
افزایش احتمال رشد نرخ بهره امریکا، خروج سرمایه ها از بازارهای سهام و ریزش گسترده شاخص ها در بیشتر 
کشورهای جهان را در پی داشت. بازارهای نفت و فلزات جهانی نیز متأثر از این موضوع کاهش شدید قیمتی را 
تجربه کردند. در بازار طال هم قیمت ها تحت تأثیر افزایش ارزش دالر در مقابل سایر ارزها معتبر، نزول کردند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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روند ریزش شاخص های سهام در منطقه آسیا- اقیانوسیه متأثر از تحوالت 
اقتصادی امریکا، برای س�ومین روز پیاپی ادامه یافت و ش�اخص نیکی در 
بورس توکیو و هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با حدود 5 درصد، بیشترین 
کاهش ارزش را متحمل ش�دند. بورس های شانگهای و استرالیا نیز سقوط 
حدود 3 درصدی را تجربه کردند. در میان گروه ها نیز ضعیف ترین عملکرد 

به گروه های خدمات مالی و خودروسازی اختصاص داشت.
در اروپا نیز ش�اخص ها به روند کاهش�ی خود ادام�ه دادند، به گونه ای 
که به پایین ترین س�طح در حدود پنج ماهه گذش�ته خود نزول کردند. 
ش�اخص های س�هام در کش�ورهای انگلیس، آلمان، فرانس�ه، اسپانیا 

و ایتالی�ا همگ�ی با اف�ت بیش از 2 درص�دی همراه ش�دند. هم چنین 
گروه ه�ای بانکداری و بیم�ه با بیش از 2/7 درصد، بیش�ترین نزول را 

در بین گروه ها داشتند.
در ب�ورس نیویورک، ش�اخص ها روند صعودی را طی کردند تا بخش�ی 
از ریزش گس�ترده روزهای گذش�ته را جبران کنند. ش�اخص داوجونز 
ب�ا 2/33 درصد رش�د، بهترین عملکرد را در میان ش�اخص ها داش�ت. 
ش�اخص های S&P500 و نزدک نیز به ترتیب 2/13 و 1/74 درصد رش�د 
کردن�د، در حالی ک�ه افزایش مجدد ن�رخ اوراق قرضه 10 س�اله امریکا، 

هم چنان موجب تداوم نگرانی سرمایه گذاران شده است.
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ش�اخص های سهام آسیایی از معامالت روز گذشته بورس نیویورک تأثیر 
پذیرفت�ه و به روند نزول�ی خود ادامه دادند. در پایان معامالت، ش�اخص 
بورس ش�انگهای ب�ا 4 درصد کاهش، ضعیف ترین عملک�رد را به نام خود 
ثبت کرد تا به س�طوحی بازگردد که آخرین بار در ماه می س�ال گذشته 
میالدی تجربه کرده بود. گروه بیمه با حدود 6 درصد افت، ریزش�ی ترین 
گروه بود. ش�اخص ها در کره جنوبی و ژاپن کاهش بیش از 2 درصدی را به 

ثبت رساندند.
در اروپا نیز شاخص های مطرح همگی با افت بیش از 1 درصدی مواجه شدند 
تا بازارهای اروپایی با حدود 4 تا 6 درصد کاهش در یک هفته، بیش�ترین 

ن�زول هفتگی را از ماه فوریه س�ال 2016 میالدی تجربه کنند. نگرانی ها از 
احتمال افزایش نرخ بهره امریکا و تداوم خروج س�رمایه ها از بازار س�هام، 

مهم ترین دلیل کاهش ادامه دار شاخص ها در اروپا به شمار می رود.
در وال اس�تریت در حالی که شاخص ها تا ساعات میانی معامالت در حال 
نزول بودند، در ادامه با رشد مواجه شده و در پایان در ارقامی بیشتر از روز 
قبل بسته شدند. شاخص S&P500 با رشد 1/5 درصدی، بیشترین رشد را 
در بین شاخص های سه گانه داشت. با وجود این رشد نسبی، شاخص های 
سهام در بورس نیویورک در این هفته با حدود 5 درصد کاهش، بیشترین 

نزول هفتگی در دو سال گذشته را تجربه کردند.
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در پی اعالم آمار بیکاری در امریکا و س�قوط ش�اخص ها در وال استریت، 
معامالت بازارهای س�هام در منطقه آسیا_اقیانوس�یه با ریزش گسترده 
ش�اخص ها همراه بود و ش�اخص نیکی در بورس توکیو ب�ا 2/55 درصد، 
ریزش�ی ترین ش�اخص بود. بازارهای س�هام در کره جنوبی، هنگ کنگ، 
س�نگاپور و اس�ترالیا نیز س�قوط بیش از 1 درصدی را تجربه کردند، در 
حالی که ش�اخص شانگهای با 0/73 درصد رش�د، تنها شاخص مثبت در 
این منطقه بود. در اروپا نیز نگرانی ها از تحوالت اقتصادی ایاالت متحده، 
نزولی ترین روز بازارهای سهام در سه ماهه گذشته را رقم زد، به گونه ای که 
ش�اخص های بورس در کشورهای انگلیس، فرانس�ه، آلمان و ایتالیا، افت 
بی�ش از 1 درصدی را متحمل ش�دند. گروه خدمات مال�ی نیز با حدود 2 

درصد افت، بیشترین کاهش ارزش را در میان گروه ها به نام خود ثبت کرد.
 VIX در وال اس�تریت ریزش بازار به حدی رسید که ش�اخص ناپایداری
بورس سهام امریکا از عدد 20 فراتر رفت. این موضوع به معنای یک بحران 
بوده و نشان  از عالقه سرمایه گذاران به خروج سریع از بازار دارد. شاخص 
داوجونز با 4/6درصد سقوط، به سطوح ماه های پایانی سال 2017 میالدی 
بازگش�ت. ش�اخص S&P500 نیز ریزشی 4/1 درصدی داش�ت که از ماه 
آگوست س�ال 2011 میالدی بی سابقه است؛ هم چنین گروه خدمات مالی 
با بیش از 5 درصد کاهش ارزش، نزولی ترین گروه بود و گروه های فناوری 
اطالعات، انرژی، مراقبت بهداشتی و ارتباطات افت بیش از 4 درصدی را 

متحمل شدند.

درحالی شاخص های سهام در منطقه ش�رق آسیا در آغاز معامالت صعود 
کرده بودند که در ادامه، با کاهش مواجه شده و در اعداد منفی بسته شدند. 
ش�اخص KOSPI در بورس کره جنوبی با 2/3 درصد، نزولی ترین شاخص 
بود. کاهش 3/4 درصدی قیمت س�هام شرکت سامسونگ بیشترین تأثیر 
را در نزول این ش�اخص داش�ت. در این بین ش�اخص نیکی در بورس ژاپن 
علی رغم نزول در س�اعات پایانی معامالت، به دلی�ل عملکرد مثبت گروه 

خودروسازی با صعود نسبی 0/16 درصدی مواجه شد.
در پی رش�د س�هام بورس نیویورک در روز گذش�ته و هم چنین به نتیجه 
رس�یدن احزاب سیاسی آلمان برای تش�کیل دولت ائتالفی، شاخص های 
سهام اروپایی پس از هفت روز نزول پیاپی سرانجام به رنگ سبز درآمدند. 

ش�اخص میب در بورس ایتالیا با صعود 2/3 درصدی، رشدی ترین شاخص 
بود. شاخص های سهام در کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس و اسپانیا نیز 
رشد بیش از 1 درصدی را تجربه کردند و گروه نفت و گاز با 2/4 درصد رشد، 

بهترین عملکرد را در بین گروه ها داشت.
در وال اس�تریت نیز در حالی که ش�اخص ها در ساعات اولیه معامالت روند 
صعودی را پیش گرفته بودند، رشد قیمت اوراق قرضه باعث برگشت روند و 
منفی شدن شاخص ها شد و شاخص نزدک با 0/9 درصد، نزولی ترین شاخص 
بود. گروه فناوری اطالعات هم بیش�ترین کاهش را در بین گروه ها داش�ت 
به گونه ای که ش�رکت های اپل، آم�ازون، فیس بوک و آلفابت کاهش قیمت 

حدود 2 درصدی را متحمل شدند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

4/87-5/44-24,1331/14امریکا )داوجونز(

3/97-5/36-6,3981/46امریکا )نزدک(

8/47-4/72-1/90-7,092لندن )اف.تی.اس.ای 100(

7/86-5/60-1/52-3,326اروپا  )یورواستاک 50(

10/18-8/21-2/44-21,356آسیا )نیکی 225(

افزایش ارزش دالر در مقابل ارزهای منطقه ای و رشد روز گذشته نماگرها در 
وال استریت، باعث شد بیشتر بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا با رشد 
همراه شوند. شاخص نیکی در بورس توکیو با رشد 1/13 درصدی، بهترین 
عملکرد را در بین بورس های آس�یایی به نام خود ثب�ت کرد که گروه های 

خدمات مالی و خودروسازی بیشترین نقش را در صعود آن ایفا کردند.
شاخص های اروپایی که در روز گذشته پس از مدت ها صعود کرده بودند، 
بار دیگر کاهش یافتند. شاخص دکس در بورس فرانکفورت با 2/6 درصد، 
بیش�ترین افت را در بین شاخص های مطرح داشت. کاهش قیمت جهانی 
نفت باعث شد گروه نفت و گاز بیشترین کاهش ارزش را در میان گروه ها 

داشته باشد. اعالم عدم تغییر در نرخ بهره انگلستان از سوی بانک مرکزی 
این کشور از دیگر تحوالت مهم این قاره بود.

تداوم رش�د قیمت اوراق قرضه و هم چنین احتمال تعطیلی مجدد دولت 
در امریکا باعث ش�د شاخص های س�هام در این کشور بار دیگر با ریزش 
گسترده مواجه شوند. شاخص داوجونز با سقوط 4/15 درصدی، بیشترین 
نزول را در بین شاخص ها داشت و نزدک و S&P500 نیز، به ترتیب 3/9 و 
3/75 درصد افت کردند. کاهش بیش از 5 درصدی قیمت س�هام اینتل و 
نزول بیش از 4 درصدی شرکت های جی پی مورگان، آمازون و فیس بوک از 

نکات جالب توجه معامالت در وال استریت بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/732/50-0/01-1/224یورو به دالر

2/122/33-0/65-1/382پوند به دالر

2/37-1/19-108/780/03دالر به ین

3/98-0/9390/360/88دالر به فرانک سوئیس

0/38-1/36-0/7810/42دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/37-4/58-2/17-2,123آلومینیوم

6/17-4/79-1/55-3/02مس

0/82-5/70-2,5340/00سرب

6/173/66-13,1050/00نیکل

1/755/39-1/41-21,025قلع

4/841/50-1/07-3,385روی

9/73-3,9700/761/02شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

2/97-2/07-0/16-1,058,175آلومینیوم

316,1007/163/7555/14مس

11/50-4/73-1/44-126,950سرب

6/01-3/20-0/94-343,896نیکل

16/23-4/51-1,8434/12قلع

9/71-4/67-0/99-162,725روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/02-1/26-0/16-1,316/65طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/27-1/62-0/25-1,315/70نیویورک 

3/91-1/90-0/82-16/28نقره

0/67-2/18-0/49-964/50پالتینیوم

9/88-6/78-9761/35پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR73/30/001/95-3/23 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

6/87-9/55-3/19-59/2نفت خام پایه امریکا

9/26-8/44-3/12-62/79برنت

10/29-8/72-2/20-40,820نفت خام توکیو

5/57-6/50-2/50-62/69نفت خام اوپک

11/22-9/35-4/34-2/58گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 9/34-8/97-2/59-556گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

84/2--1/603/90

 )USD/t( 10/84-9/66-3/45-185/51نفت کوره

99/72-99/72-99/70-170/02بنزین

7/07-6/81-5/87-55,850نفت سفید

محصوالت کشاورزی

1/590/503/40-449/00گندم

1/030/143/72-362/00ذرت

0/480/433/80-983/00سویا

0/280/912/13-497/90کلزا

3/73-0/80-76/680/08پنبه

6/69-13/670/660/29شکر

  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 
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پ�س از یک روز ثب�ات، قیمت طال بار دیگر کاه�ش یافت تا با 1/6 درص�د، بزرگترین کاهش 
هفتگی خود در دوماه گذش�ته را رقم زند. در این روز هر اونس، کاهش ارزش 0/16 درصدی را 

تجربه کرد تا در قیمت 1,316/65 دالر به ازای هر اونس بسته شود.

ریزش س�نگین بازارهای سهام باعث ش�د تقاضا برای دارایی های کم ریسک نظیر طال افزایش 
یاب�د. در پای�ان معامالت این روز هر اونس طال برای تحویل فوری در بازارهای جهانی با رش�دی 
0/47 درصدی به 1,339/67دالر رس�ید. این درحالی اس�ت که قیمت فلز زرد در بازار معامالت 

آتی کاهش یافت.

Mondayدوشنبه

تقویت ارزش دالر در مقابل ارزهای معتبر، کاهش 1/16 درصدی ارزش طال در بازارهای جهانی 
را در پی داشت به گونه ای که قیمت هر اونس به رقم 1,324/16 دالر سقوط کرد که پایین ترین 

سطح قیمتی پنج هفته اخیر به شمار می رود. 

Tuesdayسه شنبه

تداوم رش�د ارزش دالر باعث ش�د قیمت طال در بازار های جهانی به روند نزولی روز گذشته 
خ�ود ادامه دهد. در این جلس�ه معامالتی ه�ر اونس طال برای تحویل ف�وری 1,318/3 دالر 

فروش رفت که نسبت به قیمت پایانی روز قبل کاهش 0/44 درصدی را نشان می دهد.

Wednesdayچهارشنبه

س�قوط شاخص های س�هام بار دیگر تقاضا برای طال را افزایش داد و اندکی از فشار فروش در 
بازار طال را کاست. در مجموع معامالت قیمت طال در بازار جهانی، تغییر چشمگیری نداشت و 

تنها رشد 0/04 درصدی را تجربه کرد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

نگرانی ها از ریزش 
شاخص های سهام 
و انتشار آمار بازار 

کار امریکا 

تداوم کاهش قیمت نفت 
به دلیل خروج سرمایه از 

بازارهای سهام 

اعالم خبر افزایش تولید نفت 
ایران در ماه های آینده

اعالم افزایش 1/9 
میلیون بشکه ای ذخایر 
امریکا در یک هفته اخیر

تداوم نگرانی ها 
درخصوص احتمال 
افزایش نرخ بهره 

در امریکا 

رویداد
شاخص مدیران خرید بخش خدمات انگلیس در ماه ژانویه 

تراز تجاری امریکا در ماه دسامبر– میلیارد دالر
تراز تجاری فرانسه در ماه دسامبر– میلیارد یورو

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان چین در ماه ژانویه– درصد

نرخ بیکاری کانادا در ماه ژانویه– درصد
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دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
53/0

-53/10
-3/5
1/89
0/6
5/9

پیش بینی
54/1

-52/10
-5/0 
3/19
0/7
5/8

قبلی
54/2

-50/40
-5/6
6/78
0/3
5/8

تقویم اقتصادی )16 تا 22 بهمن ماه 96 - 5 تا 11 فوریه 2018(


