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گزارش بازااهی جهان
خالهص بازار :
جْت گیشی تاًه ّای هشوضی دًیا اص جولِ تاًه هشوضی اسٍپا ٍ اًگلستاى تشای افضایص ًشخ تْشُ اهشیىا تضعیف دالس سا دس پی
داضتِ است .تضعیف دالس دس وٌاس واّص تَلیذ ًفت دس اهشیىا افضایص لیوت ًفت ٍ دس وٌاس سضذ تماضا دس چیي سضذ لیوت
فلضات سا دس پی داضتِ است تا ایي ٍجَد عال واّص لیوت سا داضتِ است .

ضاخع ّای تاثیش گزاس التػاد آهشیىا :
 فشٍش لَلٌاهِ ای خاًِ  0.8دسغذ تِ ًسثت هاُ لثل دس آهشیىا واّص یافتِ ،ایي ضاخع تشای هاُ لثل ًیض تا تعذیل هٌفی
 0.4دسغذی تِ هٌفی  1.7دسغذ واّص یافتِ وِ خثش خَتی تشای التػاد اهشیىا ًثَدُ استّ .وچٌیي جوعِ ًشخ تَسم
اتحادیِ اسٍپا  1.3دسغذ اعالم ضذُ وِ  0.1دسغذ تیطتش اص پیص تیٌی ّا تَدُ است .
 ضاخع ّای سوَد التػادی دس آهشیىا دس حال تاال سفتي ٍ فْشستی اص ًطاًگشّای سوَد دس حال صدى چطوه لشهض
است .دس حال حاضش غٌعت آهشیىا فمظ تا  76.6دسغذ اص ول ظشفیت خَد واس هی وٌذ ٍ تاصاس هسىي ایي وطَس ّن 5.5
دسغذ اص سًٍك خَد سا اص دست دادُ است وِ ًتیجِ آى اص تیي سفتي هطاغل دس حَصُ ساخت ٍ ساص است.

ضاخع تاثیش گزاس التػاد چیي :
 ضاخع سسوی فعالیت واسخاًجات چیي ًیض تاهذاد جوعِ اعالم ضذُ ٍ تشخالف اًتظاسات ضاخع افضایص یافتِ وِ هی تَاًذ
ًطاًِ ای اص افضایص تماضا تاضذ .تا ایي حال ًگشاًی اص تاتت افضایص ضاخع تَلیذ لیثی ٍ ًیجشیِ وواواى تش تاصاس ًفت
سایِ افىٌذُ است .

صفحه 1

ساتغِ التػادی ایشاى ٍ وطَسّای جْاى :
 تِ دًثال لغَ تحشین ّای ایشاى ٍ اص صهاًی وِ ایشاى ٍ آلواى ضشٍع تِ اص سش گیشی سٍاتظ التػادی سٌتی خَد وشدُ اًذ،
ضاّذ افضایص سٍاتظ تخص ّای غٌعتی دٍ وطَس تَدُ این .تاًه ّای هٌغمِ ای تا ّوىاسی تاًه ایشاًی-اسٍپایی ّاًذلض
تاًه ای جی دس حال حوایت اص ضشوت ّای غادس وٌٌذُ واال تِ ایشاى ّستٌذ .
 غادسات ایشاى تِ اتحادیِ اسٍپا دس دٍسُ چْاسهاِّ ًخستِ سال جاسی هیالدی تا سضذ حذٍد پٌج تشاتشی ًسثت تِ هذت
هطاتِ دس سال  2016تِ  3.413هیلیاسد یَسٍ سسیذُ استّ .وچٌیي هجوَع هثادالت تجاسی ایشاى ٍ  28عضَ ایي اتحادیِ
دس سال  2017سضذ  127دسغذی داضتِ است.

نفت و گاز :
 تِ دًثال واّص تعذاد دولّای حفاسی آهشیىا ٍ افضایص تماضای ًفت دس چیي ،تْای عالی سیاُ اٍاخش سٍص جوعِ تشای
ّفتویي سٍص هتَالی تا افضایص ّوشاُ تَد .تش ایي اساس ،تْای ًفت ٍست تگضاس ایٌتشهیذیت (ًفت ضاخع آهشیىا) تا یه
دالس ٍ  11سٌت افضایص تِ  46دالس ٍ  4سٌت دس ّش تطىِ سسیذ.
 هیاًگیي غادسات ًفت عشاق دس هاُ گزضتِ هیالدی (طٍئي) تِ سلن  3هیلیَى ٍ ّ 273ضاس تطىِ دس سٍص سسیذ  .هیاًگیي
غادسات ًفت عشاق دس هاُ طٍئي ً 2017سثت تِ هاُ لثل اص آى (  3.262هیلیَى تطىِ دس سٍص) افضایص اًذوی یافت.
 ضشوت سٍس ًفت دسغذد است دس ًماعی اص اسٍپا وِ گاصپشٍم دس آًجا حضَس ًذاسد ،گاص عشضِ وٌذ .سٍسًفت هذتْاست
تشای غادسات گاص اص عشیك خظ لَلِ سلاتت هیوٌذ .ایي ضشوت یه تفاّنًاهِ تا تشیتیص پتشٍلیَم داسد تا ساالًِ حذاوثش
 20هیلیاسد هتش هىعة گاص دس اسٍپا تجاست وٌذ .

طال :
 فشٍش سىِ عال دس ضص هاُ ًخست  2017هیالدی تِ پاییي تشیي سغح اص سال  2007هیالدی سسیذُ است .هیضاى
فشٍش سىِ عال دس تاصاس آهشیىا دس هاُ طٍئي تِ ووتش اص ّ 6ضاس اًٍس سسیذُ است وِ ًسثت تِ طٍئي  2016هیالدی تیص
اص  92دسغذ واّص داضتِ است .فشٍش سىِ عال دس تاصاس آهشیىا دس ضص هاُ ًخست اهسال ًیض تِ  192500اًٍس
سسیذُ است.
صفحه 2

 تحلیلگشاى تاًه گلذهي ساش آهشیىا تش ایي تاٍسًذ وِ تاصاس جْاًی عال عی  6تا  12هاُ آیٌذُ دس سغح لیوتی  1250دالسی
تِ تعادل خَاّذ سسیذ وِ پس اص ثثت سوَسد لیوتی  1298دالسی دس  6طٍئي تا فطاس صیادی تشای فشٍش اص سَی سشهایِ
گزاساى سٍتشٍ ضذُ است .تِ اعتماد تحلیلگشاى گلذهي ساش عاهل اغلی واّص لیوت جْاًی عال دس هاُ ّای اخیش
افضایص ًشخ تْشُ ٍالعی آهشیىا تَدُ است.
 هشدم اسٍپا دس ضص هاُ ًخست اهسال توایل ووتشی تشای خشیذ عال داضتِ ٍ پَل ووتشی ّضیٌِ وشدُ اًذ .گواًِ صًی ّای
هشتَط تِ تػوین احتوالی تاًه هشوضی اسٍپا تشای هتَلف وشدى سیاست ّای اًثساعی پَلی عی هاُ ّای آیٌذُ تاثیش صیادی
تش تمَیت اسصش یَسٍ دس تشاتش دالس ٍ واّص لیوت عال تش حسة یَسٍ داضتِ است.

دالر :
ضاخع دالس ایي ّفتِ تا واّص  1.7دسغذی تِ ٍ 95.6احذ سسیذُ است .اص یىسَ سئیس تاًه هشوضی اسٍپا اص تْثَد دس ضشایظ
التػادی ایي اتحادیِ ٍ آهادگی تشای افضایص ًشخ تْشُ غفش دسغذی سخي گفتِ ٍ هَجة تمَیت یَسٍ ضذُ ،اص سَی دیگش
سئیس تاًه هشوضی اًگلستاى اص آهادگی تشای افضایص ًشخ تْشُ تِ هٌظَس هماتلِ تا افضایص تَسم سخي گفتِ ٍ هَجة تمَیت
پًَذ ضذُ است.

آهن و فىال د :
ٌّ ذ یىی اص تضسگتشیي تَلیذوٌٌذگاى فَالد خام دس دًیا تِضواس هیسٍد .ایي وطَس دس تالش است تا ظشفیت تَلیذ خَد سا تا
حذٍد  300هیلیَى تي افضایص دّذ ٍ پس اص چیي ،جایگاُ دٍم سا دس غٌعت فَالد جْاى تػاحة وٌذ .هیضاى تَلیذ فَالد ٌّذ
عی سال گزضتِ تِ تیص اص  95هیلیَى تي سسیذ .تا ایي ٍجَد تخص هحذٍدی اص ًیاص ایي وطَس تِ هحػَالت فَالدی اص
عشیك ٍاسدات تاهیي ضذ .حجن ٍاسدات هحػَالت فَالدی تِ ٌّذ دس سال  2016هعادل  9.8هیلیَى تي تشآٍسد ضذ.
 لیوت سٌگ آّي ایي ّفتِ ًیض دس پی افضایص لیوت فَالد دس چیي سضذ داضتِ است .عی ّفتِ ّای اخیش فَالد تِ علت
واّص عشضِ تِ ٍاسغِ لَاًیي صیست هحیغی اجشا ضذُ تَسظ دٍلت چیي ٍ تعغیلی تخطی اص تَلیذوٌٌذگاى ،سضذ لیوت
ّا سا تجشتِ وشدُ است.

صفحه 3

فلزات پاهی :
واّص هَجَدی اًثاسّای  LMEدس وٌاس تضعیف دالس سًٍذ هثثتی سا تشای تواهی فلضات سلن صدُ تِ عَسی وِ ایي ّفتِ هس ٍ
آلَهیٌیَم  2.4دسغذ ٍ سٍی  1.4دسغذ سضذ داضتِ اًذ.

مهمترین رویدا داهی هفته شیپ رو :
 جوعِ ًیض ًشخ تیىاسی ،تعذاد هطاغل ایجاد ضذُ دس تخص غیش وطاٍسصی ٍ تغییشات دستوضدّای ساعتی دس اهشیىا اعالم
خَاّذ ضذ .پیص تیٌی ضذُ دستوضدّا تِ ًسثت هاُ لثل  0.3دسغذ افضایص داضتِ تاضذ وِ  0.1دسغذ تیطتش اص سضذ هاُ
لثل است ٍ هی تَاًذ خثش خَتی تشای افضایص احتوال سضذ ًشخ تْشُ تشای تاس سَم دس سال جاسی ٍ تمَیت دالس تاضذ.
 دٍضٌثِ تاصاسّای هالی ٍ تاصاسّای واالیی دس ٍاوٌص تِ اًتطاس ضاخع غیش سسوی فعالیت واسخاًجات چیي ٍ ضاخع
فعالیت واسخاًجات اهشیىا وِ تَسظ هَسسِ  ISMهٌتطش خَاّذ ضذ ،تاصگطایی خَاٌّذ ضذ .پیص تیٌی ضذُ ّش دٍ
ضاخع افضایص یاتٌذ ٍ دس چیي تِ  ٍ 49.9دس اهشیىا تِ ٍ 55احذ تشسٌذ .
 سِ ضٌثِ تاصاسّای هالی اهشیىا تعغیل خَاٌّذ تَد ٍ چْاسضٌثِ غَست جلسِ ًطست اخیش وویتِ تاصاس آصاد فذسال سصسٍ
)(FOMCهٌتطش خَاّذ ضذ تا فعالیي تاصاس دس خػَظ هزاوشات ًطست لثلی تا هغالعِ جضئیات تػویوات آتی دس خػَظ
افضایص ًشخ تْشُ سا تشآٍسد وٌٌذ.

صفحه 4

تقىیم اقتصادی هفته :

صفحه 5

جدول تغییرات هفتگی :
لیوت

ّ%فتِ

ٍاحذ

واال  /ضاخع
ًفت تشًت – یه هاِّICE

دالس/تطىِ

48.77

7.1

ًفت –  WTIیه هاِّCME

دالس/تطىِ

46.04

7.0

سثذ اٍپه (ًشخ پٌجطٌثِ(

دالس/تطىِ

45.36

6.5

اٍسُ گشاًَل  – FOBخاٍسهیاًِ

دالس/تي

168.67

-0.3

پشٍپاى  – FOBخاٍسهیاًِ

دالس/تي

353.85

1.6

پلی اتیلي سٌگیي تادی  FOBاهشیىای ضوالی

دالس/تي

945.23

0.2

رست یه هاِّ – ضیىاگَ

سٌت/تَضل

370.00

3.6

ضىش – ًمذICE

دالس/تي

300.96

6.5

هس – ًمذ LME

دالس/تي

5.912.50

2.4

آلَهیٌیَم – ًمذLME

دالس/تي

1.907.00

2.4

سٍی – ًمذ LME

دالس/تي

2.747.00

1.7

سشب – ًمذ LME

دالس/تي

2.288.50

3.8

ًیىل – ًمذLME

دالس/تي

9.260.00

2.2

سٌگ آّي  CFRچیي – یه هاِّ

دالس/تي

63.24

13.4

یَسٍ/دالس

-

1.1426

2.1

دالساستشالیا/دالس

-

0.7689

1.6

عال

دالس/اًٍس

1.241.36

-1.2

ضاخع دالس)(DXY

-

95.63

-1.7

تَسس ًیَیَسنS&P 500

-

2.423.41

-0.6

تَسس لٌذىFTSE 100

-

7.312.72

-1.5

تَسس فشاًىفَستDAX

-

12.325.12

-3.2

تَسس تَویَNikkei 225

-

20.033.43

-0.5

تَسس سیذًیASX 200

-

5.721.49

0.1

تَسس تْشاىTEDPIX

-

78.704.50

0.0

سىِ عشح جذیذ – ًمذ

تَهاى

1.215.900

0.3

دالس (ساهاًِ سٌا)

تَهاى

3.763

0.6

تْیِ ٍ تٌظین  :هحوذ سجاد اغفْاًی
صفحه 6

