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در حالی که هم چنان نتایج نشس�ت گروه هفت در بازارها سایه افکنده 
است، دیدار رهبر کره شمالی و رییس جمهور امریکا در سنگاپور موجب 
ش�د اغلب ش�اخص های س�هام در منطقه ش�رق آس�یا افزایش یابند. 
شاخص بورس شانگهای با 0/9 درصد افزایش، بیشترین رشد را در بین 
شاخص های مطرح داش�ت. افزایش ارزش دالر در مقابل ین به باالترین 

سطح در سه هفته گذشته، از دیگر تبعات مهم این دیدار تاریخی بود.
در اروپا در حالی که ش�اخص های س�هام در س�اعات اولی�ه معامالت با 
رش�د همراه ش�ده بودن�د، در ادامه تحت تأثی�ر نتایج دی�دار ترامپ و 
کیم جون�گ اون کاه�ش یافتند؛ به گونه ای که ش�اخص های س�هام در 

انگلیس و فرانس�ه در اعدادی کمتر از روز قبل بس�ته شدند. گروه های 
تأمی�ن آب و برق و نفت و گاز به ترتی�ب بهترین و ضعیف ترین عملکرد 

را به نام خود ثبت کردند.
در بورس نیویورک در حالی ش�اخص نزدک به لطف رش�د گروه فناوری 
اطالع�ات 0/5 درصد صعود کرد که دو ش�اخص مهم دیگ�ر این بورس 
تغییر چندانی نداشتند. هم چنین در آستانه نشست دو روزه فدرال رزرو 
ک�ه انتظار می رود در آن نرخ بهره امری�کا 0/25 افزایش پیدا کند، نرخ 
اوراق قرضه 10 ساله و هم چنین ارزش دالر در مقابل سایر ارزهای معتبر 

افزایش یافت.
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معام�الت در بازارهای ش�رق آس�یا ب�ا ن�زول برخی از ش�اخص ها نظیر 
ش�انگهای، هنگ کنگ و کره جنوبی و صعود برخ�ی دیگر هم چون ژاپن 
و اس�ترالیا همراه بود. ش�اخص ASX200 در بورس سیدنی با 1/3 درصد 
افزایش، صعودی ترین شاخص بود که گروه خدمات مالی بیشترین تأثیر 
را داش�ت. تصمیمات بانک مرکزی اروپا و اجرایی شدن اعمال تعرفه های 
واردات�ی برای کاالهای چینی از س�وی ایاالت متحده از مهم ترین عوامل 
مؤثر بر بازارهای آس�یایی به شمار می روند. ش�اخص های سهام در اروپا، 
معام�الت خود را با ن�زول به پایان بردند. در این بین ش�اخص FTSE در 
بورس لندن با 1/7 درصد، ضمن سقوط به پایین ترین سطح در چهار هفته 
گذش�ته، ضعیف ترین عملکرد را در بین بورس های اروپایی داشت. گروه 

مناب�ع معدنی نیز به دلیل نگرانی ها از گس�ترش جنگ تجاری در جهان، 
با حدود 3 درصد افت، ریزشی ترین گروه بود و صعود بیش از 7 درصدی 
قیمت سهام ش�رکت رولز رویس هم چون روز گذشته، توجهات بسیاری 
را ب�ه خود جلب کرد. انتش�ار خبر اعمال تعرف�ه 25 درصدی بر کاالهای 
وارداتی از چین به ارزش 50 میلیارد دالر از سوی دولت امریکا، موجبات 
افت شاخص های سهام در وال استریت را فراهم ساخت. شاخص داوجونز 
با 0/34 درصد افت، ریزشی ترین شاخص بود که در آن افت 1/3 درصدی 
س�هام کاترپیالر و 2/5 درصدی سهام بوئینگ بیشترین تأثیر را داشت. 
این دو شرکت با توجه به حجم قابل توجه ارتباطات خود با خارج از امریکا، 

تأثیرپذیری زیادی نسبت به تنش های تجاری در سطح جهان دارند.
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در بورس های آس�یایی، در حالی که شاخص ها متاثر از عدم حمایت ترامپ 
از بیانی�ه پایانی گروه هف�ت، معامالت خود را با افت آغاز ک�رده بودند، در 
ادامه تمرکز سرمایه گذاران بر عواملی هم چون دیدار رییس جمهور امریکا 
 KOSPI با رهبر کره شمالی موجبات رشد شاخص ها را فراهم کرد. شاخص
در بورس س�ئول با 0/76درصد رش�د، بهترین عملکرد را داشت که در آن 
جهش بیش از 6 درصدی قیمت سهام شرکت مهندسی دوو جالب توجه بود.
ش�اخص های س�هام اروپایی نی�ز تحت تأثی�ر  خوش بینی ه�ا در مورد 
دی�دار ترام�پ و کیم جون�گ اون در س�نگاپور صعود کردند. ش�اخص 
می�ب در بورس ایتالیا با 3/5 درصد، صعودی ترین ش�اخص بود که این 
رقم باالترین میزان رش�د روزانه این ش�اخص در 13 ماه گذش�ته است. 

گروه های بانکداری و بیمه بیش�ترین تأثیر  را در این رش�د ایفا کردند. 
اظهارات دلگرم کننده وزیر دارایی جدید این کشور درخصوص تعامل با 

اتحادیه اروپا مهم ترین دلیل این جهش به شمار می رود.
 در وال اس�تریت ه�م خوش بینی های ناش�ی از دی�دار رهب�ران امریکا و 
کره شمالی بر اثر نتایج ناامیدکننده اجالس گروه هفت غلبه کرد تا شاخص ها 
در اعدادی بیش�تر از روز قبل بس�ته شوند. ش�اخص نزدک با 0/19 درصد 
افزایش، رش�دی ترین ش�اخص بود که در آن افزایش قیمت3 /1 درصدی 
فیس بوک و 0/72 درصدی آلفابت بیشترین تأثیر  را داشت. هم چنین جلسه 
روز چهارشنبه فدرال رزرو و احتمال افزایش نرخ بهره امریکا در آن، توجه 

بسیاری از سرمایه گذاران را به خود معطوف داشته است.

برآورده نشدن انتظارات سرمایه گذاران از نتایج مذاکرات بین واشنگتن 
و پیونگ یانگ و هم چنین نزدیک ش�دن به زمان آغاز جلس�ه ش�ورای 
سیاس�ت گذاری فدرال رزرو امریکا موجب شد اغلب شاخص های سهام 
در منطقه ش�رق آس�یا کاه�ش یابند. ش�اخص هنگ س�نگ در بورس 
هنگ کنگ با 1/22 درصد افت، ریزشی ترین شاخص بود که در آن گروه 
خدمات مالی بیش�ترین تأثیر را داش�ت. این درحالی است که شاخص 
س�هام در ب�ورس توکیو صعود ک�رد و معام�الت س�هام در بورس های 
کره جنوبی و هند به دلیل تعطیالت رسمی در این کشورها متوقف بودند.
در اروپا در حالی که س�رمایه گذاران بر نشس�ت ف�درال رزرو و هم چنین 
جلسه روز پنج شنبه بانک مرکزی اروپا متمرکز شده اند، شاخص سهام در 
برخی کشورها هم چون آلمان و ایتالیا با صعود و در بعضی دیگر هم چون 

فرانس�ه و انگلیس با نزول همراه ش�دند. هم چنین گروه های ارتباطات و 
نفت و گاز نزولی ترین و گروه تامین برق و آب، صعودی ترین گروه ها بودند. 
مطابق انتظارات، فدرال رزرو نرخ بهره امریکا را 0/25 درصد افزایش داد و 
آن را از 1/75 به 2 درصد رساند اما نکته حائز اهمیت در این خصوص آن 
است که این نهاد خبر افزایش سرعت رشد نرخ بهره تا پایان سال را داد 
تا بدین ترتیب این نرخ دو مرتبه دیگر تا پایان سال 2018 میالدی افزایش 
یابد. با انتش�ار اخبار، شاخص های بورس نیویورک کاهش یافتند. در این 
میان داوجونز با 0/47 درصد افت، نزولی ترین ش�اخص بود که افت ارزش 
سهام شرکت های بوئینگ و کاترپیالر تأثیر به سزایی داشتند. دالر نیز در 
مقابل سایر ارزهای معتبر بین المللی تقویت شد و نرخ اوراق قرضه 10ساله 

امریکا بار دیگر به باالی 3 درصد صعود کرد.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/891/30-0/34-25,090امریکا )داوجونز(

7,7460/001/324/70امریکا )نزدک(

1/30-0/61-1/70-7,634لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/62-0/631/67-3,505اروپا  )یورواستاک 50(

22,8520/500/690/59آسیا )نیکی 225(

پس از افزایش نرخ بهره امریکا و بروز نش�انه هایی از رش�د این نرخ تا دو 
مرتبه دیگر تا پایان س�ال جاری و هم چنین افزایش نگرانی ها درخصوص 
بروز جنگ تجاری در جهان، ش�اخص های سهام در آسیا کاهش یافتند. 
ش�اخص KOSPI در بورس کره جنوبی با 1/8 درصد افت، ریزش�ی ترین 
ش�اخص بود که در آن افت 3/9 درصدی هیوندای موتور و 2/4 درصدی 

سامسونگ الکترونیک، جالب توجه بود.
تصمیم بانک مرکزی اروپا برای توقف بازخرید اوراق قرضه در پایان سال 
2018 میالدی و هم چنین تداوم فعلی نرخ بهره این اتحادیه به مدت یک 
س�ال دیگر، باعث شد شاخص های س�هام در اروپا رشدی ترین روز خود 
در دو ماه گذش�ته را تجربه کنند. ش�اخص دک�س در بورس فرانکفورت 

با 1/7درصد رش�د، بهتری�ن عملکرد را به نام خود ثب�ت کرد. بورس های 
ایتالیا و فرانسه نیز صعود بیش از 1 درصدی را تجربه کردند. افزایش 6/5 

درصدی قیمت سهام شرکت رولز رویس از نکات جالب توجه بود.
رشد قابل توجه گروه فناوری اطالعات و در رأس آن شرکت های فیس بوک، 
نتفلیکس و آلفابت باعث ش�د ش�اخص داوجونز با صع�ود  0/9 درصدی، 
بهترین عملکرد را در بین شاخص های سه گانه در بورس نیویورک به خود 
اختصاص دهد. این در حالی اس�ت که شاخص داوجونز به دلیل افت گروه 
بانکداری در اعدادی کمتر از روز قبل بسته شد. هم چنین نرخ اوراق قرضه 
10س�اله امریکا که روز گذشته رش�د کرده بود، بار دیگر به زیر 3 درصد 

نزول کرد.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/69-1/35-1/160/35یورو به دالر

1/61-1/06-1/3260/05پوند به دالر

110/660/031/030/25دالر به ین

0/38-0/990/041/24دالر به فرانک سوئیس

0/98-2/09-0/51-0/744دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

5/29-4/67-2/31-2,204آلومینیوم

4/622/70-2/35-3/14مس

5/172/53-1/96-2,391سرب

2/255/25-0/68-15,108نیکل

0/36-0/382/46-20,800قلع

3/240/59-3/36-3,080روی

4,219/00/794/043/41شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

7/66-2/73-0/51-1,148,000آلومینیوم

5/370/94-293,5500/03مس

0/430/34-0/26-132,275سرب

10/19-0/86-0/25-276,312نیکل

2,5953/801/3716/37قلع

2/964/78-0/65-243,550روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/92-1/48-1/79-1,278/94طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/85-1/82-2/28-1,278/50نیویورک 

1/331/01-3/61-16513نقره

0/01-1/56-1/40-887/40پالتینیوم

2/760/33-2/13-986/50پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR65/9-0/501/46-2/51 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

8/99-1/03-2/74-65/06نفت خام پایه امریکا

7/39-3/95-3/29-73/44برنت

3/70-0/08-0/20-49,150نفت خام توکیو

1/41-1/17-73/351684/67نفت خام اوپک

3/022/034/505/59گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 9/02-4/01-3/03-641گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

91/5--2/603/10

 )USD/t( 8/50-3/57-3/32-208/70نفت کوره

9/80-4/35-3/24-202/32بنزین

2/11-0/15-0/36-66,910نفت سفید

محصوالت کشاورزی

9/43-6/58-2/35-449/50گندم

9/52-4/37-0/48-361/25ذرت

9/43-6/58-2/35-905/50سویا

1/74-520/000/520/48کلزا

4/447/55-2/88-90/72پنبه

1/883/53-1/72-12/02شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 
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روند قیمت طال در هفته گذشته 
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به دلیل رشد ارزش دالر امریکا و تشدید تنش های تجاری میان پکن و واشنگتن، اکثر فلزات 
جهانی از جمله طال س�قوط کردن�د. هر اونس طال با نزولی 1/79 درص�دی در 1,278/94 دالر 

معامله شد که این رقم پایین ترین سطح در بیش ازشش  ماهه گذشته به شمار می رود.

در پی گسترش نگرانی ها به دلیل عدم حمایت ترامپ از بیانیه پایانی گروه هفت کشور صنعتی، 
تقاض�ا برای طال افزایش یافت و قیمت این فلز ارزش�مند با 0/18 درص�د به بیش از 1300 دالر 

صعود کرد.

Mondayدوشنبه

به دنبال رشد ارزش دالر که تقاضای سرمایه گذاری برای طال را محدود کرد، قیمت هر اونس با 
کاهش 0/35 درصدی مواجه شد تا در 1,295/97 دالر به معامالت خود پایان دهد.

Tuesdayسه شنبه

علی رغم آن که فدرال رزرو امریکا در پایان نشست خود، نرخ بهره را افزایش داد و پیش بینی 
کرد که دو نوبت دیگر تا پایان سال نرخ بهره افزایش یابد، نگرانی ها از تنش های تجاری بین 
واش�نگتن و پکن موجبات رش�د 0/26 درصدی قیمت طال و رسیدن آن به 1،299/31 دالر را 

فراهم کرد.

Wednesdayچهارشنبه

هر اونس طال برای تحویل فوری با رشدی 0/23 درصدی، در 1,302/25 دالر بسته شد. نکته 
قابل توجه آن که قیمت طال در اواسط معامالت، قیمت 1،309/30 دالر را نیز لمس کرد که این 

رقم باالترین قیمت از اواسط ماه میالدی گذشته است.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

متقاعد نشدن امریکا 
برای عدم اعمال 

تعرفه های واردات در 
نشست گروه هفت

اعالم کاهش بیش از انتظار 
در ذخایر نفتی امریکا

تقویت قیمت دالر در مقابل 
سایر ارزهای معتبر

افزایش شکاف قیمتی 
بین نفت برنت و 

وست تگزاس
اعالم احتمال افزایش 
1/5 میلیون بشکه ای 
تولید نفت عربستان 

و روسیه

رویداد
تغییر شاخص قیمت تولیدکنندگان ژاپن در ماه می– درصد

تغییر شاخص قیمت مصرف کنندگان ایاالت متحده در ماه می– درصد
تغییر شاخص قیمت مصرف کنندگان انگلیس در ماه می– درصد
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه

تغییر شاخص قیمت مصرف کنندگان آلمان در ماه می– درصد
تغییر شاخص قیمت مصرف کنندگان اتحادیه اروپا در ماه می– درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/6
0/2
0/4

-4/14
0/5
0/5

پیش بینی
0/2
0/2
0/4

-1/44
0/5
0/5

قبلی
0/1
0/2
0/4

2/07
0/5
0/3

تقویم اقتصادی )21 تا 27 خردادماه 97 - 11 تا 17 ژوئن 2018(


