
افزایش قیمت جهانی نفت تا مرز 80 دالر به دلیل تداوم نگرانی ها از کاهش عرضه از سوی دو کشور ایران و ونزوئال و 
هم چنین تداوم رشد ارزش دالر و اوراق قرضه و به تبع آن سقوط قیمت طال به زیر 1300 دالر به ازای هر اونس، مهم ترین 
تحوالت بازارهای جهانی در هفته گذشته به شمار می روند. این درحالی است که روند مذاکرات تجاری بین ا مریکا و چین 
سرمایه گذاران را نگران کرده و موجبات افت نسبی شاخص های سهام در اغلب بورس های معتبر را فراهم آورده است.

جهان در هفته ای که گذشت...
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ب�ا وج�ود پیش�رفت در مذاکرات تج�اری چین و امریکا، ش�اخص های 
س�هام در بازارهای آس�یایی در س�رازیری نزول قرار گرفتند. شاخص 
هنگ سنگ، کاهشی ترین شاخص این منطقه بود تا روند صعودی شش 
روزه آن پایان یابد. دو گروه خدمات مالی و فناوری اطالعات بیش�ترین 
تأثیر را در افت این شاخص داشتند. بسیاری از تحلیل گران بر این باورند 
که پس از رشد قابل توجه شاخص های سهام در این منطقه در هفته های 
اخیر، این ش�اخص ها تا مشخص شدن س�رانجام مذاکرات کره شمالی و 

امریکا و هم چنین گفتگوهای پکن و واشنگتن استراحت خواهند کرد.
اع�الم عملک�رد میان دوره ای برخی ش�رکت ها از یک س�و و انتش�ار 
آمارهای اقتصادی از س�وی دیگر موجب ش�د برخی از بازارهای سهام 
در اروپا با صعود و برخی دیگر با نزول همراه شوند. شاخص بورس های 

ایتالیا و اس�پانیا به ترتیب صعودی ترین و نزولی ترین شاخص ها در بین 
بورس ه�ای مطرح بودند. گروه های نفت و گاز و ارتباطات نیز به ترتیب 

بهترین و ضعیف ترین عملکرد را در بین گروه ها داشتند.
پ�س از این ک�ه داده های خرده فروش�ی امریکا نش�ان داد ت�ورم این 
کش�ور به طور یکنواختی رش�د کرده، نگرانی ها از رش�د سریع تر نرخ 
بهره افزایش یافت و ش�اخص های سهام در وال اس�تریت افت کردند. 
ش�اخص نزدک با 0/8 درصد، نزولی ترین ش�اخص ب�ود. افت بیش از 1 
درصدی شرکت های گروه فناوری اطالعات نظیر آمازون، مایکروسافت 
و آلفابت بیش�ترین تأثیر را در کاهش این ش�اخص داشت. نرخ اوراق 
قرضه 10س�اله نیز با ثبت رقم 3/09 درصدی، به باالترین سطح از سال 

2011 میالدی تاکنون رسید.
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ب�ا وجود تمرکز س�رمایه گذاران بر دور دوم مذاک�رات تجاری بین پکن 
و واش�نگتن و افزای�ش ارزش دالر در مقابل ارزه�ای معتبر منطقه ای، 
ش�اخص های سهام در شرق آس�یا صعود کردند. با اعالم خبر پیشنهاد 
چین به امریکا برای افزایش 200 میلیارد دالری ورود کاال از امریکا برای 
متعادل تر کردن تراز تجاری این کشور و افزایش امیدها به حصول توافق 
بین دو ابرقدرت اقتصادی، ش�اخص ش�انگهای 1/2 درصد صعود کرد تا 

بیشترین رشد را در بین شاخص های سهام این منطقه داشته باشد.
تداوم نگرانی ها از ائتالف بین دو حزب سیاس�ی پوپولیس�ت در ایتالیا 
منجر به کاهش شاخص های سهام در بورس این کشور و سایر بازارهای 
اروپایی ش�ده است. شاخص میب در بورس ایتالیا با نزول 1/5 درصدی، 

افت هفتگی 2/9 درصدی را به ثبت رساند که این رقم بیشترین کاهش 
در دو ماه گذشته را داشت. ارزش اوراق قرضه این کشور نیز به باالترین 

رشد هفتگی خود از سال 2016 میالدی تاکنون رسید.
پ�س از آن که چین اظهارات برخی از مقامات امریکا، مبنی بر پیش�نهاد 
این کش�ور برای حذف 200 میلیارد دالر از م�ازاد تجاری خود با امریکا 
را رد کرد، ش�اخص های سهام در وال اس�تریت به رنگ سرخ درآمدند. 
در بین ش�اخص های سه گانه، تنها ش�اخص داوجونز به لطف صعود 2/1 
درصدی س�هام ش�رکت بوئینگ و 1/3 درصدی ارزش س�هام ش�رکت 
کاترپیالر بدون تغییر نس�بت به روز گذشته بسته شد و هر سه شاخص 

بورس نیویورک معامالت خود را با ثبت زیان هفتگی به پایان بردند.
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در حالی ک�ه گفتگوه�ای تجاری بی�ن چی�ن و امریکا به کان�ون توجه 
س�رمایه گذاران و تحلیلگران تبدیل ش�ده اس�ت، ش�اخص های سهام 
در منطقه ش�رق آس�یا صعود کردند که ش�اخص هنگ سنگ در بورس 
هنگ کنگ مانند بس�یاری از روزهای گذشته، با رشد بیش از 1 درصدی 
س�رآمد آن ها ب�ود. بازگش�ایی و صعود ش�اخص بورس مال�زی پس از 
تعطی�الت چن�د روزه به دلیل انتخابات در این کش�ور، از دیگر تحوالت 

مهم بازارهای سهام بود.
برخ�الف آس�یا، اغلب ش�اخص های س�هام در اروپا به دلی�ل نگرانی از 
تحوالت سیاس�ی در ایتالیا روزی نزولی را پشت سرگذاش�تند. شاخص 
بورس های لندن و فرانکفورت هر یک با 0/18 درصد و گروه خدمات مالی 

ب�ا 1/1 درصد افت، ضعیف ترین عملکرد را در بین ش�اخص ها و گروه ها 
داش�تند. این در حالی اس�ت که گروه ان�رژی به دلیل قیم�ت نفت، در 
ساعات اولیه با افت نسبی مواجه شده بود و در ساعات پایانی معامالت 

رشد کرد و درنهایت، 0/5 درصد باالتر از روز قبل بسته شد.
بورس نیویورک نیز از مذاکرات تجاری بین چین و امریکا تأثیر پذیرفت 
و ب�ه روند صعودی خود برای هش�تمین روز پیاپی ادام�ه داد. داوجونز 
با 0/27 درصد، رش�دی ترین ش�اخص بود که دو ش�رکت یونایتدهلث و 
وال مارت تأثیری زی�ادی در صعود آن ایفا کردند. لغو ممنوعیت تجاری 
شرکت ZTE چین از سوی ترامپ، موجب شد قیمت سهام شرکت های 

امریکایی طرف قرارداد با این شرکت، با رشد قابل توجهی همراه شود.

افزایش مجدد تنش ها در ش�به جزیره کره، افزای�ش ارزش دالر مقابل 
ارزهای منطقه ای و رش�د نرخ اوراق قرضه 10س�اله امری�کا به باالترین 
سطح در هفت سال گذشته، موجب شد شاخص های سهام در شرق آسیا 
کاهش یابند. شاخص شانگهای با 0/7 درصد، نزولی ترین شاخص بود که 

گروه های بانکداری و بیمه تأثیر زیادی در آن داشتند.
در حالی که اغلب بازاره�ای اروپایی متأثر از تقویت دالر در مقابل یورو 
روزی نس�بتاً صعودی را س�پری کردند، ش�اخص ب�ورس ایتالیا به دلیل 
احتمال ائتالف بین دو حزب سیاسی این کشور که رویکرد ضد اتحادیه 

اروپا دارند، با سقوط 2/3 درصدی مواجه شد. اوراق قرضه 10ساله ایتالیا 
نیز به باالترین سطح در ده هفته گذشته رسید. در وال استریت معامالت 
سهام با صعود شاخص های سه گانه همگام شد که در این بین بیشترین 
رش�د به ش�اخص نزدک با 0/63 درصد اختصاص داشت. جهش بیش از 
10 درصدی ارزش سهام شرکت خرده فروشی ماسی به دلیل اعالم فراتر 
از انتظار عملکرد میان دوره ای این ش�رکت، از مهم ترین تحوالت بورس 
نیویورک بود. این در حالی اس�ت که نرخ اوراق قرضه ده و دو س�اله نیز 

هم چنان به دلیل انتظارات درخصوص افزایش نرخ بهره، رشد کردند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/470/20-24,7150/00امریکا )داوجونز(

0/631/61-0/38-7,354امریکا )نزدک(

0/120/706/14-7,779لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/510/232/50-3,574اروپا  )یورواستاک 50(

22,9300/400/763/33آسیا )نیکی 225(

معام�الت س�هام در بازاره�ای منطق�ه ش�رق آس�یا با ن�زول اغلب 
ش�اخص ها همراه بود. هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با بیش از نیم 
درص�د افت، نزولی ترین ش�اخص بود که گروه های بیم�ه و بانکداری 
بیش�ترین تأثی�ر را در آن ایف�ا کردن�د. احتمال لغ�و گفتگوهای بین 
امری�کا و کره ش�مالی، آغ�از دور دوم مذاک�رات تج�اری بین پکن و 
واش�نگتن و تداوم رش�د نرخ اوراق قرضه 10ساله در بورس نیویورک 

از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بود.
برخالف آسیا، در اروپا شاخص های سهام روزی صعودی را سپری کردند. 
بیش�ترین صعود به ش�اخص IBEX در بورس مادرید اختصاص داشت. 
گ�روه نفت و گاز به علت صعود قیمت جهانی نفت با رش�د 1/6درصدی، 

بهتری�ن عملک�رد را در می�ان گروه ها به ن�ام خود ثبت کرد. رش�د 44 
درصدی قیمت سهام شرکت خرده فروشی اوکادو به دلیل انعقاد قرارداد 

انحصاری با شرکت امریکایی گرگور از دیگر تحوالت مهم بود.
پس از اظه�ارات ترامپ مبنی ب�ر احتمال به نتیجه نرس�یدن مذاکرات 
تج�اری بی�ن امریکا و چی�ن و هم چنی�ن افزایش قیم�ت جهانی نفت، 
شاخص های س�هام در بورس نیویورک کاهش یافتند. شاخص داوجونز 
با 0/21 درصد، نزولی ترین ش�اخص بود. دو ش�رکت شیکاگو سیستم و 
وال م�ارت به ترتیب با 3/8 و 1/9 درصد افت بیش�ترین تأثیر را در نزول 
این ش�اخص ایفا کردند. تداوم رش�د نرخ اوراق قرض�ه امریکا از دیگر 

تحوالت مهم وال استریت بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

4/67-1/46-0/22-1/176یورو به دالر

4/48-0/60-0/41-1/346پوند به دالر

110/780/011/283/18دالر به ین

0/282/71-0/37-0/99دالر به فرانک سوئیس

2/88-0/48-0/05-0/751دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

9/62-1/80-0/97-2,293آلومینیوم

2/51-1/47-0/89-3/05مس

2/50-1/800/96-2,314سرب

3/52-14,6891/106/29نیکل

3/84-0/84-0/36-20,650قلع

5/18-3,0960/700/29روی

0/154/728/07-4,084/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

11/54-1/24-1,249,4500/50آلومینیوم

16/44-300,2003/225/31مس

132,0250/150/172/05سرب

3/05-2/11-0/52-306,054نیکل

2,4306/112/1019/12قلع

1/3122/50-0/35-231,625روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

3/90-1/99-1,293/040/17طالی نقدی

طال بورس کاالی 
4/26-2/23-1,291/300/15نیویورک 

4/44-1/06-164430/05نقره

5/34-4/21-0/65-882/75پالتینیوم

6/07-3/29-1/51-963/25پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR66/6-1/26-1/270/88 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

71/630/201/324/62نفت خام پایه امریکا

79/760/583/428/55برنت

51,4300/764/8112/81نفت خام توکیو

76/752/093/1612/27نفت خام اوپک

0/351/427/14-2/85گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/032/887/69-697گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

92/1-3/705/40

 )USD/t( 228/390/142/799/22نفت کوره

0/442/037/50-223/33بنزین

68,7700/613/0610/74نفت سفید

محصوالت کشاورزی

518/254/175/878/70گندم

401/751/643/085/17ذرت

3/78-998/000/300/33سویا

0/37-0/040/11-532/40کلزا

86/551/792/284/31پنبه

0/77-11/660/873/92شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

78/23

79/28 79/3
79/76

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

78/43

با افزایش تنش در غرب آس�یا به ویژه تداوم درگیری بین فلس�طینیان و اس�رائیل و هم چنین 
جذابی�ت قیمت ها برای خریداران، قیمت طال در بازارهای جهانی با رش�د 0/17 درصدی مواجه 
ش�د تا در 1,293/04 درصدی بس�ته ش�ود. با ثبت این قیمت، در این هفته اونس جهانی افت 2 

درصدی را تجربه کرد.

به دلیل تقویت ارزش دالر، رش�د نرخ اوراق قرضه و چش�م انداز افزایش بیش�تر نرخ بهره در 
امریکا، قیمت طال با کاهش 0/45 درصدی مواجه شد تا هر اونس در 1,313/5 دالر معامله شود.

Mondayدوشنبه

به دلیل تداوم رش�د ارزش دالر در مقابل س�ایر ارزها، قیمت هر اونس با ریزش چشم گیر 1/75 
درص�دی و نزول به قیمت 1,290/53 دالری، پایین ترین س�طح قیمتی خود در چند ماه اخیر را 

تجربه کرد.

Tuesdayسه شنبه

پس از اینکه قیمت طال در معامالت روز گذش�ته به کمتر از 1300 دالر س�قوط کرد، به دنبال 
تقاضا برای خرید ارزان از س�وی س�رمایه گذاران، با رش�د نه چندان قابل توجه 0/02درصدی 

همراه شد تا قیمت پایانی 1,290/73 دالری را تجربه کند.

Wednesdayچهارشنبه

افزایش دنباله دار ارزش دالر در مقابل ارزهای معتبر از یک سو و تداوم ناآرامی ها در منطقه 
خاورمیانه موجب ش�د برآیند عرضه و تقاضا در بازار طال صفر ش�ود به گونه ای که قیمت هر 

اونس بدون تغییر نسبت به روز قبل باقی ماند.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اعالم اوپک مبنی بر از بین 
رفتن مازاد عرضه نفت در 

بازارهای جهانی اعالم کاهش بیش از انتظار 
در ذخایر نفتی امریکا

عبور قیمت نفت از 80 
دالر در ساعات میانی 

معامالت

افزایش ریسک های 
خاورمیانه به دنبال 
ناآرامی های غزه و 
احتمال بازگشت 
تحریم های ایران

تداوم ناآرامی ها در 
خاورمیانه و احتمال 

کاهش عرضه از 
سوی ایران و ونزوئال 

رویداد
تغییر تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه نخست 2018– درصد

نرخ بیکاری انگلیس در ماه مارس- درصد
شاخص قیمت مصرف کنندگان اتحادیه اروپا درماه آوریل- درصد
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه

تراز تجاری ایتالیا در ماه مارس- میلیارد دالر
شاخص قیمت مصرف کنندگان کانادا در ماه آوریل- درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/3
4/2
0/3
-1/4
4/53
0/3

پیش بینی
0/4
4/2
0/3

0/76
3/74
0/4

قبلی
0/6
4/2
1/0

-2/2
3/1
0/3

تقویم اقتصادی )24 تا 30 اردیبهشت ماه 97 - 14 تا 20 می 2018(


