
در حالی که پس از فروکش کردن نسبی جنگ تجاری بین چین و امریکا بازارهای جهانی در روزهای ابتدایی 
هفته با ثبات نسبی همراه شده بودند، افزایش تنش ها بین مسکو و واشنگتن و تهدید امریکا مبنی بر حمله به 
سوریه بار دیگر تنش را افزایش داد و باعث التهاب در بازارهای جهانی شد. نوسانات شدید در شاخص های 
س��هام و قیمت طال و افزایش بیش از هش��ت درصدی بهای نفت از بارزترین اثر ناآرامی ها در این هفته بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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در پی سخنان رییس جمهور چین در نشست بوآیو آسیا، مبنی بر تمایل این 
کشور برای کاهش تعرفه واردات برخی از کاالها نظیر خودرو، شاخص های 
س�هام در منطقه آسیا- اقیانوس�یه صعود کردند که شاخص های بورس 
ش�انگهای و هنگ کنگ با افزایش 1/6 درصدی، رش�دی ترین شاخص ها 
بودند. ادامه تقویت دالر در مقابل ین نیز از دیگر اخبار مهم بازارهای این 
منطق�ه بود. ابراز تمایل مقامات چینی برای کاهش تنش تجاری با ایاالت 
متحده بر بازارهای اروپایی نیز تأثیرگذار بود، به گونه ای که ش�اخص های 
سهام در این قاره صعود کردند. شاخص دکس در بورس فرانکفورت با 1/1 

درصد، صعودی ترین شاخص بود. در بین گروه ها نیز منابع معدنی با 2/7 
درصد افزایش، پیشتاز بود.

احتمال کاهش تنش ها بین پکن و واشنگتن، موجبات صعود شاخص های 
س�هام در وال اس�تریت را نی�ز فراهم کرد. ش�اخص نزدک با رش�د 2/7 
درصدی، سرآمد سایر شاخص ها بود. S&P500 و داوجونز نیز رشد بیش 
از 1 درصدی را به ثبت رس�اندند. افزایش بیش از 3 درصدی شاخص گروه 
انرژی به دلیل رش�د قابل توجه قیمت جهانی نفت، از دیگر تحوالت مهم 

بورس نیویورک بود.
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با کاه�ش تنش ه�ای سیاس�ی و نظامی در منطق�ه خاورمیان�ه، اغلب 
ش�اخص های س�هام در شرق آسیا رش�د کردند که بیش�ترین رشد به 
شاخص نیکی در بورس توکیو با 0/55 درصد اختصاص داشت. درمقابل، 
اع�ام کاه�ش ارزش ص�ادرات و افزای�ش ارزش واردات چی�ن در ماه 
مارس، موجب ش�د شاخص هاب بورس ش�انگهای و هنگ کنگ کاهش 
یابند. تقوی�ت ارزش دالر در مقابل ارزهای این منطقه از دیگر تحوالت 

بازارهای سهام بود.
معام�ات س�هام در ق�اره اروپا نی�ز به دلیل کاهش تنش های سیاس�ی 
و تج�اری در جه�ان و هم چنین اع�ام فراتر از انتظ�ار عملکرد برخی 

از ش�رکت ها در س�ه ماهه نخس�ت س�ال جاری میادی، با رشد نسبی 
ش�اخص های مطرح همراه بود. ش�اخص دکس در ب�ورس فرانکفورت با 
0/22 درصد، بیشترین رشد را داشت. این درحالی است که میزان رشد 
شاخص ها در ساعات اولیه معامات بیشتر بود، اما با نزدیک تر شدن به 

ساعات پایانی افت کردند.
ش�اخص های س�هام در بورس نیویورک، به دلیل اعام ضعیف تر از انتظار 
عملک�رد برخی بانک ه�ای مه�م در ایاالت متحده افت کردند. ش�اخص 
داوجونز با 0/5 درصد کاهش، ریزشی ترین شاخص بود که افت بیش از 3 
درصدی ارزش سهام بانک جی  پی  مورگان، بیشترین تأثیر را در آن داشت. 
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با فروکش کردن مجدد تنش ها بین امریکا و چین، ش�اخص های س�هام 
در بازارهای منطقه ش�رق آس�یا صعود کردند. ش�اخص هنگ سنگ در 
بورس هنگ کنگ با رش�د 1/29درصدی، بهترین عملکرد را داش�ت که 
دو گروه فناوری اطاعات و خدمات مالی، بیش�ترین تأثیر را در افزایش 
این ش�اخص ایفا کردند. افزای�ش ارزش دالر در مقابل ین ژاپن از دیگر 

تحوالت مهم بازارهای آسیایی بود.
معامات سهام در اروپا نیز با رشد نسبی شاخص های مطرح همراه بود. 
شاخص IBEX در بورس مادرید با 0/62 درصد و گروه فناوری اطاعات 
با 0/67 درصد، به ترتیب بهترین عملکرد را در بین ش�اخص ها و گروه ها 

به نام خود ثبت کردند. هم چنین خبر تغییرات در مدیریت دویچه بانک 
آلمان، باعث ش�د قیمت س�هام این بانک با افزایش 1/2 درصدی همراه 
شود و یکی از بیشترین صعودها را در میان سهام  اروپایی داشته باشد.

در وال اس�تریت نیز، درحالی که ش�اخص های س�هام تحت تأثیر کاهش 
تنش ها بین واش�نگتن و پکن روزی صعودی را طی می کردند، انتش�ار 
خبر حمله پلیس فدرال به دفتر وکیل شخصی ترامپ در ساعات پایانی 
معامات، این صعود را تحت الشعاع قرار داد. با این حال هر سه شاخص 
با رش�د همراه ش�دند که در میان آن ها نزدک ب�ا 0/51 درصد افزایش، 

بهترین عملکرد را داشت.

درحال�ی ک�ه س�اعات اولیه معامات س�هام در بازارهای ش�رق آس�یا 
تحت تأثی�ر خوش بینی ها در مورد کاهش تنش ه�ا بین امریکا و چین با 
صعود ش�اخص ها همراه ش�ده بود، انتش�ار خبرهای مربوط به افزایش 
احتمال وقوع جنگ در منطقه خاورمیانه، موجب ش�د این شاخص ها در 
ساعات پایانی کاهش یابند. این کاهش به حدی بود که به غیر از شاخص 
بورس های ش�انگهای و هنگ کنگ، س�ایر بورس های مطرح در اعدادی 

کمتر از روز قبل بسته شدند.
در اروپا نیز علی رغم اعام عملکرد مثبت برخی از شرکت ها برای سه ماهه 
نخست سال جاری میادی، شاخص های سهام به دلیل افزایش تنش ها در 

سوریه نزول کردند. در بازارهای مطرح، بیشترین افت به شاخص دکس در 
بورس فرانکفورت با 0/83 درصد، اختصاص داشت. گروه های پتروشیمی و 
خدمات مالی نیز بیشترین کاهش ارزش را در میان گروه ها تجربه کردند.

در وال استریت نیز شاخص های سهام به دلیل افزایش تنش بین واشنگتن 
و مس�کو و احتمال حمله امریکا به سوریه، افت کردند. شاخص داوجونز 
با 0/9درصد نزول، ضعیف ترین عملکرد را در میان ش�اخص های سه گانه 
داش�ت و گروه بانکداری نیز بیش�ترین کاه�ش را در بین گروه ها به ثبت 
رس�اند. افزایش تقاضا برای دارایی های امن هم چون طا و اوراق قرضه و 

هم چنین رشد قیمت نفت، از دیگر تحوالت مهم بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

1/61-0/501/79-24,360امریکا )داوجونز(

5/20-0/472/77-7,107امریکا )نزدک(

7,2650/091/131/85لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,4480/121/171/68اروپا  )یورواستاک 50(

21,7790/550/980/01آسیا )نیکی 225(

ب�ا افزایش نگرانی ها ازحمله امریکا به س�وریه و ب�اال گرفتن تنش 
بین ایاالت متحده و روس�یه، بازارهای س�هام در منطقه شرق آسیا 
معام�ات خود را ب�ا نزول قابل توجه ش�اخص ها به پای�ان بردند که 
شاخص بورس ش�انگهای با 0/87 درصد، ریزشی ترین شاخص بود.
عقب نش�ینی نسبی مقامات امریکایی از تصمیم خود برای حمله به 
س�وریه، موجب شد شاخص های سهام در اروپا صعود کرده و نزول 
روز گذش�ته خود را جبران نمایند. شاخص میب در بورس ایتالیا با 
1/27 درصد، رش�دی ترین ش�اخص و گروه فناوری اطاعات با 1/4 

درصد، صعودی ترین گروه بودند.

با کاهش یافتن احتمال حمله امریکا به س�وریه، شاخص های سهام 
در وال اس�تریت نیز صع�ود کردند، به گونه ای که ش�اخص داوجونز 
رش�د 1/2 درص�دی و نزدک افزای�ش 1 درص�دی را تجربه کردند. 
گ�روه بانک�داری بیش�ترین رش�د را در می�ان گروه ها داش�ت، به 
طوری ک�ه بانک ه�ای گلدمن س�اچ، س�یتی گروپ و جی پی مورگان 
هری�ک افزای�ش ارزش بیش از 2 درصدی را تجرب�ه کردند. انتظار 
س�رمایه گذاران از عملکرده�ای مثب�ت در گزارش ه�ای س�ه ماهه 
ش�رکت ها، از دیگر دالیل مهم رش�د ش�اخص های سهام در بورس 

نیویورک به شمار می رود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/31-1/2330/020/37یورو به دالر

1/4230/101/062/01پوند به دالر

107/330/010/390/95دالر به ین

0/020/331/84-0/962دالر به فرانک سوئیس

1/41-0/7760/151/19دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/7211/909/38-2,285آلومینیوم

2/31-3/070/250/44مس

4/19-3/54-1/03-2,306سرب

13,8971/655/120/85نیکل

0/47-21,0500/720/00قلع

3/39-3/56-3,1170/74روی

6/89-3,715/01/201/81شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

1,345,2257/556/313/83آلومینیوم

2/7213/41-1/10-362,700مس

1/37-129,3250/170/14سرب

3/22-1/09-0/28-314,946نیکل

1/0016/47-1/25-1,980قلع

10/25-10/06-6/31-186,475روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,346/200/840/991/61طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,347/900/450/881/68نیویورک 

16/651/171/880/96نقره

3/23-927/500/271/64پالتینیوم

0/02-987/002/399/61پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR64/871/793/79-4/42 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

67/390/488/5910/55نفت خام پایه امریکا

72/580/788/1511/85برنت

0/075/5710/51-44,360نفت خام توکیو

68/730/646/0510/59نفت خام اوپک

2/7351/821/260/15گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 6430/946/9112/28گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

83/4-1/505/40

 )USD/t( 210/020/797/2711/29نفت کوره

206/540/535/667/33بنزین

60,4300/103/929/10نفت سفید

محصوالت کشاورزی

4/69-1/770/05-472/50گندم

0/580/72-0/64-386/25ذرت

0/611/982/50-1,054/25سویا

1/522/09-0/23-523/70کلزا

0/04-0/331/05-83/41پنبه

5/33-2/11-12/080/25شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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زمزمه های مجدد از احتمال حمله امریکا به س�وریه موجب ش�د در پای�ان معامات بار دیگر 
قیمت نفت در بازارهای جهانی 0/84 درصد افزایش یابد و به قیمت 1,346/2دالر صعود کند. با 

این قیمت، طا در مجموع هفته رشد قیمت حدود 1 درصدی را به ثبت رساند.

اعام آمارهای اقتصادی از ایاالت متحده در هفته گذشته و درپی آن کاهش ارزش دالر در مقابل 
ارزهای معتبر موجب ش�د قیمت طا در بازارهای جهانی در نخس�تین روز هفته با رش�د 0/25 

درصدی مواجه شده و به قیمت 1,336/35دالر صعود کند.

Mondayدوشنبه

تداوم روند تضعیف دالر و افزایش قیمت طا در بازارهای جهانی نیز ادامه داشت به گونه ای که 
هر اونس با صعودی 0/25 درصدی، در قیمت 1,339/64 دالر تثبیت شد.

Tuesdayسه شنبه

درپی باال گرفتن تنش ها در پی احتمال حمله امریکا به س�وریه و هم چنین افت ارزش دالر 
به پایین ترین رقم در دو هفته گذشته، قیمت طا در بازارهای جهانی با رشد 1/03 درصدی و 

ثبت قیمت 1,353/38 دالری به باالترین سطح در دوهفته اخیر صعود کرد.

Wednesdayچهارشنبه

قیمت طا در معامات بازار جهانی تحت تأثیر دورنمای افزایش سریع تر نرخ های بهره  امریکا 
و بهبود ارزش دالر نس�بت به س�ایر ارزهای معتب�ر، از باالترین رک�ورد دو هفته اخیر خود 
عقب نشینی کرد به گونه ای که هر اونس با افت 1/36 درصدی در 1,334/94 دالر معامله شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اعام وزارت انرژی عربستان 
مبنی بر تثبیت صادرات روزانه 

این کشور در کمتر از هفت 
میلیون بشکه در ماه مه برای 

دوازدهمین ماه پیاپی قوت گرفتن دالر و اعام 
افزایش ذخایر نفتی امریکا 

در یک هفته گذشته

توئیت دونالد ترامپ مبنی 
بر تهدید سوریه به حمله 
نظامی و افزایش التهاب 

فضای سیاسی جهان به ویژه 
منطقه خاورمیانه

افزایش امیدواری ها 
به کاهش تنش های 
تجاری بین امریکا 

و چین 

افزایش قیمت های 
جهانی به باالترین 
سطح از اواخر سال 
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تراز تجاری آلمان در ماه فوریه– میلیارد یورو

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

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
تراز تجاری چین در ماه مارس– میلیارد دالر

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان آلمان در ماه مارس– درصد
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