
تح��والت پیرام��ون مذاک��رات تج��اری بی��ن پک��ن و واش��نگتن و هم چنین حواش��ی مرب��وط به دی��دار احتمالی 
بی��ن رییس جمه��ور امری��کا ب��ا رهب��ر کره ش��مالی در ای��ن هفت��ه نی��ز تأثیرگذارتری��ن عامل بر ش��اخص های 
س��هام در بورس ه��ای معتب��ر بین الملل��ی و ب��ازار جهان��ی ط��ا ب��ود. در ب��ازار نف��ت نی��ز در روزه��ای پایان��ی 
هفت��ه، تصمی��م روس��یه و عربس��تان مبنی ب��ر افزای��ش تولی��د، اف��ت قیم��ت ط��ای س��یاه را به دنبال داش��ت.

جهان در هفته ای که گذشت...
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در حالی که افزایش ارزش دالر، موجبات نزول سهام در بازارهای آسیایی 
را در س�اعات نخس�ت معامالت فراهم کرده بود، اعالم نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری در ونزوئال و به تبع آن افزایش قیمت نفت، باعث تغییر 
روند آن ها ش�د؛ به گونه ای که اغلب این شاخص ها در اعدادی بیشتر از 
روز قبل بس�ته شدند. شاخص هنگ س�نگ در بورس هنگ کنگ با 0/6 

درصد، صعودی ترین شاخص بود.
ش�اخص های س�هام در بورس های اروپایی نیز معامالت خود را با صعود 
ش�اخص ها به پایان بردن�د. فروکش کردن منازعات سیاس�ی در ایتالیا 
موجب ش�د شاخص میب در بورس این کشور با صعودی 0/72درصدی، 
رش�دی ترین شاخص باشد. گروه خودروسازی نیز به دلیل کاهش تعرفه 

واردات قطع�ات خودرو از س�وی دولت چین، با بیش از 1 درصد رش�د، 
بهترین عملکرد را در بین گروه ها داش�ت که رشد 2/5 درصدی قیمت 

سهام BMW در این گروه قابل توجه بود.
پ�س از ابراز نارضایتی ترامپ از مذاکرات تجاری واش�نگتن و پکن و 
هم چنین اعالم وی مبنی بر این که ممکن اس�ت این کش�ور هیچ گاه با 
کره شمالی گفت وگو نکند، بار دیگر نگرانی سرمایه گذاران را افزایش 
داد و موجبات کاهش ش�اخص های سهام در بورس نیویورک را فراهم 
ک�رد. ش�اخص داوجونز با 0/72 درص�د، نزولی ترین ش�اخص بود که 
س�قوط 2/5 درصدی ارزش سهام ش�رکت بوئینگ بیشترین تأثیر را 

در آن داشت.

به
شن

سه 

به دنب�ال افزایش نگرانی ها از لغ�و دیدار رییس جمه�ور امریکا با رهبر 
کره شمالی، معامالت سهام در منطقه شرق آسیا با نزول شاخص ها همراه 
ش�د که ش�اخص بورس ش�انگهای با 0/4 درصد، کاهشی ترین شاخص 
بود. گروه خودروس�ازی نی�ز متأثر از تحوالت روز گذش�ته هم چنان به 
رون�د نزولی خود ادامه داد. تداوم تقوی�ت ارزش دالر در مقابل ارزهای 

منطقه ای نیز از دیگر تحوالت مهم بود.
معام�الت س�هام در اروپا، تحت تأثیر تحوالت این ق�اره با صعود و نزول 
شاخص های س�هام در کشورهای مختلف همراه بود. در حالی که انتشار 
اطالعات مثبت اقتصادی در کش�ورهای آلمان و انگلیس موجب رش�د 

شاخص سهام در این کشورها ش�د، بورس های اسپانیا و ایتالیا متأثر از 
تحوالت سیاس�ی این کش�ورها با افت بیش از 1 درصدی مواجه شدند. 
هم چنین گروه های مسافرت و گردشگری و بانکداری به ترتیب بهترین و 

ضعیف ترین عملکرد را در بین گروه ها به نام خود ثبت کردند.
 S&P500 در معامالت بورس نیویورک نیز در حالی دو شاخص داوجونز و
اف�ت 0/24 درصدی را تجربه کردند که ش�اخص ن�زدک معامالت خود 
را با رش�د 0/13 درصدی به پای�ان برد. دو گروه ان�رژی و خدمات مالی 
ضعیف ترین عملکردها را داش�تند. پایین ب�ودن حجم معامالت به دلیل 

تعطیلی روز دوشنبه، از دیگر ویژگی های مهم در وال استریت بود.
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پس از آن که اس�تیون منوچی�ن وزیر خزانه داری امریکا، روز یک ش�نبه 
اع�الم کرد که جنگ تجاری بین پکن و واش�نگتن، فعالً به تعویق افتاده 
است، شاخص های سهام در بازارهای آسیایی صعود کردند. شاخص بورس 
شانگهای با 0/66 درصد، بیشترین رشد را در بین شاخص های این منطقه 
داش�ت. گروه های حمل و نقل، به ویژه کش�تیرانی نی�ز تحت تأثیر توافق 

حاصل شده، بهترین عملکرد را در این صعود از خود بر جای گذاشت.
در اروپا نیز اغلب شاخص های سهام تحت تأثیر توافق بین چین و امریکا، 
رشد کردند. شاخص FTSE در بورس لندن با بیش از 1 درصد، بیشترین 
رشد را داشت که نزول ارزش پوند در برابر دالر از دیگر دالیل این رشد 

به شمار می رود. در سوی دیگر تداوم تنش های سیاسی در ایتالیا موجب 
ش�د شاخص بورس این کش�ور با افت 1/5 درصدی مواجه شود. این در 
حالی اس�ت که معامالت بورس فرانکفورت به دلیل تعطیالت رسمی در 

این کشور متوقف بود.
شاخص های س�هام در وال استریت هم تحت تأثیر نتایج مذاکرات چین و 
امریکا، روزی کامالً صعودی را سپری کردند. شاخص داوجونز با 1/2 درصد 
رشد و ثبت بهترین عملکرد در بین شاخص های سه گانه برای نخستین بار 
از ماه مارس، به باالی 25 هزار واحد صعود کرد که ش�رکت های بوئینگ، 

کاترپیالر و یونایتدهلث بیشترین تأثیر را ایفا کردند.

به دنب�ال عدم رضای�ت ترام�پ از مذاک�رات تج�اری بی�ن پک�ن و 
واش�نگتن، ش�اخص های سهام در منطقه شرق آس�یا صعود کردند. 
شاخص هنگ س�نگ در بورس هنگ کنگ با 1/8 درصد، نزولی ترین 
ش�اخص ب�ود. بورس ه�ای ش�انگهای و توکی�و نیز اف�ت بیش از 1 
درص�دی را تجرب�ه کردن�د. تقوی�ت ارزش دالر در مقاب�ل ارزهای 
منطق�ه ای در آس�تانه جلس�ه ف�درال رزرو، از دیگر تح�والت مهم 

بازارهای این منطقه بود.
نارضایت�ی ترام�پ از روند مذاکرات چی�ن و امری�کا و هم چنین اعالم 
نامطلوب برخی از آمارهای اقتصادی موجب ش�د ش�اخص های س�هام 
در اروپا کاهش یافته و از س�قف چهارماهه خود فاصله بگیرند. شاخص 

دک�س در ب�ورس فرانکفورت ب�ا 1/47 درصد، ضعیف تری�ن عملکرد را 
در میان ش�اخص ها داش�ت. در انگلیس، فرانس�ه، اس�پانیا و ایتالیا نیز 
شاخص ها افت بیش از 1 درصدی را تجریه کردند. گروه منابع معدنی نیز 

با 2/5 درصد، بیشترین افت را در بین گروه ها داشت.
درخص�وص  س�رمایه گذاران  امی�دواری  افزای�ش  وال اس�تریت،  در 
عدم افزای�ش ن�رخ به�ره امریکا در جلس�ه آت�ی ف�درال رزرو موجب 
ش�د ش�اخص های س�هام صعود کنند. ش�اخص نزدک با 0/64 درصد، 
رش�دی ترین شاخص بود که گروه فناوری اطالعات از جمله شرکت های 
اپل و آمازون بیشترین تأثیر را در آن داشتند و در این بین سقوط 2/7 

درصدی قیمت سهام جنرال الکتریک جالب توجه بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/470/20-0/24-24,753امریکا )داوجونز(

7,4340/001/084/43امریکا )نزدک(

0/624/16-7,7300/18لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/630/27-0/18-3,515اروپا  )یورواستاک 50(

2/090/59-22,4510/06آسیا )نیکی 225(

پ�س از آن که اداره تجارت امریکا اعالم ک�رد یک تحقیق امنیت ملی 
برای بررسی واردات خودرو و کامیون انجام می دهد، نگرانی ها از وضع 
تعرفه وارادات این محصول مشابه آن چه بر واردات فوالد و آلومینیوم 
وضع شد را افزایش داد و موجبات نزول شاخص های سهام در بازارهای 
آس�یایی را فراهم ساخت. ش�اخص نیکی در بورس توکیو با 1/1درصد 
کاهش، نزولی ترین ش�اخص بود. گروه خودروس�ازی هم ریزشی ترین 
گروه بود به گونه ای که هوندا موتور3/4، تویوتا موتور 3، هیوندای 3/1 

و کیاموتور 2/8 درصد افت کردند.
تحقیق�ات بر روی خودروه�ای وارداتی در امری�کا و هم چنین لغو 
دی�دار ترامپ با رهبر کره ش�مالی موجب ش�د ش�اخص بورس های 

اروپای�ی نیز کاهش یابند. ش�اخص بورس ه�ای فرانکفورت و لندن 
با 0/9 درصد، ریزش�ی ترین ش�اخص ها بودند. گروه خودروس�ازی 
با 1/8 درص�د، ضعیف ترین عملکرد را داش�ت ب�ه طوری که قیمت 
س�هام پورشه 3، دایملر 2/8 و BMW با 1/7درصد کاهش یافتند.
اع�الم لغو دیدار برنامه ریزی ش�ده رهب�ران امریکا و کره ش�مالی 
12 ژوئ�ن، نگرانی ها درخصوص ریس�ک های سیاس�ی  در تاری�خ 
را افزای�ش و ش�اخص های س�هام در وال اس�تریت را کاهش داد. 
ش�اخص داوجونز با 0/3 درصد، ریزش�ی ترین شاخص بود و گروه 
انرژی نیز به دلیل کاهش قیمت نفت یکی از ریزش�ی ترین گروه ها 

به ش�مار می رود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

3/73-1/06-0/59-1/165یورو به دالر

4/36-1/22-0/54-1/33پوند به دالر

1/230/08-109/380/13دالر به ین

0/790/70-0/18-0/99دالر به فرانک سوئیس

0/09-0/340/49-0/75دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/310/80-0/79-2,263آلومینیوم

1/48-0/600/52-3/07مس

2/424/894/09-2,428سرب

0/800/243/83-14,724نیکل

5/18-2/42-1/35-20,150قلع

2/68-1/45-3,0510/56روی

1/472/60-0/12-4,024/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

10/53-1/72-0/24-1,227,990آلومینیوم

13/33-0/02-300,1250/71مس

133,3000/000/971/87سرب

4/51-2/99-0/26-296,898نیکل

2,6302/738/2329/56قلع

1/019/45-0/32-229,275روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/10-0/180/71-1,302/25طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/68-0/061/37-1,309/00نیویورک 

0/880/370/03-16/48نقره

1/05-1/381/56-986/00پالتینیوم

0/51-979/500/511/69پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR63/8-0/82-4/20-3/84 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

0/45-4/77-4/00-67/88نفت خام پایه امریکا

2/642/27-2/98-76/44برنت

2/397/45-1/12-50,200نفت خام توکیو

76/620/250/208/68نفت خام اوپک

2/940/003/164/26گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 3/083/60-2/74-676گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

94-2/007/80

 )USD/t( 2/462/31-2/51-220/98نفت کوره

2/323/27-2/35-218/14بنزین

1/617/33-0/79-67,660نفت سفید

محصوالت کشاورزی

543/002/404/7812/95گندم

406/000/430/875/18ذرت

1,041/500/564/311/31سویا

0/171/071/11-538/10کلزا

89/212/003/074/97پنبه

12/460/656/8613/58شکر

  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 
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در پی پاس�خ مصالحه جویانه رهبر کره ش�مالی در قبال لغو یک جانبه دی�دار وی با ترامپ از 
سوی رییس جمهور امریکا، قیمت نفت در بازارهای جهان بار دیگر افت کرد؛ اما این کاهش در 
حدی نبود که طال به زیر 1300 دالر بازگردد. در مجموع هفته نیز فلز زرد، رش�د 0/7 درصدی 

را تجربه کرد.

به دنبال اعالم وزیر خزانه داری امریکا مبنی بر توقف جنگ تجاری واشنگتن و پکن، ارزش دالر، 
افزایش و تقاضا برای سرمایه گذاری در دارایی های امن نظیر طال کاهش یافت. هر اونس فلز زرد 

در بازارهای جهانی با افت قیمت 0/03 درصدی همراه شد تا در 1,292/6 دالر معامله شود.

Mondayدوشنبه

تداوم روند صعودی دالر در مقابل سایر ارزهای معتبر به دلیل نزدیک شدن به جلسه فدرال رزرو، 
موجب شد بهای طال با ثبت قیمت 1,291/14 دالری هم چنان در پایین ترین سطوح قیمتی خود 

در سال 2018 باقی بماند.

Tuesdayسه شنبه

افزایش تقاض�ای فیزیکی به دلیل کاهش قابل توجه قیمت ه�ا و هم چنین افزایش امیدواری 
س�رمایه گذاران درخصوص عدم افزایش نرخ بهره امریکا در جلسه آتی فدرال رزرو، افزایش 
نسبی تقاضا در بازار جهانی طال را در پی داشت؛ به گونه ای که هر اونس با رشد 0/18 درصدی 

قیمت، در 1,293/41 دالر معامله شد.

Wednesdayچهارشنبه

پس از اعالم ترامپ مبنی بر لغو دیدار برنامه ریزی شده وی با رهبر کره شمالی، قیمت طال در 
بازارهای جهانی با رشد 0/87 درصدی به 1,304/63دالر صعود کرد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

عدم تمایل اوپک 
مبنی بر افزایش 

سطح تولید

اعالم افزایش ذخایر نفتی 
امریکا در هفته گذشته

گمانه زنی ها درمورد 
احتمال افزایش تولید از 

سوی اوپک 

تشدید تحریم ها علیه 
ونزوئال پس از پیروزی 

مجدد نیکالس مادورو در 
انتخابات این کشور 

توافق وزیران نفت 
روسیه و عربستان برای 

افزایش یک میلیون 
بشکه ای تولید 

رویداد
تراز تجاری ژاپن در ماه آوریل– میلیارد دالر

شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی ژاپن در ماه می- واحد
شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی اتحادیه اروپا در ماه می- واحد

تغییرات ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
تغییرات تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه نخست سال- درصد

تغییرات تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه نخست سال- درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
626
52/5
55/5
5/78
0/3
0/1

پیش بینی
406

53/6
56/1

-1/57
0/3
0/1

قبلی
797
53/8
56/2
-1/4
0/3
0/1

تقویم اقتصادی )31 اردیبهشت تا 7 خردادماه 97 - 21 تا 27 می 2018(


