
در حال��ی ک��ه بازاره��ای جهان��ی در روزه��ای نخس��تین هفت��ه تحت تأثی��ر تح��والت منطق��ه خاورمیان��ه 
ق��رار داش��ت در ادام��ه اع��ام عملک��رد س��ه ماهه ش��رکت ها و هم چنی��ن احتم��ال افزای��ش ن��رخ به��ره، 
نف��ت  معام��ات  ت��داوم  و هم چنی��ن  اساس��ی  فل��زات  قیم��ت  تنش ه��ا کاس��ت. رش��د  ای��ن  اهمی��ت  از 
ب��ود. هفت��ه  ای��ن  در  جهان��ی  بازاره��ای  مه��م  تح��والت  دیگ��ر  از  دالر   70 از  فرات��ر  قیمت های��ی  در 

جهان در هفته ای که گذشت...
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اعالم رش�د اقتصادی 6/8 درصدی چین در س�ه ماهه نخست سال 2018 
می�الدی ک�ه 0/1 درصد از پیش بینی ه�ا فراتر بود، موجب�ات نزول اغلب 
شاخص های سهام در بازارهای منطقه شرق آسیا را فراهم ساخت. شاخص 
بورس ش�انگهای با 1/39 درصد، ریزشی ترین شاخص بود، اما در این بین 
ش�اخص نیکی در بورس توکیو به دلیل افزای�ش ارزش گروه نفت و گاز با 

رشد 0/06 درصدی همراه شد.
معامالت سهام در بورس های مطرح اروپایی با رشد شاخص ها همراه بود. 
ش�اخص دکس در بورس فرانکفورت با 1/57 درصد، رشدی ترین شاخص 
بود. این درحالی است که اعالم فراتر از انتظار رشد اقتصادی چین موجب 

ش�د گروه منابع معدنی با 1/3 درصد صعود، بیش�ترین رش�د را در بین 
گروه ها داشته باشد، به گونه ای که شرکت های آنجلو امریکن، پلی متال و 

آرسلومیتال رشد بیش از 2 درصدی را تجربه کردند.
اع�الم عملکرد مطلوب ب�رای دوره س�ه ماهه چند ش�رکت مهم، صعود 
شاخص های سهام در وال استریت را در پی داشت. شاخص نزدک با 1/74 
درصد، س�رآمد ش�اخص های سه گانه بود. در میان ش�رکت ها نیز انتشار 
عملکرد فراتر از انتظار برای س�ه ماهه نخس�ت ش�رکت های نتفلیکس و 
یونایتد هلث موجب شد ارزش سهام این دو شرکت به ترتیب با رشد 9/2 

و 3/6 درصدی مواجه شود.
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به دنب�ال افت گروه فناوری اطالعات در وال اس�تریت در روز گذش�ته، 
نزول این گروه باعث ش�د ش�اخص های س�هام در بازارهای آسیایی نیز 
کاهش یابند. شاخص بورس شانگهای با 1/47 درصد افت، ریزشی ترین 
شاخص بود. تقویت دالر در مقابل ارزهای معتبر آسیایی به دلیل افزایش 
انتظ�ارات درخصوص رش�د نرخ به�ره امریکا، از دیگر اخب�ار مهم این 

منطقه بود.
ادامه انتش�ار عملکرد مثبت ش�رکت ها باعث شد شاخص های سهام در 
اروپا نیز با رش�د نس�بی همراه شوند. ش�اخص FTSE در بورس لندن 
به دلیل کاهش احتمال رشد نرخ بهره این کشور و تضعیف ارزش پوند در 

مقابل دالر، با 0/54 درصد رش�دی ترین شاخص بود. گروه لوازم خانگی 
نیز بهترین عملکرد را در بین گروه ها به ثبت رس�اند. هم چنین افزایش 
حدود 17 درصدی ارزش سهام شرکت اریکسون از نکات قابل توجه بود.
پس از پیش بینی مورگان اس�تنلی مبنی بر کاهش فروش گوشی آیفون 
در ماه ژوئن، ارزش سهام اپل در واپسین روز هفته با سقوط 4/1 درصدی 
مواجه ش�د. این موضوع باعث شد علی رغم اعالم عملکرد مثبت برخی 
از ش�رکت ها برای س�ه ماهه نخست سال جاری، ش�اخص های سهام در 
وال اس�تریت کاهش یابند و ش�اخص نزدک با 1/27 درصد، ضعیف ترین 

عملکرد را در بین شاخص های سه گانه داشت.
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پس از حمله امریکا به سوریه، معامالت اوراق بهادار در بازارهای منطقه 
شرق آسیا، با صعود نسبی شاخص های سهام در برخی از کشورها نظیر 
ژاپ�ن و کره جنوبی و نزول برخی دیگر هم چون هنگ کنگ و ش�انگهای 
همراه بود. افزایش نرخ بهره در هنگ کنگ از 0/85 درصد به 1 درصد، از 

مهم ترین عوامل منفی مؤثر بر بازارها به شمار می رود.
نگرانی ه�ا از تنش ه�ای سیاس�ی و هم چنین اعالم عملک�رد نه چندان 
مطل�وب از ش�رکت ها در س�ه ماهه نخس�ت س�ال 2018، موجب ش�د 
ش�اخص های س�هام در اروپا کاهش یابند. بیش�ترین ریزش به شاخص 

FTSE در بورس لندن با 0/91 درصد اختصاص داش�ت که س�قوط بیش 
از 6 درصدی ارزش س�هام شرکت های سافت ویر و WPP از مهم ترین 

تحوالت بازارهای سهام اروپایی بود.
با اعالم فراتر از انتظار عملکرد سه ماهه برخی دیگر از شرکت ها در وال 
استریت، تنش های سیاس�ی موجود بین واشنگتن و مسکو و هم چنین 
حمله امریکا به س�وریه تحت الشعاع قرار گرفت و شاخص های سهام در 
وال اس�تریت صعود کردند. بیشترین رشد به ش�اخص داوجونز با 0/87 

درصد، اختصاص داشت.

شاخص های س�هام در بازارهای آس�یایی، تحت تأثیر رشد روز گذشته 
ش�اخص های س�هام وال اس�تریت صع�ود کردن�د. ش�اخص نیک�ی در 
ب�ورس توکیو با 1/42 درصد، رش�دی ترین ش�اخص بود ک�ه گروه های 
خرده فروش�ی، نفت و فناوری اطالعات بیش�ترین تأثی�ر را در افزایش 
این ش�اخص ایفا کردند. ش�اخص KOSPI در ب�ورس کره جنوبی نیز با 
1/07 درص�د، یک�ی از بیش�ترین رش�دها را در میان ش�اخص های این 
منطقه داشت. اعالم سیاست های جدید بانک مرکزی چین برای تقویت 
نقدینگی سیس�تم بانکی این کش�ور، از دیگر اخبار مهم اقتصادی این 

منطقه بود.
در اروپا نیز، ش�اخص های س�هام به لطف اعالم بهت�ر از انتظار عملکرد 
برخی ش�رکت ها در سه ماهه نخست سال جاری میالدی، روزی صعودی 

را سپری کردند. شاخص سهام در بورس های آلمان و ایتالیا با حدود 0/8 
درصد رشد، سرآمد سایر شاخص ها بودند. اعالم نرخ تورم 2/5 درصدی 
در انگلی�س در ماه مارس از دیگر خبرهای مهم در اروپا بود که این رقم 

کاهش 0/2 درصدی را نسبت به پیش بینی ها نشان می دهد. 
رشد نس�بی دو ش�اخص نزدک و S&P500 و نزول نه چندان محسوس 
ش�اخص داوجونز، دستاورد معامالت س�هام در وال استریت بود. انتشار 
عملکردهای میان دوره ای از س�وی بسیاری از شرکت ها ادامه یافت که 
در این میان ش�رکت های مهمی نظیر مورگان استنلی، یونایتد ایرالین، 
آی بی ام و س�ی  اس ایکس عملکردی فراتر از انتظار داش�تند. هم چنین 
افزایش چش�م گیر قیمت نفت موجب ش�د ش�رکت های گروه انرژی با 

افزایش ارزش قابل توجهی همراه شوند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/89-0/820/42-24,463امریکا )داوجونز(

2/71-1/270/56-7,146امریکا )نزدک(

7,3620/451/344/58لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,4940/221/342/74اروپا  )یورواستاک 50(

0/131/762/64-22,162آسیا )نیکی 225(

معامالت س�هام در بازارهای آس�یایی هم چون روز گذش�ته، با صعود 
شاخص ها همراه بود. ش�اخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با 1/4 
درصد، پیش�تاز سایر ش�اخص های این منطقه بود. گروه نفت و گاز نیز 
به دلی�ل افزایش قیمت جهانی نفت، عنوان رش�دی ترین گروه را از آن 
خ�ود کرد. دی�دار رییس جمهور امریکا با نخس�ت وزیر ژاپ�ن، از دیگر 

دالیل مهم افزایش شاخص های سهام در این منطقه به شمار می رود.
در اروپا نیز، اغلب ش�اخص های س�هام با افزایش نس�بی همراه شدند 
و افزای�ش قیمت نف�ت، موجبات صعود 1/1 درص�دی ارزش گروه نفت 
و گاز را فراهم نمود که رش�د 1/2 درصدی قیمت س�هام شرکت نفتی 
توت�ال یکی از نمونه ه�ای بارز در این گروه بود. اع�الم عملکرد مثبت 
برخی از ش�رکت ها در سه ماهه نخست س�ال جاری نیز از دیگر دالیل 

رشد شاخص ها بود که افزایش بیش از 7 درصدی قیمت سهام پابلیک 
گ�روپ و 5 درصدی ارزش س�هام شایر پی ال س�ی نمونه ه�ای مهم آن 

بودند.
هش�دار بزرگ تری�ن تأمین کننده تراش�ه موبایل درخص�وص کاهش 
تقاض�ای تلف�ن همراه در آین�ده، باع�ث کاهش ارزش گ�روه فناوری 
اطالعات و به دنبال آن افت ش�اخص های س�هام در وال اس�تریت شد. 
ش�اخص نزدک با 0/78 درصد، نزولی ترین ش�اخص ب�ود که افت 2/8 
درصدی قیمت س�هام اپل نیز توجهات بس�یاری را به خود جلب کرد. 
این درحالی است که افزایش مجدد نگرانی ها درخصوص رشد احتمالی 
ن�رخ بهره امریکا، باعث ش�د نرخ اوراق قرضه 10س�اله این کش�ور به 

باالترین سطح از ابتدای سال تاکنون برسد.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/41-0/35-0/47-1/229یورو به دالر

1/23-1/92-0/89-1/396پوند به دالر

107/650/270/301/52دالر به ین

0/970/361/282/63دالر به فرانک سوئیس

1/44-1/46-0/97-0/765دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2,4890/167/0519/89آلومینیوم

3/130/142/112/75مس

2,3571/141/150/20سرب

1/638/0310/20-14,776نیکل

21,6600/983/644/76قلع

3,2410/544/741/17روی

1/270/430/76-3,731/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/584/409/46-1,404,350آلومینیوم

2/0810/33-1/15-355,150مس

1/05-129,5000/100/14سرب

3/52-0/20-0/43-314,328نیکل

2,1004/226/0623/53قلع

11/60-4/91-1/19-186,825روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/730/55-0/68-1,336/36طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/331/96-0/40-1,343/40نیویورک 

0/962/683/26-17063نقره

3/30-0/54-1/07-922/50پالتینیوم

1,030/000/444/364/04پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR67/27-1/583/703/52 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

0/980/346/66-67/62نفت خام پایه امریکا

0/960/688/38-73/07برنت

0/042/737/12-45,570نفت خام توکیو

70/962/262/4112/08نفت خام اوپک

2/200/00-2/670/38گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/744/42-1/47-638گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

----

 )USD/t( 211/140/090/538/30نفت کوره

0/360/225/29-206/99بنزین

0/552/205/92-61,760نفت سفید

محصوالت کشاورزی

1/752/37-2/78-464/23گندم

2/520/41-1/31-376/52ذرت

2/290/04-0/87-1,030/13سویا

0/022/102/63-534/70کلزا

85/473/012/473/49پنبه

8/13-3/64-0/94-11/64شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ایاالت متحده و تقویت ارزش دالر در مقابل ارزهای معتبر 
موجبات نزول 0/68 درصدی قیمت طال را فراهم س�اخت تا این فلز ارزش�مند در 1,336/36 
دالر ب�ه معام�الت خود پایان دهد. با ثبت این قیمت هر اونس ط�ال در مجموع هفته، افت 0/7 

درصدی قیمت را متحمل شد.

قیمت طال علی رغم تضعیف ارزش دالر و هم چنین نگرانی ها نس�بت به تنش های سیاس�ی در 
منطقه خاورمیانه، ثابت بود و در قیمت 1,345/93 دالر بسته شد.

Mondayدوشنبه

اع�الم تعرفه های جدید بر واردات ذرت از امریکا از س�وی دولت چین و زنده ش�دن نگرانی ها 
درخصوص جنگ تجاری بین دو کش�ور موجب ش�د تقاضای طال افزایش یابد. هر اونس با رشد 

قیمت 0/12 درصدی 1,347/52دالر معامله شد.

Tuesdayسه شنبه

به دنبال رش�د قیمت فلزات جهانی، صعود قیمت فلز زرد ادامه یافت به گونه ای که هر اونس 
ب�ا افزایش 0/14 درص�دی، 1,349/41 دالر قیمت گذاری ش�د که باالترین س�طح قیمتی در 

یک هفته گذشته به شمار می رود.

Wednesdayچهارشنبه

فروک�ش ک�ردن تنش ها در منطق�ه خاورمیانه و هم چنین احتمال افزای�ش مجدد نرخ بهره 
امریکا موجب شد قیمت طال با عقب گردی 0/29 درصدی به 1,345/53 دالر بازگردد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

نگرانی ها از گسترش درگیری ها 
در خاورمیانه، احتمال بازگشت 
تحریم ها علیه ایران و کاهش 

تولید نفت ونزوئال

اعالم اخباری 
مبنی بر تمایل 
عربستان برای 

افزایش بهای نفت 
به قیمت های بین 
80 تا 100 دالر در 

هر بشکه

کاهش ذخایر نفت امریکا 
در یک هفته گذشته

افزایش سکوهای حفاری 
نفتی در امریکا و احتیاط 

سرمایه گذاران به دلیل 
حمله امریکا به سوریه

حمله توئیتری 
ترامپ به اوپک و 
متهم کردن این 

سازمان به دستکاری 
در قیمت جهانی نفت 

رویداد
تغییرات تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه نخست 2018- درصد

نرخ بیکاری انگلیس در ماه فوریه - درصد
تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان انگلیس در ماه مارس– درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان آلمان در ماه مارس– درصد
تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان کانادا در ماه مارس– درصد
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