص دکس در بورس فرانکفورت 

با 1/1 درصد نزول، ضعیف ترین عملکرد را داشت و گروه های محصوالت 
شیمیایی، بهداشت و درمان و لوازم خانگی نیز با نزول بیش از 1 درصدی 

مواجه شدند.
عدم تصویب سه بند از الیحه اصالح نظام مالیاتی در سنای امریکا، باعث 
ش�د این طرح ب�رای رأی گیری مجدد به مجلس نماین�دگان بازگردانده 
ش�ود. مخالفان این طرح، افزایش بدهی های امری�کا را مهم ترین دلیل 
مخالت خود اعالم کرده اند. این مخالفت، کاهش نسبی شاخص های بازار 

سهام در نیویورک را در پی داشت.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/110/425/08-24,754امریکا )داوجونز(

0/080/341/03-6,960امریکا )نزدک(

0/151/362/37-7,593لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/52-0/20-0/49-3,553اروپا  )یورواستاک 50(

22,8750/111/421/48آسیا )نیکی 225(

اغلب ش�اخص های س�هام در منطقه ش�رق آس�یا معامالت خود را با 
ن�زول به پای�ان بردند. در ای�ن میان ش�اخص بورس های ش�انگهای 
و هنگ کن�گ به دلیل اع�الم ادامه اصالح س�اختاری چین در س�ال 
آینده در کنفرانس اقتصادی س�االنه این کشور، با رشد همراه شدند. 
عدم تغییر در نرخ بهره ژاپن از س�وی بانک مرکزی این کشور، از دیگر 

تح�والت اقتص�ادی ای�ن منطق�ه ب�ود.
ش�اخص س�هام در بورس های اروپایی پس از دو روز نزول، معامالت 
خود را با صعود به پایان بردند. شاخص FTSE در بورس لندن با 1/05 
درصد، بیش�ترین صعود را در میان بازارها داش�ت. هم چنین افزایش 

حدود 4 درصدی قیمت س�هام شرکت نوکیا، به دلیل انعقاد قرارداد با 
ش�رکت هوآوی، جالب توجه بود.

اص�الح و تصوی�ب مج�دد ط�رح اص�الح نظ�ام مالیات�ی در مجلس 
نماین�دگان امری�کا و هم چنی�ن اع�الم برخ�ی از ش�رکت ها مبنی بر 
صرف وج�وه حاصل از صرفه جویی مالیاتی در افزایش دس�تمزدها و 
س�رمایه گذاری در پروژه های ساختمانی باعث شد شاخص های سهام 
در بورس نیویورک با افزایش همراه ش�وند و بیش�ترین رش�د از آن 
ش�اخص نزدک بود که گروه های خدمات مالی و انرژی بیشترین نقش 

را ایفا کردند.
به

شن
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/130/900/07-1/186یورو به دالر

0/150/340/43-1/336پوند به دالر

0/060/601/83-113/25دالر به ین

0/120/78-0/9890/08دالر به فرانک سوئیس

0/7710/190/931/22دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2,1922/059/034/28آلومینیوم

3/220/753/361/53مس

2,4960/001/984/32سرب

12,0110/0010/296/35نیکل

19,5300/930/410/93قلع

3,2660/725/943/86روی

4,2601/161/314/11شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

2/45-0/41-0/18-1,106,025آلومینیوم

10/88-201,6500/255/27مس

2/37-2/14-0/09-141,875سرب

2/81-0/92-0/41-373,410نیکل

2,4504/486/068/89قلع

15/41-3/59-0/79-188,225روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/34-1,274/160/601/41طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1/01-1,278/800/651/69نیویورک 

4/13-16/351/551/86نقره

1/80-916/400/112/59پالتینیوم

0/031/422/58-1,037پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR732/827/3514/06 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

0/81-58/470/192/04نفت خام پایه امریکا

65/250/543/192/68برنت

42,9800/443/642/50نفت خام توکیو

62/160/711/113/03نفت خام اوپک

5/19-2/6672/662/11گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/132/041/95-576گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( 196/940/983/460/84نفت کوره

1/44-176/230/846/50بنزین

57,9300/092/441/60نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0/531/550/37-424/75گندم

352/000/211/302/14ذرت

4/93-1/84-949/500/08سویا

3/22-496/200/830/24کلزا

0/092/577/81-77/87پنبه

5/50-1/156/88-14/60شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 
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روند قیمت طال در هفته گذشته 
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در آخری�ن روز پی�ش از تعطیالت کریس�مس، حجم پایین معام�الت مهم ترین ویژگی بازار 
فلز زرد بود. قیمت هر اونس طال در پایان معامالت این روز با 0/6 درصد افزایش و رس�یدن 
ب�ه 1,274/16 دالر ب�ه باالترین قیمت در دو هفته گذش�ته صعود کرد تا با رش�د حدود یک 

درصدی، دومین هفته متوالی رشد داشته باشد.

درحالی که سرمایه گذاران بین المللی منتظر روشن شدن وضعیت طرح اصالحات مالیاتی دولت 
امریکا در س�نا هس�تند، قیمت طال با رشد همراه شد. در پایان معامالت این روز هر اونس طال 
1,262/26 دالر قیمت گذاری شد که نسبت به آخرین قیمت روز جمعه 0/46 درصد افزایش را 

نشان می دهد.

Mondayدوشنبه

با افزایش گمانه زنی ها نسبت به تصویب طرح نهایی اصالح مالیاتی در امریکا و تقویت ارزش 
دالر و ش�اخص س�هام، قیمت طال در بازارهای جهانی با کاهش نسبی همراه شد. در این روز 

قیمت هر اونس طال در بازارهای بین المللی با 0/04 درصد کاهش به 1,261/7 دالر رسید.

Tuesdayسه شنبه

رون�د صعودی بهای طال در بازارهای جهانی در روز چهارش�نبه نی�ز ادامه یافت به گونه ای که 
اونس موفق شد مقاومت 1265 را با موفقیت پشت سرگذارد. در پایان معامالت این روز قیمت 

طالی جهانی با 0/31 درصد رشد در 1,265/57 دالر تثبیت شد.

Wednesdayچهارشنبه

در معامالت این روز، تحت تأثیر انتظارات برای افزایش خرید در پایان س�ال از یک س�و و نقد 
کردن بسیاری از سرمایه گذاران برای رفتن به تعطیالت از سوی دیگر با صعود نسبی همراه بود. 

به گونه ای که هر اونس با رشد 0/08 درصدی در رقم 1,266/6 دالر ایستاد. 

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

بروز نشانه هایی 
از کند شدن 

روند رشد تولید 
نفت امریکا

کاهش بیش از انتظار 
ذخایر نفت خام امریکا 

در هفته گذشته 

ادامه تعطیلی خط لوله فورتیز 
انگلیس در دریای شمال 

افزایش قیمت ها علی رغم 
پایان اعتصاب کارکنان 
تأسیسات نفتی نیجریه

افزایش قیمت نفت برنت 
به باالترین سطح قیمتی 

از ژوئن 2015 تاکنون

رویداد
تغییرات شاخص قیمت  مصرف کنندگان اتحادیه اروپا در ماه نوامبر- درصد

نرخ بیکاری روسیه در ماه نوامبر- درصد
تغییرات شاخص قیمت  تولید کنندگان آلمان در ماه نوامبر- درصد

تغییرات ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر-  میلیون بشکه
تغییرات تولید ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه سوم- درصد
تغییرات تولید ناخالص داخلی انگلیسدر سه ماهه سوم- درصد
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