
علی رغم بروز نگرانی های سیاسی به ویژه در ایاالت متحده، تداوم خوش بینی سرمایه گذاران به اقتصاد جهان 
در سال 2018 باعث شد شاخص بازارهای سهام در بیشتر نقاط جهان، به روند صعودی خود ادامه دهند. اما در 
بازارهای جهانی نفت و طال، قیمت ها با کاهش مواجه شدند. احتمال افزایش تولید نفت شیل در امریکا و کانادا 
و هم چنین بهبود ارزش دالر در مقابل سایر ارزهای معتبر، از مهم ترین دالیل نزول این بازارها به شمار می رود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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معامالت س�هام در منطقه شرق آس�یا با رشد دسته جمعی شاخص ها و 
رکوردشکنی نماگرها در بورس های ژاپن و تایوان همراه بود که شاخص 
هنگ س�نگ در بورس هنگ کنگ با جهش 1/8 درصدی، رش�دی ترین 
ش�اخص بود. افزایش ارزش دالر در مقایس�ه با ارزهای این منطقه یکی 
از مهم ترین دالیل این صعود به ش�مار می رود. هم چنین س�قوط حدود 
10 درصدی قیمت بیت کوین توجه بس�یاری از سرمایه گذاران را به خود 

جلب کرد.
در بورس ه�ای اروپایی، معامالت بازارهای س�هام با صعود ش�اخص در 
برخی کش�ورها نظیر آلمان و فرانس�ه و ن�زول در برخی دیگر هم چون 

انگلیس و ایتالیا همراه ش�د که گروه منابع معدنی به دلیل کاهش قیمت 
جهانی فلزات، با 3 درصد افت، کاهشی ترین گروه بود. هم چنین کاهش 
2/7 درصدی قیمت س�هام ش�رکت بریتی�ش پترولی�وم به دلیل اعالم 
شناسایی 1/7 میلیارد یورو هزینه به دلیل حوادث مربوط به نشت نفت، 

جالب توجه بود.
بروز کش�مکش ش�دید بین دموکرات ها و جمهوری خواهان بر سر یک 
الیحه مهاجرتی و احتمال تعطیلی دولت امریکا باعث ش�د شاخص های 
سهام در وال استریت با کاهش همراه شوند. شاخص نزدک با 0/5 درصد 

افت، ضعیف ترین عملکرد را در میان شاخص های سه گانه داشت.

به
شن

سه 
به

شن
دو

روند صعودی ش�اخص های سهام در منطقه ش�رق آسیا ادامه یافت. در 
س�اعات اولیه جلس�ه معامالتی اگرچه معامالت به دلی�ل نگرانی برخی 
س�رمایه گذاران از تح�والت امری�کا با ن�زول همراه بود اما در س�اعات 
پایانی، شاخص ها روند صعودی را پیش گرفتند. شاخص بورس شانگهای 
و هنگ کن�گ ب�ا 0/4 درص�د رش�د همانند بس�یاری از روز ه�ای قبل، 
رشدی ترین شاخص ها بودند. رشد 0/71 درصدی شاخص بورس هند در 
منطقه جنوب آس�یا و ثبت باالترین حد نصاب از س�ال 1979 میالدی، 
جالب توجه بود. معامالت س�هام در قاره اروپا نیز با صعود دسته جمعی 
ش�اخص ها همراه بود و شاخص دکس در بورس فرانکفورت با رشد 1/15 

درصدی، بیشترین رشد را در بین شاخص های اروپایی داشت. هم چنین 
گروه منابع معدنی به دلیل افزایش تقاضای فلزات از سوی چین بهترین 
عملک�رد را داش�ت، در حالی که گروه نف�ت و گاز به دلیل کاهش قیمت 

جهانی نفت ضعیف ترین عملکرد را به نام خود ثبت کرد.
در بورس نیویورک نیز خوش بینی س�رمایه گذاران به عملکرد شرکت ها 
باعث ش�د ش�اخص ها بدون توجه به احتم�ال تعطیلی دول�ت به دلیل 
عدم تصوی�ب بودجه در کنگره، افزایش یابند. ش�اخص ن�زدک با 0/55 
درصد رش�د بهترین عملکرد را در بین ش�اخص های س�ه گانه داشت و 

کاهش 4 درصدی قیمت سهام آی بی ام جالب توجه بود.
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ش�اخص بازار سهام در بیشتر کشورهای آسیایی با صعود همراه بود و در 
میان ش�اخص های مطرح، تنها بورس های ش�انگهای و هنگ کنگ منفی 
بودند. صعود ارزش یوان چین به باالترین س�طح در دو س�ال گذشته، به 
عل�ت اعالم یکی از مقامات بانک مرک�زی آلمان مبنی بر افزودن یوان به 
س�بد ذخایر ارزی این بانک، یکی از مهم ترین دالیل نزول این دو بورس 
به شمار می رود. هم چنین ریزش ساختمان بورس اندونزی و زخمی شدن 

بیش از 70 نفر خبرساز شد.

افزایش ارزش یورو در مقابل دالر به باالترین س�طح در س�ه س�ال اخیر، 
باعث شد اغلب شاخص های مطرح در اروپا با نزول همراه شوند. بسیاری از 
سرمایه گذاران منتظر جلسه آتی بانک مرکزی اروپا و اعالم سیاست های 
جدید این نهاد هس�تند. در ش�رایطی که حجم معامالت به دلیل تعطیلی 
بورس نیویورک بسیار پایین بود، گروه های ساخت وساز و تأمین آب وبرق 

بهترین عملکرد را به نام خود ثبت کردند.
معامالت بورس نیویورک به دلیل تعطیالت متوقف بود.

بیش�تر ش�اخص های س�هام در حوزه ش�رق آس�یا، متأثر از افت روز 
گذش�ته بازار بورس نیویورک با افت نس�بی همراه شدند. در این میان 
شاخص های هنگ سنگ و شانگهای برخالف سایر شاخص های مطرح، 
به روند صع�ودی خود ادامه دادند و گروه بانک�داری هم چون روزهای 
گذش�ته یکی از بهترین عملکرده�ا را به نام خود ثبت کرد. بس�یاری 
از س�رمایه گذاران معتقدن�د این گروه در س�ال 2018 میالدی قابلیت 

سودآوری دو رقمی را دارد.
بازارهای اروپایی نیز از معامالت روز گذش�ته بازار بورس نیویورک تأثیر 
پذیرفته و با کاهش همراه ش�دند. ش�اخص دکس در بورس فرانکفورت 

ب�ا  0/47 درصد، نزولی ترین ش�اخص اروپایی ب�ود. در میان گروه ها نیز 
فن�اوری اطالعات بهتری�ن و گروه های ارتباطات و رس�انه، ضعیف ترین 

عملکردها را به نام خود ثبت کردند.
انتش�ار بهت�ر از انتظار عملکرد س�ه ماهه چهارم برخی از ش�رکت های 
بزرگ باعث ش�د ش�اخص های بورس نیویورک افزایش یابند و شاخص 
داوجونز با 1/25 درصد رش�د و پشت سر گذاشتن قله 26 هزار واحدی، 
بهترین عملکرد را در میان ش�اخص های س�ه گانه به نام خود ثبت کرد. 
گ�روه فناوری اطالع�ات بهترین عملکرد را در میان گروه ها داش�ت که 
در این گروه رشد 1/5 درصدی قیمت سهام شرکت اپل جالب توجه بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

26,0720/211/045/44امریکا )داوجونز(

7,3360/551/045/39امریکا )نزدک(

0/622/73-7,7310/39لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,6490/781/012/71اروپا  )یورواستاک 50(

23,7880/150/633/91آسیا )نیکی 225(

اع�الم رش�د بیش از انتظ�ار نرخ رش�د اقتصادی چین باعث ش�د اکثر 
ش�اخص های سهام در حوزه شرق آس�یا با رشد همراه شوند، به گونه ای 
که ش�اخص بورس شانگهای با 0/91 درصد، بیشترین رشد را به نام خود 
ثبت کرد. در این میان ش�اخص نیکی در ب�ورس توکیو تحت تأثیر افت 
قابل توجه گروه خدمات مالی، بر خالف سایر شاخص های مطرح با کاهش 
همراه ش�د. هم چون آس�یا در اروپا نیز بیشتر شاخص ها روزی صعودی 
را پشت س�ر گذاشتند که بیشترین رش�د با 0/74 درصد، از آن شاخص 
دک�س در بورس فرانکفورت بود. برخالف بیش�تر ش�اخص های مطرح، 

شاخص بورس لندن برای چهارمین روز متوالی افت کرد. تداوم افزایش 
ارزش پوند این کش�ور در مقابل دالر باعث ش�ده اس�ت قیمت س�هام 

شرکت های چندملیتی در بورس لندن با کاهش همراه شود.
افزای�ش نگرانی ها در خصوص احتمال تعطیل�ی دولت امریکا در صورت 
عدم تصویب یک الیحه در کنگره تا پایان روز جمعه، افت ش�اخص های 
س�هام در بورس نیویورک را در پی داش�ت. کاهش 3/1 درصدی قیمت 
س�هام ش�رکت جنرال الکتریک و رس�یدن آن به پایین ترین حد از ماه 

دسامبر سال 2011 میالدی جالب توجه بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/320/271/98-1/22یورو به دالر

0/520/673/34-1/382پوند به دالر

2/13-0/24-0/30-110/76دالر به ین

2/44-0/54-0/9630/43دالر به فرانک سوئیس

0/100/994/23-0/799دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/943/147/04-2,220آلومینیوم

0/14-1/03-0/41-3/17مس

2,6060/002/030/84سرب

1/755/46-12,4210/00نیکل

20,6000/833/266/46قلع

3,4171/202/446/90روی

5/88-10/72-3,9231/29شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

1/54-1,090,8750/200/23آلومینیوم

205,4750/391/392/15مس

1/65-2/05-0/34-139,650سرب

3/31-1/56-0/67-362,532نیکل

----قلع

0/08851/25-0/04-180,025روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/435/24-1,331/840/36طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/135/00-1,333/100/44نیویورک 

1/525/05-16/990/35نقره

1,013/001/261/9710/29پالتینیوم

1/667/77-1,1050/54پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR74/32/48-0/714/56 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

1/459/09-0/91-63/37نفت خام پایه امریکا

1/806/27-1/01-68/61برنت

0/515/21-1/46-44,600نفت خام توکیو

67/20/190/0411/39نفت خام اوپک

0/4720/78-0/13-3/185گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/695/73-0/69-609گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

81/9-0/807/80

 )USD/t( 1/285/87-0/16-205/84نفت کوره

1/060/767/39-186/36بنزین

0/023/95-1/01-59,700نفت سفید

محصوالت کشاورزی

422/750/443/332/44گندم

352/500/281/820/93ذرت

977/250/443/332/44سویا

496/000/691/870/24کلزا

83/420/962/1310/18پنبه

9/06-6/56-13/251/30شکر

  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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افزایش احتمال تعطیلی دولت فدرال امریکا در پی عدم تصویب بودجه باعث نزول مجدد ارزش 
دالر و افزای�ش 0/36 قیمت طال در بازاراهای جهانی ش�د به گون�ه ای که قیمت هر اونس در پایان 
معامالت روز جمعه در 1,331/84 دالر متوقف شد. با این وجود، در این هفته فلز زرد با 0/43درصد 

افت، نخستین کاهش قیمت هفتگی را در شش هفته گذشته تجربه کرد.

تداوم روند کاهش ارزش دالر امریکا در برابر ارزهای معتبر جهانی و رسیدن آن به پایین ترین 
س�طح در طی سه سال گذشته موجب ش�د قیمت طال به باالترین رقم از ماه سپتامبر تاکنون 
برسد. در این روز هر اونس طال تا در رقم 1,339/9 دالر معامله شد که نسبت به قیمت پایانی 

هفته قبل افزایش 0/18 درصدی را نشان می دهد.

Mondayدوشنبه

رشد شاخص بازارهای سهام در بیشتر مناطق جهان از یک سو و رشد قیمت طال تا سطح 1340 
دالر از س�وی دیگر باعث شد تقاضای سفته بازار برای این فلز ارزشمند کاهش یابد. در پایان 
معامالت این روز در بازارهای جهانی قیمت هر اونس طال برای تحویل فوری 0/12 درصد کاهش 

یافت و به 1,338/41 دالر رسید.

Tuesdayسه شنبه

بهبود ارزش دالر و انتش�ار آمارهای مثبت اقتصادی و شرکتی در کشورهای مختلف به ویژه 
چین و امریکا، باعث ش�د قیمت طال در بازارهای جهانی به پایین ترین س�طح یک هفته اخیر 
تنزل کند. در معامالت این روز بازار جهانی، قیمت اونس کاهشی 0/86 درصدی را تجربه کرد 

و 1,326/84 دالر قیمت گذاری شد.

Wednesdayچهارشنبه

احتمال تعطیلی دولت امریکا از یک س�و و خوش بینی سرمایه گذاران به بازارهای سهام باعث 
ش�د قیمت طال در معامالت بازارهای جهانی در این روز تغییر محسوس�ی نداش�ته باش�د. در 
س�اعات پایانی معامالت روز پنج شنبه هر اونس 1,327/03 دالر قیمت گذاری شد که نسبت به 

روز قبل تنها 0/01 درصد افزایش را نشان می دهد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش قیمت نفت 
به باالترین سطح از 

دسامبر 2014

تهدید شورشیان 
نیجریه در مورد حمله 
به تأسیسات نفتی این 

کشور 

افزایش نگرانی ها درخصوص 
افزایش تولید نفت شیل در 

امریکا و کانادا

افزایش فروش 
سرمایه گذاران و 

شناسایی سود
ادامه نگرانی ها در بازار 

علی رغم اعالم کاهش تعداد 
چاه های نفت فعال امریکا

رویداد
تراز تجاری اتحادیه اروپا در ماه نوامبر– میلیارد یورو

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان انگلیس در ماه دسامبر- درصد
تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان انگلیس در ماه دسامبر- درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
تغییرات تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه چهارم– درصد

تغییرات شاخص قیمت تولیدکنندگان آلمان در ماه دسامبر- درصد

زمان
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
26/3
0/4
0/4

-6/86
1/6
0/2

پیش بینی
22/4
0/4
0/4

-3/53
1/6
0/2

قبلی
18/9
0/3
0/1

-4/95
1/7
0/1

تقویم اقتصادی )25 دی تا 1 بهمن ماه 96 - 15 تا 21 ژانویه 2018(


