
تداوم معامالت جهانی نفت در باالترین سطح قیمتی سه سال و نیم گذشته و سقوط بهای طال به پایین ترین سطح 
طی چهارماهه اخیر مهم ترین تحوالت بازارهای جهانی در این هفته به شمار می روند. هم چنین از عدم تغییر در 
نرخ بهره امریکا، گمانه زنی ها درخصوص تصمیم ترامپ در مورد برجام و هم چنین ادامه انتشار گزارش عملکرد 
سه ماهه نخست شرکت ها می توان به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر بازارهای جهانی در یک هفته اخیر یاد کرد. 

جهان در هفته ای که گذشت...
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در حالی که معامالت اغلب بازارهای س�هام در منطقه آسیا- اقیانوسیه 
به دلیل تعطیالت متوقف بود، ش�اخص های س�هام در توکیو و س�یدنی 
به ترتیب با رش�د 0/18 و 0/54 درصدی همراه ش�دند. در استرالیا گروه 
بانک�داری با بیش از 1 درصد رش�د، بهترین عملکرد را داش�ت. تصمیم 
رزرو بانک این کشور مبنی بر عدم تغییر نرخ بهره از 1/5 درصد، از دیگر 

خبرهای مهم بود.
در اروپ�ا نیز، تنه�ا بورس لندن فعال بود و س�ایر بورس های مطرح این 
ق�اره به دلیل روز جهانی کارگر تعطیل بودند. ش�اخص FTSE در بورس 
لندن، 0/15 درصد رشد کرد که در آن افزایش 1/8 درصدی قیمت سهام 

شرکت بریتیش  پترولیوم نقش زیادی داشت. هم چنین اعالم ضعیف تر 
از انتظار شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی انگلیس موجب شد 

ارزش پوند به پایین ترین سطح در 15 هفته گذشته سقوط کند.
در ب�ورس نیویورک، خوش بینی ها به گزارش اپل که قرار بود پس از بازار 
منتشر شود، موجب شد سهام این شرکت با صعود 2/3 درصدی و گروه 
فناوری اطالعات با رش�د 0/9 درصدی مواجه شوند. در بین شاخص های 
سه گانه، شاخص داوجونز کاهش یافت و دو شاخص دیگر صعود کردند. 
این در حالی اس�ت که آغاز نشس�ت دو روزه فدرال رزرو در واش�نگتن 

توجه بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است.
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نگرانی س�رمایه گذاران از گفتگوهای تجاری بین چین و امریکا، موجب 
شد ش�اخص های س�هام در منطقه ش�رق آس�یا کاهش یابند. شاخص 
هنگ س�نگ در ب�ورس هنگ کنگ ب�ا 1/28 درصد، بیش�ترین افت را 
داش�ت که گروه های خدمات مالی و فناوری اطالعات مؤثرترین گروه ها 
بودن�د. ش�اخص KOSPI در کره جنوب�ی نیز نزول بی�ش از 1 درصدی 
را تجرب�ه کرد. این در حالی اس�ت ک�ه معامالت ب�ورس توکیو به دلیل 
تعطی�الت متوقف بود. اع�الم برخی آمارهای اقتص�ادی ایاالت متحده، 
صعود ش�اخص های س�هام در اروپا را در پی داشت. شاخص های سهام 
در کشورهای آلمان و ایتالیا با بیش از 1 درصد رشد، بهترین عملکرد را 

به نام خود ثبت کردند و گروه رسانه نیز در میان گروه ها بیشترین رشد 
را داشت. جهش 7/7 درصدی قیمت سهام شرکت فراری به دلیل اعالم 

عملکرد فراتر از انتظار این شرکت، از دیگر  تحوالت مهم بود.
افزوده ش�دن 164 هزار ش�غل جدید در اقتصاد امری�کا در ماه آوریل و 
مقایس�ه آن با رقم 195 هزار فرصت ش�غلی پیش بینی شده و هم چنین 
اع�الم نرخ بیکاری 3/9 درصدی در این ماه، موجب ش�د ش�اخص های 
س�هام در وال استریت روزی صعودی را پشت سرگذارند. شاخص نزدک 
با 1/39درصد، رشدی ترین شاخص بود که گروه فناوری اطالعات به ویژه 

شرکت اپل تأثیر زیادی در آن داشتند.
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شاخص های سهام در منطقه شرق آسیا، آخرین روز آوریل را به پشتوانه 
اعالم عملکرد مثبت شرکت ها در سه ماهه نخست سال، با صعود به پایان 
بردند. بیشترین رشد از آن شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با 
1/74 درصد بود که در آن گروه خدمات مالی بیش�ترین تأثیر را داشت. 
هم چنین گ�روه نفت و گاز به دلیل افزایش قیم�ت جهانی نفت، یکی از 

رشدی ترین گروه ها بود.
در اروپا نیز، ش�اخص های س�هام به دلیل اع�الم عملکرد مطلوب برخی 
از ش�رکت ها رشد کردند. ش�اخص کک در بورس پاریس با 0/68 درصد 

پیشتاز س�ایر شاخص ها بود و گروه ارتباطات نیز بهترین عملکرد را در 
بین گروه ها داشت. صعود بیش از 15 درصدی سهام شرکت خرده فروشی 
ساینس باری به دلیل خبر ادغام شرکت آسدا با این شرکت، جالب توجه 
بود. اعالم خبر خرید ش�رکت اس�پرینت به ارزش 26/5 میلیارد دالر از 
س�وی شرکت تی موبیل، موجب افت گس�ترده گروه فناوری اطالعات و 
به تبع آن ش�اخص های سه گانه س�هام در بورس نیویورک شد. شاخص 
S&P500 با 0/8 درصد، نزولی ترین شاخص بود که شرکت مایکروسافت 

با 2/4 درصد، بیشترین تأثیر را در این ریزش داشت.

بازارهای س�هام در منطقه آس�یا- اقیانوس�یه، معامالت خود را با نزول 
ش�اخص ها ب�ه پای�ان بردن�د. ش�اخص ASX200 در بورس س�یدنی با 
0/58درصد، ریزش�ی ترین ش�اخص ب�ود که گروه ارتباط�ات مخابراتی 
بیش�ترین تأثیر را در افت این ش�اخص داش�ت. افزای�ش ارزش دالر و 
هم چنین اعالم بهتر از انتظار شاخص مدیران شرکت های صنعتی چین 

از دیگر تحوالت مهم بازارهای این منطقه بود.
بازارهای سهام در اروپا، به لطف اعالم عملکرد بهتر از انتظار چند شرکت 
دیگ�ر، پ�س از یک تعطیلی س�ه روزه صع�ود کردند. ش�اخص دکس در 
بورس فرانکفورت با 1/5 درصد رش�د، پیش�تاز سایر شاخص ها بود.گروه 

تأمین کنندگان اپل نیز یکی از رشدی ترین شرکت ها بودند. اعالم برخی 
آماره�ای اقتصادی و اخبار رس�یده از نتایج جلس�ه دوروزه فدرال رزرو 
امریکا از دیگر دالیل این صعود به شمار می رود. پس از اعالم عدم تغییر در 
نرخ بهره امریکا پس از جلسه دوروزه فدرال رزرو و هم چنین انتشار بهتر 
از انتظار گزارش عملکرد شرکت اپل و رشد 4/4 درصدی قیمت سهام این 
شرکت، شاخص های سهام در وال استریت در ساعات اولیه معامالت رشد 
کردند، اما در ساعات پایانی سیر نزولی گرفته و در نهایت در اعدادی کمتر 
از روز قبل بسته شدند. شاخص های داوجونز و S&P500 با 0/72 درصد به 

صورت مشترک، ضعیف ترین عملکرد را به ثبت رساندند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/99-0/20-24,2631/39امریکا )داوجونز(

7,2101/711/261/88امریکا )نزدک(

7,5690/880/895/13لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,5510/610/903/52اروپا  )یورواستاک 50(

0/160/695/41-2,243آسیا )نیکی 225(

عدم تغییر در نرخ بهره ایاالت متحده امریکا در پایان جلسه فدرال رزرو 
و هم چنین افزایش مجدد نگرانی ها از جنگ تجاری بین امریکا و چین، 
از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر بازارهای س�هام در آس�یا- اقیانوس�یه 
بود. ش�اخص های س�هام در هنگ کنگ و کره جنوبی صعود و در چین و 
استرالیا نزول کردند. در ژاپن نیز معامالت سهام به دلیل تعطیالت رسمی 

متوقف بود.
اعالم ضعیف تر از انتظار تورم یورو در ماه آوریل و هم چنین نگرانی ها از 
روابط تجاری چین و امریکا موجب ش�د شاخص های سهام در اروپا افت 
کنند. ش�اخص دکس در بورس فرانکفورت ب�ا 0/88 درصد، نزولی ترین 

شاخص بود. س�قوط 6/8 درصدی قیمت سهام شرکت آدیداس به دلیل 
اعالم برآوده نکردن انتظارات در عملکرد سه ماهه، از مهم ترین علل افت 

این شاخص بود.
 در حالی ک�ه نگرانی ه�ا از ب�روز مج�دد تنش های تجاری بی�ن چین و 
امریکا موجب افت گس�ترده ش�اخص های بورس نیویورک در س�اعات 
اولیه معامالت ش�ده بود، در ساعات پایانی تحت تأثیر انتظارات مثبت از 
عملکرد برخی شرکت ها رشد کردند. اما درنهایت تنها شاخص داوجونز 
س�بزپوش ش�د. ش�اخص S&P500 با 0/23 درصد اف�ت، ضعیف ترین 

عملکرد را داشت.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

2/13-1/43-0/27-1/196یورو به دالر

3/44-1/88-0/40-1/352پوند به دالر

0/070/061/61-109/1دالر به ین

0/9990/201/193/76دالر به فرانک سوئیس

2/24-0/92-0/23-0/751دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2,3433/262/9917/68آلومینیوم

0/34-3/060/000/43مس

2/35-0/76-2,3152/58سرب

1/466/68-13,9741/81نیکل

1/071/29-0/17-21,170قلع

5/86-2/17-3,0672/00روی

4,066/00/922/8311/43شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

3/193/85-0/31-1,319,300آلومینیوم

16/31-7/55-2/41-316,400مس

131,6500/718/982/03سرب

0/95-315,6962/921/97نیکل

1/119/07-2,2250/00قلع

0/093/7813/02-236,775روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/39-0/72-1,314/500/19طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1/04-0/66-1,314/700/15نیویورک 

16/5120/570/390/98نقره

0/44-0/52-906/000/72پالتینیوم

0/726/82-967/000/52پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR67/020/512/568/22 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

69/721/892/389/73نفت خام پایه امریکا

74/871/700/319/57برنت

0/549/72-2/49-46,280نفت خام توکیو

0/819/58-70/660/27نفت خام اوپک

2/171/50-0/73-2/71گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/127/01-6491/53گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

88/3-0/8010/30

 )USD/t( 215/612/050/249/04نفت کوره

0/616/68-211/401/27بنزین

1/360/278/20-63,600نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0/26-1/43-1/51-524/53گندم

0/252/002/28-398/37ذرت

0/26-1/43-1/51-1,028/61سویا

0/45-1/26-0/19-526/60کلزا

86/352/251/204/58پنبه

6/80-1/542/58-11/51شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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اع�الم فراتر از انتظار آمار ایجاد اش�تغال در امریکا در ماه آوریل، باعث ش�د قیمت طال برای 
س�ومین روز پیاپی صعود کند. قیمت هر اونس طال با افزای�ش 0/19 درصدی در 1,314/5 دالر 

بسته شد. با ثبت این قیمت، فلز زرد در مجموع افت قیمتی 0/7 درصدی را تجربه کرد.

رش�د ارزش دالر به باالترین رقم طی حدود سه  ماه و نیم گذشته و انتظار سرمایه گذاران برای 
مشخص شدن خط مشی پولی فدرال رزرو امریکا، موجب شد قیمت طال در بازارهای جهانی در 

نخستین روز هفته با افت 0/65درصدی به 1,315/39 دالر تنزل یابد.

Mondayدوشنبه

 تداوم افزایش ارزش دالر و هم چنین تعطیالت رس�می در بس�یاری از کش�ورهای آس�یایی و 
اروپایی، کاهش 0/88 درصدی قیمت طال را در پی داشت؛ به گونه ای که هر اونس فلز زرد با ثبت 
قیمت 1,303/85 دالری، پایین ترین سطح قیمت خود از ابتدای سال 2018 میالدی را تجربه کرد.

Tuesdayسه شنبه

درحالی که طال در آس�تانه کاهش قیمت روزانه برای سومین روز متوالی قرار داشت، به دلیل 
تصمی�م بانک مرکزی امریکا برای ثابت نگه داش�تن نرخ  بهره این کش�ور، فلز زرد با رش�د 

نه چندان محسوس 0/09 درصدی همراه شد تا در 1,304/96 دالر قیمت گذاری شود. 

Wednesdayچهارشنبه

تصمی�م فدرال رزرو مبنی ب�ر عدم تغییر نرخ بهره امریکا و به تبع آن تضعیف نس�بی دالر، 
باع�ث ش�د قیمت ط�ال در بازاره�ای جهانی با صع�ود 0/54 درص�دی و رس�یدن به قیمت 

1,312/06دالر از کف قیمتی ماه های گذشته اندکی فاصله بگیرد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

انتشار خبرهایی مبنی بر رشد 
ذخایر نفتی امریکا و هم چنین 

افزایش تولید نفت ایران

نگرانی ها 
درخصوص خروج 
امریکا از برجام 
و تحریم مجدد 

ایران

اعالم فراتر از انتظار درمورد 
کاهش تولید ماهانه اوپک در 

ماه آوریل

افزایش فشارهای 
اسرائیل بر امریکا 

برای خروج از 
برجام و اختالل در 

تولید نفت آنگوال

تداوم تنش ها بین 
تهران و واشنگتن بر 

سر برجام

رویداد
تغییر شاخص قیمت مصرف کنندگان آلمان در ماه آوریل– درصد

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

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

نرخ بیکاری امریکا در ماه آوریل- درصد
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