
اجرایی شدن اعمال تعرفه از سوی دولت امریکا بر روی کاالهای وارداتی از چین و افزایش احتمال وقوع جنگ تجاری 
بین دو کشور و هم چنین رشد 0/25 درصدی نرخ بهره امریکا از سوی فدرال رزرو موجب شد شاخص های سهام 
در بازارهای جهانی یکی از ریزشی ترین عملکرد هفته ای را در دو سال گذشته پشت سرگذارند. افزایش چشم گیر 
در قیمت های جهانی نفت و طال و هم چنین کاهش بهای فلزات اساسی از دیگر تحوالت مهم بازارهای جهانی بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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در حالی که معامالت س�هام در منطقه ش�رق آسیا در شوک سقوط گروه 
فناوری اطالعات به ویژه سهام شرکت فیس بوک، در معامالت روز گذشته 
بورس نیویورک قرار داش�ت، ش�اخص های س�هام در ژاپن و اس�ترالیا با 
نزول و س�ایر ش�اخص های مطرح ب�ا صعود همراه ش�دند. در بورس های 
آسیایی، بسیاری از سرمایه گذاران نیز منتظر اعالم تصمیمات فدرال رزرو 

درخصوص افزایش نرخ بهره امریکا در روز چهارشنبه هستند.
پ�س از آن که اعالم آمار نه چندان مطلوب از صادرات آلمان و به تبع آن 
کاهش ارزش پوند و یورو نس�بت به دالر، ش�اخص های س�هام در اروپا 
صعود کردند. شاخص دکس در بورس فرانکفورت با 0/8 درصد، سرآمد 

شاخص ها بود. گروه خدمات مالی نیز با افزایش 1/4 درصدی، بیشترین 
افزایش را در بین گروه ها به ثبت رساند.

در بورس نیویورک، ش�اخص های سهام پس یک روز افت، با رشد نسبی 
همراه ش�دند. شاخص داوجونز با 0/47 درصد، رشدی ترین شاخص بود. 
گروه انرژی نیز بهترین عملکرد را در میان گروه ها داش�ت؛ این درحالی 
اس�ت که گروه فناوری اطالعات هم چون روز گذش�ته تحت تأثیر اخبار 
پیرامون شرکت فیس بوک درخصوص انتشار اطالعات کاربران، با ریزش 
هم�راه بود. هم چنین نشس�ت دو روزه فدرال رزرو آغاز ش�د که انتظار 

می رود طی آن نرخ بهره امریکا 0/25 درصد افزایش یابد.
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در پ�ی اجرای حکم اعمال تعرفه واردات 60 میلی�ارد دالری برای ورود 
کاالهای چینی به امریکا، ش�اخص های س�هام در منطقه ش�رق آس�یا 
با ریزش گس�ترده ای همراه ش�دند. بیش�ترین نزول ب�ا 4/5 درصد به 
شاخص نیکی در بورس توکیو اختصاص داشت. قیمت سهام شرکت های 
صادرات محور به دلیل افزایش ارزش ین در مقابل دالر، به باالترین سطح 

در 16 ماه گذشته، با نزول چشم گیری همراه شدند.
بازارهای س�هام اروپایی نیز تحت تأثیر تحوالت مربوط به روابط تجاری 
بین امریکا و چین و هم چنین س�قوط شاخص ها در آسیا و امریکا، افت 
کردن�د. ش�اخص دکس در ب�ورس فرانکف�ورت با 1/77 درص�د و گروه 

خودروس�ازی با 1/9درصد افت، به ترتی�ب ضعیف ترین عملکردها را در 
میان شاخص ها و گروه ها داشتند.

در وال اس�تریت نی�ز روند نزولی ش�اخص های س�هام به دلی�ل نگرانی 
درخص�وص وق�وع جن�گ تج�اری ادام�ه یاف�ت ت�ا ب�ورس نیویورک 
ریزش�ی ترین هفته خود از اوایل س�ال 2016 میالدی تاکنون را به ثبت 
رساند. شاخص نزدک با 2/4 درصد، ریزشی ترین شاخص بود. دو شاخص 
داوجونز و نزدک نیز افت بیش از 1/5 درصدی را تجربه کردند. دو گروه 
بانکداری و فناوری اطالعات نیز هم چون روزهای گذشته بیشترین افت 

را در بین گروه ها داشتند.
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در آس�تانه آغاز نشس�ت فدرال رزرو امریکا، معامالت سهام در بازارهای 
آس�یایی با صعود برخی از شاخص ها نظیر هنگ کنگ و شانگهای و نزول 
برخ�ی دیگر هم چون نیکی ژاپن همراه ب�ود. افزایش ارزش ین در مقابل 
دالر و هم چنین رس�وایی های سیاسی در ژاپن از جمله فروش زمین های 
دولتی از سوی نخست وزیر، از مهم ترین عوامل ریزش شاخص بورس این 

کشور به شمار می روند.
نگرانی ه�ا از احتمال وق�وع جنگ تج�اری و هم چنین اع�الم اطالعات 
نامطلوب از عملکرد ش�رکت ها موجب ش�د شاخص های س�هام در اروپا 
ب�ا کاهش همراه ش�وند. ش�اخص FTSE در بورس لندن ب�ا کاهش 1/7 
درصدی، ریزشی ترین شاخص اروپایی بود که کاهش 46 درصدی شرکت 

میکروفوکوس، یکی از مهم ترین عوامل این نزول بود. افزایش ارزش یورو 
و پوند در مقابل دالر، از دیگر تحوالت مهم بازارهای اروپایی بود.

در وال اس�تریت، پ�س از اع�الم خب�ر نگه�داری غیرقانون�ی اطالعات 
ش�خصی 50 میلیون نفر از کاربران توس�ط شرکت کمبریج آنالیتیکا، که 
در جریان انتخابات س�ال 2016 می�الدی از طریق فیس بوک برای ترامپ 
تبلیغات می کرده اس�ت، موجب ش�د قیمت س�هام شرکت فیس بوک با 
ریزش 6/8 درصدی مواجه ش�ود. این رسوایی هم چنین باعث شد گروه 
فن�اوری اطالعات یکی از ضعیف ترین عملکردها را در این روز داش�ته و 
شاخص های سه گانه سهام در بورس نیویورک نیز افت بیش از یک درصدی 

را تجربه کنند.

در حالی که بازارهای سهام در منطقه شرق آسیا معامالت خود را با صعود 
آغ�از کرده بودند، خبرهای منتشرش�ده از نشس�ت ف�درال رزرو امریکا 
موجب شد شاخص های س�هام در پایان معامالت در اعدادی کمتر از روز 
قبل بسته شوند. شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با 0/43 درصد 
افت، ضعیف ترین عملکرد را در بین شاخص ها داشت. این در حالی است 

که معامالت بورس توکیو به دلیل تعطیالت در این کشور متوقف بود.
در اروپ�ا اگرچ�ه بازارهای س�هام تحت تأثیر اخبار رس�یده از امریکا با 
کاهش همراه ش�دند، اما صعود قیمت س�هام در گروه های منابع معدنی 
و نفت و گاز به دلیل افزایش قیمت های جهانی فلزات اساس�ی و نفت، از 
ریزش گسترده شاخص ها جلوگیری کردند. شاخص IBEX در اسپانیا با 
0/52 درصد کاهش، بیشترین  افت را به نام خود ثبت کرد. افزایش ارزش 

پوند و یورو در مقابل دالر نیز از دیگر تحوالت مهم بازارهای اروپایی بود.
مطاب�ق انتظ�ارات، فدرال رزرو در پایان نشس�ت خود ب�ا افزایش 0/25 
درصدی نرخ بهره و رسیدن آن به 1/75 درصد موافقت کرد. این موضوع 
از یک سو باعث افزایش قیمت اوراق قرضه دولتی و سهام گروه بانکی و 
از سوی دیگر موجب کاهش شاخص های سهام در بورس نیویورک شد. 
بیشترین افت در میان شاخص های سه گانه از آن شاخص نزدک با 0/26 
درصد بود. انتش�ار نمودار دات پالت، موجب کاهش تأثیر این خبر ش�د 
که نشان می دهد هشت عضو از 15 عضو فدرال رزرو معتقدند افزایش 3 
 مرتبه یا کمتر از آن برای نرخ بهره، در س�ال 2018 میالدی برای اقتصاد 
امریکا کافی است. این در حالی است که پیش از این کارشناسان افزایش 

4 مرتبه ای نرخ بهره را در سال 2108 میالدی پیش بینی کرده بودند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

8/46-5/67-1/77-23,533امریکا )داوجونز(

5/78-6/54-2/43-6,993امریکا )نزدک(

5/04-3/38-0/44-6,922لندن )اف.تی.اس.ای 100(

4/77-4/05-1/50-3,298اروپا  )یورواستاک 50(

7/11-5/06-4/06-20,579آسیا )نیکی 225(

واکنش بازارهای س�هام در شرق آسیا نسبت به افزایش نرخ بهره امریکا و 
اخبار پیرامون آن متفاوت بود، به گونه ای که شاخص ها در برخی از کشورها 
هم چ�ون ژاپ�ن و کره جنوبی افزایش و در برخ�ی نظیر چین و هنگ کنگ 
کاهش داشتند. افزایش قیمت سهام گروه انرژی به دلیل صعود قیمت جهانی 
نف�ت و هم چنین کاه�ش ارزش دالر در مقابل ارزهای منطق�ه ای، از دیگر 

تحوالت مهم این منطقه بود.
اگر چه بانک مرکزی انگلیس، تصمیم گرفت نرخ بهره این کش�ور را ثابت 
نگه دارد، اما رأی مثبت دو تن از سیاست گذاران پولی این کشور به افزایش 
این نرخ، زنگ خطر را برای رش�د احتمالی آن در ماه های آینده به صدا در 
آورد. این موضوع باعث ش�د ارزش پوند در مقابل دالر به باالترین س�طح 

در هفت هفته اخیر صعود کرده و ش�اخص های س�هام در قاره اروپا ریزش 
کنند. شاخص دکس در بورس فرانکفورت با 1/7 درصد افت و گروه فناوری 

اطالعات با 2/27 درصد نزول، به ترتیب ضعیف ترین شاخص و گروه بودند.
با امضاء ترامپ و اجرایی شدن حکم اعمال تعرفه واردات 60 میلیارد دالری 
علیه کاالهای چین و افزایش مجدد نگرانی ها از بروز جنگ تجاری بین دو 
کشور، شاخص های سه گانه سهام در بورس نیویورک سقوط کردند. شاخص 
داوجونز با ثبت ری�زش 2/93 درصدی، بدترین عملکرد خود در یک ماه و 
نیم گذش�ته را به ثبت رساند که سقوط 5/2 درصدی قیمت سهام شرکت 
بوئینگ، بیش�ترین نقش را داش�ت. ش�اخص های ن�زدک و S&P500 نیز 

به ترتیب ریزش 2/43 و 2/52 درصدی را تجربه کردند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/2350/410/520/55یورو به دالر

1/4130/271/381/19پوند به دالر

2/21-1/21-0/51-104/72دالر به ین

0/530/98-0/21-0/947دالر به فرانک سوئیس

1/82-0/25-0/7690/07دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

4/09-1/65-1/18-2/051آلومینیوم

6/62-3/51-0/91-2/98مس

9/50-1/86-1/03-2/340سرب

7/04-4/92-1/86-12/902نیکل

3/82-1/07-0/36-20/775قلع

8/89-1/32-3/2170/44روی

15/67-9/81-5/45-3/467شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

2/70-2/51-0/31-1,279,025آلومینیوم

5/24-0/750/05-319,500مس

0/2113/49-0/17-130,650سرب

3/31-325,8360/010/14نیکل

1,94010/2317/222/65قلع

0/052/3744/08-211,250روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,347/331/382/521/02طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,355/701/693/311/72نیویورک 

0/83-16/520/981/35نقره

5/26-947/000/000/42پالتینیوم

7/97-1/81-0/36-977پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR62/93-5/18-7/56-18/58 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

65/882/465/683/07نفت خام پایه امریکا

70/452/236/404/37برنت

1/224/530/12-42,020نفت خام توکیو

66/191/225/504/93نفت خام اوپک

1/82-3/61-0/99-2/591گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 6120/705/341/92گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( 201/841/315/581/64نفت کوره

203/361/194/5111/33بنزین

0/722/952/01-57,890نفت سفید

محصوالت کشاورزی

1/060/16-460,250/99گندم

1/442/37-377,250/33ذرت

0/58-2/02-0/15-1,028,25سویا

0/480/70-520,600/29کلزا

1/230/16-0/39-81,83پنبه

7/98-0/63-1/57-12,57شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

 مبارک
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سا
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

66/05

69/47
68/91

70/45

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

67/42

اجرایی ش�دن اعمال تعرفه بر واردات کاالهای چین�ی به امریکا و افزایش وقوع جنگ تجاری 
بین دو کش�ور باعث شد تقاضا برای طال به عنوان یک دارایی امن، 1/38 درصد افزایش یافته 
و قیمت فلز زرد به باالترین رقم دو هفته گذش�ته صعود کند. در مجموع هفته نیز طال با رش�د 

حدود 2/5 درصدی همراه شد.

با تداوم تنش ها درخصوص بروز جنگ تجاری بین چین و امریکا، قیمت طال در بازارهای جهانی با 
افزایش نه چندان قابل توجه 0/2 درصدی مواجه شد و به قیمت 1,316/85 دالر رسید.

Mondayدوشنبه

با ش�روع نشس�ت فدرال رزرو، انتظارات درخصوص رش�د بهره امریکا افزایش یافته است. این 
موضوع فش�ار بر قیمت جهانی طال را در پی داش�ت به گونه ای که هر اونس با عقبگردی 0/42 

درصدی در 1,311/31 بسته شد.

Tuesdayسه شنبه

با پایان نشست فدرال رزرو و بروز نشانه هایی مبنی بر کاهش تعداد دفعات افزایش نرخ بهره 
از 4 ب�ه 3  مرتبه در س�ال 2018 می�الدی، قیمت طال با صعود 1/6درصدی مواجه ش�ده و به 

قیمت 1,332/24 دالر برسد.

Wednesdayچهارشنبه

ب�ا صعود قیم�ت طال در بازاره�ای بین المللی، بس�یاری از س�رمایه گذاران در اقدام به اخذ 
موقعیت فروش در بازار نمودند و این موضوع کاهش 0/24 درصدی قیمت این فلز ارزش�مند 

را در پی داشت.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

تضعیف دالر، تنش ها 
در خاورمیانه و 

نگرانی ها درخصوص 
تویلد نفت ونزوئال

اخذ موقعیت فروش از 
سوی سرمایه گذاران برای 

شناسایی سود

اعالم کاهش 2/6 
میلیون بشکه ای ذخایر 
امریکا در یک هفته اخیر

اعالم افزایش سکوهای 
نفتی امریکا

برنامه های عربستان 
برای تمدید توافق 

کاهش تولید انتخاب 
جان بولتون به عنوان 
مشاور امنیت ملی 
ترامپ و احتمال 

افزایش خروج امریکا 
از برجام 

رویداد
تراز تجاری اتحادیه اروپا ماه ژانویه– میلیارد دالر

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان انگلیس در ماه فوریه– درصد
نرخ بهره امریکا– درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته گذشته- میلیون بشکه
تغییرات شاخص قیمت مسکن امریکا در ماه ژانویه– درصد

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان کانادا در ماه فوریه– درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
19/9
0/4

1/75
-2/62

0/8
0/6

پیش بینی
22/6
0/5

1/75
2/6
0/4
0/5

قبلی
25/4
-0/5
1/5

5/02
0/4
0/7

تقویم اقتصادی )28 اسفندماه 96 تا 5 فروردین ماه 97 - 19 تا 25 مارس 2018(


