
تنش های تجاری بین امریکا و چین موجب ش��د ارزش دالر در مقابل س��ایر ارزهای معتبر به باالترین س��طح در 
یک سال اخیر افزایش یافته و در مقابل قیمت اقالمی هم چون طال و فلزات اساسی در بازارهای جهانی با کاهش همراه 
شوند. با این وجود، در بازارهای سهام، اعالم عملکرد میان دوره ای شرکت ها از ریزش شاخص ها جلوگیری کرد.
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به دنبال افت قیمت نفت به دلیل بازگش�ایی میادین نفتی لیبی و هم چنین 
نرم تر شدن مواضع امریکا در قبال ایران، اغلب شاخص های سهام در منطقه 
شرق آسیا افت کردند. در این بین شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ 
با 1/2 درصد افت، ضعیف ترین شاخص بود که افت حدود 3 درصدی ارزش 
سهام دو شرکت نفتی CNOOC و پتروچاینا تأثیر زیادی در آن داشتند. 
با این وجود شاخص نیکی در بورس توکیو به دلیل افت ارزش ین در مقابل 

دالر در اعدادی باالتر از روز معامالتی قبل بسته شد.
با اظه�ارات جروم پاول رییس ف�درال رزرو در مجل�س امریکا و هم چنین 
خوش بینی سرمایه گذاران به عملکرد سه ماهه دوم شرکت ها، شاخص های 

سهام در بازارهای اروپایی به باالترین سطح یک هفته گذشته رشد کردند. 
شاخص دکس در بورس فرانکفورت با 0/8 درصد افزایش، بیشترین رشد را 
داش�ت. گروه منابع معدنی نیز با حدود 1/2 درصد رش�د همچون روز قبل، 
در بین گروه ها پیش�تاز بود. معامالت بورس نیویورک با صعود شاخص های 
س�ه گانه و رکوردشکنی شاخص نزدک همراه بود. این شاخص با 0/6 درصد 
افزایش، صعودی ترین شاخص بود و حدنصاب جدیدی در تاریخ خود به ثبت 
رساند. گروه فناوری اطالعات نیز با 0/6 درصد افزایش، رشدی ترین گروه بود. 
این در حالی است که ارزش سهام شرکت نتفلیکس به دلیل اعالم عملکرد 
ضعیف تر از حد انتظار در سه ماهه دوم سال، ریزش 5 درصدی را تجربه کرد.
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پس از ریزش بازارهای آسیایی در ساعات نخستین معامالت، رشد ارزش 
یوآن و فاصله گرفتن این ارز کف قیمتی یک س�اله، موجب ش�د شاخص 
س�هام در این منطقه تغییر روند داده و س�بزپوش شوند. شاخص بورس 
شانگهای با بیش از 2 درصد رشد ضمن پایان دادن به روند نزول پنج روزه، 
صعودی ترین ش�اخص در میان بورس های مطرح منطقه بود. در این میان 
تنها شاخص نیکی در بورس توکیو در اعدادی کمتر از روز قبل بسته شد.
پس از تهدی�د ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه بر بی�ش از 500 میلیارد دالر 
دیگر از کاالهای وارداتی از چین، نگرانی ها از بروز مجدد تنش ها افزایش 
یافت و ش�اخص های س�هام در اروپا افت کردند. شاخص دکس در بورس 
فرانکفورت با 0/9 درصد افت، نزولی ترین شاخص بود. گروه خودروسازی 
نیز با بیش از 2 درصد افت، ضعیف ترین عملکرد را در بین گروه ها داشت. 

انتش�ار اخباری مبنی بر اعمال تعرفه برای خودروهای امریکایی از سوی 
کمیسیون اروپا و بیم از واکنش احتمالی ترامپ در این خصوص، مهم ترین 

دلیل افت ارزش سهام در این گروه به شمار می رود.
در وال اس�تریت، اعالم گزارش های می�ان دوره ای تا حدی بر نگرانی های 
س�رمایه گذاران از روابط تجاری امریکا با دیگر قدرت های اقتصادی دنیا 
غلبه کرد؛ به گونه ای که ش�اخص های س�هام با افت نه چندان محسوس 
همراه ش�دند. ش�اخص S&P500 با ح�دود 0/1 درصد اف�ت، نزولی ترین 
شاخص بود. انتشار گزارش فراتر از انتظار از عملکرد شرکت مایکروسافت 
موجب ش�د قیمت س�هام این ش�رکت 1/8 درصد رش�د کند اما گزارش 
مطلوب از عملکرد ش�رکت جنرال الکتریک با اف�ت 4/4 درصدی ارزش 

سهام این شرکت همراه شد.

عه
جم

به
شن

دو

انتشار آمارهای ناامیدکننده اقتصادی از سوی چین، که به عقیده بسیاری 
از کارشناسان نشان دهنده آثار سوء تعرفه های اعمالی امریکا بر این کشور 
است، موجب شد شاخص های سهام در منطقه شرق آسیا کاهش یابند. بر 
این اس�اس، تولید ناخالص داخلی این کش�ور که در سه ماهه نخست سال 
6/8 درصد بوده اس�ت، به 6/7 درصد در سه ماهه دوم کاهش یافته است. 
شاخص بورس شانگهای با 0/6 درصد افت، نزولی ترین شاخص بود. این در 
حالی است که معامالت سهام در بورس توکیو به دلیل تعطیالت رسمی در 
این کشور متوقف بود. انتشار آمارهای اقتصادی چین بر معامالت بورس های 
اروپایی نیز تأثیر گذاش�ت و موجبات افت اغلب ش�اخص ها در این قاره را 
فراهم کرد. شاخص FTSE در بورس لندن با 0/8 درصد افت، کاهشی ترین 

شاخص بود. دو گروه نفت و گاز و منابع معدنی نیز ضعیف ترین عملکرد را 
در بین گروه ها داشتند. اعالم کاهش تراز تجاری اتحادیه اروپا از 18 میلیارد 
یورو در ماه آوریل به 9/16 میلیارد یورو در ماه می و هم چنین دیدار ترامپ 
ب�ا پوتین در فنالن�د، از دیگر اخبار تأثیرگذار بر بازاره�ای اروپایی بود. در 
بورس نیویورک در حالی که دو ش�اخص S&P500 و نزدک روزی نزولی را 
سپری کردند، شاخص داوجونز در عدد مثبت 0/18 درصد معامالت خود را 
به پایان برد. افزایش 3/4 درصدی قیمت سهام بانک آف امریکا به دلیل اعالم 
عملکرد فراتر از انتظار در سه ماهه دوم سال، از مهم ترین دالیل این صعود 
بود. هم چنین این موضوع موجب شد گروه خدمات مالی با 1/8 درصد رشد، 

بهترین عملکرد را در بین گروه ها به نام خود ثبت کند.

معامالت س�هام در منطقه شرق آسیا با صعود برخی از شاخص ها و نزول 
بعضی دیگر همراه بود. ش�اخص بورس س�یدنی ب�ا 0/67 درصد افرایش، 
صعودی تری�ن ش�اخص بود ک�ه در آن ش�رکت بی اج پی به دلی�ل اعالم 
عملکرد مطلوب با 3/3 درصد افزایش، بیشترین رشد را داشت. در مقابل، 
شاخص بورس های سئول و شانگهای با افت حدود 0/35 درصدی، یکی از 
ضعیف ترین عملکردها را داشتند. تقویت دالر در مقابل ارزهای منطقه ای 
به دنبال ارائه چش�م انداز قوی اقتصاد امریکا از س�وی رییس فدرال رزرو 
در کنگ�ره از دیگر تح�والت مهم بود. بورس های اروپای�ی متأثر از اعالم 
عملکرد س�ه ماهه دوم ش�رکت ها، روزی صعودی را پشت سرگذاش�تند 
و اغلب ش�اخص ها به باالترین س�طح در یک ماهه گذشته صعود کردند. 
بهترین عملکرد به ش�اخص دک�س در بورس فرانکفورت ب�ا 0/8 درصد 

رش�د اختصاص داش�ت. گروه فن�اوری اطالعات نیز با 2/5 درصد رش�د 
پیشتاز گروه ها بود که در این گروه انتشار عملکرد فراتر از انتظار شرکت 
اریس�کون موجب رش�د 8/5 درصدی ارزش س�هام این ش�رکت ش�د. 
هم چنین به دنبال اعالم عدم تغییر نرخ تورم انگلیس در ماه ژوئن نسبت 
به می، ارزش پوند در مقابل دالر سقوط کرد. اعالم بهتر از انتظار عملکرد 
مورگان اس�تنلی و رش�د 1/8 درصدی قیمت سهام این بانک و هم چنین 
انتش�ار رشد س�ودآوری ش�رکت CSX و جهش 7 درصدی ارزش سهام 
این شرکت، رشد قابل توجه دو گروه بانکداری و محصوالت صنعتی را در 
معامالت بورس نیویورک در پی داشت. هم چنین شاخص داوجونز با رشد 
0/3درصدی، رش�دی ترین شاخص بود که در آن افزایش قیمت سهام دو 

شرکت یونایتدهلث و امریکن اکسپرس بیشترین تأثیر را داشتند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/030/152/44-25,058امریکا )داوجونز(

0/081/38-0/07-6,820امریکا )نزدک(

0/070/161/62-7,679لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/330/161/66-3,460اروپا  )یورواستاک 50(

0/290/440/02-22,698آسیا )نیکی 225(

ش�اخص بورس های آس�یایی ک�ه در س�اعات اولیه معام�الت متأثر از 
رش�د ش�اخص های بورس نیویورک در روز گذش�ته صعود کرده بودند، 
در ادامه تغییر روند دادند و منفی ش�دند. در این میان ش�اخص بورس 
ش�انگهای به دلیل کاهش ش�دید ارزش یوان در برابر دالر با 0/5 درصد 
افت، ریزش�ی ترین ش�اخص بود و پنجمی�ن روز متوالی ن�زول خود را 
پشت س�ر گذاش�ت. اف�ت ارزش بی�ش از 5 درصدی قیمت س�هام دو 
ش�رکت هواپیمایی ایرچاینا و ایس�ترن ایرالین متأثر از نوسانات شدید 
یوان، از مهم ترین تحوالت در بورس ش�انگهای ب�ود. در اروپا هم اغلب 
ش�اخص های س�هام روزی نزولی را س�پری کردند که در شاخص دکس 
در ب�ورس فرانکفورت با 0/6 درصد، بیش�ترین افت را داش�ت. در کنار 

اعالم عملکرد ش�رکت ها که مؤثرترین عامل بر معامالت سهام به شمار 
م�ی رود، افت رش�د اقتصادی چین موجب ش�ده گ�روه منابع معدنی و 

فلزات ضعیف ترین عملکرد را در بین گروه ها داشته باشند.
انتقاد تند و بی سابقه ترامپ از فدرال رزرو درخصوص شیب تند افزایش 
نرخ بهره در امریکا، موجب ش�د قیمت س�هام بانک ها در وال اس�تریت 
به شدت افت کند؛ به گونه ای که جی پی مورگان، سی تی گروپ، بنک آف 
امریکا و مورگان استنلی همگی با کاهش قیمت بیش از 1 درصدی همراه 
ش�دند. این موضوع شاخص های سه گانه را نیز قرمزپوش کرد که در این 
میان داوجونز با بیش از 0/5 درصد افت، ضعیف ترین عملکرد را داشت. 

نرخ اوراق قرضه ده ساله نیز با 2/83 درصد افت، کاهش یافت.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/1720/680/301/02یورو به دالر

0/91-0/77-1/3130/90پوند به دالر

0/861/28-0/94-111/39دالر به ین

1/000/00-0/74-0/991دالر به فرانک سوئیس

0/260/34-0/740/63دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

6/33-0/64-2,0291/40آلومینیوم

9/59-1/26-2/741/82مس

12/10-4/38-2,0970/00سرب

11/04-6/03-13,2490/00نیکل

5/64-0/84-0/05-19,485قلع

14/02-0/23-2,5751/16روی

2/71-1/03-1/23-4,028/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

1,203,9700/426/116/31آلومینیوم

16/99-2/39-0/34-256,475مس

3/04-0/081/00-128,575سرب

5/26-0/99-0/50-261,108نیکل

4/1928/82-3/78-3,156قلع

4/54-4/34-0/93-235,000روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

2/97-1/19-1,229/530/54طالی نقدی

طال بورس کاالی 
3/10-0/81-1,231/100/58نیویورک 

1/94-1/77-15/51/54نقره

4/06-826/502/730/09پالتینیوم

5/99-4/59-894/002/82پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR64/580/081/890/64 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

0/777/51-70/461/44نفت خام پایه امریکا

3/000/03-73/070/68برنت

1/442/55-49,1300/16نفت خام توکیو

1/35-1/72-70/911/33نفت خام اوپک

7/38-0/360/36-2/76گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/451/46-6450/51گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

88/1--2/30-1/60

 )USD/t( 0/23-1/46-210/220/58نفت کوره

1/962/07-206/541/07بنزین

1/602/42-66,9601/71نفت سفید

محصوالت کشاورزی

514/462/036/853/88گندم

0/66-354/650/977/39ذرت

3/54-849/310/394/34سویا

6/57-0/571/11-490/50کلزا

1/305/44-0/63-87/74پنبه

6/32-11/121/371/46شکر

  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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پ�س از آن که ترامپ، از افزایش باال بردن نرخ بهره توس�ط فدرال رزرو انتقاد ک�رد ارزش دالر از 
باالترین سطح خود در یک سال گذشته، نزول کرد. این موضوع موجب شد بهای طال در بازارهای 
جهانی، پس از چهار روز افت متوالی، 0/54 درصد افزایش یابد و در قیمت 1,229/53 دالر تثبیت 

شود. با این وجود در مجموع هفته اونس جهانی افت 1/19 درصدی را تجربه کرد.

با افزایش تنش ها تجاری بین چین و امریکا، دالر در معامالت جهانی به باالترین سطح شش ماهه 
خود رسید و موجبات افت قیمت طال در بازارهای جهانی را فراهم کرد. هر اونس با کاهش 0/27 

درصدی مواجه شد تا در 1,244/32 دالر به معامالت روزانه خود پایان دهد.

Mondayدوشنبه

پس از اظهارات رییس فدرال رزرو درخصوص چشم انداز اقتصادی امریکا و تأکید بر رشد نرخ 
بهره، ارزش دالر در برابر دیگر ارزهای معتبر بیش از پیش تقویت ش�د و طال با کاهش�ی 1/08 

درصدی به 1,227/54 دالر نزول کرد.

Tuesdayسه شنبه

پ�س ریزش قابل توجه قیمت طال در روزهای گذش�ته، قیمت ها ب�رای خریداران تا حدودی 
جذاب ش�د و تقاضا ب�رای این فلز ارزش�مند افزایش یاف�ت. این موضوع موجب ش�د بازار 

متعادل تر بوده و روند نزولی تا حدودی کنترل شود. 

Wednesdayچهارشنبه

قیمت طال در معامالت بازار جهانی با 0/37 درصد افت، به روند نزولی خود ادامه داد و با ثبت 
قیمت 1,222/97 دالر پایین ترین س�طح قیمتی در یک سال گذشه را تجربه کرد. اصلی ترین 

دلیل این ریزش تقویت ارزش دالر در بازار جهانی بوده است.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

بازگشایی میادین نفتی 
لیبی و کاهش نگرانی ها 

از کمبود عرضه

افزایش تعداد کارکنان 
اعتصاب کننده در سکوهای 

نفتی نروژ

اختالل در عرضه 
نفت ونزوئال 
و پیش بینی 

تحلیلگران از 
کاهش ذخایر نفت 

امریکا 

اعالم افزایش ذخایر 
نفتی امریکا در هفته 

اخیر

کاهش نرخ برابری دالر 
در مقابل سایر ارزها و 
نیز انتظار کاهش تولید 

عربستان در ماه اوت

رویداد
تراز تجاری ایتالیا در ماه می– میلیارد دالر

نرخ بیکاری انگلیس در ماه می– میلیارد دالر
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان اتحادیه اروپا در ماه ژوئن- درصد
تغییرات فروش خرده فروشی در انگلیس در ماه ژوئن–درصد

تغییرات شاخص قیمت تولیدکنندگان آلمان در ماه ژوئن- درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
3/38
4/2

5/83
0/1

-0/5
0/3

پیش بینی
3/25
4/2

-3/62
0/1
0/1
0/3

قبلی
2/98
4/2

-12/63
0/5
1/4
0/5

تقویم اقتصادی )25 تا 31 تیرماه 97 - 16 تا 22 جوالی 2018(


