
اعالم خروج امریکا از توافق هس��ته ای ایران مهم ترین عامل تأثیرگذار بر بازارهای جهانی بود که موجب شد 
قیمت نفت به باالترین س��طح در س��ه س��ال و نیم گذشته افزایش یابد. تداوم رش��د شاخص ها در بورس های 
مط��رح و هم چنین رش��د نه چندان قابل توجه قیمت ط��ال از دیگر تحوالت بازارهای جهان��ی در این هفته بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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معامالت س�هام در بازارهای شرق آس�یا، با رشد شاخص ها همراه بود. 
شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با 3/1 درصد، پیشتاز سایرین 
بود که در آن گروه خدمات مالی و فناوری اطالعات بیش�ترین رشد را 
داش�تند. افت قیمت جهانی نفت و به تبع آن افت گروه انرژی به دلیل 
تغیر زمان اعالم مواضع امریکا در مورد برجام، از دیگر وقایع مهم بود.
در بازارهای س�هام اروپایی نی�ز درحالی که س�هامداران منتظر اعالم 
مواضع ترامپ درخصوص ایران بودند، اغلب شاخص های سهام کاهش 
یافتند. شاخص میب در بورس ایتالیا به علت افزایش تنش های سیاسی 

در این کشور، با 6/1 درصد افت، ریزشی ترین شاخص بود. گروه نفت و 
گاز به دلیل کاهش قیمت نفت، بیشترین تنزل را در بین گروه ها داشت.
در نیویورک نیز، اگرچه ش�اخص ها در هنگام سخنرانی ترامپ و اعالم 
خروج امریکا از برجام با کاهش همراه شدند، اما در ادامه بازیابی شده 
و با تغییراتی نه چندان محس�وس نس�بت به روز گذشته بسته شدند. 
گ�روه خدمات مالی با 0/7 درصد رش�د، یک�ی از بهترین عملکردها را 
داش�ت. افزایش مجدد نرخ اوراق قرضه 10س�اله نی�ز از دیگر تحوالت 

مهم بود.
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در پی رش�د شاخص های سهام در وال اس�تریت، شاخص های بورس  در 
منطقه ش�رق آس�یا نیز افزایش یافتند. ش�اخص نیکی در بورس توکیو 
با 1/16 درصد، پیش�تاز سایر شاخص ها بود که گروه های خدمات مالی و 
فناوری اطالعات مؤثرترین گروه ها بودند. شاخص هنگ سنگ در بورس 
هنگ کنگ هم صعود بیش از 1 درصدی داش�ت. این درحالی اس�ت که 
معامالت بورس مالزی به دلیل تداوم تنش های سیاس�ی در این کش�ور 

متوقف بود.
معامالت در اروپا با صعود شاخص سهام در برخی کشورها نظیر آلمان و 
فرانسه و نزول آن در بعضی دیگر از کشورها هم چون اسپانیا و انگلیس 

همراه بود. با این حال ش�اخص یورو استاک برای هفتمین هفته متوالی 
رش�د کرد که این موضوع از مارس 2015 میالدی بی س�ابقه است. رشد 
2/3 درصدی ارزش س�هام شرکت آرس�لومیتال به دلیل اعالم عملکرد 

فراتر از انتظار در سه ماهه نخست سال، از دیگر خبرهای مهم بود.
در بورس نیویورک نیز رش�د ش�اخص ها، موجب ش�د وال اس�تریت 
بهتری�ن عملکرد هفتگی خود در دو ماه گذش�ته را به ثبت رس�اند. 
ش�اخص داوجون�ز با 0/37 درصد، رش�دی ترین ش�اخص بود. گروه 
انرژی نیز هم چون روزهای گذش�ته بیشترین رشد را در بین گروه ها 

داشت.
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معامالت بازارهای س�هام در شرق آس�یا، با صعود و نزول شاخص ها در 
کش�ورهای مختلف همراه بود. در میان ش�اخص های صعودی، شاخص 
ب�ورس ش�انگهای با 1/48 درصد پیش�تاز ب�ود. این در حالی اس�ت که 
ش�اخص KOSPI در کره جنوب�ی ب�ا 1/04 درصد، یک�ی از نزولی ترین 
ش�اخص ها بود. اعالم آمار اشتغال امریکا در روز جمعه و هم چنین رشد 

قیمت جهانی نفت از مهم ترین عوامل اثرگذار بود.
پ�س از اع�الم برخ�ی آماره�ای اقتص�ادی از آلم�ان و تضعی�ف یورو، 
ش�اخص های سهام روند صعودی را طی کردند. شاخص دکس در بورس 

فرانکفورت و گروه انرژی به ترتیب بهترین عملکرد را در بین شاخص ها 
و گروه ها به نام خود ثبت کردند. توقف معامالت در بورس لندن به دلیل 
تعطیالت و هم چنین افت 10 درصدی ارزش س�هام شرکت ایرفرانس در 
بورس پاریس از دیگر نکات حائز اهمیت بود.توئیت ترامپ مبنی بر اعالم 
تصمیمش در مورد برجام چهار روز زودتر از موعد مقرر در کنار افزایش 
قیم�ت نفت در بازارهای جهانی و هم چنین افزایش قیمت س�هام گروه 
فناوری اطالعات، موجب ش�د ش�اخص های س�هام در بورس نیویورک 

افزایش یابند. شاخص نزدک با 0/77 درصد صعودی ترین شاخص بود.

اغلب ش�اخص های سهام در منطقه شرق آس�یا، متأثر از خروج امریکا 
از توافق هس�ته ای ای�ران و افزایش قیمت جهانی نف�ت کاهش یافتند. 
ش�اخص نیکی در بورس توکیو با 0/44 درصد نزولی ترین ش�اخص بود 
اما درمقابل، هنگ س�نگ در بورس هنگ کنگ 0/44 درصد رش�د کرد. 
افزایش ارزش دالر در مقابل ارزهای معتبر این منطقه نیز از دیگر تحالت 

مهم بود.
در اروپا، ش�اخص های س�هام روزی صعودی را سپری کردند. بیشترین 
رش�د با 1/28 درصد به شاخص FTSE در بورس لندن اختصاص داشت 
که جهش 3/9 درصدی قیمت سهام بریتیش پوترولیوم و 3/4 درصدی 

سهام شرکت نفتی شل، بیشترین تأثیر را داشت. این در حالی است که 
تصمیم امریکا مبنی بر خروج از برجام، موجب ش�د ارزش سهام شرکت 

ایرباس 1/1 درصد کاهش یابد.
در وال اس�تریت نیز معامالت بازارهای سهام با افزایش شاخص ها همراه 
بود که در آن ش�اخص نزدک با 1 درصد رش�د، پیش�تاز س�ایرین بود. 
هم چنین گروه انرژی بیش�ترین رش�د را داش�ت که صعود بیش از 1/5 
درصدی قیمت سهام شرکت های ش�ورون و اکسیون موبیل نمونه هایی 
از آن ب�ود. افزایش مجدد نرخ اوراق قرضه 10س�اله به باالی 3 درصد از 

اخبار مهم دیگر بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

24,7890/202/171/25امریکا )داوجونز(

7,4010/112/663/65امریکا )نزدک(

7,7250/312/086/42لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/120/423/53-3,566اروپا  )یورواستاک 50(

22,7581/161/305/07آسیا )نیکی 225(

معامالت بازارهای س�هام در منطقه آسیا- اقیانوسیه با صعود شاخص ها 
همراه بود. ش�اخص هنگ س�نگ در ب�ورس هنگ کنگ ب�ا 0/8 درصد، 
بیش�ترین صعودرا داش�ت. گروه انرژی نیز به دلیل افزایش قیمت نفت 
بهتری�ن عملکرد را در بین گروه ها داش�ت. ریزش 6 درصدی ش�اخص 
بورس مالزی و س�قوط بیش از 3 درصدی ارزش واحد پولی این کش�ور 
به دلی�ل پیروزی مخالفان دولت در انتخاب�ات عمومی، از دیگر تحوالت 

مهم اقتصادی در منطقه شرق آسیا بود.
پ�س از اع�الم تصمیم بانک مرک�زی انگلیس مبنی ب�ر عدم تغییر نرخ 
بهره این کش�ور، ارزش پوند در مقابل دالر کاهش و اغلب شاخص های 
سهام در قاره اروپا افزایش یافتند. شاخص دکس در بورس فرانکفورت 

با 0/6 درصد، رش�دی ترین ش�اخص بود. در این میان ش�اخص بورس 
ایتالیا به دلیل تحوالت سیاس�ی در این کش�ور، افت بیش از 1 درصدی 

را تجربه کرد.
در وال استریت، ش�اخص های س�ه گانه روزی صعودی را سپری کردند. 
ش�اخص S&P500 با رش�د 0/9 درصدی، بهترین عملکرد را به نام خود 
ثب�ت کرد ک�ه در آن دو گروه ارتباط�ات و تأمین برق و آب بیش�ترین 
تأثیر را داشتند. گروه های انرژی و فناوری اطالعات نیز به روند صعودی 
روزهای قبل خود ادامه دادند. این درحالی است که اعالم برخی آمارهای 
اقتصادی، بار دیگر نگرانی سرمایه گذاران را از سرعت گرفتن رشد نرخ 

بهره امریکا افزایش داده است.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

3/13-0/16-1/1940/22یورو به دالر

4/81-1/3540/180/07پوند به دالر

0/020/231/90-109/36دالر به ین

0/030/043/92-1دالر به فرانک سوئیس

2/86-0/10-0/7530/01دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2/010/841/69-2,288آلومینیوم

3/100/060/951/13مس

4/74-2,2930/001/61سرب

0/01-13,8200/000/69نیکل

0/12-1/08-20,9750/72قلع

4/76-0/102/56-3,084روی

4/086/24-4/11-3,900/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

4/101/15-0/88-1,265,175آلومینیوم

22/26-9/90-2/71-285,075مس

0/190/112/09-131,800سرب

1/01-0/97-0/26-312,642نیکل

2,3805/318/1816/67قلع

0/8817/92-0/28-234,700روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

2/00-0/170/37-1,319/30طالی نقدی

طال بورس کاالی 
2/88-0/110/46-1,320/80نیویورک 

0/490/821/16-16620نقره

0/38-0/271/71-921/50پالتینیوم

0/303/003/32-996/00پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR67/462/060/995/82 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

0/921/415/41-70/7نفت خام پایه امریکا

90/11-90/49-90/81-7/12برنت

0/596/0310/54-49,070نفت خام توکیو

74/460/664/8911/22نفت خام اوپک

2/810/003/695/24گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 6780/974/396/44گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( 0/276/63-0/04-222/20نفت کوره

0/013/546/53-218/88بنزین

0/434/9210/54-66,730نفت سفید

محصوالت کشاورزی

7/841/07-4/35-486/16گندم

2/160/36-1/33-390/15ذرت

6/52-3/48-2/14-991/53سویا

0/170/991/31-531/80کلزا

2/001/11-84/620/07پنبه

6/89-2/52-0/44-11/22شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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ارزش طال در بازارهای جهانی پس از صعود قابل توجه در روز گذشته، با افت 0/17 درصدی همراه 
شد تا در 1319/3 دالر بسته شود. با این وجود فلز زرد برای کل هفته گذشته، 0/3 درصد افزایش 
را ثبت کرد که نخس�تین رش�د هفتگی در حدود یک ماهه گذشته است. ادامه مذاکرات تجاری 
امری�کا و چی�ن و احتمال افزایش نرخ بهره امریکا، مؤثرتری�ن عوامل بر قیمت طال در هفته های 

آینده به شمار می روند.

قیمت طال در بازارهای جهانی در پایان معامالت تغییر چندانی نداشت به گونه ای که هر اونس 
با افت 0/02درصدی، در قیمت 1314/21 دالر قیمت گذاری شد.

Mondayدوشنبه

 ب�ا وجود تقویت ارزش دالر، قیمت طال در بازارهای جهانی به دلیل انتظار س�رمایه گذاران برای 
مشخص شدن موضع امریکا در قبال برجام، تغییر خاصی نکرد به طوری که هر اونس تنها با رشد 

0/03 درصدی در 1314/63 دالر معامله شد.

Tuesdayسه شنبه

در واکنش به خروج ترامپ از برجام و هم چنین رشد ارزش دالر و اوراق قرضه امریکا، قیمت 
طال با افت 0/15 درصدی همراه شد تا معامالت روزانه خود را در 1312/72 دالر پایان دهد. 

Wednesdayچهارشنبه

کاهش ارزش دالر در مقابل ارزهای معتبر بین المللی به دلیل اعالم آمارهای جدید از اقتصاد 
امریکا موجب ش�د قیمت طال در بازارهای جهانی پس از یک ثبات نسبی چند روزه، با رشد 

0/68 درصدی مواجه شود و در 1321/6 دالر بایستد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

سرمایه گذاران از تغییر زمان 
اعالم موضع ترامپ درخصوص 

برجام غافلگیر شدند 

خروج امریکا از توافق 
هسته ای ایران و اعالم 

بازگشت باالترین 
سطح تحریم ها علیه 

این کشور 

تداوم نگرانی ها 
درخصوص احتمال 

اختالل در صادرات نفت 
ایران، کاهش صادرات 

نفت ونزوئال و اعالم افت 
ذخایر نفتی امریکا در 

یک هفته اخیر

وخیم تر شدن بحران 
اقتصادی ونزوئال و 

نگرانی ها از نزدیک شدن 
زمان اعالم موضع امریکا 

درخصوص برجام اعالم افزایش 10 
حلقه ای تعداد 

چاه های نفتی حفر 
شده در ایاالت 
متحده در هفته 

جاری و تالش های 
طرف های باقیمانده 

در برجام برای 
کاهش سطح 

تحریم ها

رویداد
تراز تجاری چین در ماه آوریل– میلیارد ردالر
تراز تجاری آلمان در ماه مارس– میلیارد ردالر

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

تغییر شاخص قیمت مصرف کنندگان امریکا در ماه آوریل– درصد
نرخ بیکاری کانادا در ماه آوریل- درصد
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