
افزای��ش تنش ه��ای تج��اری بین امری��کا و اتحادیه اروپ��ا و هم چنین تنش های سیاس��ی در کش��ورهای ایتالیا و 
اس��پانیا بازاره��ای س��هام در تحت تأثیر قرار داد و موجب��ات افت اکثر آن ها را فراهم س��اخت. هم چنین افزایش 
احتمال نرخ بهره ایاالت متحده موجب ش��د ارزش دالر افزایش یافته و قیمت طال در س��طح کمتر از 1300 دالر 
باق��ی بماند. قیمت نف��ت نیز متأثر از احتمال افزایش تولید س��ه تولیدکننده بزرگ، در م��دار نزولی قرار گرفت.

جهان در هفته ای که گذشت...
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تحوالت سیاسی در ایتالیا و هم چنین کاهش قیمت جهانی نفت موجب 
ش�د شاخص های سهام در شرق آس�یا روزی نزولی را پشت سر گذارند. 
شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با 1 درصد کاهش، نزولی ترین 
ش�اخص بود. افزایش تقاضا برای ین و رش�د قیمت آن در مقابل دالر و 
یورو و هم چنین افت قابل توجه حجم معامالت به دلیل تعطیالت رسمی 
در کشورهای س�نگاپور، مالزی، اندونزی و تایلند از دیگر تحوالت مهم 

بازارهای سهام بود.
تنش های سیاس�ی در کشورهای ایتالیا و اسپانیا نیز بازارهای اروپایی 
را به ش�دت تحت تأثی�ر قرار داد، به گونه ای که ش�اخص های بورس در 
این دو کش�ور به ترتیب با ریزش 2/6 و 2/5 درصدی همراه ش�دند. در 
آلمان، انگلیس و فرانسه هم شاخص ها افت بیش از 1 درصدی را تجربه 
کردند. در بین گروه ها نیز گروه بانکداری ضعیف ترین عملکرد را به نام 

خ�ود ثبت کرد. افت ارزش یورو در برابر ارزه�ای معتبر به پایین ترین 
س�طح از ابتدای س�ال 2018 می�الدی، از دیگر تبع�ات این تنش های 

سیاسی بود.
در وال اس�تریت هم ش�اخص های س�هام متأث�ر از تنش های سیاس�ی 
در اروپ�ا و هم چنین رون�د مذاکرات تجاری بین چین و امریکا س�قوط 
کردند. ش�اخص داوجونز با 1/6 درصد اف�ت، ضعیف ترین عملکرد را در 
میان ش�اخص های سه گانه داشت که ش�اخص S&P500 کاهش بیش از 
1 درص�دی را تجربه کرد. گروه بانکداری نیز بیش�ترین نزول را در بین 
گروه ها داش�ت، به گون�ه ای که بانک های جی پی مورگان، گلدمن س�اچ، 
سی تی گروپ و بنک آف امریکا با کاهش ارزش بیش از 3 درصدی همراه 
شدند. هم چنین نرخ اوراق قرضه 10ساله امریکا که در هفته گذشته رقم 

3/1 درصدی را تجربه کرده بود، تا 2/7 درصد کاهش یافت.
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اغلب بازارهای س�هام در منطقه شرق آس�یا متأثر از نگرانی ها درخصوص 
افزایش جنگ تجاری در سطح جهان با کاهش همراه شدند که شاخص بورس 
ش�انگهای با 0/65 درصد افت، ضعیف ترین عملکرد را در بین آن ها داشت. 
در این میان اعالم آمارهای فراتر از انتظار از اقتصاد کره جنوبی موجب ش�د 

شاخص KOSPI در بورس این کشور با 0/66 درصد رشد همراه شود.
ش�اخص های س�هام در اروپا پس از یک روند نزولی چن�د روزه، صعود 
کردند. فروکش کردن تنش های سیاس�ی در کشورهای اسپانیا و ایتالیا 
موجب شد شاخص بورس های این دو کشور به ترتیب با رشد 1/7 و 1/5 
درصدی، رشدی ترین شاخص ها باش�ند. شاخص کک در بورس پاریس 
هم صعود 1/24 درصدی را تجربه کرد. گروه بانکداری نیز با رش�د بیش 

از 2 درص�دی بهترین عملک�رد را در بین گروه ها داش�ت. در این گروه 
دوئچه بانک که روز گذش�ته با ریزش ش�دید قیمتی مواجه شد بود، به 

لطف افزایش رتبه اعتباری اش با صعود بیش از 2 درصدی همراه شد.
پس از اعالم بهتر از انتظار آمار اش�تغال در امریکا، ش�اخص های سهام 
در ب�ورس نیویورک نیز با صعود همراه ش�دند. ش�اخص ن�زدک با 1/5 
درصد، رشدی ترین شاخص بود که در آن گروه فناوری اطالعات، به ویژه 
رش�د 1/8 درصدی ارزش سهام شرکت اپل بیشترین تأثیر را داشت. بر 
طبق آمارهای اعالم ش�ده در ماه می، 223 هزار شغل به اقتصاد امریکا 
اضافه ش�ده است که این رقم از پیش بینی 188 هزار شغلی فراتر است؛ 

هم چنین نرخ بیکاری نیز در این ماه به 3/8 درصد رسید.
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تحلیل وضعیت بازارهای سهام در روز دوشنبه 97-03-07:
انتشار اخبار امیدوارکننده از عدم لغو دیدار رییس جمهور امریکا با رهبر 
کره ش�مالی از یک سو و کاهش قیمت جهانی نفت از سوی دیگر، باعث 
ش�د برخی از شاخص های سهام در منطقه ش�رق آسیا افزایش و برخی 
دیگ�ر کاهش یابند. ش�اخص بورس کره جنوبی ب�ا 0/74 درصد افزایش 
صعودی تری�ن و ش�اخص ASX200 در بورس اس�ترالیا ب�ا 0/48 درصد 

کاهش، نزولی ترین شاخص بودند.

در حالی که تنش های سیاس�ی در ایتالیا با توافق دو حزب پنج ستاره و 
اتحاد برای برگزاری مجدد انتخابات وارد مرحله جدیدی شد، در اسپانیا 
نیز ریس�ک های سیاس�ی افزایش یافت تا یورو و هم چنین شاخص های 
س�هام در اروپا روزی نزولی را پشت سر گذارند. شاخص میب در بورس 
ایتالیا با 2/07درصد کاهش، ضعیف ترین عملکرد را داشت. این در حالی 

است که معامالت بورس لندن به دلیل تعطیالت رسمی متوقف بود.
تعطیالت رسمی در امریکا باعث شد معامالت بورس نیویورک متوقف باشد.

به دنبال افت شاخص های سهام در اروپا و امریکا به دلیل بحران سیاسی 
در ایتالیا و اسپانیا در روز گذشته، شاخص های سهام در شرق آسیا نیز 
کاه�ش یافتند. اعالم وضع تعرفه واردات به ارزش 50 میلیارد دالر برای 
کاالهای چین�ی و هم چنین افزایش محدودیت ها برای س�رمایه گذاری 
در این کش�ور از س�وی ایاالت متحده، علی رغم تداوم مذاکرات تجاری 
بین دو طرف، موجب شد شاخص بورس شانگهای با 2/5 درصد کاهش، 
نزولی ترین ش�اخص باشد. بورس های کره جنوبی، ژاپن و هنگ کنگ هم 

افت بیش از 1 درصدی را تجربه کردند.
علی رغم تداوم بحران سیاس�ی در ایتالیا، اغلب ش�اخص های س�هام 
در اروپا پس از افت ش�دید در روز گذش�ته، افزایش یافتند. ش�اخص 
میب در بورس ایتالیا با 2/1 درصد افزایش، رش�دی ترین ش�اخص بود 

تا بخش�ی از افت روزهای گذش�ته خود را جبران نمای�د. با این حال، 
روند کاهش ارزش یورو در مقابل س�ایر ارزها به ویژه دالر ادامه یافت. 
هم چنین نرخ تورم آلمان در ماه می 2/2 درصد اعالم ش�د که این رقم 
از پیش بینی ها باالتر بود و صنایع غذایی و انرژی بیشترین تأثیر را در 

رشد آن ایفا کردند.
ش�اخص های س�هام در وال اس�تریت نی�ز روزی صعودی را پشت س�ر 
گذاش�تند، به گونه ای که داوجونز و S&P500 با حدود 1/3 درصد رشد 
همراه شدند. گروه خدمات مالی و بانک هایی نظیر گلدمن ساچ، سی تی 
گروپ و مورگان اس�تنلی که روز گذش�ته با کاهش قیمت مواجه ش�ده 
بودند، همگی رش�د بیش از 1 درص�دی را تجربه کردند. گروه انرژی نیز 

تحت تأثیر افزایش قیمت نفت، یکی از صعودی ترین گروه ها بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/482/97-24,6350/90امریکا )داوجونز(

7,5541/231/626/39امریکا )نزدک(

0/372/10-7,7020/26لندن )اف.تی.اس.ای 100(

2/82-1/76-3,4541/12اروپا  )یورواستاک 50(

1/34-1/24-0/14-22,171آسیا )نیکی 225(

با فروکش کردن نس�بی تنش ها در ایتالیا، شاخص های سهام در منطقه 
ش�رق آسیا صعود کردند. شاخص بورس شانگهای به دلیل اعالم بیش از 
انتظار شاخص مدیران خرید شرکت های اداری چین برای ماه می با 1/8 
درصد صعود، رش�دی ترین شاخص بود. ش�اخص هنگ سنگ در بورس 

هنگ کنگ نیز رشد بیش از 1 درصدی را به ثبت رساند.
اقدام ایاالت متحده در اعمال تعرفه 25 درصدی بر واردات فوالد و تعرفه 
10 درص�دی بر واردات آلومینیوم از اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا از روز 
جمعه باعث شد شاخص های س�هام در اروپا کاهش یابند. شاخص دکس 
در بورس فرانکفورت با 1/4 درصد افت، نزولی ترین ش�اخص بود که افت 
6 درصدی ارزش س�هام دوئچه بانک و 2 درصدی س�هام شرکت پورشه، 

بیش�ترین کاهش را در این افت ایفا کردند. در میان گروه ها نیز بانکداری 
ضعیف تری�ن عملکرد را به نام خود ثبت ک�رد. واکنش ها به اعمال تعرفه 
واردات فوالد و آلومینیوم از متحدان کلیدی امریکا، کاهش ش�اخص های 
سهام در وال استریت را در پی داشت. اعمال تعرفه واردات برای برخی از 
محصوالت کشاورزی و غذایی از سوی مکزیک و کانادا و هم چنین اعالم 
اروپا مبنی بر بی پاس�خ نگذاشتن وضع تعرفه فوالد و آلومینیوم، بار دیگر 
نگرانی ها از وقوع جنگ تجاری را افزایش داده اس�ت. شاخص داوجونز با 
1/02 درصد کاهش ریزشی ترین شاخص بود که افت 1/7 درصدی شرکت 
بوئینگ و 2/3 درصدی کاترپیالر تأثیر زیادی داشت. گروه های محصوالت 

کشاورزی و صنایع غذایی نیز یکی از منفی ترین گروه ها بودند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

2/44-0/270/07-1/166یورو به دالر

1/81-1/330/240/17پوند به دالر

0/31-109/490/620/10دالر به ین

1/19-0/24-0/990/16دالر به فرانک سوئیس

0/060/190/91-0/756دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2,3050/571/051/99آلومینیوم

3/080/640/350/99مس

2/226/04-0/54-2,433سرب

15,3801/473/6213/12نیکل

2/15-20,7500/731/59قلع

3,1010/032/211/61روی

2/384/002/12-4,185/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

8/88-1/39-0/37-1,205,875آلومینیوم

3/92-311,5259/936/16مس

0/302/63-0/48-133,550سرب

5/27-1/93-0/51-290,604نیکل

8/339/01-2,4200/00قلع

245,7507/337/243/69روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/89-0/68-0/39-1,293/40طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/48-0/74-0/41-1,299/30نیویورک 

0/510/28-16/390/24نقره

0/250/311/04-899/25پالتینیوم

999/251/452/024/14پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR64/73-0/511/461/24 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

3/12-3/05-1/83-65/81نفت خام پایه امریکا

1/030/464/68-76/79برنت

1/376/98-49,5100/43نفت خام توکیو

75/171/970/406/52نفت خام اوپک

2/960/340/687/64گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/114/66-2/02-668گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

91/5--2/603/10

 )USD/t( 1/522/58-0/69-217/63نفت کوره

1/743/06-0/78-214/34بنزین

0/495/86-67,3300/33نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0/52-3/68-0/62-523/00گندم

1/44-3/87-0/82-390/28ذرت

0/78-1/61-1,024/690/61سویا

1/430/38-530/400/02کلزا

93/300/164/589/75پنبه

2/110/486/55-12/52شکر

  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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پ�س از انتش�ار آمارهای قوی از میزان اش�تغال امریکا، تقویت احتم�ال افزایش نرخ بهره در 
این کش�ور در ماه جاری میالدی و به تبع آن رش�د  ارزش دالر، قیمت طال در بازارهای جهانی 
0/42 درصد کاهش یافت تا در 1,293/04 دالر بسته شود. در مجموع هفته نیز طال کاهش 0/7 

درصدی را تجربه کرد.

به دنبال افزایش مجدد احتمال دیدار رهبران کره شمالی و امریکا و کاهش نگرانی های سیاسی، 
تقاضا برای خرید طال کاهش یافت و قیمت این فلز ارزش�مند در بازارهای جهانی نزول کرد. در 

پایان معامالت، هر اونس طال با افت 0/25 درصدی قیمت 1,299/04 دالر معامله شد.

Mondayدوشنبه

قیمت فلز زرد تحت تأثیر قوی ماندن ارزش دالر امریکا از یک سو و تجدید امیدها نسبت به دیدار 
میان رهبران واشنگتن و پیونگ یانگ از سوی دیگر، ثابت ماند به گونه ای که قیمت هر اونس در 

پایان معامالت با افت نه چندان قابل توجه 0/02 درصدی، در ایستگاه 1,298/77 دالر ایستاد.

Tuesdayسه شنبه

ارزش دالر ک�ه طی چندهفته گذش�ته با افزای�ش قابل توجهی همراه ش�ده بود، تا حدودی 
کاهش یافت و همین عاملی برای تقویت 0/2 درصدی قیمت طال و رس�یدن آن به 1,301/38 

دالر در بازارهای جهانی بود.

Wednesdayچهارشنبه

در آس�تانه اعالم آمار اش�تغال ایاالت متحده در ماه می، علی رغم نگرانی ها درخصوص بروز 
جن�گ تجاری بی�ن امریکا و اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا، قیمت طال در بازارهای جهانی با 

کاهش 0/22 درصدی مواجه شد تا قیمت هر اونس به 1,298/51 دالر بازگردد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

پیش بینی افزایش 
تولید سه تولیدکننده 

برتر جهان، شامل 
روسیه، ایاالت متحده 

و عربستان سعودی

تداوم کاهش عرضه نفت در 
جهان، پیش بینی افت میزان 

ذخایر انبارهای نفت خام 
امریکا و تضعیف ارزش دالر

افزایش شکاف قیمتی برنت 
و وست تگزاس، به باالترین 

حد در سه  سال اخیر 

گمانه زنی های مختلف درمورد 
چگونگی و میزان افزایش تولید نفت 

از سوی عربستان و روسیه 

گزارش فراتر از انتظار 
اشتغال امریکا و به تبع 
آن تقویت ارزش دالر

رویداد
نرخ بیکاری ژاپن در ماه آوریل - درصد

نرخ بیکاری برزیل در ماه آوریل - درصد
تغییرات تولید ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه نخست 2018 - درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر - میلیون بشکه
شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی چین در ماه می – واحد

نرخ بیکاری امریکا در ماه آوریل - درصد

زمان
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
پنجشنبه

جمعه

واقعی
2/5
12/9
2/2

-3/62
51/1
3/8

پیش بینی
2/5
12/9
2/3
-0/4
51/3
3/9

قبلی
2/5
13/1
2/3

5/78
51/1
3/9

تقویم اقتصادی )7 تا 13 خردادماه 97 - 28 می تا 3 ژوئن 2018(


