
یکدیگ��ر،  کااله��ای  ب��رای  واردات  تعرف��ه  اعم��ال  و  چی��ن  و  امری��کا  بی��ن  تج��اری  رواب��ط  در  تن��ش 
س��ردرگمی س��رمایه گذاران در بازاره��ای جهان��ی را درپ��ی داش��ته اس��ت. ای��ن نوس��انات در بازاره��ای 
ب��ازار  ب��ر  س��هام آس��یایی و وال اس��تریت نم��ود بیش��تری داش��ت. نگران��ی از وق��وع جن��گ تج��اری 
را رق��م زد. قیم��ت ط��ای س��یاه  از 4 درص��دی  بی��ش  تأثی��ر گذاش��ت و ری��زش  نی��ز  نف��ت  جهان��ی 

جهان در هفته ای که گذشت...
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ب�ا ت�داوم تنش ه�ای تجاری می�ان چی�ن و امریکا و هم چنی�ن ریزش 
شاخص های س�هام در وال استریت در روز گذش�ته، اغلب شاخص های 
سهام در منطقه شرق آسیا نزول کردند. شاخص شانگهای با افت 0/84 
درصدی، ریزش�ی ترین شاخص این منطقه بود و گروه فناوری اطالعات 
نی�ز تحت تأثیر ریزش قیمت ش�رکت های این گ�روه در امریکا، یکی از 

ضعیف ترین عملکردها ر ا در میان گروه ها داشت.
نگرانی ه�ا از وقوع جنگ تجاری و هم چنین ریزش جهانی قیمت س�هام 
شرکت های فناوری اطالعات، بورس های اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار داد، 

به گونه ای که بیشتر شاخص های سهام در این قاره افت کردند که بیشترین 
ریزش به شاخص دکس در بورس فرانکفورت اختصاص داشت. افزایش 7 
درصدی قیمت سهام فیات کرایسلر و هم چنین سقوط 4 درصدی ارزش 

سهام ایرفرانس، از دیگر تحوالت مهم بازارهای سهام اروپایی بود.
پ�س از آن که بلومبرگ اعالم کرد که کاخ س�فید علی رغم اتهام زنی به 
ش�رکت آمازون، برنامه ای برای مقابله با این شرکت ندارد. گروه فناوری 
اطالعات پس از یک جلسه ریزش شدید، سبزپوش شده و شاخص های 

سهام در وال استریت نیز رشد کردند.
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اعم�ال تعرفه جدید 100 میلیارد دالری ب�رای واردات کاالهای چینی از 
س�وی ترامپ، نگرانی ه�ا در مورد وقوع جنگ تج�اری را افزایش داد و 
موجب ش�د ش�اخص های س�هام در منطقه ش�رق آس�یا کاهش یابند. 
شاخص نیکی در بورس توکیو با 0/36 درصد، ریزشی ترین شاخص بود. 
این درحالی است که ش�اخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ که روز 
گذشته معامالت آن متوقف بود، برخالف سایر شاخص های این منطقه، 
با رشد 1/1 درصدی مواجه شد که گروه فناوری اطالعات تأثیر به سزایی 

داشت.
افزایش مجدد نگرانی ها از وقوع جنگ تجاری بین امریکا و چین، بازارهای 
اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار داد، به گونه ای که تمامی شاخص های مطرح 
با نزول مواجه ش�دند. شاخص دکس در بورس فرانکفورت با 0/52 درصد 

افت، نزولی ترین شاخص بود. گروه منابع معدنی نیز با 1/6 درصد کاهش، 
ضعیف ترین عملکرد را در میان گروه ها داشت.

در وال اس�تریت نیز ش�اخص ها تحت تأثیر اعالم آمار اشتغال مربوط به 
م�اه مارس در ایاالت متحده و هم چنین افزایش تنش ها بین این کش�ور 
و چی�ن، ری�زش بیش از 2 درص�دی را تجربه کردند. ش�اخص داوجونز 
ب�ا 2/34 درصد کاه�ش، ضعیف ترین عملکرد را در میان ش�اخص های 
س�ه گانه داش�ت که نزول بیش از 3 درصدی قیمت س�هام دو ش�رکت 
بوئینگ و کاترپیالر، تأثیر زیادی در این افت داش�تند. اعالم ایجاد 103 
هزار ش�غل جدید در ماه مارس در امریکا، از دیگر اخبار مهم اقتصادی 
در این کشور بود. این درحالی است که پیش از این کارشناسان رقم 193 

هزار شغل را برای این ماه پیش بینی کرده بودند.
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به دنب�ال اق�دام تالفی جویانه دولت چین مبنی بر اعم�ال تعرفه واردات 
کاالهای امریکایی و افزایش جنگ تجاری بین دو کش�ور، ش�اخص های 
سهام در حوزه آسیا- اقیانوسیه، کاهش یافتند. شاخص نیکی در بورس 
توکی�و با 0/31 درصد افت، ضعیف ترین عملکرد را داش�ت. این درحالی 
است که معامالت سهام در برخی از کشورهای این منطقه نظیر استرالیا 

و هنگ کنگ به دلیل تعطیالت رسمی، متوقف بودند.
در اروپا نیز، معامالت سهام در بورس های مطرح به دلیل تعطیالت رسمی 

متوقف بودند.

از س�ه ماهه دوم س�ال 2018 می�الدی در  روز  معام�الت نخس�تین 
وال اس�تریت نی�ز با کاهش چش�م گیر ش�اخص ها همراه ب�ود. ادعای 
توئیتری دونالد ترامپ مبنی بر کالهبرداری ش�رکت آمازون از سیستم 
خدمات پس�تی ای�االت متحده، موجب ش�د گروه فن�اوری اطالعات 
هم چون اغلب روزهای هفته گذش�ته، ریزش�ی ترین گروه باشد که در 
میان شاخص ها، نزدک با سقوط 2/7 درصدی، نزولی ترین شاخص بود. 
دو شاخص داوجونز و S&P500 نیز به ترتیب با افت 1/9 و 2/2 درصدی 

همراه شدند.

اعم�ال تعرفه های واردات ب�رای کاالهای چینی از س�وی دولت امریکا 
و اق�دام متقاب�ل دولت چین درخص�وص ورود بی�ش از 106 نوع کاالی 
امریکایی، نگرانی بس�یاری از س�رمایه گذاران را در پی داشته و موجب 
نزول ش�اخص های سهام در این منطقه شده است. شاخص هنگ سنگ 
در بورس هنگ کنگ با افت 2/2 درصدی و ش�اخص KOSPI  در بورس 
کره جنوب�ی ب�ا کاه�ش 1/4 درص�دی، ضعیف ترین عملک�رد را به ثبت 
رساندند. گروه فناوری اطالعات نیز هم چون بسیاری از روزهای گذشته، 

عنوان ریزشی ترین گروه را از آن خود کرد.
اغل�ب بازارهای اروپایی نیز تحت تأثیر جنگ تجاری بین چین و امریکا 
و هم چنی�ن اعالم آمار اقتصادی از حوزه یورو افت کردند. در این میان، 
ش�اخص بورس کشورهای اس�پانیا و آلمان نسبت به س�ایر بورس های 

مطرح، افت بیش�تری داشتند. طبق آمار منتشر ش�ده، نرخ تورم یورو 
برای نخس�تین بار در چهارماهه گذشته رش�د کرده است که به اعتقاد 
تحلیل گران، ممکن اس�ت اعضای بانک مرکزی اروپا را برای تغییر نرخ 

بهره این اتحادیه قانع کند.
پ�س از آن که چین اعالم کرد وارد جنگ تجاری با امریکا نخواهد ش�د، 
ش�اخص های س�هام در وال اس�تریت علی رغم نزول در س�اعات اولیه، 
رشد کردند. ش�اخص نزدک با 1/46 درصد، رشدی ترین شاخص بود که 
افزایش 1/9 درصدی قیمت س�هام ش�رکت اپل، تأثیر به سزایی داشت. 
اع�الم افزایش تعداد ش�غل در م�اه مارس و هم چنین کاهش ش�اخص 
مدی�ران خری�د در بخش خدم�ات در این م�اه، از دیگ�ر تحوالت مهم 

اقتصادی در ایاالت متحده بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

3/50-23,9332/341/22امریکا )داوجونز(

6/51-2/280/65-6,915امریکا )نزدک(

0/392/010/19-7,172لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/641/830/91-3,408اروپا  )یورواستاک 50(

21,6530/030/921/95آسیا )نیکی 225(

معامالت سهام در کشورهای چین، هنگ کنگ و تایوان به دلیل تعطیالت 
رس�می متوقف بود. در عین حال، س�ایر ش�اخص های مطرح در منطقه 
ش�رق آس�یا به دلیل افزایش امیدواری ها درخص�وص عدم وقوع جنگ 
تجاری بین امریکا و چین رش�د کردند. بیشترین رشد به شاخص نیکی 

در بورس توکیو با 1/53 درصد اختصاص داشت.
امیدواری ه�ا از فروکش کردن جنگ تج�اری و هم چنین افزایش قیمت 
جهانی نفت و فلزات اساس�ی، موجب ش�د شاخص های س�هام در اروپا 
یکی از بهترین روزهای خود را در دو س�ال گذش�ته پشت س�ر گذارند، 
به گونه ای که ش�اخص های بورس در کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه، 

ایتالیا و اسپانیا با رشد بیش از 2 درصدی همراه شدند. در میان گروه ها 
نیز گروه های منابع معدنی و فناوری اطالعات، با رشد بیش از 3 درصدی 

پیشتاز بودند.
در امری�کا پ�س از آن که م�ارک زاکربرگ مالک فیس ب�وک، اعالم کرد 
رسوایی افش�ای اطالعات کاهش چندانی در تعداد کاربران این شرکت 
ایجاد نکرده اس�ت، گروه فناوری اطالعات با صعود قابل توجهی همراه 
شد و موجبات رشد بخش عمده ای از شاخص های سهام در وال استریت 
را فراه�م کرد. ش�اخص داوجونز با 0/99 درصد، س�رآمد ش�اخص های 

سه گانه بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/06-0/33-1/2280/34یورو به دالر

1/4070/510/411/25پوند به دالر

0/420/620/81-106/92دالر به ین

0/450/571/65-0/958دالر به فرانک سوئیس

2/19-0/35-0/42-0/765دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

6/43-2,0090/090/22آلومینیوم

2/54-0/18-1/12-3/04مس

2/21-0/68-2,3780/00سرب

2/59-13,2730/000/15نیکل

1/77-0/24-21,0500/72قلع

2/12-1/28-0/15-3,232روی

13/01-0/284/48-3,590/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

4/09-1/63-0/39-1,265,350آلومینیوم

2/6717/85-1/38-372,850مس

3/73-0/10-129,1500/10سرب

3/63-0/67-0/09-318,432نیکل

1/200/7420/59-2,050قلع

0/22-2/58-1/04-207,325روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,333/030/490/570/56طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,327/300/000/000/00نیویورک 

1/15-0/08-0/09-16/307نقره

4/18-1/67-912/500/27پالتینیوم

7/07-5/36-0/52-900/50پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR62/51/46-2/02-13/95 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

4/431/49-2/33-62/06نفت خام پایه امریکا

4/504/31-1/79-67/11برنت

2/325/23-0/38-42,020نفت خام توکیو

1/053/07-65/181/09نفت خام اوپک

2/74-1/17-2/7010/97گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 2/754/80-0/91-601گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

83/4-1/505/40

 )USD/t( 3/484/44-0/95-195/78نفت کوره

3/132/32-1/36-195/47بنزین

2/405/29-1/07-58,150نفت سفید

محصوالت کشاورزی

4/54-470/631/514/18گندم

0/190/232/34-388/13ذرت

1/75-0/76-1,036/510/32سویا

531/800/531/332/94کلزا

1/97-82/540/041/94پنبه

3/52-1/44-0/08-12/34شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 
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روند قیمت طال در هفته گذشته 
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ب�اال گرفتن مجدد تنش ها بین چین و امریکا و هم چنین اع�الم ضعیف تر از انتظار آمار تولید 
اشتغال در ایاالت متحده، افزایش 0/49 درصدی قیمت طال و تثبیت آن در 1,333/03 دالر را 

در پی داشت. در مجموع کل هفته نیز قیمت جهانی طال حدود 0/5 درصد رشد کرد.

به دنبال ریزش بازارهای س�هام و هم چنین کاهش ارزش دالر، بار دیگر تقاضا برای طال افزایش 
یاف�ت به گونه ای که هر اونس از این فلز در پایان معامالت با رش�د درخ�ور توجه 1/19 درصدی، 

1,341/29 دالر قیمت گذاری شد.

Mondayدوشنبه

خروج سرمایه گذاران چینی از بازار در آستانه تعطیالت رسمی در این کشور موجب شد قیمت 
طال با عقبگردی 0/64 درصدی به 1,332/74 دالر تنزل کند.

Tuesdayسه شنبه

س�ردرگمی س�رمایه گذاران و انتظار آنان برای اقدام احتمالی دولت چین در پاسخ به اعمال 
تعرفه واردات از سوی امریکا، باعث شد قیمت طال نوسانات زیادی را تجربه نکند؛ به گونه ای 
که در این روز، هر اونس فلز زرد تنها 0/03 درصد افزایش قیمت داشت و در 1,333/19 دالر 

به معامالت خود پایان داد.

Wednesdayچهارشنبه

اب�زار تمایل امریکا و چی�ن برای بهبود روابط تج�اری با یکدیگر و افزایش ریس�ک پذیری 
س�رمایه گذارن موجب ش�د طال در بازاره�ای جهانی با کاهش 0/5 درصدی روبه رو ش�ده و 

1,326/57 دالر قیمت گذاری شود.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اعالم پایبندی 93 درصدی 
روسیه به توافق این کشور با 
اوپک درخصوص کاهش تولید

اعالم کاهش 4/6 میلیون 
بشکه ای ذخایر نفتی 
امریکا در هفته اخیر

پیش بینی رشد ذخایر نفتی 
امریکا در یک هفته اخیر

افزایش تنش ها در پی اقدام 
متقابل چین مبنی بر اعمال 
تعرفه واردات برای کاالهای 

امریکایی اعمال تعرفه برای 100 
میلیارد دالر دیگر از 

کاالهای وارداتی چین، 
از سوی دولت ایاالت 

متحده و افزایش مجدد 
تنش ها بین پکن و 

واشنگتن

رویداد
شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی امریکا در ماه مارس– واحد

شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی انگلیس در ماه مارس– واحد
نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در ماه فوریه- درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
تغییر شاخص قیمت تولیدکنندگان اتحادیه اروپا در ماه فوریه– درصد

نرخ بیکاری اتحادیه امریکا در ماه مارس- درصد
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