
در حالی ک��ه کش��مکش های اقتصادی بین امری��کا و چین، س��رمایه گذاران را درخصوص وق��وع جنگ تجاری 
بین دو کش��ور نگران کرده اس��ت، نزدیک ش��دن به نشس��ت فدرال رزرو و احتمال افزایش نرخ بهره امریکا 
در این نشس��ت و هم چنین افزایش تنش ها بعد از برکناری وزیر خارجه این کش��ور باعث ش��ده نگرانی ها دو 
چندان ش��ود. کاهش قیمت طال و افت ش��اخص س��هام از مهم ترین تحوالت این هفته در بازارهای جهانی بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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معامالت سهام در منطقه شرق آسیا، با صعود اغلب شاخص های مطرح 
همراه ش�د.در این جلس�ه معامالتی که با انتظار س�رمایه گذاران برای 
انتش�ار آمار تورم ایاالت متح�ده همراه بود، ش�اخص نیکی در بورس 
توکی�و ب�ا 0/66 درصد، بهتری�ن عملکرد را به نام خ�ود ثبت کرد. این 
درحالی اس�ت که گ�روه فوالد، هم چن�ان تحت تأثیر اخب�ار مربوط به 

اعمال تعرفه واردات از سوی امریکا با کاهش قابل توجهی همراه بود.
در اروپا، شاخص های سهام تحت تأثیر خبرهای رسیده از ایاالت متحده 
و تضعی�ف دالر در مقابل پوند و یورو، کاهش یافتند. ش�اخص دکس در 
بورس فرانکفورت با 1/59 درصد، نزولی ترین شاخص بود. گروه ارتباطات 

نیز با 1/6 درصد افت، ضعیف ترین عملکرد را در میان گروه ها داشت.
انتش�ار خبر برکناری رکس تیلرس�ون وزیر خارج�ه امریکا و انتصاب 
احتمال�ی رییس س�ازمان س�یا به ج�ای وی، نگرانی های سیاس�ی را 
افزایش داده و موجبات کاهش ش�اخص های سهام در بورس نیویورک 
را فراهم آورده است. ش�اخص نزدک با 1/02 درصد، بیشترین نزول را 
در میان ش�اخص ها داشت و گروه های خدمات مالی و فناوری اطالعات 
بیشترین نقش را در کاهش شاخص های سه گانه ایفا کردند. اعالم تورم 
2/0 درص�دی برای ماه فوری�ه نیز از دیگر تحوالت مه�م اقتصادی در 

امریکا بود.
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بازارهای سهام در شرق آسیا، تحت تأثیر تداوم کشمکش های اقتصادی و 
تجاری بین چین و امریکا بودند، به گونه ای که اغلب شاخص ها در اعدادی 
کمتر از روز قبل بس�ته شدند. شاخص بورس ش�انگهای با 0/63 درصد، 
نزولی ترین شاخص بود که گروه فناوری اطالعات بیشترین نقش را داشت. 
این درحالی اس�ت که در کره جنوبی و اس�ترالیا، شاخص ها با رشد همراه 

شدند.
پس از اعالم تورم فراتر از انتظار 1/1 درصدی در اتحادیه اروپا در ماه فوریه 
و به تبع آن کاهش ارزش یورو در مقابل دالر، ش�اخص های سهام افزایش 

یافتند. ش�اخص IBEX در ب�ورس مادرید با 0/79 درصد، رش�دی ترین 
شاخص بود. گروه نفت و گاز نیز متأثر از افزایش قیمت جهانی نفت با 1/46 

درصد صعود، بهترین عملکرد را در بین گروه ها داشت.
در امری�کا نیز انتش�ار آمارهای مثبت اقتصادی، ریس�ک های سیاس�ی 
و اقتص�ادی موجود را تحت الش�عاع ق�رار داده و موجبات صعود نس�بی 
شاخص های س�هام را فراهم س�اخت. داوجونز با 0/29 درصد، بیشترین 
رش�د را در بین ش�اخص های سه گانه داش�ت و گروه انرژی نیز با حدود 1 

درصد صعود، سرآمد گروه ها بود.
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به دنب�ال اع�الم آمار بیکاری در امریکا و رش�د ش�اخص های س�هام در 
وال اس�تریت در روز جمعه، بازارهای س�هام در منطقه شرق آسیا صعود 
کردند، به گونه ای که شاخص ها در هنگ کنگ، ژاپن و کره جنوبی افزایش 
بیش از 1 درصدی را تجربه کردند. هم چنین توییت ترامپ مبنی بر احتمال 
معافیت کشور استرالیا از تعرفه اعمال شده برای ورود فوالد و آلومینیوم به 

امریکا، موجب شد گروه فوالد با رشد قابل توجهی همراه شود.
آم�ار اش�تغال امری�کا در ماه فوری�ه، موجب�ات صعود هرچه بیش�تر 
شاخص های سهام در اروپا را نیز فراهم ساخت. شاخص دکس در بورس 
فرانکفورت با 0/58 درصد رشدی ترین شاخص و گروه تأمین برق و آب، 

صعودی تری�ن گروه بودند. درمقاب�ل، گروه های مناب�ع معدنی و فلزات 
اساسی به دلیل کاهش قیمت های جهانی، یکی از ضعیف ترین عملکردها 

را به نام خود ثبت کردند.
در حالی که نگرانی از بروز جنگ تجاری، بار دیگر در میان سرمایه گذاران 
افزایش یافته اس�ت، معام�الت اوراق به�ادار بورس نیوی�ورک با نزول 
ش�اخص های داوجون�ز و S&P500 هم�راه بود. ش�رکت هایی هم چون 
بوئینگ، کاترپیالر و یونایتدتکنولوژی بیش�ترین نقش را در این کاهش 
ایفا کردند، اما در این بین شاخص نزدک به لطف رشد قیمتی شرکت های 

اپل و آمازون صعود 0/36 درصدی را تجربه کرد.

انتش�ار خبر برکناری وزیر خارجه امریکا، موجب شد بازارهای سهام در 
منطقه ش�رق آس�یا بدون توجه به اعالم آمار فرات�ر از انتظار از اقتصاد 
چین، روزی سراس�ر نزولی را پشت سر گذارند. شاخص نیکی در بورس 
توکی�و با 0/87 درصد، بیش�ترین ن�زول را در بین ش�اخص های مطرح 
داش�ت. گروه های بانکداری و فناوری اطالعات نیز ضعیف ترین عملکرد 

را در بین گروه ها به نام خود ثبت کردند.
بازارهای س�هام اروپایی نیز از ریسک های سیاس�ی و اقتصادی امریکا 
تأثیر پذیرفتند، به گونه ای که اغلب ش�اخص ها در اع�دادی پایین تر از 
روز قبل بسته ش�دند. در این بین، شاخص دکس در بورس فرانکفورت 

برخالف س�ایر بازارهای اروپایی، به لطف صعود 11 درصدی قیمت سهام 
ش�رکت آدیداس، با صعود به کار خود پای�ان داد. اظهارات ماریو دراگی 
ریی�س بانک مرکزی اروپا، مبنی بر عدم تغییر در نرخ بهره این اتحادیه 

علی رغم آمار اقتصادی مطلوب، از دیگر تحوالت مهم اقتصادی بود.
پس از آن که ترامپ خواستار اعمال تعرفه 60 میلیارد دالری برای ورود 
کاالهای چینی به ایاالت متحده ش�د، نگرانی ه�ا از وقوع جنگ تجاری 
بار دیگر افزایش یافت و ش�اخص های س�هام در بورس نیویورک سقوط 
کردند. ش�اخص داوجونز با 1 درصد، کاهشی ترین شاخص بود که ریزش 

2/5 درصدی قیمت سهام شرکت بوئینگ، تأثیر به سزایی داشت.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

1/07-1/54-24,9470/29امریکا )داوجونز(

1/043/42-7,4820/00امریکا )نزدک(

1/15-0/84-7,1640/34لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,4370/680/490/87اروپا  )یورواستاک 50(

2/17-0/620/99-21,669آسیا )نیکی 225(

در حالی که س�رمایه گذاران در ش�رق آس�یا هم چنان نگران وقوع یک 
جنگ تجاری بین چین و امریکا هس�تند، معامالت بازارهای س�هام در 
این منطقه با صعود شاخص ها در برخی کشورها، نظیر ژاپن و هنگ کنگ 
و نزول ش�اخص ها در برخی دیگر هم چون کره جنوبی و شانگهای همراه 
ب�ود. اف�ت ارزش اوراق قرضه و هم چنین تضعی�ف ارزش دالر در مقابل 

بسیاری از ارزهای منطقه ای، از دیگر تحوالت اقتصادی بود.
در معام�الت س�هام در بورس های اروپایی، اغلب ش�اخص ها با توجه به 
انتش�ار آمار سودآوری برخی از شرکت ها صعود کردند. بیشترین رشد، 
هم چ�ون چند روز گذش�ته به ش�اخص دکس در ب�ورس فرانکفورت با 

0/88 درصد، اختصاص داش�ت. افزایش بی�ش از 2 درصدی ارزش بازار 
ش�رکت هایی نظیر فولکس واگن، آدیداس و لوف�ت هانزا در این صعود 

تأثیر قابل توجهی داشتند.
در وال اس�تریت، معام�الت اوراق به�ادار تحت تأثی�ر تصمیمات ترامپ 
درخص�وص محدودی�ت واردات از چین و احتمال وق�وع جنگ تجاری 
 S&P500بین دو کش�ور ق�رار گرفت، به گونه ای که دو ش�اخص نزدک و
، به ترتیب با افت 0/2 و 0/08 درصدی همراه شدند، اما شاخص داوجونز 
به لطف صعود قیمتی ش�رکت های مک دونالد و یونایتد هلث، رشد 0/47 

درصدی را تجربه کرد.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/95-0/14-0/13-1/229یورو به دالر

0/75-0/050/59-1/392پوند به دالر

0/19-0/75-0/34-105/97دالر به ین

0/9510/120/052/43دالر به فرانک سوئیس

2/60-1/80-1/15-0/771دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

5/57-1/00-2,0850/00آلومینیوم

4/47-0/64-0/48-3/09مس

7/69-2,4140/003/37سرب

2/12-13,5760/002/74نیکل

3/45-2/53-0/12-21,000قلع

8/81-3,2600/770/93روی

6/49-3/510/13-3,844شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/243/09-1,311,9001/26آلومینیوم

4/29-0/191/41-319,325مس

2/048/14-0/15-130,925سرب

3/92-1/66-0/01-325,386نیکل

14/87-0/606/75-1,660قلع

0/690/5533/69-206,350روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

2/39-0/73-0/14-1,314/24طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1/42-0/88-90/04-1,312/30نیویورک 

2/27-1/90-0/71-16/279نقره

5/94-2/24-1/18-943/00پالتینیوم

3/73-0/12-9950/81پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR68/08-1/22-0/47-11/06 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

62/341/880/480/71نفت خام پایه امریکا

66/211/671/100/82برنت

1/08-40,2000/321/46نفت خام توکیو

62/240/440/470/24نفت خام اوپک

1/612/75-2/6880/26گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 5811/000/960/48گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

79/1--4/20-6/00

 )USD/t( 0/82-191/181/001/34نفت کوره

194/591/102/1811/18بنزین

56,2300/922/781/37نفت سفید

محصوالت کشاورزی

4/692/39-2/25-468/00گندم

0/074/24-1/03-382/75ذرت

1,047/750/671/802/59سویا

523/100/212/673/52کلزا

1/986/89-0/81-82/85پنبه

5/31-1/48-0/71-12/65شکر

  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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با نزدیک ش�دن به زمان برگزاری جلس�ه فدرال رزرو، روند صعودی ارزش دالر و سیر نزولی 
قیم�ت طال برای س�ومین روز متوالی ادامه یاف�ت. در این روز هر اونس فل�ز زرد در بازارهای 
جهانی، با افت 0/14 درصدی در 1,314/24دالر بس�ته ش�د ک�ه پایین ترین قیمت در یک ماهه 

گذشته به شمار می رود.

به دنبال انتشار آمار اشتغال در امریکا و تأثیر آن بر سایر بازارها از جمله تقویت ارزش دالر، قیمت 
طال در بازارهای جهانی با کاهش نه چندان محسوس 0/6 درصدی مواجه شد و به 1,323/1 دالر 

در هر اونس رسید.

Mondayدوشنبه

اعالم برکناری ناگهانی رکس تیلرسون، وزیر خارجه امریکا و افزایش ریسک های سیاسی ناشی 
از آن، موجب شد تقاضای سرمایه گذاران برای دارایی های امن هم چون طال افزایش باید. در پایان 

معامالت این روز هر اونس با رشد قیمتی 0/26 درصدی مواجه شد و در 1,326/51دالر ایستاد.

Tuesdayسه شنبه

پیش بینی تحلیلگران از اقتصاد امریکا و احتمال افزایش نرخ بهره این کش�ور در نشس�ت 
هفت�ه آینده ف�درال رزرو موجب بهبود ارزش دالر در مقابل با س�ایر ارزه�ای معتبر و افت 
قیم�ت طال ش�د. در پایان معامالت ای�ن روز هر اونس با عقبگ�ردی 0/13 درصدی در قیمت 

1,324/85 دالر تثبیت شد.

Wednesdayچهارشنبه

علی رغم افزایش تنش های سیاسی بین روسیه و انگلیس و افزایش تقاضا برای طال، قیمت این 
فلز ارزش�مند در بازارهای جهانی تحت تأثیر انتظارات درخصوص افزایش نرخ بهره امریکا در 

هفته آینده، 0/66 درصد کاهش یافت و در ایستگاه 1,316/1 دالر متوقف شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

تداوم نگرانی ها در 
خصوص مازاد عرضه 
نفت از سوی امریکا

پیش بینی آژانس 
بین المللی انرژی مبنی بر 
افزایش تقاضای جهانی 

در ماه های آینده و کاهش 
تولید نفت ونزوئال

افزایش تنش های 
سیاسی در پی برکناری 

رکس تیلرسون

نگرانی ها درخصوص افزایش 
حفاری های نفتی در امریکا

خوش بینی سرمایه گذاران 
به بازار نفت با سفر ولیعهد 

عربستان به امریکا

رویداد
تراز بودجه فدرال امریکا در در ماه فوریه– میلیارد ریال

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان امریکا در ماه فوریه– درصد
تغییرات شاخص قیمت تولیدکنندگان امریکا در ماه فوریه– درصد

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

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان اتحادیه اروپا در ماه فوریه– درصد

زمان
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
-215
0/2
0/2

5/02
0/0
0/2

پیش بینی
-216
0/2
0/1

2/02
-0/1
0/2

قبلی
94
0/5
0/5
2/4
-0/1
-0/9

تقویم اقتصادی )21 تا 27 اسفندماه 96 - 12 تا 18 مارس 2018(


