
نگرانی ه��ا از رش��د ت��ورم در ای��االت متحده و به تب��ع آن احتم��ال افزایش نرخ بهره در این کش��ور، رش��د 
چش��م گیر ن��رخ اوراق قرضه و س��قوط ش��دید بازارهای س��هام را در پی داش��ته اس��ت. اگرچه در نشس��ت 
ای��ن هفته ف��درال رزرو، نرخ بهره، بدون تغییر باقی ماند؛ احتمال افزایش آن در جلس��ه ماه بعد موجب ش��د 
بازاره��ای جهان��ی تحت تأثی��ر قرار گیرن��د به گونه ای ک��ه بازارهای طال، نفت و س��هام با افت مواجه ش��دند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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به دنبال نزول ش�اخص های س�هام در ب�ورس نیویورک در روز گذش�ته، 
شاخص های سهام در حوزه آسیا-اقیانوسیه نیز با کاهش چشم گیر همراه 
ش�دند. در پایان این جلسه معامالتی، ش�اخص نیکی در بورس توکیو با 
1/43 درص�د، بیش�ترین ریزش را داش�ت. در هنگ کن�گ و کره جنوبی 
نیز ش�اخص ها نزول بی�ش از 1 درصد را تجرب�ه کردند. هم چنین کاهش 
قیمت سهام تأمین کنندگان قطعات شرکت اپل، به دلیل شایعات منتشره 
درخصوص کاهش تولید آیفون ایکس، جالب توجه بود. بازارهای اروپایی 
نی�ز تحت تأثیر ن�زول بورس های آس�یا و امریکا، بیش�ترین ن�زول را از 
ماه نوامبر تاکنون تجربه کردند. ش�اخص میب در ب�ورس ایتالیا با 1/35 
درصد ریزش، ضعیف ترین عملکرد را در بین بورس های اروپایی داش�ت. 

بورس های اسپانیا و انگلیس نیز بیش از 1 درصد افت داشتند. گروه نفت 
و گاز نیز به علت کاهش قیمت نفت، ریزشی ترین گروه بود؛ به گونه ای که 
قیمت س�هام اس�تات اویل با 2/2، توتال 1/7 و بریتی�ش پترولیوم با 1/5 

درصد افت مواجه شدند. 
ش�اخص های سهام در وال اس�تریت نیز برای دومین روز متوالی متأثر از 
افزایش نرخ اوراق قرضه 10س�اله، با ریزش همراه شدند. شاخص داوجونز 
با 1/37 درصد، نزولی ترین شاخص بود که این میزان افت از ماه می سال 
2017 بی س�ابقه است. شاخص S&P500 نیز افت 1/1 درصدی داشت. این 
درحالی اس�ت که بسیاری از سرمایه گذاران هم چنان منتظر اعالم نتایج 

جلسه دو روزه فدرال  رزرو هستند.
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معامالت س�هام در منطقه شرق آسیا با ریزش بیشتر شاخص های مطرح، 
همراه بود. ش�اخص KOSPI در بورس توکیو ب�ا 1/68 درصد، نزولی ترین 
ش�اخص در بی�ن ش�اخص های این منطقه ب�ود و گروه فن�اوری اطالعات 
بیشترین افت را در بین گروه ها داشت؛ به گونه ای که سامسونگ الکترونیک 
و هاینک�س، به ترتیب افت 2/4 و 3 درص�دی را تجربه کردند. اعالم خرید 
نامحدود اوراق قرضه دولتی بلندمدت ژاپن، از سوی بانک مرکزی این کشور 

برای مدیریت نرخ این اوراق، از دیگر اخبار مهم این منطقه بود.
در پ�ی ادام�ه روند صعودی ن�رخ اوراق قرضه و هم چنی�ن اعالم عملکرد 
نامطلوب برخی از شرکت ها، شاخص های سهام در اروپا نیز سقوط کردند؛ 
به گونه ای که بازارهای سهام در کشورهای ایتالیا، آلمان و فرانسه با سقوط 

بیش از 1/5 درصدی مواجه ش�دند. اع�الم زیان خالص حدود 500 میلیون 
یوروی�ی دویچ�ه بانک آلمان در س�ال 2017 میالدی و س�قوط 6 درصدی 
سهام این بانک، موجب شد گروه بانکداری ضعیف ترین عملکرد را در بین 
گروه ها داشته باشد. اعالم اش�تغال امریکا در ماه ژانویه و تداوم رشد نرخ 
اوراق قرضه در این کشور باعث شد شاخص های سهام در وال استریت، یکی 
از ش�دیدترین ریزش ها در سال های اخیر را تجربه کنند. شاخص داوجونز 
س�قوط 2/5 درصدی را تجربه کرد و ضعیف ترین عملکرد هفتگی خود در 
9 سال اخیر را به ثبت رساند. شرکت های اکسون موبیل، اپل و گلدمن ساچ 
بیش�ترین نقش را در ریزش این شاخص ایفا کردند و شاخص های نزدک و 

S&P500 نیز افت حدود 2 درصدی را تجربه کردند.
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ش�اخص ش�انگهای به دلیل اظهارنظر یکی از مقامات حقوقی این کش�ور 
مبنی بر لزوم کاهش قیمت سهام با قیمت های باال، با ریزش 0/97 درصدی، 
نزولی ترین ش�اخص این منطقه بود. در مقابل، ش�اخص بورس کره جنوبی 
به لطف رشد گروه های خودروسازی و نفت با 0/91 درصد رشد، صعودی ترین 
شاخص بود. بیشتر شاخص های س�هام در اروپا، این هفته را با افت نسبی 
آغاز کردند که در این میان بیش�ترین افت در بین ش�اخص های مطرح از 
آن بورس مادرید بود. گروه های بانکداری و فلزات اساس�ی بیشترین نقش 
را در ای�ن ن�زول ایفا کردند و در این میان ش�اخص FTSE در بورس لندن 

تحت تأثیر کاهش ارزش پوند در مقابل دالر و هم چنین افزایش قیمت برخی 
فلزات جهانی رشد 0/08 درصدی را تجربه کرد. نگرانی ها در مورد افزایش 
تورم امریکا و صعود نرخ اوراق قرضه 10 ساله به باالترین سطح از ماه آوریل 
سال 2014 میالدی، باعث شد شاخص های سهام در نیویورک ضعیف ترین 
عملکرد خود از ابتدای س�ال جاری میالدی را به ثبت رسانند. شاخص های 
داوجون�ز و S&P500 با 0/67 درصد و ش�اخص نزدک ب�ا 0/52 درصد افت 
مواجه شدند، درحالی که بسیاری از سرمایه گذاران در انتظار سخنرانی روز 

سه شنبه ترامپ و اعالم آمار اشتغال ماه ژانویه هستند.

افت شاخص های سهام در بیش�تر بورس های منطقه شرق آسیا هم چنان 
ادامه یافت، اما از فشار آن اندکی کاسته شد. شاخص نیکی در بورس توکیو 
با 0/83 درصد نزول، ضعیف ترین عملکرد را به نام خود ثبت کرد. گروه نفت 
و گاز نیز بیشترین افت را در بین گروه ها داشت. در بین شاخص های مطرح، 
شاخص هنگ س�نگ در بورس هنگ کنگ تحت تأثیر رشد گروه خدمات 
مالی با 0/86 درصد رشد، از معدود شاخص های مثبت بود. شایان ذکر است 
بازارهای آسیایی در ماه ژانویه، بهترین عملکرد ماهانه را از ماه مارس سال 
2016 میالدی به ثبت رساندند. معامالت سهام در اروپا با صعود شاخص سهام 
در برخی کش�ورها نظیر اسپانیا و فرانس�ه و نزول در برخی دیگر هم چون 
آلمان و انگلیس همراه بود. گروه های رسانه با رشد 0/6 درصدی و بهداشت 

و سالمت با افت 1/17 درصدی، به ترتیب بهترین و ضعیف ترین عملکرد را 
در بین گروه ها به خود اختصاص دادند. بررسی ها نشان می دهد شاخص های 
سهام اروپایی در ماه ژانویه، بهترین عملکرد ماهانه را از ماه اکتبر سال 2017 
میالدی داشته اند. با پایان جلس�ه دو روزه فدرال رزرو و عدم تغییر در نرخ 
بهره ایاالت متحده، شاخص های سهام در وال استریت پس از دو روز ریزش 
شدید، رش�د کردند. ش�اخص داوجونز با 0/28 درصد رشد، صعودی ترین 
شاخص در میان شاخص های سه گانه بود که رشد 4/9 درصدی قیمت سهام 
ش�رکت بوئینگ به دلیل رشد سودآوری این شرکت، بیشترین نقش را در 
این صعود ایفا کرد. ش�اخص های بورس نیویورک نیز در ماه ژانویه بهترین 

عملکرد ماهانه را از ماه مارس 2016 میالدی به ثبت رساندند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

4,122,40-2,54-25,521امریکا )داوجونز(

3,532,48-1,96-7,241امریکا )نزدک(

2,97-2,90-0,63-7,443لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,400,38-1,15-3,523اروپا  )یورواستاک 50(

0,99-1,41-0,90-23,275آسیا )نیکی 225(

بیش�تر شاخص های سهام در منطقه شرق آسیا با رشد همراه شدند که در 
میان آن ها ش�اخص نیکی در بورس توکیو با 1/68 درصد، سرآمد بود. گروه 
انرژی نیز به دلیل افزایش مجدد قیمت نفت، بیشترین رشد را در بین گروه ها 
داشت. در این بین شاخص سهام در شانگهای و هنگ کنگ، علی رغم انتشار 
بهتر از انتظار شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی چین در ماه ژانویه، 
کاهش یافت. افزایش ارزش دالر در مقابل ارزهای منطقه ای نیز از مهم ترین 
تحوالت اقتصادی این ناحیه بود. افزایش نرخ اوراق قرضه به باالترین سطح از 
نیمه سال 2014 میالدی و کاهش ارزش دالر در مقابل یورو و پوند و هم چنین 
افت ش�اخص مدیران خرید حوزه یورو در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر، 

موجب شد شاخص های سهام در اروپا کاهش یابند. شاخص دکس در بورس 
فرانکفورت با 1/41 درصد، بیش�ترین افت را در بین شاخص ها داشت. گروه 

ارتباطات نیز ضعیف ترین عملکرد را در میان گروه ها به ثبت رساند.
در آس�تانه اعالم آمار اش�تغال امریکا، تداوم نگرانی ها از افزایش نرخ بهره 
به دلیل مهار روند صعودی نرخ تورم، باعث نزول نسبی شاخص های سهام 
در بورس نیویورک شد، به گونه ای که شاخص نزدک با افت 0/35 درصدی، 
ضعیف ترین عملکرد را داشت. تنها شاخص داوجونز با 0/14 درصد رشد، در 
اعدادی مثبت بسته شد. گروه خدمات مالی و شرکت هایی نظیر گلدمن ساچ 

و جی پی مورگان نقش زیادی در صعود نسبی این شاخص ایفا کردند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0,542,83-1,25-1,235یورو به دالر

0,444,37-1,11-1,41پوند به دالر

2,11-1100,671,31دالر به ین

4,70-0,27-0,930,52دالر به فرانک سوئیس

2,291,12-1,43-0,79دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2,41-0,87-0,67-2,210آلومینیوم

1,87-0,02-0,64-3,18مس

2,6870,003,128,12سرب

13,9660,009,029,92نیکل

21,5300,613,967,44قلع

1,552,644,57-3,502روی

6,83-0,56-3,9300,26شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

1,93-0,55-0,09-1,080,550آلومینیوم

0,291,6952,17-304,674مس

6,21-3,48-0,95-133,250سرب

2,95-1,88-0,49-355,266نیکل

11,00-1,95811,897,29قلع

5,60-4,88-1,09-170,700روی

---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%، 
CFR72,461,48-0,060,98 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

1,046,20-0,53-65,45نفت خام پایه امریکا

2,751,09-1,54-68,58برنت

1,08-0,11-44,7200,83نفت خام توکیو

1,633,07-66,830,83نفت خام اوپک

5,39-18,80-0,35-2,846گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 2,940,45-1,17-611گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

85,5-3,807,90

 )USD/t( 1,65-3,86-1,77-205,35نفت کوره

3,394,15-1,26-187,20بنزین

0,08-60,0501,210,20نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0,841,82-0,63-447,64گندم

0,141,462,47-361,72ذرت

0,841,82-0,63-977,26سویا

0,061,52-0,18-493,40کلزا

1,04-3,95-1,34-77,30پنبه

10,97-13,631,942,02شکر

  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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69/02

انتشار آمار اشتغال ماه ژانویه در امریکا موجب شد ارزش دالر و اوراق قرضه امریکا با افزایش 
روبرو ش�ده و به تبع آن قیمت طال عقب گردی 1/14درصدی داش�ته باش�د. هر اونس طال در 
آخرین معامالت این هفته 1,333/39 دالر معامله شد تا در مجموع هفته نیز افت 1/2 درصدی 

را تجربه کند.

معامالت بازاراهای جهانی طال در نخس�تین روز از هفته با کاهش 0/65 درصدی قیمت ها همراه 
شد؛ به گونه ای که هر اونس در پایان معامالت روزانه در 1,340/33 دالر بسته شد. تقویت ارزش 

دالر در برابر ارزهای معتبر بین المللی علت اصلی کاهش قیمت جهانی طال به شمار می رود.

Mondayدوشنبه

ت�داوم افزای�ش ارزش دالر در مقاب�ل ارزه�ای معتبر در آس�تانه جلس�ه ف�درال رزرو برای 
تصمیم گی�ری درخص�وص افزایش نرخ به�ره امریکا باعث ش�د قیمت طال ب�رای دومین روز 
متوالی با کاهش روبرو شود. در معامالت این روز هر اونس طال، افتی 0/13 درصدی پیدا کرد و 

1,338/59 دالر دادوستد شد.

Tuesdayسه شنبه

پایان جلس�ه فدرال رزرو بدون تغییر در نرخ بهره ایاالت متحده باعث ش�د فش�ار بر قیمت 
ط�ال به ص�ورت موقت کاهش یافته و فلز زرد در مدار صعود ق�رار گیرد. در این روز هر اونس 

طال در بازارهای جهانی، رشدی 0/49 درصدی را تجربه کرد و 1,345/14 دالر فروش رفت.

Wednesdayچهارشنبه

اعالم داده های مثبت از رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا باعث شد قیمت طال به روند صعودی 
روز گذش�ته خ�ود ادامه دهد به گونه ای که به�ای هر اونس در پایان معامالت روز پنج ش�نبه 

رشدی 0/27 درصدی داشت و به قیمت 1,348/79 دالر رسید.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

تقویت ارزش دالر و 
افزایش میزان تولید 

نفت امریکا 

کاهش بیش از انتظار ذخایر بنزین 
امریکا در هفته گذشته و احتمال 
افزایش تقاضا برای نفت خام از 

سوی پاالیشگاه ها
اعالم پای بندی 
اعضای اوپک و 
روسیه به توافق 
کاهش تولید در 

ماه ژانویه و کاهش 
3 درصدی تولید 

نفت اوپک 

فشار خروج سرمایه از 
بازار سهام و عبور تولید 

نفت امریکا از مرز 10 
میلیون تن 

رشد ارزش دالر و افزایش 
تعداد دکل های حفاری در 

ایاالت متحده

رویداد
نرخ بیکاری ژاپن در ماه دسامبر- درصد

تغییرات تولیدناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سه ماهه چهارم 2017– درصد
تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان اتحادیه اروپا در ژانویه- درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی انگلیس در ژانویه– درصد

نرخ بیکاری امریکا در ماه ژانویه- درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
2/8
0/6
1/3

6/77
55/3
4/1

پیش بینی
2/7
0/6
1/3
0/12
56/5
4/1

قبلی
2/7
0/7
1/4

-1/07
56/2
4/1

تقویم اقتصادی )9 تا 15 بهمن ماه 96 - 29 ژانویه تا 4 فوریه 2018(


