
به دنب��ال س��خنان ج��روم پ��اول ریی��س ف��درال رزرو در کنگ��ره و احتم��ال افزای��ش دفع��ات رش��د ن��رخ 
به��ره ای��ن کش��ور در س��ال 2018، از س��ه مرتب��ه ب��ه چه��ار مرتب��ه و هم چنی��ن اعم��ال تعرف��ه واردات 
ب��رای ف��والد و آلومینی��وم از س��وی ترام��پ، بورس ه��ای بین الملل��ی هفت��ه ای ریزش��ی را س��پری کردن��د. 
نف��ت، فل��زات اساس��ی و ط��ا نی��ز از ای��ن موضوع��ات متأث��ر ش��ده و ب��ا کاه��ش قیم��ت هم��راه ش��دند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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معامالت سهام در بازارهای آسیایی با کاهش شاخص در بیشتر کشورها 
همراه بود. شاخص شانگهای با 1/14 درصد افت، بیشترین کاهش را به نام 
خود ثبت کرد، اما ش�اخص نیکی در بورس توکیو به دلیل کاهش ارزش 
ی�ن در مقابل دالر با 1/19 درصد افزایش، تنها ش�اخص صعودی منطقه 

شرق آسیا بود.
بازارهای س�هام اروپایی تحت تأثیر خبرهای رسیده از ایاالت متحده با 
کاهش همراه ش�دند که طی آن ش�اخص دکس در بورس فرانکفورت با 
0/29 درصد، بیش�ترین افت را داشت. افزایش حدود 20 درصدی ارزش 
بازار شرکت رسانه ای اسکای در بورس لندن، به دلیل انتشار خبر خرید 

سهام این شرکت از سوی شرکت امریکایی کامکست جالب توجه بود.
اعالم خوش بین�ی جروم پاول رییس جدید ف�درال رزرو، در کنگره به 
اقتصاد امریکا و به تبع آن ضرورت افزایش نرخ بهره این کشور، موجب 
تقویت دالر و نرخ اوراق قرضه ش�د. شاخص های سهام در وال استریت 
نی�ز کاهش بی�ش از 1 درصدی را تجربه کردند، به گونه ای که ش�اخص 
VIX که نش�ان دهنده نوسانات بازار است، به مرز هشدار 20 درصدی 
نزدیک ش�د. ش�اخص S&P500 با 1/27 درصد، ریزشی ترین شاخص 
ب�ود و گروه امالک و مس�تغالت با افت 2 درصدی، بیش�ترین نزول را 

در بین گروه ها داشت.
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اعم�ال تعرفه ب�رای واردات فوالد و آلومینیوم از س�وی ترامپ و ریزش 
شاخص های سهام در وال استریت، سقوط بازارهای سهام در شرق آسیا 
را نیز به دنبال داش�ت. ش�اخص نیک�ی در بورس توکیو ب�ا 2/5 درصد، 
بیشترین افت را در بین شاخص های آسیایی داشت. بازارهای سهام در 
هنگ کنگ و کره جنوبی، افت بیش از 1 درصدی را تجربه کردند. در بین 

گروه ها نیز سهام تولیدکنندگان فوالد بیشترین ریزش را تجربه کرد.
تصمی�م ترامپ، بازارهای س�هام در اروپا را نیز به رنگ س�رخ درآورد، 
به گونه ای که ش�اخص های سهام در کش�ورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و 
اسپانیا با ریزش بیش از 2 درصدی همراه شدند. شاخص بورس لندن نیز 

1/5 درصد کاهش یافت و در بین گروه ها نیز منابع معدنی و خودروسازی 
ضعیف ترین عملکرد را داشتند.

در وال اس�تریت، ریزش ش�اخص ها در س�اعات اولیه معامالت، با رشد 
چشم گیر قیمت سهام ش�رکت های گروه بهداشت و درمان جبران شد. 
در پایان این جلس�ه معامالتی نسبت به روز گذشته، شاخص های نزدک 
و S&P500 صعود و شاخص داوجونز با نزول همراه شدند. کاهش قیمت 
مصرف کنندگان ف�والد و آلومینیوم نظیر جنرال موتورز و بوئینگ ادامه 
یافت و از سوی دیگر سهام شرکت های تولیدکننده فوالد در این کشور 

با رشد چشم گیری همراه شد.
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به دنب�ال تضعی�ف دالر در مقابل بس�یاری از ارزهای معتبر آس�یایی و 
تحت تأثی�ر رش�د ش�اخص های س�هام در وال اس�تریت در روز جمعه، 
بازارهای آسیایی صعود کردند. شاخص بورس شانگهای با 1/25 درصد، 
بهترین عملکرد را داش�ت که گروه  فناوری اطالع�ات و گروه ارتباطات 
مخابراتی هر یک با 1/17 درصد رش�د، بیشترین تأثیر را در افزایش این 
ش�اخص داشتند. ش�اخص نیکی در بورس ژاپن نیز رشد 1/19 درصدی 

را تجربه کرد.
شاخص های اروپایی نیز هم چون بازارهای آسیایی از کاهش ارزش دالر 
و صعود بازارهای س�هام در وال استریت تأثیر پذیرفته و روزی صعودی 
را طی کردند. افزایش 3 درصدی قیمت س�هام ش�رکت آنجلو امریکن، 

به دلیل انتش�ار خبر فروش یکی از معادنش در استرالیا باعث شد گروه 
منابع معدنی بهترین عملکرد را در بین گروه ها از آن خود کند.

در نیویورک بازارهای س�هام نیز روزی سراسر صعودی را سپری کردند 
که شاخص داوجونز با 1/58 درصد، سرآمد سایر شاخص ها بود. نزدک و 
S&P500 نیز رشد باالی 1 درصدی را تجربه کردند. در میان گروه ها نیز 
بهتری�ن عملکرد از آن گروه فن�اوری اطالعات بود، به گونه ای که قیمت 
سهام ش�رکت هایی نظیر اپل، اینتل و مایکروسافت با افزایش بیش از 1 
درصدی همراه ش�دند. این در حالی است که بسیاری از سرمایه گذاران 
منتظر حضور جیروم پاول، ریی�س جدید فدرال رزرو در کنگره و اعالم 

مواضع این نهاد به ویژه درخصوص نرخ بهره، در روز سه شنبه هستند.

اع�الم مواضع رییس فدرال رزرو امریکا و احتم�ال افزایش نرخ بهره در 
این کشور و هم چنین انتش�ار ضعیف تر از انتظار شاخص مدیران خرید 
صنعتی چین در ماه فوریه، س�قوط شاخص های سهام در منطقه آسیا- 
اقیانوسیه را در پی داشت. شاخص نیکی در بورس توکیو با 1/44 درصد، 
ریزش�ی ترین شاخص بود که گروه محصوالت صنعتی، فناوری اطالعات 
و خودرو بیش�ترین افت را داشتند. شاخص های سهام در هنگ کنگ و 

کره جنوبی کاهش بیش از 1 درصدی را تجربه کردند.
بازارهای سهام اروپایی نیز متأثر از سخنان روز گذشته جروم پاول نزول 
کردند. ش�اخص FTSE در ب�ورس لندن با 0/69 درصد افت، بیش�ترین 

ری�زش را داش�ت تا با 4 درصد افت ماهانه، بدتری�ن عملکرد ماهانه را از 
آگوست سال 2015 میالدی تاکنون به ثبت رساند. گروه منابع معدنی نیز 
با 2/6 درصد افت، ضعیف ترین عملکرد را در میان گروه ها داشت. تقویت 

دالر در مقابل یورو و پوند از دیگر تحوالت مهم بازارهای اروپایی بود.
ش�اخص های سهام در وال استریت نیز تحت تأثیر مواضع جروم پاول در 
کنگ�ره، به روند نزولی روز گذش�ته خود ادامه دادند. ش�اخص داوجونز 
با 1/5 درصد افت، کاهش�ی ترین ش�اخص بورس نیویورک بود. شاخص 
S&P500 نی�ز 1/1 درص�د افت کرد تا این دو ش�اخص بدترین عملکرد 

ماهانه خود از ماه ژانویه سال 2016 میالدی تاکنون را به ثبت رسانند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

3/050/79-0/29-24,538امریکا )داوجونز(

1/084/17-7,2581/08امریکا )نزدک(

3/61-2/41-1/47-7,070لندن )اف.تی.اس.ای 100(

4/43-3/39-2/19-3,325اروپا  )یورواستاک 50(

6/37-2/99-2/24-21,237آسیا )نیکی 225(

در معامالت س�هام کشورهای منطقه شرق آسیا، بیشتر شاخص ها برای 
س�ومین روز پیاپی به رون�د نزولی خود ادامه دادند. ش�اخص نیکی در 
بورس توکیو با 1/5 درصد افت، ریزش�ی ترین ش�اخص بود که گروه های 
خودروسازی و فناوری اطالعات بیشترین نقش را در کاهش این شاخص 
ایفا کردند. در عین حال، ش�اخص های بورس ش�انگهای و هنگ کنگ، 

به ترتیب با رشد 0/44 و 0/65 درصدی مواجه شدند.
در اروپا نیز شاخص های سهام هم چون روزهای گذشته روندی کاهشی 
را ط�ی کردند که ش�اخص دکس در بورس فرانکفورت ب�ا 1/97 درصد، 
ضعیف تری�ن عملکرد را در میان ش�اخص های مطرح داش�ت. در میان 
گروه ها نیز گروه رسانه با افت بیش از 2 درصدی، ریزشی ترین گروه بود. 

افزایش 4/5 درصدی قیمت سهام ش�رکت پژو به دلیل رشد سودآوری 
این شرکت در سال 2017 میالدی جالب توجه بود.

در پ�ی اعم�ال تعرفه ه�ای 25 و 10 درص�دی ب�رای واردات فوالد و 
آلومینی�وم از س�وی رییس جمه�ور امری�کا، ش�اخص های س�ه گانه 
س�هام در وال اس�تریت با کاهش بیش از 1 درصدی همراه ش�دند که 
در این بین بیش�ترین ریزش از آن ش�اخص داوجون�ز با 1/68 درصد 
بود. ش�رکت های صنعتی به ویژه مصرف کنندگان ف�والد و آلومینیوم 
بیش�ترین تأثیر را از این تصمیم پذیرفتند، به گونه ای که ارزش سهام 
ش�رکت جنرال موتورز با نزول 4 درصدی و قیمت سهام شرکت فورد 

با افت 3 درصدی همراه ش�دند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/16-1/2310/330/11یورو به دالر

2/25-1/22-1/3790/15پوند به دالر

3/96-1/09-0/49-105/71دالر به ین

0/520/020/58-0/937دالر به فرانک سوئیس

1/86-1/03-0/7760/09دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2/76-1/65-2,1490/09آلومینیوم

2/60-3/20-3/110/20مس

9/82-3/87-2,4350/00سرب

0/09-2/72-13,4120/00نیکل

0/26-0/46-0/83-21,475قلع

4/20-4/98-1/53-3,355روی

2/850/194/81-4,119شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/180/6022/25-1,322,150آلومینیوم

1/997/34-0/85-328,000مس

6/91-0/468/61-125,225سرب

6/02-0/45-335,5080/07نیکل

11/79-7/53-4/18-1,720قلع

22/66-7/15-0/74-133,475روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/26-0/45-1,322/750/43طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/98-0/52-1,323/401/39نیویورک 

1/71-0/50-16/4530/11نقره

2/75-3/42-0/41-962/24پالتینیوم

3/72-5/25-9920/25پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR75/8-1/97-1/935/42 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

4/52-3/62-61/250/43نفت خام پایه امریکا

4/81-4/37-64/370/85برنت

10/40-5/63-2/81-39,020نفت خام توکیو

7/27-2/99-2/72-62/23نفت خام اوپک

1/89-0/112/67-2/695گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 7/07-4/60-5650/31گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

82/6-4/70-1/00

 )USD/t( 6/93-4/56-0/31-187/96نفت کوره

190/140/265/142/97بنزین

6/77-2/06-1/74-54,800نفت سفید

محصوالت کشاورزی

2/828/4011/36-490/25گندم

0/403/065/21-377/46ذرت

1,062/140/242/509/53سویا

523/500/362/315/78کلزا

82/720/181/568/03پنبه

3/45-1/90-2/12-13/42شکر

  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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به دنبال اعمال تعرفه واردات برای فوالد و آلومینیوم از سوی امریکا و احتمال وقوع یک جنگ 
تجاری بین امریکا و سایر قدرت های اقتصادی نظیر چین، تقاضا برای دارایی های امن نظیر طال 
افزایش یافت. در این روز قیمت هر اونس طال با رش�د 0/43 درصدی در 1,322/75 دالر بسته 

شد. با این حال در مجموع هفته قیمت فلز زرد کاهش 0/45 درصدی را تجربه کرد.

در پی ضعیف ش�دن ارزش دالر و انتظار سرمایه گذاران برای اعالم مواضع رییس فدرال رزرو در 
م�ورد افزای�ش نرخ  بهره امریکا، قیمت طال در بازارهای جهان�ی 0/37 درصد افزایش یافت و به 

1,333/68 دالر رسید.

Mondayدوشنبه

به دنبال س�خنان رییس جدید فدرال رزرو امریکا و تحلیل سرمایه گذاران مبنی بر اینکه بانک 
مرکزی این کشور ممکن است نرخ بهره را بیش از آنچه قبال تصور می شد افزایش دهد، قیمت 

طال با کاهش 1/15درصدی مواجه شد و در 1,318/38 دالر ایستاد. 

Tuesdayسه شنبه

علی رغ�م افزایش ارزش دالر در مقابل ارزهای معتبر و فش�ار بر طال، قیمت فلز زرد به دلیل 
وج�ود تقاضا تغییرات چندانی نداش�ت به گون�ه ای که بهای هر اونس در ای�ن روز تنها 0/01 

درصد کاهش یافت.

Wednesdayچهارشنبه

در این روز نیز هم چون روز چهارشنبه، برآیند نیروهای افزایشی و کاهشی موجب شد قیمت 
طال در بازارهای جهانی، نوس�ان قابل توجهی نداش�ته و تنها با 0/1 درص�د افت به 1,317/03 

دالر برسد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اعالم آمارهای ضعیف صنعتی در چین و 
ژاپن و نگرانی ها از کاهش رشد اقتصادی 

و افت احتمالی تقاضای نفت

اعالم افزایش سه میلیون 
بشکه ذخایر نفت امریکا 

در هفته گذشته

انتشار خبر اعمال تعرفه برای واردات فوالد 
و آلومینیوم از سوی دولت امریکا و به تبع 
آن نگرانی ها درخصوص کاهش روند رشد 

اقتصاد جهانی

اظهارات وزیر انرژی 
عربستان مبنی بر کمترشدن 
تولید و صادرات این کشور از 

میزان تعیین شده در توافق

ترمیم شاخص های بورس 
و اتخاذ موقعیت خرید 

سرمایه گذاران

رویداد
فروش خانه های نوساز در امریکا در ماه ژانویه– هزار واحد

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان آلمان در ماه فوریه – درصد
تغییرات تولید ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه چهارم 2017- درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در ماه ژانویه– درصد

تغییرات شاخص قیمت تولیدکنندگان حوزه یورو در ماه ژانویه– درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
593
0/5
2/5
3/02
8/6
0/4

پیش بینی
655
0/5
2/5
2/4
8/6
0/4

قبلی
643
-0/7
2/5

-1/62
8/6
0/1

تقویم اقتصادی )7 تا 13 اسفندماه 96 - 26 فوریه تا 4 مارس 2018(


