
اع��ام عملک��رد میان دوره ای ش��رکت ها و هم چنی��ن کاهش تنش های تجاری در س��طح بین المللی موجب ش��د 
ش��اخص های س��هام در اغل��ب بورس ه��ای معتبر افزای��ش یابن��د. افزای��ش ارزش دالر، کاه��ش قیمت جهانی 
ط��ا و نوس��انات گس��ترده در قیم��ت جهان��ی نفت از دیگ��ر تحوالت مه��م بازارهای جهان��ی در ای��ن هفته بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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در پی انتشار اخباری مبنی بر این که پکن سیاست پولی شدیدتری هم چون 
کاه�ش مالیات ش�رکت ها را در پیش خواهد گرفت، ش�اخص های س�هام 
درمنطقه ش�رق آسیا رش�د کردند. شاخص بورس ش�انگهای با 1/6درصد 
افزایش، رش�دی ترین ش�اخص ب�ود و در بورس هنگ گنگ نیز ش�اخص 
هنگ سنگ افت 1/4 درصدی را تجربه کرد. اعالم عملکرد مطلوب از سوی 
ش�رکت آلفابت و رش�د ارزش سهام این ش�رکت در معامالت روز گذشته 
بورس نیویورک، موجب شد معامالت گروه فناوری اطالعات در شرق آسیا 
نیز تحت تأثیر قرار گرفته و این گروه یکی از بهترین عملکردها را داش�ته 
باشد. شاخص های سهام در اروپا نیز متأثر از اعالم عملکرد مالی شرکت ها 
در سه ماهه دوم سال صعود کردند. شاخص سهام در کشورهای ایتالیا، آلمان 
و فرانسه رشد بیش از 1 درصدی را تجربه کردند. در بین گروه ها نیز منابع 

معدنی با 4/78 درصد افزایش، بهترین عملکرد را داشت که این میزان رشد 
بیشترین رشد روزانه از ماه نوامبر سال 2016 میالدی به شمار می رود. رشد 
14/9 درصدی قیمت سهام پژو و رسیدن آن به باالترین سطح از سال 2008 
تاکن�ون، به دلیل اعالم عملکرد مطلوب میان دوره ای از دیگر تحوالت مهم 

بازارهای سهام در اروپا بود.
روند شاخص ها در بورس نیویورک نیز به دلیل انتشار عملکرد میان دوره ای 
ش�رکت ها صعودی بود. در بین شاخص های سه گانه، داوجونز با 0/8 درصد 
افزایش، بیش�ترین رشد را داشت که رشد 4 درصدی قیمت سهام شرکت 
بوئینگ و 3 درصدی ارزش سهام شرکت یونایتد تکنولوژی به دلیل اعالم 
فراتر از انتظار عملکرد س�ه ماهه دوم این شرکت ها، تأثیر زیادی در صعود 

این شاخص داشتند.
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شاخص ASX200 در بورس استرالیا ضمن ثبت بهترین عملکرد در میان 
ش�اخص ها، به باالترین سطح در یک دهه گذشته صعود کرد. گروه نفت و 
گاز متأث�ر از افزایش قیمت جهانی نفت، صعودی تری�ن گروه بود. این در 
حالی است که شاخص بورس شانگهای برخالف سایر بورس ها عمل کرد و 

در اعدادی کمتر از روز قبل بسته شد.
شاخص های سهام در اروپا به روند صعودی خود ادامه دادند و بدین ترتیب 
اغلب آن ها بیش�ترین رشد هفتگی را درچهارماهه اخیر به ثبت رساندند 
که بیش�ترین رشد در میان ش�اخص های مطرح از آن شاخص IBEX در 
بورس مادرید بود. انتشار عملکرد مالی مطلوب از سوی برخی شرکت ها و 
هم چنین امیدواری سرمایه گذاران درخصوص سخنان اخیر ترامپ مبنی بر 
حذف کامل تعرفه ها بین اروپا و امریکا از مهم ترین دالیل رش�د شاخص 

بورس های اروپایی به شمار می رود. اعالم ضعیف تر از انتظار رشد اقتصادی 
فرانسه در سه ماهه دوم سال از دیگر تحوالت مهم اقتصادی در اروپا بود.

برخالف آسیا و اروپا، شاخص های سهام در وال استریت این هفته را با 
نزول به پایان رس�اندند که در این میان ش�اخص نزدک با 1/46 درصد 
افت، نزولی ترین ش�اخص ب�ود. اعالم عملکرد مالی دو ش�رکت اینتل 
و توئیتر موجب ش�د ارزش س�هام این دو ش�رکت به ترتیب 8/5 و 20 
درصد سقوط کنند. به تبع آن سایر شرکت های گروه فناوری اطالعات 
هم چ�ون اپل و نتفلیکس نیز قرمزپوش ش�دند. اعالم خبر رش�د 4/1 
درص�دی اقتصاد امریکا در س�ه ماهه دوم س�ال که بیش�ترین میزان 
رشد از س�ال 2014 به شمار می رود، از دیگر تحوالت مهم اقتصادی در 

ایاالت متحده بود.
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شاخص نیکی در بورس توکیو با 1/33 درصد افت، ضعیف ترین عملکرد را 
در بین بورس های آسیایی داشت. این در حالی است که شاخص بورس های 

شانگهای و هنگ کنگ علی رغم نزول اولیه، در ادامه صعود کردند.
شاخص سهام در بورس های اروپایی نیز متأثر از اعالم عملکرد میان دوره ای 
نه چندان مطلوب برخی ش�رکت ها کاهش یافت. ش�اخص میب در بورس 
ایتالی�ا با حدود 0/9 درصد افت، ریزش�ی ترین ش�اخص بود. انتش�ار خبر 
کناره گی�ری مدیرعامل فیات و جانش�ینی مدیرعامل جی�پ به جای وی، 
موجب ش�د ارزش سهام فیات 1/5 درصد و قیمت س�هام فراری حدود 5 
درصد کاهش یابد. هم چنین دیدار روز چهارشنبه رییس کمیسیون اروپا با 

ترامپ در مورد اعمال تعرفه های واردات کاال از اروپا به امریکا، کانون توجه 
س�رمایه گذاران قرار داشت. رش�د 4 درصدی قیمت سهام آلفابت به دلیل 
انتشار فراتر از انتظار عملکرد این شرکت و انتظار سرمایه گذاران برای اعالم 
عملکرد دو شرکت آمازون و فیس بوک در روزهای پایانی هفته، موجب شد 
گروه فناوری اطالعات در بورس نیویورک با رشد قابل توجهی همراه شود. 
گروه بانکداری نیز تحت تأثیر رشد نرخ اوراق قرضه ده ساله امریکا به 2/95 
درص�د، یکی از صعودی ترین گروه ها ب�ود؛ به گونه ای که بنک آف امریکا و 
جی پی مورگان، رشد حدود 2 درصدی را تجربه کردند. در میان شاخص های 

سه گانه نیز نزدک با 0/28 درصد رشد، بهترین عملکرد را داشت..

معامالت سهام در بازارهای آسیایی با صعود شاخص بورس برخی کشورها 
هم چ�ون ژاپ�ن و هنگ کنگ و ن�زول بعضی دیگر هم چون ش�انگهای و 
کره جنوبی همراه بود. رش�د شاخص های سهام در بورس نیویورک، اعالم 
عملکرد میان دوره ای ش�رکت ها و مش�وق های مالی اعمال شده از سوی 

دولت چین، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در بازارها بود.
در آس�تانه دی�دار ریی�س کمیس�یون اروپا ب�ا رییس جمه�ور امریکا و 
عدم خوش بین�ی س�رمایه گذاران نس�بت ب�ه نتایج این دیدار، ش�اخص 
بورس های اروپایی نزول کردند. شاخص میب در بورس ایتالیا با 1/4درصد 
افت، ریزشی ترین شاخص بود. گروه های منابع معدنی و خودروسازی نیز 
ضعیف ترین عملکرد را در بین گروه ها داش�تند. اعالم شناس�ایی س�ود 

400 میلیون یورویی در س�ه ماهه دوم س�ال از سوی شرکت دویچه بانک 
و به تبع آن افت 1/4 درصدی قیمت سهام این بانک، از دیگر تحوالت مهم 

بازارهای اروپایی بود.
ریزش 24 درصدی قیمت س�هام فیس ب�وک و کاهش 120 میلیارد دالری 
ارزش بازار این ش�رکت به دلیل انتش�ار ناامیدکننده از عملکرد سه ماهه 
دوم، مهم تری�ن خبر وال اس�تریت بود. با این وجود ش�اخص های س�هام 
در ب�ورس نیویورک به دلیل امیدواری س�رمایه گذاران درخصوص کاهش 
تنش های تجاری بین اروپا و امریکا پس از دیدار ترامپ با رییس کمیسون 
اروپا رشد کردند که در این بین شاخص نزدک با 1/2درصد رشد، بهترین 

عملکرد را داشت.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/301/575/10-25,451امریکا )داوجونز(

1/063/12-1/46-7,737امریکا )نزدک(

7,7010/500/291/13لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,5270/511/944/80اروپا  )یورواستاک 50(

22,7130/560/071/99آسیا )نیکی 225(

ش�اخص بورس ه�ای ش�انگهای و س�ئول با ح�دود 0/7 درص�د افت، 
ریزشی ترین شاخص ها بودند.

انتش�ار خبر توافق روس�ای جمهور امریکا و کمیس�یون اروپا بر س�ر 
ح�ذف تعرفه ه�ای واردات بین دو طرف و هم چنین ثابت نگه داش�تن 
ن�رخ بهره ح�وزه یورو در جلس�ه بانک مرکزی اتحادی�ه اروپا، موجب 
شد ش�اخص های سهام در قاره س�بز افزایش یابند. شاخص دکس در 
ب�ورس فرانکف�ورت با 1/8 درصد افزایش، رش�دی ترین ش�اخص بود. 
گ�روه خودروس�ازی نیز با صعود 2/6 درص�دی، بهترین عملکرد را در 
بین گروه ها داش�ت. افزایش 4/5 درصدی قیمت سهام شرکت ایرباس 

به دلیل اعالم عملکرد فراتر از انتظار در س�ه ماهه دوم س�ال، از دیگر 
خبر های مهم بورس های اروپایی بود.

در بورس نیویورک، شاخص نزدک با افت 1 درصدی، نزولی ترین شاخص 
بود که در آن، ریزش 19 درصدی قیمت سهام فیس بوک بیشترین تأثیر 
را داش�ت. قیمت س�هام فیس بوک در روز گذشته نیز 24 درصد سقوط 
کرده بود که این موضوع موجب ش�د بسیاری از س�هامداران خواستار 
برکناری مارک زاکربرگ، مدیر این ش�رکت شوند. با این وجود شاخص 
داوجون�ز تحت تأثیر افزایش ارزش بازار ش�رکت های 3M و بوئینگ، با 

رشد 0/44 درصدی همراه شد.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/560/74-1/1650/10یورو به دالر

0/300/12-0/11-1/309پوند به دالر

0/340/48-0/18-111/02دالر به ین

0/32-0/990/000/16دالر به فرانک سوئیس

0/330/61-0/7390/28دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

4/83-2,0710/193/50آلومینیوم

5/83-0/811/29-2/72مس

12/30-0/791/55-2,129سرب

7/61-13,6770/003/23نیکل

19,9250/382/210/35قلع

9/74-2,5960/461/98روی

0/19-4,200/01/554/27شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/130/308/07-1,207,600آلومینیوم

15/67-1/76-0/18-251,950مس

3/36-0/93-0/18-127,375سرب

5/00-0/68-0/41-259,332نیکل

3/8123/67-1/46-3,030قلع

1/45-0/704/56-245,725روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/93-0/43-1,224/220/13طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1/46-0/62-0/21-1,232/70نیویورک 

3/10-0/07-15/4590/43نقره

2/60-0/12-825/500/30پالتینیوم

2/51-0/653/02-921/00پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR67/42/544/375/48 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

6/48-2/51-1/32-68/69نفت خام پایه امریکا

4/57-0/341/67-74/29برنت

50,6400/943/070/86نفت خام توکیو

73/621/032/861/28نفت خام اوپک

6/00-2/821/442/17گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 6680/343/530/19گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

87/3--1/00-0/10

 )USD/t( 215/523/111/022/28نفت کوره

216/320/044/551/39بنزین

68,6401/712/510/62نفت سفید

محصوالت کشاورزی

1/022/9110/75-531/04گندم

0/071/724/74-361/36ذرت

870/251/052/411/05سویا

3/35-0/020/61-493/30کلزا

89/060/031/504/86پنبه

8/42-2/16-1/36-10/88شکر

  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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در آس�تانه انتش�ار آمارهای اقتصادی امریکا ارزش دالر در برابر سبد ارزهای معتبر و به تبع آن، 
قیمت طال در بازارهای جهانی افزایش یافت. هر اونس به 1,224/22 دالر رسید که نسبت به قیمت 
پایانی روز قبل 0/13 درصد رشد را نشان می دهد. با این وجود طالی نقدی در طول این هفته افت 

0/43درصدی را به ثبت رساند.

در حالی ک�ه به دلیل احتمال ادامه رون�د افزایش نرخ بهره به رغم انتق�ادات ترامپ، ارزش دالر 
تقوی�ت ش�ده و بازدهی اوراق خزان�ه داری امریکا به باالترین رقم خ�ود در طی پنج هفته اخیر 
افزایش یافته است، قیمت طال با کاهش مواجه شد؛ به گونه ای که هر اونس با افت 0/41 درصدی 

به 1,224/5 دالر نزول کرد.

Mondayدوشنبه

قیم�ت طال در روز سه ش�نبه که ارزش دالر در آس�تانه دیدار میان روس�ای جمهور امریکا و 
کمیسیون اروپا درخصوص مسائل تجاری ثابت بود، تغییری نداشت.

Tuesdayسه شنبه

علی رغم توافق میان دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا، و ژان کلود یانکر، رییس کمیسیون 
اروپ�ا برای آغاز مذاکرات به منظور رفع موانع تج�اری روی کاالهای صنعتی و افزایش ارزش 
دالر در مقابل ارزهای معتبر بین المللی، قیمت طال در بازارهای با رش�د 0/58درصدی همراه 

شد و به 1,231/63 دالر صعود کرد. 

Wednesdayچهارشنبه

قیمت طال در بازارهای جهانی پس از رش�د قیمتی روز گذش�ته با افت 0/73 درصدی قیمت 
مواجه ش�د ت�ا با ثبت قیمت پایان�ی 1,222/69 دالر، پایین ترین س�طح قیمت�ی در بیش از 

یک سال گذشته را تجربه نماید.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

بازگشت تمرکز 
سرمایه گذاران به سوی 

عرضه بیش از حد

احتمال افزایش تقاضای چین 
و کاهش نگرانی ها درخصوص 

عرضه بیش از حد و جنگ 
تجاری امریکا و چین

توقف تردد 
نفتکش های 

عربستان در خلیج 
باب المندب

اعالم کاهش 
شش میلیون بشکه ای 
ذخایر نفتی امریکا در 

هفته گذشته 

اعالم افزایش تولید 
روسیه به بیش از 11 
میلیون بشکه در روز

رویداد
شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی ژاپن در ماه جوالی- درصد

شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی اتحادیه اروپا در ماه جوالی- درصد
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه

تغییرات تولیدات ناخالص داخلی کره جنوبی در سه ماهه دوم- درصد
تراز تجاری کاالهای امریکایی در ماه ژوئن–  میلیارد دالر

تغییرات تولیدات ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه دوم- درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
51/6
55/1

-6/15
0/7

-63/3
4/1

پیش بینی
53/2
54/7
-2/6
0/7
-67
4/1

قبلی
53/0
54/9
5/84

1/0
64/8
2/2

تقویم اقتصادی )1 تا 7 مردادماه 97 - 23 تا 29 جوالی 2018(


