
در ای��ن هفت��ه، در حالی که بازارهای جهانی به ویژه فلزات اساس��ی، هم چنان در ش��وک اعم��ال تعرفه واردات 
ف��والد و آلومینی��وم از س��وی دول��ت امری��کا و احتم��ال وق��وع جن��گ تج��اری بین کش��ور س��ایر قدرت های 
اقتص��ادی بودند؛ انتش��ار خب��ر دیدار احتمال��ی رییس جمه��وری امریکا با رهب��ر کره ش��مالی و هم چنین آمار 
اش��تغال ای��االت متح��ده در فوری��ه موجب ش��د قیمت ها و ش��اخص ها ب��ار دیگر به م��دار صع��ود بازگردند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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بازارهای آس�یایی با فروکش ک�ردن احتمال وقوع جن�گ تجاری، وارد 
فاز صعود ش�دند. در بین بورس های منطقه آس�یا- اقیانوسیه، شاخص 
هنگ س�نگ در بورس هنگ کنگ با 09/2 درصد، رش�دی ترین شاخص 
بود. ش�اخص های س�هام در ژاپن، کره جنوبی، ش�انگهای و استرالیا نیز 

افزایش بیش از 1 درصدی را تجربه کردند.
در اروپا نیز کاهش نگرانی از تنش های تجاری موجب ش�د شاخص های 
س�هام با افزایش همراه ش�وند. ش�اخص میب در ب�ورس ایتالیا به دلیل 
فروکش ک�ردن ریس�ک های سیاس�ی در این کش�ور، ب�ا 75/1 درصد 
صعودی ترین شاخص اروپایی بود. گروه خودروسازی نیز با 24/1 درصد، 

بهترین عملکرد را در میان گروه ها داشت. در معامالت این گروه، جهش 
6/5 درصدی قیمت سهام شرکت فیات و افزایش 25/2 درصدی ارزش 

سهام فولکس واگن جالب توجه بود.
به دنبال انتشار خبر اس�تعفای گری کوهن، مشاور ارشد امور اقتصادی 
رییس جمهور امریکا، بازار س�هام در این کشور معامالت خود را با نزول 
ش�اخص ها آغاز کرد، اما در ادامه شاخص ها صعود کردند و درنهایت در 
اعدادی بیش�تر از روز قبل بس�ته شدند. ش�اخص نزدک با 6/0 درصد، 
بیش�ترین رش�د را در میان ش�اخص های س�ه گانه داش�ت ک�ه در آن 

شرکت های نتفلیکس و آمازون بیشترین نقش را ایفا کردند.

به
شن

سه 
به

شن
دو

پس از پذیرش پیش�نهاد دیدار رهبر کره شمالی از سوی رییس جمهور 
امریکا و احتمال بهبود روابط این دو کش�ور، بازارهای س�هام در منطقه 
ش�رق آس�یا روزی صعودی را س�پری کردند. ش�اخص های س�هام در 
کره جنوبی و هنگ کنگ با حدود 1/1 درصد رش�د هم چون روز گذشته، 
بهترین عملکرد را در بین ش�اخص های مطرح به ن�ام خود ثبت کردند. 
تصمیم بانک مرک�زی ژاپن درخصوص عدم تغییر نرخ بهره این کش�ور 
و هم چنی�ن کاه�ش ارزش ین در مقاب�ل دالر از دیگر تحوالت مهم این 
منطقه بود. بیش�تر بازارهای س�هام در اروپا تحت تأثیر اخبار مربوط به 
اش�تغال امریکا، با افزایش نس�بی به کار خود پایان دادند. شاخص های 

بورس کش�ورهای فرانس�ه و اس�پانیا با حدود 4/0 درصد رشد، سرآمد 
س�ایر ش�اخص های مطرح بودند. در این میان ش�اخص دکس در بورس 
فرانکفورت به دلیل انتش�ار آمار نه چندان مطلوب از صادرات این کشور 

برخالف سایر شاخص ها، با کاهش 07/0 درصدی همراه شد.
اعالم ایجاد 313 هزار فرصت شغلی جدید در امریکا در ماه فوریه، که به 
میزان قابل توجهی از رقم 200 هزار فرصت ش�غلی پیش بینی شده بیشتر 
اس�ت، موجب افزایش شاخص های س�هام در بورس نیویورک شد. البته 
تأثیر این افزایش بر شاخص های سه گانه یکسان بود، به گونه ای که هر سه 

شاخص مطرح در وال استریت رشد حدود 8/1 درصدی را تجربه کردند.
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 ب�روز نگرانی ها از وقوع جن�گ تجاری بین امریکا و س�ایر قدرت های 
اقتصادی موجب ش�د بیشتر شاخص های سهام در منطقه شرق آسیا با 
افت چشم گیری همراه شوند. شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ 
با 28/2 درص�د ریزش، ضعیف ترین عملک�رد را در بین بورس های این 
منطق�ه داش�ت. در عین حال، آغاز جلس�ه دو روزه کنگ�ره ملی خلق 
چی�ن و اعالم هدف گذاری رش�د اقتصادی 5/6 درص�دی برای اقتصاد 
این کشور، موجب شد شاخص شانگهای برخالف سایر شاخص های این 

منطقه، سبزپوش شود.
بازارهای سهام در اروپا، معامالت خود را تحت تأثیر جو حاکم بر معامالت 
وال استریت با صعود به پایان بردند. شاخص دکس در بورس فرانکفورت 

با 49/1 درصد، بیش�ترین رش�د را در بین ش�اخص های اروپایی داشت. 
این درحالی اس�ت که اعالم نتایج انتخاب�ات در ایتالیا و بروز تنش های 
سیاس�ی در این کش�ور موجب شد ش�اخص بورس این کشور، کاهشی 

42/0 درصدی را تجربه کند.
کمرنگ ش�دن نگرانی ها درخصوص وقوع جنگ تجاری بین قدرت های 
اقتصادی جهان باعث ش�د شاخص های س�هام در وال استریت افزایش 
یابن�د. ش�اخص داوجونز با 37/1 درصد، رش�دی ترین ش�اخص بود که 
ش�رکت کاترپیالر با افزایش قیمت 2/3 درصدی، بیش�ترین تأثیر را در 
صعود این ش�اخص داشت. شاخص های S&P500 و نزدک نیز، به ترتیب 

افزایش 1/1 و 1 درصدی را تجربه کردند.

بازارهای س�هام در منطقه شرق آس�یا، بدون توجه به بهبود روابط بین 
دو کره، تحت تأثیر اس�تعفای مشاور ارشد اقتصادی ترامپ افت کردند. 
شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با 03/1 درصد نزول، بیشترین 
کاهش را در بین ش�اخص های این منطقه داش�ت. افزایش ارزش ین در 
مقابل س�ایر ارزهای معتبر نظیر دالر، یورو و پوند، از دیگر تحوالت مهم 

بازارهای این منطقه بود.
برخالف آس�یا، بازارهای س�هام در اروپا روزی صعودی را تجربه کردند، 
به گونه ای که ش�اخص های س�هام در آلم�ان و ایتالیا با رش�د بیش از 1 
درص�دی همراه ش�دند. ب�ا این حال گروه ه�ای منابع معدن�ی و فلزات 

تحت تأثی�ر خبر اعم�ال تعرفه واردات از س�وی دول�ت امریکا، کاهش 
یافتند. بهترین عملکرد در میان گروه ها نیز از آن خودروسازی بود.

در حالی که جلس�ه معامالتی بورس نیویورک با افت ش�دید شاخص ها 
آغاز ش�ده بود، انتش�ار خبر معافی�ت کانادا و مکزی�ک از قانون اعمال 
تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم، موجب بهبود ش�اخص ها در س�اعات 
پایانی شد. با این حال، دو شاخص داوجونز و S&P500 در مجموع روزی 
کاهش�ی را پشت س�ر گذاش�تند، اما نزدک به لطف صعود گروه فناوری 
اطالع�ات، به ویژه دو ش�رکت فیس بوک و آلفابت با رش�د 4/0 درصدی 

مواجه شد.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

25,3361/773/252/99امریکا )داوجونز(

7,5611/794/178/29امریکا )نزدک(

7,2190/222/110/58لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,4210/212/881/55اروپا  )یورواستاک 50(

21,4550/581/290/99آسیا )نیکی 225(

معافی�ت احتمالی برخی از کش�ورها از اعم�ال تعرفه وارداتی فوالد 
و آلومینی�وم امریکا و هم چنین اعالم آم�ار فراتر از انتظار صادرات 
چین در ماه فوریه، موجب افزایش ش�اخص های سهام در شرق آسیا 
ش�د که ش�اخص هنگ س�نگ در بورس هنگ کنگ با 52/1 درصد، 
رش�دی ترین ش�اخص ب�ود. در کره جنوبی نیز ش�اخص KOSPI با 

محوریت گروه فناوری اطالعات رش�د 3/1 درصدی را تجربه کرد.
پس از آن که بانک مرکزی اروپا، در جلس�ه روز پنج ش�نبه خود نرخ  
بهره ای�ن اتحادیه را بدون تغییر نگه داش�ت، ارزش یورو در مقابل 
دالر کاهش یافت و ش�اخص های سهام در این قاره با افزایش همراه 
ش�دند و ش�اخص کک در ب�ورس پاریس ب�ا 28/1 درص�د، بهترین 

عملک�رد را به نام خ�ود ثبت کرد. با ای�ن حال، گ�روه منابع معدنی 
به دلی�ل اعمال تعرفه های اعمال ش�ده از س�وی امری�کا و هم چنین 
انتش�ار خبر کاهش واردات س�نگ آهن چین در ماه فوریه با کاهش 

مواجه شد.
تأثی�ر خبر معافی�ت مکزیک و کان�ادا از اعم�ال تعرفه های فوالد و 
آلومینیوم که منجر به تغییر روند ش�اخص های وال اس�تریت در روز 
گذش�ته شده بود، در روز پنج شنبه نیز در بازار حاکم بود، به گونه ای 
که هر س�ه شاخص مطرح بورس نیویورک، رشد حدود 4/0 درصدی 
را تجرب�ه کردن�د. ش�رکت های مصرف کنن�ده ف�والد و آلومینی�وم 

هم چون بوئینگ نیز از رشدی ترین سهام در وال استریت بودند
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/110/47-0/06-1/23یورو به دالر

1/3850/280/340/21پوند به دالر

1/85-106/810/571/02دالر به ین

0/950/021/411/30دالر به فرانک سوئیس

0/7850/761/110/41دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/14-1/26-2,1200/66آلومینیوم

3/122/120/721/52مس

7/91-4/21-2,3360/00سرب

1/482/17-13,2140/00نیکل

1/181/78-0/67-21,400قلع

3/19-3/82-3,2771/46روی

2/90-6/80-4/03-3,839شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/5024/12-0/29-1,315,500آلومینیوم

3/976/78-0/44-314,975مس

0/376/733/77-133,650سرب

4/68-1/38-330,8880/14نیکل

21/26-11/92-0/70-1,559قلع

1/2353/7624/87-205,225روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,323/930/150/090/09طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/18-1,324/000/170/05نیویورک 

15/5640/250/450/11نقره

0/60-964/601/320/25پالتینیوم

9951/970/401/14پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR68/4-1/34-8/53-6/68 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

62/043/191/294/64نفت خام پایه امریکا

65/492/961/744/63برنت

0/031/540/18-39,620نفت خام توکیو

1/320/450/45-61/85نفت خام اوپک

0/871/377/05-2/732گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 5761/321/903/60گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

79/3--2/5-6/4

 )USD/t( 188/661/480/372/59نفت کوره

190/431/960/1513/45بنزین

0/160/26-0/18-54,710نفت سفید

محصوالت کشاورزی

1/0311/36-1/77-486/93گندم

0/651/664/50-383/52ذرت

3/222/48-2/61-1,026/55سویا

2/671/23-1/30-509/50کلزا

0/702/1810/56-84/52پنبه

6/48-4/32-0/39-12/84شکر

  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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انتشار آمار فراتر از انتظار از ایجاد اشتغال در ماه فوریه در ایاالت متحده موجب تضعیف دالر 
در مقابل سایر ارزهای معتبر و افزایش نسبی قیمت طال در بازارهای جهانی شد. در این روز هر 
اونس طال با 0/15 درصد افزایش قیمت در 1323,93 دالر بس�ته ش�د. در مجموع هفته نیز طال 

با رشد 0/09 درصدی همراه شد.

پس از افزایش نس�بی قیمت طال در روز جمعه، فلز زرد در آغازین روز هفته تحت تأثیر بدبینی 
سرمایه گذاران بار دیگر کاهش یافت. هر اونس طال در بازار جهانی 1320,11 دالر قیمت گذاری شد 

که نسبت به روز قبل کاهش 0/2 درصدی را نشان می دهد.

Mondayدوشنبه

افزای�ش نگرانی ه�ا پس انتش�ار خبر اس�تعفای گری کوهن، مش�اور ارش�د ام�ور اقتصادی 
رییس جمه�ور امری�کا و تضعیف دالر باع�ث افزایش 1/09 درصدی قیمت ط�ال و صعود آن به 

ایستگاه 1334,56 دالر در بازارهای جهانی شد.

Tuesdayسه شنبه

تأیید خبر دیدار رییس جمهور امریکا و رهبر کره ش�مالی در ماه های آینده و احتمال بهبود 
روابط بین دو کش�ور موجب عقب گرد 0/67 درصدی قیمت طال و رس�یدن آن به 1325,57 

دالر شد.

Wednesdayچهارشنبه

روند کاهش�ی قیمت طال در روز پنج ش�نبه نیز تحت تأثیر امیدواری های به وجود آمده برای 
بهبود روابط امریکا و کره شمالی، عدم تغییر نرخ بهره اتحادیه اروپا ادامه یافت. در این روز هر 

اونس با افت قیمت 0/27 درصدی در 1321,99 دالر ایستاد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

پیش بینی آژانس بین المللی 
انرژی در زمینه افزایش 
تقاضا در 5 سال آینده

قدرت گرفتن دالر و 
انتشار خبر افزایش ذخایر 
انبارهای نفت امریکا در 

یک هفته گذشته

تشدید نگرانی ها در مورد برنامه های 
واشنگتن برای اعمال تعرفه بر واردات 

فوالد و آلومینیوم و احتمال بروز 
جنگ تجاری

گمانه زنی ها درخصوص 
چگونگی برطرف کردن مازاد 
عرضه جهانی نفت در آستانه 

نشست هیوستون

انتشار آمارهای قوی از 
بازار کار امریکا و نشست 
مشترک احتمالی ترامپ با 

رهبر کره شمالی 

رویداد
شاخص مدیران خرید بخش خدمات اتحادیه اروپا در ماه فوریه – واحد

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان روسیه در ماه فوریه – درصد
تغییرات تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سه ماهه چهارم 2017- درصد

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

نرخ بیکاری امریکا در ماه فوریه – درصد

زمان
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

جمعه

واقعی
65/2
2/2
0/6

2/14
1/2
4/1

پیش بینی
65/7
2/3
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2/27
0/8
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