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مجدد تنش ها بین امریکا و چین و هم چنین احتمال افزایش نرخ بهره ایاالت متحده در ماه س��پتامبر موجب ش��د 
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در حالی که ش�اخص های سهام در منطقه شرق آس�یا معامالت خود را در 
اعدادی منفی آغاز کرده بودند، اعالم بانک مرکزی ژاپن مبنی بر عدم تغییر 
در نرخ بهره این کشور موجب تقویت شاخص ها و رشد قیمت اوراق قرضه 
در این منطقه ش�د؛ ب�ه گونه ای که در پایان معامالت اغلب ش�اخص ها در 
ارقامی مثبت بسته شدند. در این میان بیشترین رشد در بین شاخص های 
مطرح به شاخص بورس شانگهای با 0/26 درصد اختصاص داشت که اعالم 
ضعیف تر از انتظار ش�اخص مدیران خرید در این کش�ور یکی از مهم ترین 
دالیل آن بود. اعالم خبر شروع مجدد مذاکرات تجاری بین چین و امریکا 
و هم چنین انتشار عملکرد میان دوره ای مطلوب از تعدادی از شرکت ها، از 
جمله کردیت سوئیس و بریتیش پترولیوم، موجب شد شاخص های سهام 
در بازار های اروپایی روزی صعودی را پش�ت سر گذارند. شاخص میب در 

بورس ایتالیا با 1/25 درصد، عنوان رشدی ترین شاخص را به خود اختصاص 
داد. اعالم رش�د 0/3 درصدی اقتصاد حوزه یورو در س�ه ماهه سال 2018 از 
دیگر اخبار مهم اقتصادی در اروپا بود. با اعالم خبر ادامه مذاکرات بین چین 
و امریکا درخصوص رفع تنش های تجاری، ش�اخص های س�هام در بورس 
نیویورک هم صعود کردند. شاخص نزدک با 0/55 درصد، بیشترین رشد را 
در بین شاخص های سه گانه داشت. با توجه به معامالت این روز، دو شاخص 
S&P500 و داوجون�ز در م�اه جوالی به ترتی�ب 4/7 و 3/6 درصد افزایش 
یافتند که بیشترین رشد ماهانه از ماه ژانویه به شمار می رود. نزدک هم رشد 
بیش از دو درصدی را در این ماه تجربه کرد. اعالم گزارش های میان دوره ای 
فراتر از انتظار از شرکت ها و هم چنین انتشار آمار مثبت اقتصادی، مهم ترین 

دالیل این رشد ماهانه به شمار می روند.
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اقدام تالفی جویانه چین مبنی بر اعمال تعرفه های 5 تا 25 درصدی بر روی 
ح�دود 60 میلیارد دالر از کااله�ای وارداتی از امریکا و هم چنین افزایش 
ارزش دالر در آس�تانه انتش�ار آمار اش�تغال ایاالت متحده، باعث سقوط 
بیشتر  ای س�هام در منطقه شرق آسیا شدند. ش�اخص بورس شانگهای 
با 0/97 درصد، ریرش�ی ترین ش�اخص بود. این در حالی است که در ژاپن 
و کره جنوبی ش�اخص ها به لطف رش�د قابل توجه گروه فناوری اطالعات، 

صعود کردند.
اعالم آمار نه چندان قوی از ایجاد اش�تغال در امریکا و هم چنین انتش�ار 
گزارش های عملکرد مطلوب از سه ماهه دوم تعدادی از شرکت ها، موجب 
صعود شاخص های س�هام در اروپا شد. شاخص FTSE در بورس لندن با 

1/1 درصد بیشترین رش�د را داشت تا بهترین عملکرد خود در یک ماهه 
اخیر را ثبت نماید. شرکت های موندی با حدود 8 درصد و رویال بانک با 4 

درصد بیشترین تأثیر را در افزایش این شاخص ایفا کردند.
اعالم آمار اشتغال در امریکا و رشد گروه فناوری اطالعات، بر نگرانی های 
تج�اری س�رمایه گذاران در ب�ورس نیویورک غلب�ه کرد ب�ه گونه ای که 
ش�اخص های سه گانه در آخرین روز هفته رش�د کردند. شاخص داوجونز 
با 0/54 درصد، رشدی ترین شاخص بود که صعود 3 درصدی ارزش سهام 
ش�رکت IBM در آن تأثیر به سزایی داشت. بر طبق آمار منتشرشده در 
ایاالت متحده در ماه جوالی 157 هزار ش�غل جدید ایجاد شده که از رقم 

190 هزار شغل پیش بینی شده، کمتر است.
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معامالت س�هام در منطقه شرق آسیا در نخس�تین روز از هفته، با کاهش 
ش�اخص ها همراه بود. ش�اخص نیکی در بورس توکیو با 0/74 درصد افت، 
نزولی ترین شاخص بود که گروه های تأمین برق و آب و انرژی بیشترین تأثیر 
را در این افت داش�تند. برگزاری جلسات بانک مرکزی بسیاری از کشورها 
در هفته جاری و نگرانی سرمایه گذاران در این خصوص مهم ترین دلیل افت 

شاخص های آسیایی به شمار می رود.
شاخص های سهام در قاره اروپا نیز متأثر از اعالم ضعیف تر از انتظار عملکرد 
تعدادی از ش�رکت ها نزول کردند. ش�اخص دکس در بورس فرانکفورت با 
0/48 درصد افت، بیشترین کاهش را در بین بورس های مطرح این منطقه 

داشت. گروه های منابع معدنی و فناوری اطالعات نیز ضعیف ترین عملکرد 
را در بین گروه ها داشتند.

در ب�ورس نیویورک، ش�اخص ها متأثر از افت ارزش س�هام گ�روه فناوری 
اطالعات برای سومین روز پیاپی کاهش یافتند. شاخص نزدک با 1/4 درصد 
افت، ضعیف ترین عملکرد را در بین شاخص های سه گانه داشت که افت 5/7 
درصدی قیمت سهام نتفلیکس و افت 2/2 درصدی ارزش سهام فیس بوک 
بیش�ترین تأثی�ر را در آن ایف�ا کردند. افزای�ش نرخ اوراق قرضه 10س�اله 
خزانه داری امریکا به 2/99 درصد در آستانه آغاز نشست فدرال رزرو در روز 

سه شنبه، از دیگر تحوالت مهم وال استریت بود.

انتشار خبر برنامه امریکا برای وضع تعرفه 25 درصدی بر 200 میلیارد دالر 
از واردات کاالهای چینی، موجب شد شاخص ها روند نزولی به خود بگیرند 
و انتشار داده های تولید چین نیز مزید بر علت شد. با این وجود، در پایان 
معامالت در میان شاخص های مطرح، شاخص بورس شانگهای با افت 1/8 
درصدی تنها ش�اخص منفی بود. این در حالی است که شاخص نیکی در 

بورس توکیو با 0/86 درصد افزایش، بیشترین رشد را داشت.
ش�اخص میب در بورس ایتالیا با 1/9درصد افت، ریزش�ی ترین ش�اخص 
بود. گروه های خودروس�ازی و منابع معدنی نی�ز ضعیف ترین عملکرد را 
در بین گروه ها داشتند. رشد 4/2 درصدی قیمت سهام شرکت ایرفرانس 
به دلی�ل اعالم گزارش می�ان دوره ای مطلوب و اف�ت 3/4 درصدی ارزش 

سهام شرکت ریوتینتو به دلیل انتشار گزارش عملکرد نامطلوب، از دیگر 
تح�والت مهم بازارهای اروپایی بود. هر چند ف�درال رزرو در امریکا، نرخ 
بهره را در پایان نشس�ت دو روزه خود ثابت نگه داش�ت اما اعالم کرد به 
احتمال زیاد در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش خواهد داد. این 
موض�وع در کنار افزایش مجدد تنش های تجاری امریکا و چین موجبات 
نگرانی بس�یاری از س�رمایه گذاران را فراهم کرد؛ به گونه ای که نرخ سود 
اوراق 10ساله خزانه داری این کشور بار دیگر به باالی 3 درصد صعود کرد 
و شاخص های داوجونز و S&P500 افت کردند. با این وجود نزدک به لطف 
رشد حدود 6 درصدی قیمت سهام شرکت اپل و کاهش نگرانی ها در مورد 

شرکت های فناوری اطالعات، در اعدادی باالتر از روز قبل بسته شد.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

25,4630/540/054/54امریکا )داوجونز(

7,8120/120/964/12امریکا )نزدک(

0/551/14-7,6591/10لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/252/06-3,4820/38اروپا  )یورواستاک 50(

0/833/72-22,5250/06آسیا )نیکی 225(

ش�اخص بورس های هنگ کنگ و شانگهای با س�قوط بیش از 2 درصدی، 
ریزش�ی ترین ش�اخص ها بودند که در ژاپن و کره جنوبی هم شاخص ها با 
افت بیش از 1 درصدی همراه شدند. افزایش ارزش دالر در مقابل ارزهای 
منطقه ای نی�ز از دیگر تحوالت مهم بازارها ب�ود. اعالم خبر افزایش نرخ 
بهره انگلیس از 0/5 درصد به 0/75 درصد در پایان جلس�ه بانک مرکزی 
این کش�ور و هم چنین نگرانی های تجاری س�رمایه گذاران موجب ش�د 
ش�اخص های س�هام در بازارهای اروپایی به روند نزولی روز گذشته خود 
ادامه دهند. ش�اخص های س�هام در کش�ور های انگلیس، آلم�ان، ایتالیا 
و اس�پانیا همگ�ی با ریزش بی�ش از 1 درص�دی مواجه ش�دند. در میان 
گروه ها نیز منابع معدنی ب�ا افت حدود 3 درصدی هم چون روزهای قبل، 

ضعیف ترین عملکرد را داش�ت. با این همه اعالم فراتر از انتظار عملکرد 
میان دوره ای برخی از ش�رکت ها، موجب رشد قیمت سهام آن ها شد که 
صعود حدود 7 درصدی ارزش س�هام رولز رویس نمون�ه ای از آن بود. در 
وال اس�تریت، معامالت تحت تأثیر افزایش 2/9 درصدی قیمت سهام اپل 
و صعود ارزش بازار این ش�رکت به بیش از یک تریلیون دالر قرار گرفت 
که در تاریخ بورس نیویورک بی س�ابقه است. افزایش 16 درصدی قیمت 
سهام شرکت تسال به دلیل اعالم عملکرد فراتر از انتظار در نیمه نخست 
سال نیز جالب توجه بود. در میان شاخص ها نزدک با صعود 1/24 درصدی، 
رشدی ترین شاخص بود. با این حال داوجونز تحت تأثیر نگرانی های تجاری 

سرمایه گذاران، در اعدادی پایین تر از روز قبل بسته شد.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/75-0/77-0/13-1/157یورو به دالر

1/80-0/85-0/19-1/299پوند به دالر

0/390/170/70-111/22دالر به ین

0/090/10-0/15-0/993دالر به فرانک سوئیس

0/130/14-0/7390/44دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2/50-1/89-0/39-2,028آلومینیوم

3/70-1/70-2/740/48مس

11/77-1/93-2,1050/08سرب

6/25-1/62-13,4561/65نیکل

0/28-1/26-0/03-19,600قلع

5/67-2,6312/651/82روی

4,283/01/211/986/28شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

1/297/92-0/26-1,192,075آلومینیوم

10/90-0/20-0/20-251,450مس

3/22-0/33-0/06-126,950سرب

5/61-2/03-0/08-254,070نیکل

5/76-1/01-0/84-2,945قلع

8/83-3/90-0/83-236,150روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

3/12-0/86-1,213/640/48طالی نقدی

طال بورس کاالی 
2/83-0/77-1,223/200/25نیویورک 

4/14-0/48-15/380/47نقره

1/55-827/000/610/18پالتینیوم

3/86-1/25-0/22-909/50پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR69/163/522/618/01 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

6/10-0/29-0/68-68/49نفت خام پایه امریکا

5/57-1/16-0/03-73/43برنت

1/68-2/84-49,2000/65نفت خام توکیو

5/29-2/82-0/68-71/61نفت خام اوپک

0/70-2/851/061/06گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/37-2/88-6480/08گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

89/9-3/000/60

 )USD/t( 1/58-1/17-0/08-213/00نفت کوره

3/00-4/46-0/13-206/55بنزین

0/91-1/79-67,4101/71نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0/585/0410/56-557/22گندم

307/680/892/407/91ذرت

887/360/551/946/21سویا

2/77-495/000/200/28کلزا

0/445/90-0/86-88/67پنبه

5/49-0/28-10/852/46شکر

  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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پس از انتشار آمارهای اشتغال امریکا در ماه جوالی، قیمت طال در بازارهای جهانی با افزایش 0/48 
درصدی روبرو شد تا در 1,213/64 دالر بسته شود. با این وجود طال در مجموع هفته 0/86 درصد 

نزول کرد تا چهارمین هفته متوالی با کاهش همراه شود.

پ�س از کاهش تنش های تجاری بین امریکا و چین و تأثیر آن بر روند ارزش دالر، قیمت طال در 
بازارهای جهانی با کاهش 0/23 درصدی همراه شد تا در 1,221/45 دالر بسته شود.

Mondayدوشنبه

در آستانه برگزاری نشست فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی در بسیاری از کشورهای دنیا، 
تقاضای جهانی طال اندکی افزایش یافت تا قیمت اونس 0/22 درصد صعود کند و به 1,224/15 

دالر باز گردد. 

Tuesdayسه شنبه

پس از آن که فدرال رزرو اعالم کرد به احتمال زیاد نرخ بهره امریکا را در ماه سپتامبر افزایش 
خواهد داد، ارزش دالر و اوراق قرضه امریکا افزایش یافت. این موضوع موجب ش�د قیمت طال 

در بازارهای جهانی کاهش 0/67 درصدی را تجربه کند و در 1,215/96 دالر بایستد.

Wednesdayچهارشنبه

در حالی ک�ه نگرانی ها در مورد افزای�ش تنش های تجاری میان امریکا و چین موجب تقویت 
بیش از پیش ارزش دالر شده است، روند کاهشی قیمت طال نیز ادامه یافت به گونه ای که هر 
اونس با افت 0/67 درصدی قیمت همراه ش�د و با ثبت قیمت 1,207/83 دالر، به پایین ترین 

سطح قیمتی در بیش از یک سال اخیر سقوط کرد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش نگرانی از 
عرضه بیش از حد

تمرکز مجدد سرمایه گذاران 
بر روی اختالالت احتمالی 
عرضه نفت از سوی ایران

اعالم افزایش در 
ذخایر نفتی امریکا

افزایش تقاضای امریکا 
افزایش تنش های 
تجاری بین امریکا 

و چین

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

تغییرات تولیدات ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم- درصد
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه

شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی انگلیس در ماه جوالی - درصد
تغییرات شاخص قیمت تولیدکنندگان اتحادیه اروپا در ماه ژوئن– درصد

نرخ بیکاری امریکا در ماه جوالی- درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
51,2
0,3
3,8
54,0
3,6
3,9

پیش بینی
51,4
0,4

-2,79
54,2
3,5
3,9

قبلی
51,5
0,4

-6,15
54,3
3,0
4,0

تقویم اقتصادی )8 تا 14 مردادماه 97 - 30 جوالی تا 5 آگوست 2018(


