
ب��ا  جهان��ی  بازاره��ای  در  معام��ات  هفت��ه  ای��ن  در  گذش��ته،  هفت��ه  در  گس��ترده  ریزش ه��ای  از  پ��س 
آرام��ش بیش��تری هم��راه ب��وده و ش��اخص س��هام در اغل��ب بازاره��ا صع��ود کردن��د ب��ه گونه ای که رش��د 
هفتگ��ی ش��اخص های س��هام در وال اس��تریت کم س��ابقه ب��ود. نف��ت، ط��ا و فل��زات اساس��ی نی��ز متأث��ر از 
تضعی��ف مج��دد ارزش دالر در مقاب��ل ارزه��ای معتب��ر بین الملل��ی، ب��ا رش��د قابل توجه��ی هم��راه ش��دند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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در پی تداوم رش�د ش�اخص های سهام در وال اس�تریت، بیشتر بازارهای 
س�هام در ق�اره آس�یا نیز به رون�د صعودی خ�ود ادامه دادند. ش�اخص 
هنگ س�نگ در بورس هنگ کنگ با 1/3درصد، بیش�ترین رشد را به نام 
خ�ود ثبت کرد، اما ش�اخص نیکی در بورس ژاپن با نزول همراه ش�د. در 
میان گروه ها نیز، خودروسازی یکی از بهترین عملکردها را داشت. حجم 

معامالت نیز نسبت به روزهای قبل افزایش یافت.
علی رغم رش�د قیمت بازارها در آس�یا و امریکا و هم چنین بهبود قیمت 
فلزات و نفت در بازار جهانی، شاخص های سهام در اروپا به دلیل نگرانی ها 
از احتمال رش�د نرخ بهره در ایاالت متحده، نزول کردند. ش�اخص میب 

در بورس ایتالیا با 1/35 درصد، کاهشی ترین شاخص در میان بورس های 
مطرح اروپایی بود. گروه های تأمین آب و برق و ارتباطات نیز ضعیف ترین 

عملکرد را در بین گروه ها داشتند.
در امریکا، ش�اخص های سهام برای س�ومین روز متوالی صعود کردند تا 
بخشی از ریزش گسترده هفته گذشته را جبران نمایند. شاخص داوجونز 
 3M با 0/45 درصد، رش�دی ترین ش�اخص بود که در آن گلدمن س�اچ و
هریک ب�ا 0/9 درصد افزایش قیمت، مؤثرترین ش�رکت ها بودند. کاهش 
ارزش دالر در مقاب�ل س�ایر ارزها از مهم ترین دالیل افزایش ش�اخص ها 

به شمار می رود.
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معامالت بازارهای مطرح سهام در منطقه آسیا-اقیانوسیه به دلیل تعطیالت 
سال نو چینی، فقط به کشورهای ژاپن و استرالیا محدود بود. شاخص نیکی در 
بورس توکیو رشد 1/2 درصدی را تجربه کرد و گروه تأمین آب و برق بهترین 
عملکرد را در این بورس به ثبت رس�اند. اما ش�اخص بورس سیدنی با 0/08 
درصد افت، در اعدادی پایین تر نسبت به روز گذشته بسته شد. شاخص های 
سهام در بازارهای اروپایی، آخرین روز کاری هفته را نیز با صعود پشت سر 
گذاشتند تا بیشترین رشد هفتگی از ماه دسامبر سال 2016 میالدی تاکنون 
را به ثبت رس�انند؛ این نخستین رشد هفتگی بازارهای اروپایی پس از سه 
هفته نزول به شمار می رود. شاخص های سهام در کشورهای فرانسه، ایتالیا و 

اسپانیا با رشد بیش از 1 درصدی، عملکرد بهتری نسبت به سایر شاخص های 
مطرح اروپایی داشتند. گروه های ارتباطات و مراقبت های بهداشتی نیز در 
میان گروه ها سرآمد بودند. در پی افشاگری های جدید درخصوص دخالت 
روسیه در انتخابات امریکا، روند صعود چشم گیر بازارهای سهام در بورس 
نیویورک متوقف شد و شاخص های سه گانه با نوسان ناچیز همراه شدند. 
با این حال، بررس�ی ها نش�ان می دهد در این هفته شاخص های سهام در 
وال اس�تریت یکی از بهترین صعودهای هفتگی خود را به ثبت رساندند، 
به گونه ای که عملکرد هفتگی نزدک و 500S&P، به ترتیب از سال 2011 و 

2013 میالدی بی سابقه بوده است.
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به دنبال رش�د نسبی ش�اخص های س�هام در بورس نیویورک و افزایش 
قیمت نفت، بیش�تر شاخص های سهام در منطقه شرق آسیا در نخستین 
روز هفته صعود کردند. ش�اخص KOSPI در ب�ورس کره جنوبی با 0/78 
درصد افزایش، رشدی ترین شاخص بود که در آن گروه فناوری اطالعات 
از جمله شرکت های سامس�ونگ الکترونیک و هاینکس بیشترین نقش 
را داش�تند، در حالی که معامالت سهام در بورس توکیو به دلیل تعطیالت 

عمومی متوقف بود.
بازارهای س�هام اروپایی نیز هفته را با رش�د قابل توجه ش�اخص ها آغاز 
کردند. ش�اخص دکس در ب�ورس فرانکف�ورت با 1/45 درص�د، بهترین 
عملکرد را در بین شاخص های مطرح این قاره داشت. شاخص های سهام 

در کش�ورهای انگلیس، اسپانیا و فرانس�ه نیز صعود بیش از 1 درصدی را 
تجربه کردند. گروه مواد شیمیایی نیز به دلیل افزایش رتبه اعتباری برخی 
شرکت های این صنعت، با 1/56 درصد افزایش ارزش، بهترین عملکرد را 

در میان گروه ها داشت.
در وال اس�تریت نی�ز ش�اخص ها پس از هفته ریزش�ی، با صع�ود همراه 
ش�دند. شاخص داوجونز با 1/7 درصد، رش�دی ترین شاخص بود و نزدک 
و S&P500، به ترتی�ب 1/56 و 1/4 درصد صعود کردند. در حال حاضر در 
وال استریت، سرمایه گذاران در انتظار انتشار آمار شاخص مدیران خرید و 
هم چنین تورم امریکا هس�تند که در افزایش نرخ بهره این کشور بسیار 

تأثیرگذار خواهند بود.

معامالت سهام در آسیا-اقیانوسیه با صعود شاخص ها در بعضی کشورها 
و نزول آن در برخی از کشورهای دیگر همراه بود. بورس های شانگهای و 
کره جنوبی متأثر از رش�د شاخص های بورس نیویورک، به ترتیب با صعود 
2/2 و 1/1 درص�دی مواجه ش�دند، اما ش�اخص ب�ورس توکیو تحت تأثیر 
افزایش ارزش ین در مقابل دالر به باالترین سطح در 15 ماه گذشته، افت 
0/43 درصدی را تجربه کرد، در حالی که معامالت س�هام در بس�یاری از 
بورس های ش�رق آسیا در روزهای آینده به مناسبت آغاز سال نو چینی، 
متوقف خواهد بود. به دنبال اخبار منتشرشده درخصوص نرخ تورم ایاالت 
متحده، ش�اخص های س�هام در اروپا در س�اعات پایانی معامالت با رشد 
چش�م گیری مواجه ش�دند. ش�اخص میب در بورس ایتالیا با 1/8 درصد، 

بیشترین رشد را در بین شاخص های مطرح اروپایی داشت. در کشورهای 
آلمان و فرانس�ه نیز شاخص ها رش�د بیش از 1 درصدی را تجربه کردند و 
افزایش 4/8 درصدی قیمت سهام شرکت کوکاکوال به دلیل ثبت عملکرد 

فراتر از انتظار در گزارش ساالنه، جالب توجه بود.
اعالم ت�ورم 0/5 درصدی در ای�االت متحده برای ماه ژانوی�ه که فراتر از 
پیش بینی بس�یاری از کارشناس�ان بود، باعث شد شاخص های سهام در 
وال استریت برای چهارمین روز متوالی با رشد همراه شوند. شاخص نزدک 
با 1/9 درصد رشد، بیشترین صعود را در بین شاخص های سه گانه داشت. 
گروه فناوری اطالعات ش�امل ش�رکت هایی هم چون فیس بوک، آمازون، 

نتفلیکس و آلفابت بیشترین نقش را در این صعود ایفا کردند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

3/43-25,2190/084/25امریکا )داوجونز(

0/81-0/235/31-7,239امریکا )نزدک(

5/57-7,2950/832/86لندن )اف.تی.اس.ای 100(

5/15-3,4271/103/03اروپا  )یورواستاک 50(

8/94-21,7201/241/71آسیا )نیکی 225(

در حالی که معامالت س�هام در بیش�تر کشورهای منطقه ش�رق آسیا از 
جمله کره جنوبی و چین به دلیل تعطیالت سال نو چینی متوقف بود، سایر 
شاخص ها با رشد همراه شدند. شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ 
ب�ا 1/97 درصد، بهترین عملکرد را به ثبت رس�اند که گروه خدمات مالی 
بیش�ترین تأثیر را داشت. ش�اخص بورس های توکیو و سیدنی نیز رشد 
بی�ش از 1 درص�دی را تجربه کردند. افزایش نس�بی قیمت نفت و توقف 
روند کاه�ش ارزش دالر در برابر ارزهای ای�ن منطقه، از مهم ترین دالیل 
این رشد به شمار می رود. معامالت بازارهای سهام در قاره اروپا تحت تأثیر 
جهش 10/3 درصدی قیمت س�هام ش�رکت ایرباس، به دلیل تحقق سود 

فراتر از انتظار قرار داش�ت که این موضوع موجب ش�د ش�اخص کک در 
بورس پاریس با 1/1 درصد، عنوان رشدی ترین شاخص اروپایی را به خود 
اختصاص دهد، در حالی که ش�اخص س�هام در س�ایر بازارها نیز به دلیل 

افزایش قیمت نفت و فلزات اساسی با رشد همراه شدند.
در وال اس�تریت صعود شاخص های سهام برای پنجمین روز متوالی ادامه 
یافت. شاخص داوجونز با 1/6 درصد، بیشترین رشد را در بین شاخص های 
سه گانه داشت که شرکت های شیکاگو سیستم و بوئینگ بیشترین نقش 
را در صعود این شاخص ایفا کردند و شاخص های نزدک و S&P500 نیز با 

افزایش 1/2 درصدی مواجه شدند.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/091/111/52-1/237یورو به دالر

0/531/341/42-1/402پوند به دالر

4/59-2/40-106/170/11دالر به ین

4/06-1/46-0/9260/47دالر به فرانک سوئیس

0/73-0/401/27-0/791دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2,2081/991/750/87آلومینیوم

3/240/067/162/35مس

2,6300/003/803/45سرب

14,1070/007/6513/02نیکل

21,7500/831/996/25قلع

3,5750/144/495/01روی

16/05-3,9450/360/64شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

1,303,8222/4623/2119/76آلومینیوم

0/035/5162/95-333,525مس

15/06-6/24-1/69-119,025سرب

6/92-1/22-339,7080/31نیکل

16/05-0/54-4/05-1,847قلع

14/30-5/15-154,3500/00روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/502/301/52-1,346/96طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,356/200/073/081/27نیویورک 

2/26-1/301/67-16/62نقره

1,002/500/143/940/58پالتینیوم

6/34-1,0452/637/02پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR76/550/204/435/38 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

3/58-61/680/554/19نفت خام پایه امریکا

6/54-64/840/793/26برنت

11/56-2/57-1/66-39,770نفت خام توکیو

62/092/420/840/99نفت خام اوپک

20/85-1/01-0/85-2/558گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 6/90-5702/332/61گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

76/7--8/90-6/40

 )USD/t( 7/67-191/040/992/98نفت کوره

5/78-175/090/872/98بنزین

8/66-2/15-1/03-54,650نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0/452/008/66-458/00گندم

0/141/454/04-367/25ذرت

0/293/895/42-1,021/25سویا

508/601/092/153/86کلزا

7/82-1/25-75/720/41پنبه

1/12-2/93-0/82-13/27شکر

  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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62/72

بهبود ارزش دالر درکنار کاهش چش�م گیر تقاضای فیزیکی در بازارهای آس�یایی موجب شد 
روند صعودی طال در بازارهای جهانی پس از چهار روز متوقف ش�ده و قیمت ها با نزول همراه 
شوند. هر اونس در پایان معامالت این روز با عقب گردی 0/5 درصدی در 1,346/96 دالر بسته 

شد. با این حال فلز زرد در مجموع این هفته رشد درخور توجه 2/3 درصدی را تجربه کرد.

قیمت طال که در معامالت هفته قبل به پایین ترین سطح در سه ماهه اخیر سقوط کرده بود؛ در 
نخستین روز هفته به دلیل تضعیف دالر و هم چنین افزایش تقاضای فیزیکی در آستانه سال نوی 
چینی، افزایش یافت. در پایان معامالت این روز هر اونس طال در بازارهای جهانی 1,322/7 دالر 

قیمت گذاری شد که نسبت به قیمت پایانی هفته گذشته رشد 0/46 درصدی را نشان می دهد. 

Mondayدوشنبه

با تداوم تضعیف دالر در مقابل سایر ارزهای معتبر، روند صعودی قیمت طال در بازارهای جهانی 
ادامه یافت تا فلز زرد بخش�ی از افت قیمت خود در هفته گذش�ته را جبران نماید. در این روز 
بهای این فلز ارزش�مند در بازارهای جهانی با رش�د 0/52 درصدی مواجه شد و به 1,329/55 

دالر به ازای هر اونس رسید.

Tuesdayسه شنبه

با اعالم نرخ تورم امریکا در ماه ژانویه و نگرانی س�رمایه گذاران از احتمال افزایش نرخ بهره 
در این کش�ور، تقاضا برای س�رمایه گذاری در طال افزایش یاف�ت به گونه ای که هر اونس طال 
در بازاره�ای جهانی صعود قابل توجه 1/59 درص�دی را تجربه کرد تا بار دیگر به قیمت هایی 

باالتر از 1,350 دالر بازگردد.

Wednesdayچهارشنبه

رون�د صعودی قیمت ها در بازار جهانی طال ادامه یافت اما به دلیل شناس�ایی س�ود از س�وی 
بس�یاری از س�رمایه گذاران و هم چنین کاهش تقاضای فیزیکی به دلیل تعطیل بودن بیش�تر 
بازارهای آس�یایی، این رشد چندان قابل توجه نبود. در این روز هر اونس در قیمت 1,353/67 
دالر به معامالت خود پایان داد که نسبت به قیمت پایانی روز قبل تنها 0/22 درصد باالتر است. 

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

بازگشت آرامش به 
بازار پس از ریزش 

هفته گذشته

افزایش نسبی 
قیمت ها به دلیل 

تضعیف ارزش دالر
افزایش ذخایر نفت 
امریکا در یک هفته 

گذشته

اظهارات مقامات عربستان 
درخصوص احتمال تداوم 

توافق کاهش تولید

تأثیر کاهنده تقویت دالر 
در افزایش قیمت ها

رویداد
تغییرات در شاخص قیمت مصرف کنندگان چین در ماه ژانویه- درصد

تغییرات در شاخص قیمت مصرف کنندگان انگلیس در ماه ژانویه- درصد
تغییرات در شاخص قیمت مصرف کنندگان امریکا در ماه ژانویه- درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
تغییرات در شاخص قیمت تولیدکنندگان امریکا در ماه ژانویه- درصد

تغییرات در شاخص قیمتی صادرات امریکا در ماه ژانویه- درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
-0/1
-0/5
0/5

1/84
0/4
0/8

پیش بینی
-0/1
-0/6
0/3

2/82
0/4
0/3

قبلی
0/0
0/4
0/2
1/9
-0/1
0/1

تقویم اقتصادی )23 تا 29 بهمن ماه 96 - 12 تا 18 فوریه 2018(


