
اعالم آمار اش��تغال در هفته گذش��ته، برگزاری نشست گروه هفت کشور صنعتی در روزهای پنج شنبه و جمعه و 
هم چنین تحوالت سیاسی در کشورهای ایتالیا و اسپانیا از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر بازارهای جهانی در این هفته 
بود. این درحالی است که عواملی همچون دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی و هم چنین نشست فدرال رزرو و احتمال 
افزایش نرخ بهره ایاالت متحده در هفته آینده، بس��یاری از س��رمایه گذاران را در معامالت خود محتاط کرده بود. 

جهان در هفته ای که گذشت...
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در حالی که ش�اخص های سهام در شرق آس�یا معامالت خود را با نزول 
آغ�از کرده بودند، در ادامه رش�د کردند و در اع�دادی باالتر از روز قبل 
بسته شدند. شاخص بورس شانگهای با 0/75 درصد رشد، صعودی ترین 
ش�اخص بود که اعالم فراتر از انتظار شاخص مدیران خرید شرکت های 
خدماتی چین برای ماه می، از مهم ترین دالیل این رشد به شمار می رود. 
تقویت ارزش دالر در مقابل سایر ارزهای منطقه ای نیز از دیگر تحوالت 

مهم اقتصادی بود.
معام�الت س�هام در بورس های اروپای�ی، با افت ش�اخص ها همراه بود. 
ش�اخص میب در ایتالیا با کاهش 1/2 درصدی، نزولی ترین شاخص بود. 
افزای�ش مجدد تنش های سیاس�ی به دلیل س�خنرانی نخس�ت وزیر در 
پارلمان این کش�ور، مهم ترین دلیل این افت به ش�مار می رود. هم چنین 

گروه بانکداری ضعیف ترین عملکرد را در بین گروه ها داش�ت که سقوط 
ح�دود 5 درص�دی ارزش بازار روی�ال بانک اس�کاتلند به دلیل فروش 
بخش�ی از سهام این بانک توس�ط دولت انگلیس به ارزش 2/6 میلیارد 

پوند، جالب توجه بود.
در وال اس�تریت، رشد گروه فناوری اطالعات باعث شد شاخص نزدک با 
0/4 درصد رش�د، بهترین عملکرد را در بین شاخص های سه گانه داشته 
باش�د. افزایش 1/1 درصدی ارزش س�هام آمازون و 1/9 درصدی س�هام 
نتفلیکس، بیش�ترین تأثیر را در رش�د گروه فناوری اطالعات داشتند. 
این در حالی اس�ت که هم چنان نگرانی سرمایه گذاران از بروز تنش های 
تجاری بین امریکا و ش�رکای کلیدی این کش�ور هم چن�ان ادامه دارد، 

به همین دلیل شاخص داوجونز در اعدادی کمتر از روز قبل بسته شد.
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افزایش ش�اخص های س�هام در ش�رق آس�یا در ابتدای هفت�ه جاری، 
احتیاط س�رمایه گذاران و افزایش فروش را در پی داشته است. شاخص 
هنگ س�نگ در بورس هنگ کنگ با 1/76 درصد کاهش، ریزش�ی ترین 
شاخص بود که در آن گروه های فناوری اطالعات و خدمات مالی به ترتیب 
با 3/1 و 1/9 درصد افت، بیشترین تأثیر را داشتند. بورس شانگهای نیز با 

1/4 درصد افت، یکی از نزولی ترین بورس های این منطقه بود.
در آس�تانه آغاز نشس�ت کش�ورهای گ�روه هف�ت در کان�ادا، نگرانی 
س�رمایه گذاران از تنش ه�ای اقتصادی بی�ن اروپا و امریکا باعث ش�د 
شاخص های سهام در حوزه یورو نیز کاهش یابند. شاخص میب در ایتالیا 
تحت تأثیر تداوم کشمکش های سیاسی بین دو حزب اتحاد و پنج ستاره 

با 1/9 درصد کاهش، ضعیف ترین ش�اخص اروپایی بود. هم چنین انتشار 
گزارش های�ی مبنی بر احتمال ادغام دوئچه بان�ک و کامرز بانک موجب 
ش�د قیمت س�هام این دو بانک معتبر به ترتیب افت 0/7 و 1/6 درصدی 

را تجربه کنند.
در وال اس�تریت هم اگرچه معامالت تحت تأثیر آغاز نشست کشورهای 
گروه هفت و اخبار مربوط به آن قرار داش�ت، شاخص های سهام با رشد 
نسبی همراه شدند. شاخص های داوجونز و S&P500 با رشد حدود 0/3 
درصدی، بیش�ترین رشد را به ثبت رساندند. در مجموع این هفته نیز با 
وجود نگرانی س�رمایه گذاران، هر سه ش�اخص مطرح بورس نیوریورک 

حداقل 1/2 درصد رشد کردند.
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پس از آن که آمار بهتر از انتظار ایجاد اشتغال امریکا، نگرانی ها در مورد 
جنگ  تعرفه ای بین ایاالت متحده و بقیه دنیا را خنثی کرد، شاخص های 
س�هام در ش�رق آس�یا به باالترین س�طح دو و نیم هفته ای خود صعود 
کردند. ش�اخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با 1/5 درصد افزایش، 
بیشترین رشد را داشت که در آن گروه های فناوری اطالعات و امالک و 
مس�تغالت بیشترین تأثیر را داشتند. شاخص نیکی در بورس توکیو نیز 

رشد 1/4 درصدی را تجربه کرد.

شاخص های سهام در قاره اروپا نیز معامالت خود در این هفته را با صعود 
آغاز کردند. ش�اخص IBEX در بورس اس�پانیا به لطف اس�تقرار دولت 
جدید در این کش�ور با 1/22 درصد، بیش�ترین رش�د را به نام خود ثبت 
کرد. گروه تأمین برق و آب نیز با 1/4 درصد رش�د، بیشترین عملکرد را 

در بین گروه ها داشت.
در وال استریت هم شاخص های سهام به روند صعودی خود ادامه دادند. 
شاخص های داوجونز و نزدک با حدود 0/7 درصد رشد، عملکرد مطلوبی 

معامالت س�هام در منطقه ش�رق آس�یا، تحت تأثیر بهبود شاخص های 
س�هام در وال استریت در روز گذشته، رشد کردند. شاخص هنگ سنگ 
در بورس هنگ کنگ با 0/5 درصد رش�د، بهترین عملکرد را داش�ت که 
در آن گروه فناوری اطالعات بیش�ترین تأثیر را بر جای گذاشت. با این 
وجود نگرانی ها درخصوص احتمال به بن بست رسیدن مذاکرات تجاری 
بین پکن و واش�نگتن، هم چنان معامالت را تحت تأثیر قرار داده اس�ت. 
ش�ایان ذکر است معامالت سهام در بورس کره جنوبی به دلیل تعطیالت 

رسمی در این کشور متوقف بود.
پس از آن که بانک مرک�زی اروپا اعالم کرد کاهش خرید اوراق قرضه را 
در جلس�ه هفته آینده خود به بحث خواهد گذاشت، شاخص های سهام 

در این قاره با صعود نسبی همراه شدند. شاخص IBEX در اسپانیا با 1/1 
درصد رش�د، صعودی ترین شاخص بود. رش�د نرخ اوراق قرضه در اروپا 

و به تبع آن تقویت ارزش یورو نیز از دیگر تحوالت مهم اقتصادی بود.
بورس نیویورک نیز با رش�د ش�اخص های س�ه گانه همراه بود. شاخص 
داوجون�ز ب�ا 1/4 درص�د افزای�ش و گ�ذر از م�رز 25 ه�زار واحدی، 
رشدی ترین ش�اخص بود که رشد 3/2 درصدی سهام شرکت بوئینگ 
تأثیر زیادی داش�ت. گروه بانکداری نی�ز متأثر از تصمیم بانک مرکزی 
اروپا، بیشترین رشد را در بین گروه ها به نام خود ثبت کرد؛ به گونه ای 
که جی پی مورگان، بنک آف امریکا و مورگان اس�تنلی با رشد بیش از 2 

درصدی همراه شدند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

25,3170/302/773/15امریکا )داوجونز(

7,6460/141/214/16امریکا )نزدک(

0/270/24-0/30-7,681لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3/27-0/18-0/36-3,447اروپا  )یورواستاک 50(

0/562/361/11-22,695آسیا )نیکی 225(

مواضع بانک مرک�زی اروپا مبنی بر احتمال کاهش خری�د اوراق قرضه و 
هم چنین عبور شاخص داوجونز از مرز 25 هزار واحدی در روز چهارشنبه، 
باعث شد شاخص های سهام در شرق آسیا با صعود همراه شوند. شاخص 
نیکی در بورس توکیو با 0/8 درصد، رش�دی ترین ش�اخص بود که در آن 
گروه های بانکداری و خدمات مالی بیش�ترین تأثیر را داشتند. هم چنین 
تقویت دالر در مقابل ین موجب ش�د بسیاری از گروه های صادرات محور 

هم چون خودروسازی نیز با رشد قابل توجهی همراه شوند.
ی�ک روز پ�س از رش�د س�هام اروپای�ی، تأکی�د ترام�پ ب�ر پایبندی 
ایاالت متحده در اعمال تعرفه های اعمال ش�ده برای فوالد و آلومینیوم 
وارداتی از اروپا، باعث ش�د نگرانی ها درخصوص جنگ تجاری بین این 
دو قدرت اقتصادی بار دیگر افزایش یافته و اغلب ش�اخص های س�هام 

در ح�وزه یورو کاه�ش یابند. گروه گردش�گری ب�ا 1/7 درصد کاهش، 
ضعیف تری�ن عملک�رد را به نام خود ثبت ک�رد. این درحالی اس�ت که 
ش�اخص بورس اس�پانیا به دلی�ل اس�تقرار دولت جدید در این کش�ور 

برخالف سایر شاخص های اروپایی افزایش یافت.
در ب�ورس نیویورک، در حالی که صعود بیش از 4 درصدی قیمت س�هام 
مک دونالد، موجبات رشد 0/38 درصدی شاخص داوجونز را فراهم کرده 
بود، ش�اخص های ن�زدک و S&P500 به دلیل اف�ت قابل توجه در ارزش 
س�هام گروه فناوری اطالعات در اعدادی کمتر از روز قبل بسته شدند. 
گروه فن�اوری اطالعات که در روزهای قبل با رش�د قابل توجهی مواجه 
ش�ده بود، یکی از ریزش�ی ترین گروه ها بود؛ به گونه ای که فیس بوک و 

نتفلیکس افت بیش از 1/5 درصدی را تجربه کردند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/69-1/1770/250/92یورو به دالر

1/09-0/170/37-1/34پوند به دالر

0/18-0/130/01-109/55دالر به ین

2/05-0/36-0/980/41دالر به فرانک سوئیس

0/410/371/77-0/759دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/93-1/410/87-2,312آلومینیوم

3/300/946/708/53مس

2/760/247/40-2,451سرب

0/651/3011/06-15,355نیکل

21,3251/673/521/91قلع

0/302/684/02-3,183روی

3/110/12-4/95-4,055/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

7/54-2/13-0/52-1,180,175آلومینیوم

0/435/86-310,2001/12مس

0/520/61-0/28-132,850سرب

11/06-4/07-0/47-278,790نیکل

2,5500/005/3714/61قلع

0/122/136/64-250,975روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/11-1,298/170/080/37طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/78-0/020/26-1,302/70نیویورک 

16/760/472/531/73نقره

0/93-901/500/560/25پالتینیوم

1,014/500/251/534/05پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR64/95-0/660/34-1/74 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

7/23-660/080/29نفت خام پایه امریکا

0/97-0/43-1/11-76/46برنت

0/651/67-49,1901/13نفت خام توکیو

1/10-0/84-73/620/78نفت خام اوپک

2/035/84-1/02-2/9گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/00-0/07-6680/19گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

90/4--1/202/60

 )USD/t( 2/42-0/55-0/72-216/43نفت کوره

2/40-1/31-211/530/02بنزین

0/481/59-67,0101/13نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0/570/091/79-523/73گندم

4/63-3/84-376/400/27ذرت

3/99-5/31-0/74-967/05سویا

3/42-3/49-1/61-511/80کلزا

94/941/301/7610/58پنبه

2/168/50-12/254/43شکر

  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 

75/29 75/36

77/32

76/46

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

75/38

س�رمایه گذاران هم زمان با نشس�ت گروه هفت و تحوالت مهم هفته آینده از جمله نشس�ت 
ف�درال رزرو و دی�دار رهبران امریکا و کره ش�مالی محتاطانه عمل می کنند. هر اونس با رش�د 
نه چندان محسوس 0/08 درصدی همراه شد تا در 1,298/17 دالر بسته شود. با ثبت این قیمت 

در مجموع هفته، اونس جهانی رشد 0/36 درصدی را تجربه کرد.

آمار اشتغال فراتر از انتظار برای ماه می در ایاالت متحده که روز جمعه منتشر شد، انتظارات برای 
افزایش 25 واحدی نرخ  بهره در نشس�ت ماه جاری فدرال رزرو و هم چنین ارزش دالر را تقویت 
کرد. این موضوع باعث ش�د قیمت طال در بازارهای جهانی با افت 0/11 درصدی مواجه ش�ود و تا 

سطح 1,292/02 دالر کاهش یابد. 

Mondayدوشنبه

پس از کاهش قیمت طال در س�ه روز گذش�ته، قیمت ها برای بسیاری از سرمایه گذاران بار دیگر 
جذاب شد و تقاضا برای طال در بازارهای جهانی افزایش یافت. در پایان معامالت، قیمت هر اونس 
طال با رشد 0/34 درصدی، بخشی از ریزش روزهای گشته خود را جبران کرد و به نرخ 1,296/4 

دالر به ازای هر اونس بازگشت.

Tuesdayسه شنبه

قیمت طال تحت تأثیر ضعف ارزش دالر و کاهش بازده اوراق خزانه، افزایش یافت اما انتظارات 
برای افزایش نرخ  بهره امریکا، مانع از پیش�روی بیش�تر این فلز ارزش�مند شد به گونه ای که 

قیمت هر اونس بدون تغییر نسبت به روز قبل باقی ماند.

Wednesdayچهارشنبه

در حالی ک�ه تنش های سیاس�ی و اقتصادی تا حدودی زمینه رش�د قیمت ط�ال در بازارهای 
جهانی را فراهم کرده است، اما احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی امریکا در ماه 

جاری، مانع رشد قیمت این فلز ارزشمند شده است.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

ثبت رکورد تولید نفت 
امریکا در ماه مارس به 
10/47 میلیون بشکه 

در روز

افزایش غیرمنتظره میزان 
ذخایر نفت انبارهای امریکا 
و بروز نشانه هایی از افزایش 
تولید عربستان سعودی و 
سایر تولیدکنندگان اوپک

اعالم وضعیت تولید و 
صادرات نفت ونزوئال 

انتشار گزارش هایی درمورد 
درخواست دولت امریکا ازعربستان 
و دیگر صادرکنندگان بزرگ نفت 

مبنی بر افزایش تولید نفت

کاهش 3 دالری قیمت 
پیش بینی شده نفت 

در سال 2018 از سوی 
مؤسسه جی پی مورگان

رویداد
تغییرات شاخص قیمت تولیدکنندگان اتحادیه اروپا در ماه آوریل- درصد

شاخص مدیران خرید شرکت های خدماتی انگلیس در ماه می– واحد
تراز تجاری ایاالت متحده در ماه آوریل– میلیارد دالر

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
تغییرات در تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه نخست 2018– درصد

تراز تجاری آلمان در ماه آوریل– میلیارد دالر

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/0
54

-46/2
2/07
-0/2
19/4

پیش بینی
0/3

52/9
-50
-2

-0/1
21

قبلی
0/1

52/8
-47/2
-3/62
-0/2
21/6

تقویم اقتصادی )14 تا 20 خردادماه 97 - 4 تا 10 ژوئن 2018(


