
گمانه زنی ه��ا درخص��وص تصمیم��ات ف��درال رزرو درم��ورد افزای��ش ن��رخ بهره امری��کا و به تب��ع آن تقویت 
در ارزش دالر و ن��رخ اوراق قرض��ه 10 س��اله ای��ن کش��ور، مهم ترین عامل مؤث��ر بر بازاره��ای جهانی درحال 
حاض��ر به ش��مار م��ی رود. در ای��ن هفت��ه ش��اخص های ب��ورس و قیمت نفت با رش��د همراه ش��د و بخش��ی از 
ریزش ه��ای 10 هفت��ه قب��ل را ترمیم کردند. این درحالی اس��ت که ط��ال یک هفته کامالً نزول��ی را تجربه کرد.

جهان در هفته ای که گذشت...

I I I A. . .

106

30  بهم�ن  ت�ا 6 اس�فندماه 1396 - 19 ت�ا 25 فوریه 2018 

معامالت س�هام در منطقه آسیا-اقیانوس�یه با افت شاخص ها همراه بود 
و ش�اخص KOSPI در ب�ورس کره جنوبی ب�ا 1/13 درص�د، نزولی ترین 
ش�اخص در این منطقه بود. گروه فناوری اطالعات بیش�ترین تأثیر را در 
افت این شاخص داشت به گونه ای که شرکت های سامسونگ الکترونیک 
و هاینک�س، به ترتی�ب با کاه�ش ارزش 2 و 1/3 درصدی مواجه ش�دند 
و ب�ورس توکیو نی�ز کاهش بیش از 1 درصدی را تجربه کرد. ش�ایان ذکر 
اس�ت معامالت بورس شانگهای هم چنان به دلیل تعطیالت سال نو چینی 

متوقف است.
تقوی�ت دالر در برابر یورو و هم چنین اعالم عملکرد بهتر از انتظار برخی 
شرکت ها، موجب شد شاخص های س�هام در اتحادیه اروپا با رشد همراه 

ش�وند. ش�اخص بورس مادرید و گ�روه محصوالت ش�یمیایی، به ترتیب 
بهتری�ن عملکرد را در بین ش�اخص ها و گروه ها به ن�ام خود ثبت کردند. 
در این میان ش�اخص بورس لندن تحت تأثیر کاهش قیمت س�هام بانک 
HSBC و شرکت معدنی بی اچ پی بیلیتون در اعدادی پایین تر از روز قبل 

بسته شد.
س�قوط بیش از 10 درصدی قیمت س�هام ش�رکت وال مارت که از س�ال 
1988 میالدی تاکنون بی س�ابقه بوده اس�ت، در کنار تداوم افزایش نرخ 
اوراق قرضه 10 س�اله امریکا باعث شد شاخص های سهام در وال استریت 
در س�رازیری نزول قرار گیرند. ش�اخص داوجونز با ح�دود 1 درصد افت، 

ریزشی ترین شاخص بود.
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با تقویت دالر در مقابل ارزهای آس�یایی، ش�اخص های س�هام در حوزه 
آسیا-اقیانوس�یه با رش�د همراه شدند. ش�اخص KOSPI با رشد 1/5 
درصدی، س�رآمد ش�اخص های این منطقه بود و رکورد بیشترین رشد 
روزان�ه خود در چهار ماهه گذش�ته را پشت س�ر گذاش�ت. در تایوان و 
سنگاپور نیز شاخص های بازار سهام افزایش بیش از 1 درصدی را تجربه 
کردند، هم چنین افزایش قیمت نفت موجب شد گروه نفت و گاز نیز یکی 

از بهترین عملکردها را به نام خود ثبت نماید.
با اخبار رسیده از ایاالت متحده و هم چنین کاهش ارزش یورو در مقابل 
دالر، اغلب ش�اخص های س�هام در اتحادیه اروپا صعود کردند. شاخص 
میب در بورس ایتالیا در میان ش�اخص ها و گروه خرده فروش�ی در بین 

گروه ه�ا بهترین عملک�رد را به نام خود ثبت کردند، اما ش�اخص بورس 
لندن به دلیل افزایش ارزش پوند در برابر دالر، 0/11 درصد کاهش یافت. 
کاهش نرخ اوراق قرضه 10 س�اله آلمان نیز، از دیگر خبرهای قابل توجه 

در این اتحادیه بود.
با انتش�ار گزارش ماهانه فدرال رزرو، نگرانی سرمایه گذاران درخصوص 
افزایش نرخ بهره در جلس�ه هفت�ه آینده این نه�اد، تاحدودی کاهش 
یافت و ش�اخص های سهام رش�د کردند. سه ش�اخص مطرح سهام در 
وال اس�تریت با رشد بیش از 1 درصدی همراه ش�دند که در میان آن ها 
ش�اخص نزدک به لط�ف افزایش 1/4 درصدی گروه فن�اوری اطالعات با 

صعود 1/77درصدی، سرآمد سایرین بود.
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در حالی که معامالت س�هام در برخی از بورس های منطقه شرق آسیا، از 
جمله ش�انگهای و هنگ کنگ به دلیل تعطیالت سال نو چینی هم چنان 
متوق�ف اس�ت، ش�اخص های س�هام در دیگ�ر بورس های ای�ن منطقه 
تحت تأثیر تقویت دالر در مقابل ارزهای منطقه ای، صعود کردند. شاخص 
نیکی در بورس توکیو با 1/97 درصد، رشدی ترین شاخص بود که در آن 
افزایش قیمت سهام شرکت های صادرات محور هم چون تویوتا، هوندا و 

سونی بیشترین نقش را داشتند.
در روزی ک�ه تعطیلی بازارهای س�هام در چی�ن و امریکا موجب کاهش 

شدید حجم معامالت در بورس های اروپایی شده بود، شاخص های سهام 
در این قاره نزول کردند. افزایش نگرانی ها از آینده اقتصادی اس�پانیا و 
هم چنین اعالم عملکرد نه چندان مطلوب برخی از شرکت ها، مهم ترین 
عوامل افت ش�اخص ها به شمار می روند. شاخص میب در بورس ایتالیا با 
حدود 1 درصد افت، نزولی ترین شاخص در میان بازارهای اروپایی بود و 
گروه های لوازم خانگی با 1/36 و خودروسازی با 1/2 درصد، ضعیف ترین 
عملک�رد را در بین گروه ه�ا به نام خود ثبت کردند. معامالت س�هام در 

وال استریت به دلیل تعطیالت در ایاالت متحده متوقف بود.

در پ�ی تقویت دالر در مقابل ارزهای منطقه ای، ش�اخص های س�هام در 
آسیا-اقیانوس�یه افزایش یافتند. ش�اخص بورس تایوان با 2/81 درصد، 
رش�دی ترین ش�اخص بود که در آن افزایش قیمت س�هام ش�رکت های 
تأمین کننده قطعات اپل بیش�ترین نقش را داش�تند. ش�اخص سهام در 
هنگ کنگ نیز تحت تأثیر رشد قابل توجه گروه خدمات مالی، 1/66 درصد 
رش�د کرد. این در  حالی است که تعطیالت بورس شانگهای به دلیل آغاز 

سال نو چینی هم چنان ادامه دارد.
در بازارهای اروپایی در حالی که س�هام در برخی کشورها نظیر انگلیس و 
فرانس�ه، به دلیل اعالم عملکرد مطلوب شرکت ها صعود کردند، در برخی 
دیگر از کش�ورها هم چون آلمان، شاخص ها به علت اعالم برخی آمارهای 

اقتصادی کاهش یافتند. گروه منابع معدنی با 1/6 درصد، بهترین عملکرد 
را در بین گروه ها داشت که در آن رشد 5/2 درصدی قیمت سهام شرکت 
گلن کور به دلیل افزایش چش�م گیر س�ودآوری در س�ال 2017 میالدی، 

قابل توجه بود.
نگرانی ها از احتمال رش�د نرخ بهره و هم چنین افزایش نرخ اوراق قرضه 
10 س�اله امریکا به باالترین سطح در چهارسال گذشته، افت شاخص های 
سهام در وال اس�تریت را در پی داشت. ش�اخص داوجونز با 0/67 درصد 
هم چون روز گذشته، نزولی ترین شاخص در بین شاخص های سه گانه بود. 
گروه بانکداری علی رغم ریزش سایر گروه ها، تحت تأثیر احتمال افزایش 

نرخ بهره با رشد قابل توجهی مواجه شد.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

3/59-25,3101/390/36امریکا )داوجونز(

1/05-7,3371/771/35امریکا )نزدک(

5/24-0/71-0/13-7,243لندن )اف.تی.اس.ای 100(

5/54-3,4410/280/43اروپا  )یورواستاک 50(

21,8763/6412/3211/82آسیا )نیکی 225(

معامالت س�هام در بورس های آسیایی، اگرچه با بازگشت شاخص بورس 
ش�انگهای از تعطیالت طوالنی مدت و صعود 2/17 درصدی آن همراه بود، 
اما س�ایر شاخص ها متأثر از افت جلسه معامالتی قبل بورس نیویورک، با 
کاهش چشم گیری همراه شدند. شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ 
با 0/48 درصد افت، ریزش�ی ترین شاخص بود و شاخص بورس توکیو نیز 

کاهش بیش از 1 درصدی را تجربه کرد.
اگرچه در س�اعات اولیه معامالت در اروپا، شاخص ها تحت تأثیر تحوالت 
اقتصادی در امریکا با افت شدیدی مواجه شدند اما در ادامه رشد کردند، 
به گونه ای که در پایان معامالت، تعداد شاخص های صعودی از شاخص های 

نزولی بیش�تر بود. ش�اخص FTSE در بورس لندن با 0/48 درصد رشد، 
بهترین عملکرد را داش�ت. گروه های تأمین آب و برق و لوازم خانگی نیز، 

به ترتیب صعودی ترین و نزولی ترین گروه ها بودند.
در وال اس�تریت نیز در ساعات پایانی جلس�ه معامالتی، به دلیل نگرانی 
س�رمایه گذاران از احتمال افزایش نرخ بهره، فشار فروش افزایش یافت. 
در بین شاخص های سه گانه، بهترین عملکرد از آن داوجونز با 0/66 درصد 
رش�د بود، اما ش�اخص نزدک با افت 0/11 درصدی، برای چهارمین جلسه 
معامالتی متوالی کاهش یافت تا طوالنی ترین دوره نزول خود از سال 2016 

میالدی تاکنون را به ثبت رساند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/93-0/91-0/31-1/229یورو به دالر

2/01-0/61-1/3960/01پوند به دالر

2/14-106/870/120/53دالر به ین

0/97-0/9360/370/90دالر به فرانک سوئیس

2/77-0/91-0/09-0/783دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

4/01-1/15-2/06-2,140آلومینیوم

0/35-1/14-1/24-3/20مس

2/64-3/55-2,5360/00سرب

2/277/63-1,3780/00نیکل

21,6500/350/374/54قلع

1/882/67-0/79-3,503روی

16/05-3,9450/360/64شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/020/8020/81-1,314,225آلومینیوم

0/740/3420/96-334,675مس

16/56-3/13-115,3000/15سرب

6/95-0/79-337,0080/01نیکل

18/18-1,8000/000/00قلع

19/91-6/87-1/96-143,750روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

2/19-1/35-0/25-1,328/71طالی نقدی

طال بورس کاالی 
2/28-1/91-0/18-1,330/30نیویورک 

6/17-1/12-0/99-16/48نقره

1/55-0/62-996/300/28پالتینیوم

5/47-1,0470/820/21پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR77/290/400/978/13 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

3/14-63/551/243/03نفت خام پایه امریکا

4/57-67/311/393/81برنت

8/07-41,3501/653/97نفت خام توکیو

6/30-63/080/931/07نفت خام اوپک

25/19-0/342/62-2/625گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 4/67-5920/943/86گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

78/9-2/90-4/60

 )USD/t( 6/49-196/940/863/09نفت کوره

5/63-180/857/933/29بنزین

6/94-55,9500/922/38نفت سفید

محصوالت کشاورزی

1/114/55-452/690/17گندم

0/472/60-0/14-365/77ذرت

1,037/880/481/604/60سویا

511/700/201/713/37کلزا

1/39-81/451/137/57پنبه

0/222/243/95-13/68شکر

  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 

65/67
65/42

66/39

67/31

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

65/25

روند نزولی قیمت طال پس از یک روز توقف، در روز جمعه نیز ادامه یافت به گونه ای که قیمت 
هر اونس با 0/25 درصد کاهش به 1,330/3 دالر رسید. قیمت فلز زرد در این هفته 1/4 درصد 

افت داشت تا بدترین عملکرد هفتگی خود در دو ماه ونیم گذشته را به ثبت رساند. 

در روزی که حجم معامالت در بازارهای جهانی به دلیل تعطیالت در امریکا و بیش�تر کشورهای 
ش�رق آسیا بسیار پایین بود، قیمت طال نیز نوسانات بسیار ناچیزی را تجربه کرد. هر اونس طال 
برای تحویل فوری 1,346/46 دالر قیمت گذاری شد که نسبت به قیمت پایانی روز جمعه کاهش 

0/04 درصدی را نشان می دهد. 

Mondayدوشنبه

بهبود ارزش دالر در مقابل ارزهای معتبر و فاصله گرفتن از کف تاریخی سه س�اله موجب شد 
قیمت طال در بازارهای جهانی با کاهش 1/28 درصدی مواجه شده و در پایان معامالت، بر روی 

1,329/19 دالر متوقف شود.

Tuesdayسه شنبه

درحالی که س�رمایه گذاران در جس�ت وجوی سرنخ هایی از چش�م انداز افزایش نرخ بهره در 
امریکا هس�تند، تداوم تقویت ارزش دالر باعث ش�د قیمت طال برای س�ومین جلسه متوالی 
در هفته جاری کاهش یابد. قیمت هر اونس از این فلز با افتی 0/34 درصدی 1,324/63 دالر 

فروش رفت.

Wednesdayچهارشنبه

در ای�ن روز در بازارهای جهانی هر اونس طال رش�د 0/56 را تجرب�ه کرد تا در 1,332/05 دالر 
ب�ه معامالت روزانه خود پایان ده�د. توقف روند صع�ودی ارزش دالر و افزایش خوش بینی ها 
درخص�وص ت�داوم نرخ بهره فعلی در ای�االت متحده مهم ترین دلیل توق�ف روند نزولی طال و 

قیمت ها به شمار می رود. 

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش نگرانی ها از بروز تنش در 
خاورمیانه به دلیل سخنان نخست وزیر 

اسرائیل در کنفرانس امنیتی مونیخ

افزایش ارزش دالر 
در مقابل سایر 
ارزهای معتبر 

اعالم کاهش ذخایر 
نفتی امریکا در هفته 

گذشته

اعالم 133 درصدی پایبندی 
اعضای اوپک و غیراوپک به 
برنامه جهانی کاهش تولید 

در ژانویه 

تعطیلی میدان نفتی الفیل 
در لیبی و اظهارات وزیر 

انرژی عربستان درخصوص 
جواب دادن طرح کاهش 

تولید

رویداد
نرخ بیکاری روسیه در ماه ژانویه- درصد

تغییرات شاخص قیمت تولید کنندگان آلمان ماه ژانویه– درصد
نرخ بیکاری انگلیس در ماه دسامبر- درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
تغییرات تولید ناخالص انگلیس در سه ماهه پایانی سال 2017– درصد

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان اتحادیه اروپا ماه ژانویه– درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
5/2
0/5
4/4

-1/62
0/4
5/9

پیش بینی
5/2
0/5
4/3
1/8
0/5
5/8

قبلی
5/1
0/2
4/3
1/8
0/5
5/8
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