
اجرای��ی ش��دن مرحل��ه جدی��دی از اعم��ال تعرف��ه واردات کااله��ای چین��ی ب��ه امری��کا و تهدی��د پک��ن برای 
مقابل��ه به مث��ل و هم چنی��ن موضوع��ات پیرام��ون اعم��ال تعرف��ه ب��ر خودروه��ای واردات��ی از اروپا ب��ه ایاالت 
متح��ده مهم تری��ن تح��والت بازاره��ای س��هام در این هفت��ه بودند. در ب��ازار جهان��ی نفت نیز اگرچ��ه قیمت     ها 
ت��ا ح��دودی کاه��ش پیدا کردن��د ام��ا نگرانی ها درخص��وص کاه��ش تولید نفت ای��ران هم چن��ان ادام��ه دارد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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در حالی که ش�اخص های سهام در آس�یا- اقیانوسیه به علت نگرانی از 
تنش های تجاری بین چین و امریکا در س�اعات نخس�تین معامالت با 
افت مواجه شده بودند، در ادامه تغییر روند دادند؛ به گونه ای که به جز 
بورس های توکیو و هنگ کنگ س�ایر ش�اخص های مط�رح در اعدادی 
بیشتر از روز قبل بسته شدند. تصمیم بر عدم تغییر نرخ بهره استرالیا 
از 1/5 درص�د از س�وی رزرو بانک این کش�ور، از دیگ�ر تحوالت مهم 

اقتصادی بود.
پس از توافق صدراعظم و وزیر کش�ور آلمان در خصوص الیحه مهاجرت 
و نج�ات کابینه این کش�ور از انحالل، ش�اخص های س�هام در بازارهای 
اروپایی صعود کردند. بیش�ترین رشد به ش�اخص میب در بورس ایتالیا 

ب�ا 1/6 درصد اختصاص داش�ت و گروه منابع معدنی رش�دی ترین گروه 
بود. اعالم رش�د شاخص مدیران خرید انگلیس در ماه ژوئن به باالترین 

سطح در هفت ماهه گذشته، از دیگر اخبار مهم اقتصادی در اروپا بود.
بر خالف اروپا، ش�اخص های سهام در وال اس�تریت در حالی که در ابتدا 
به دلیل رش�د قیمت نفت صعود کرده بودن�د، در ادامه با محوریت گروه 
فناوری اطالع�ات نزول کردن�د. به دلیل تعطیالت 4 ج�والی، معامالت 
سه ساعت زودتر از همیش�ه و در ساعت یک بعدازظهر به پایان رسید. 
ش�اخص نزدک با 0/8درصد افت، نزولی ترین ش�اخص بود و ریزش 5/5 
درصدی قیمت س�هام ش�رکت میک�رون و 2/5 درصدی ارزش س�هام 

شرکت فیس بوک بیشترین تأثیر را در این نزول داشتند.

به
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تنها چند ساعت پس از این که تهدید امریکا به وضع تعرفه  25 درصدی 
ب�ر 34 میلی�ارد دالر از واردات به واقعیت بدل ش�د، چینی ها نیز اعالم 
کردند به ص�ورت متقابل تعرفه های�ی برای واردات کااله�ای امریکایی 
اعمال می کنند. این موضوع موجب ش�د شاخص های سهام در بازارهای 
آس�یایی رشد کنند. در این میان ش�اخص نیکی در بورس توکیو با 1/1 

درصد افزایش، صعودی ترین شاخص بود.
ش�اخص های سهام اروپایی نیز صعود کردند که بیشترین رشد در میان 
آن ها از آن ش�اخص IBEX در بورس مادرید با 0/4 درصد افزایش بود. 
گ�روه تأمین ب�رق و آب نیز با 0/9 درصد صع�ود، بهترین عملکرد را در 
بین گروه ها داش�ت. افزای�ش 2/5 درصدی قیمت س�هام دویچه بانک 

آلمان به دلیل انتشار خبرهایی از احتمال خرید سهام این بانک از سوی 
جی پی م�ورگان امریکا و بان�ک تجاری چین، جالب توج�ه بود. افزایش 
ارزش یورو در مقابل دالر به باالترین س�طح در س�ه هفته گذشته نیز از 

دیگر تحوالت مهم بازارهای اروپایی بود.
به دنبال انتش�ار آمار فراتر از انتظار ایجاد 213 هزار شغل در ماه ژوئن در 
ایاالت متحده و کاهش نرخ بیکاری این کشور از 4 درصد به 3/8 درصد در 
این ماه، شاخص های سهام در بورس نیویورک صعود کردند که بیشترین 
رشد به شاخص نزدک با 1/3 درصد افزایش اختصاص داشت. این در حالی 
اس�ت که نگرانی س�رمایه گذاران از اقدامات متقابل چینی ها درخصوص 
اعمال تعرفه های جدید واردات بر معامالت وال استریت سایه افکنده بود.
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با نزدیک شدن به زمان اعمال تعرفه احتمالی 34 میلیارد دالری واردات 
امریکا از چین، ش�اخص های سهام در منطقه شرق آسیا سقوط کردند. 
ش�اخص بورس ش�انگهای با ریزش بی�ش از 5/2 درصدی، ضعیف ترین 
عملکرد را به نام خود ثبت کرد. در ژاپن و کره جنوبی هم شاخص ها بیش 
از 2 درص�د کاهش یافتند. افت ارزش یوان در مقابل دالر به پایین ترین 

سطح در حدود یک سال گذشته، از دیگر تحوالت مهم اقتصادی بود.
اختالف�ات درونی در دولت آلمان بر س�ر قانون مهاج�رت، اعالم برخی 
آمارهای اقتصادی و هم چنین نگران�ی از افزایش تنش های تجاری بین 
امریکا و چین باعث ش�د ش�اخص های س�هام در قاره اروپا روزی کاماًل 
نزول�ی را تجربه کنند. ضعیف ترین عملک�رد در میان بورس های مطرح 

به ش�اخص FTSE در بورس لندن با 1/2 درصد افت و در بین گروه ها به 
منابع معدنی با 2/2 درصد افت اختصاص داشت. اعالم نرخ بیکاری 8/4 
درصدی و افت ش�اخص مدیران خرید در اتحادی�ه اروپا به پایین ترین 
س�طح در 18ماهه گذش�ته در ماه می، از دیگر تح�والت مهم بازارهای 

اروپایی بود.
در وال استریت، اگرچه معامالت تحت تأثیر نگرانی ها از تنش های تجاری 
با افت ش�اخص ها آغاز شد، اما در ادامه افزایش قیمت سهام شرکت های 
فناوری اطالعات باعث ش�د شاخص ها در ساعات پایانی به رنگ سبز در 
آیند. بیشترین رشد از آن شاخص نزدک با 0/8 درصد بود که در آن صعود 

قیمتی شرکت های فیس بوک، آمازون و نتفلیکس تأثیر زیادی داشتند.

با نزدیک ش�دن به ضرب االجل امریکا ب�رای وضع تعرفه بر 34 میلیارد 
دالر دیگر از کاالهای چینی، شاخص های سهام در آسیا پس از یک روز 
رشد نس�بی، بار دیگر به روند نزولی بازگشتند. شاخص هنگ سنگ در 
بورس هنگ کنگ با 1/1 درصد افت، نزولی ترین شاخص بود که گروه های 
انرژی و امالک و مس�تغالت بیش�ترین تأثیر را در افت این شاخص ایفا 
کردن�د. این درحالی اس�ت که با مداخله بانک مرک�زی چین برای آرام 
ک�ردن س�رمایه گذاران، ارزش یوآن که به پایین ترین س�طح در حدود 

یک سال گذشته رسیده بود، تثبیت شد.
معامالت بورس های اروپایی با صعود ش�اخص س�هام در برخی کشورها 

هم چون فرانسه و اسپانیا و نزول در بعضی دیگر هم چون انگلیس، آلمان 
و ایتالیا همراه بود. پیش�نهاد خودروسازان آلمانی در خصوص حمایت از 
حذف تعرفه واردات خودروه�ای امریکایی در قبال صرف نظر ترامپ از 
اعمال تعرفه برای واردات خودروهای اروپایی به امریکا، موجب شد این 
گ�روه با افزای�ش ارزش 3/2 درصدی همراه ش�ود؛ به گونه ای که قیمت 
س�هام دایمل�ر، BMW و فولکس واگن هر یک بیش از 3 درصد رش�د 

کردند. 
در وال استریت، معامالت سهام به دلیل تعطیالت رسمی به مناسبت روز 

استقالل امریکا متوقف بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

3/11-24,4560/410/76امریکا )داوجونز(

7,6881/342/370/70امریکا )نزدک(

1/13-0/25-7,6180/19لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/33-3,4480/221/56اروپا  )یورواستاک 50(

4/54-2/32-21,7881/12آسیا )نیکی 225(

یک روز مانده به زمان تعیین شده برای اجرایی شدن دور جدیدی از اعمال 
تعرفه ه�ای امریکا بر کاالهای وارداتی از چی�ن به ارزش 34 میلیارد دالر 
و تهدید پکن برای اقدام متقابل در این خصوص، ش�اخص های س�هام در 
بازارهای منطقه شرق آسیا بار دیگر به رنگ سرخ درآمدند. شاخص بورس 
شانگهای با 0/9 درصد افت، ریزشی ترین شاخص بود. ارزش یوآن در برابر 

دالر نیز در پایین ترین سطح خود در 11ماهه گذشته باقی ماند.
در معامالت بورس های اروپایی تأثیر خبر پیشنهاد خودروسازان این قاره 
ب�ه امریکا مبنی بر حذف تعرفه واردات خ�ودرو به صورت متقابل و چراغ 
سبز اولیه ترامپ به این پیش�نهاد، بر نگرانی های تجاری سرمایه گذاران 
غلبه کرد و موجب ش�د شاخص های س�هام افزایش یابند. شاخص دکس 
در بورس فرانکفورت با 1/2 درصد صعود، بهترین عملکرد را داشت. گروه 

خودروس�ازی نیز با جهش 3/4 درصدی پیشتاز گروه ها بود. در این گروه 
قیمت س�هام شرکت های دایملر، BMW و فولکس واگن هر یک بیش از 

4 درصد رشد کردند.
در بورس نیویورک پس از یک روز تعطیلی، ش�اخص های سهام علی رغم 
نگرانی سرمایه گذاران از تنش های تجاری بین واشنگتن و پکن و به لطف 
صعود گروه فناوری اطالعات رش�د کردند. ش�اخص ن�زدک با 1/1 درصد 
صعود، بیش�ترین رش�د را در بین شاخص های س�ه گانه داشت که در آن 
ش�رکت های فیس بوک، آمازون و نتفلیکس بیشترین تأثیر را ایفا کردند. 
احتم�ال حذف تعرفه ه�ای متقابل واردات خودرو بی�ن اروپا و امریکا نیز 
موجب رشد گروه خودروسازی ش�د که صعود 1/3 درصدی ارزش سهام 

جنرال موتورز نمونه ای از آن بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/44-1/1740/480/53یورو به دالر

1/03-1/3280/430/57پوند به دالر

0/170/71-0/13-110/47دالر به ین

0/090/91-0/37-0/989دالر به فرانک سوئیس

2/63-0/7420/520/31دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

10/03-4/41-0/43-2,080آلومینیوم

14/04-4/81-0/17-2/81مس

6/64-1/70-2,3520/00سرب

9/42-4/11-14,1040/00نیکل

5/93-2/17-0/89-19,425قلع

15/61-6/12-2,7000/00روی

6/26-4/83-0/77-3,999/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

6/72-0/49-1,106,6000/18آلومینیوم

9/05-6/45-1/14-279,000مس

90/16-90/04-90/00-13,115سرب

4/19-1/60-0/29-268,392نیکل

3,2303/195/2134/58قلع

0/90-0/12-249,0250/00روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

3/21-0/190/23-1,255/48طالی نقدی

طال بورس کاالی 
3/50-0/240/10-1,255/80نیویورک 

2/78-2/33-15/9860/51نقره

6/51-2/92-840/500/00پالتینیوم

3/32-0/42-953/000/83پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR62/7-0/37-2/94-4/20 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

0/4711/90-73/81/18نفت خام پایه امریکا

0/27-2/93-0/36-77/11برنت

0/992/94-50,0700/18نفت خام توکیو

0/632/93-0/23-75/21نفت خام اوپک

2/39-2/05-2/860/70گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/23-1/77-1/01-665گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

90/9-4/200/80

 )USD/t( 1/772/05-217/01892/27نفت کوره

3/211/89-0/95-210/91بنزین

0/582/63-68,0001/71نفت سفید

محصوالت کشاورزی

2/56-513/251/843/17گندم

6/97-0/07-350/022/11ذرت

10/29-874/004/611/81سویا

1/85-2/00-2/41-510/60کلزا

7/83-86/383/161/17پنبه

1/88-2/95-11/510/26شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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واکنش کمتر از حد انتظار بورس های جهانی به اجرایی شدن دور جدید از تعرفه های واردات کاال از چین 
به امریکا و هم چنین اعالم آمار اشتغال ماه ژوئن در ایاالت متحده موجب شد قیمت طال در بازارهای 
جهانی پس از سه روز صعود متوالی، کاهش 0/27 درصدی را تجربه کند و معامالت خود در 1,255/48 دالر 

به پایان برد. با این قیمت، در مجموع این هفته فلز زرد رشد 0/23درصدی را تجربه کرد.

تقویت ارزش دالر در مقابل س�ایر ارزهای معتبر موجب ش�د قیمت طال در بازارهای جهانی در 
نخس�تین روز معامالتی نیمه دوم س�ال 2018، با افت 0/84 درصدی همراه شود و با ثبت قیمت 

1,242/04 دالری پایین ترین سطح قیمتی را از نیمه دسامبر سال گذشته به ثبت رساند. 

Mondayدوشنبه

با نزدیک ش�دن به ضرب االجل امریکا برای اعمال تعرفه واردات برای ورود کاالهای چینی و 
افزایش نگرانی ها در این خصوص، تقاضا برای دارایی های امن هم چون ین و طال افزایش یافت. 
این موضوع باعث ش�د قیمت فلز زرد در بازارهای جهانی بار شد 0/86 درصد مواجه شود و به 

قیمت 1,252/73 دالر بازگردد.

Tuesdayسه شنبه

تداوم در تضعیف ارزش دالر و هم چنین انتظار س�رمایه گذاران برای انتش�ار متن مذاکرات 
آخرین نشس�ت فدرال رزرو، قیمت طال در بازارهای جهانی به روند صعودی خود ادامه داد. 

هر اونس صعود قیمتی 0/18 درصدی را تجربه کرد تا در 1,254/99 دالر معامله شود.

Wednesdayچهارشنبه

با افزایش تنش های تجاری بین پکن و واشنگتن و احتمال فروش اوراق خزانه امریکا و خرید 
طال از سوی چین، بسیاری از سرمایه گذاران به صعود قیمت طال امیدوار شده اند. این موضوع 
باعث غلبه تقاضا بر عرضه در بازار طال برای سومین روز متوالی شده به گونه ای که قیمت هر 

اونس با رشد 0/31 درصدی به 1,258/91 دالر رسید.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

دیدار و تاکید وزرای 
انرژی عربستان و روسیه 

بر تداوم همکاری ها 
درخصوص مدیریت 

عرضه و تقاضا در بازار 
جهانی نفت

افت تولید لیبی به علت 
حضور پیکارجویان مخالف 

دولت در میادین نفتی 
این کشور

افت کمتر انتظار ذخایر 
نفتی امریکا و توئیت 

دستوری ترامپ 

سخنان رییس جمهور 
ایران مبنی بر احتمال 
اختالل در صادرات 

نفت کشورهای 
منطقه درصورت 

جدی شدن 
تحریم های نفتی 
علیه این کشور 

کاهش شکاف قیمتی 
بین نفت برنت 

وست تگزاس

رویداد
نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در ماه می– درصد

شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی امریکا در ماه ژوئن- واحد
تغییرات شاخص قیمتی تولیدکنندگان اتحادیه اروپا در ماه می- درصد
شاخص مدیران خرید شرکت های خدماتی انگلیس در ماه ژوئن- واحد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
تراز تجاری امریکا در ماه می- درصد

زمان
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
8/4

55/4
0/8

55/1
-1/24
-43/1

پیش بینی
8/5
54/6
0/4

53/9
-5/2

-43/7

قبلی
8/5
54/6
0/0

54/0
-9/89
-46/1

تقویم اقتصادی )11 تا 17 تیرماه 97 - 2 تا 8 جوالی 2018(


