
ت��داوم تنش ه��ای تجاری بین پکن و واش��نگتن هم چن��ان مهم ترین عامل اثرگ��ذار بر بازارهای جهانی به ش��مار 
م��ی رود. نگران��ی س��رمایه گذاران درخص��وص ای��ن تنش ه��ا موج��ب ش��د در ای��ن هفت��ه ارزش دالر در مقابل 
س��ایر ارزه��ای معتب��ر افزایش و قیمت نفت و ط��ا در بازارهای جهان��ی کاهش یابد. بورس ه��ای بین المللی نیز 
ع��اوه ب��ر تأثیرپذی��ری از تنش های تجاری، تحت الش��عاع انتش��ار گزارش عملکرد ش��رکت ها قرار داش��تند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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ش�اخص بورس شانگهای با صعود 2/7 درصدی ضمن پایان دادن به روند 
نزولی چهار روزه، بهترین عملکرد را در میان ش�اخص های مطرح داشت. 
در هنگ کنگ نیز شاخص هنگ سنگ رشد حدود 1/5 درصدی را تجربه 
کرد. جهش بیش از 6 درصدی ارزش س�هام س�افت بان�ک ژاپن به دلیل 
عملکرد مطلوب و هم چنین تصمیم رزرو بانک استرالیا مبنی بر عدم تغییر 

در نرخ بهره این کشور از دیگر تحوالت قابل توجه بود.
در اروپا ش�اخص ها به دلیل اعالم عملکرد مطلوب تعدادی از ش�رکت ها، 
روزی صع�ودی را پشت سرگذاش�تند که در بین آن ها ش�اخص میب در 
بورس ایتالیا با 1/3 درصد افزایش، پیش�تاز بود. گروه منابع معدنی هم با 
حدود 2 درصد افزایش، رش�دی ترین گروه بود. در میان سهام شرکت ها، 
ش�رکت بیمه ای آبردین انگلیس به دلیل انتشار گزارش عملکرد فراتر از 

انتظار با حدود 5 درصد رش�د، یکی از بهترین عملکردها را داش�ت. این 
درحالی اس�ت که کامرز بانک علی رغم اعالم رشد سودآوری در سه ماهه 

دوم سال با 1/5درصد افت قیمت همراه شد.
در بورس نیویورک همچون روز گذشته، شاخص ها متأثر از اعالم عملکرد 
میان دوره ای شرکت ها، با صعود نسبی همراه شدند. بیشترین رشد با 0/5 
درص�د افزایش از آن ش�اخص داوجونز بود که صع�ود 2 درصدی قیمت 
سهام شرکت کاترپیالر تأثیر زیادی در آن داشت. بررسی ها نشان می دهد 
اعالم عملکرد مطلوب ش�رکت ها، ریزش های مربوط به تنش های تجاری 
در هفته های گذش�ته را تا حدودی جبران کرده اس�ت؛ به گونه ای که دو 
ش�اخص S&P500 و نزدک به ترتیب در فاصله 0/5 و 1 درصدی از رکورد 

تاریخی خود قرار دارند.
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بیشتر شاخص های سهام در منطقه شرق آسیا روز جمعه متأثر از افزایش 
نگرانی های تجاری، با کاهش همراه شدند. بیشترین نزول به شاخص نیکی 
در بورس توکیو اختصاص داش�ت که در آن گروه منابع معدنی مؤثرترین 
گروه بود. تقویت دالر در مقابل ارزهای مطرح منطقه ای، در آستانه اعالم 

نرخ تورم امریکا درماه جوالی، از دیگر تحوالت مهم بود.
نگران�ی س�رمایه گذاران از جنگ تجاری بین امری�کا و چین و هم چنین 
آش�فتگی های ارزی در برخی کش�ور ها موجب شد ش�اخص های سهام 
در اروپا نیز با افت ش�دید همراه شوند. به گونه ای که شاخص بورس های 
آلمان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا همگی افت بیش از یک درصدی را تجربه 
کردند. گروه بانکداری نیز ضعیف ترین عملکرد را در بین گروه ها داشت. 

نگرانی ها پس از آن شدت گرفت که ارزش لیر ترکیه با سقوط 14 درصدی 
بیشترین ریزش خود از سال 2001 تاکنون را تجربه کرد. روبل روسیه نیز 

به پایین ترین سطح از سال 2016 سقوط کرد.
بحران ه�ای ارزی ب�ه وج�ود آم�ده در برخی کش�ورها، موجب�ات افت 
شاخص های سهام در وال استریت را نیز فراهم کرد؛ به گونه ای که در پایان 
معامالت ش�اخص داوجونز با 0/77 درصد، ریزش�ی ترین شاخص بود که 
گروه بانگداری نیز یکی از ضعیف ترین عملکرد ها را داشت. اعالم رشد 0/2 
درصدی شاخص قیمت مصرف کنندگان امریکا در ماه جوالی و رسیدن آن 
به رقم 2/4 درصد نیز از دیگر تحوالت مهم اقتصادی در ایاالت متحده بود. 
این میزان رشد در این شاخص از سال 2008 تاکنون بی سابقه بوده است.
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با اقدام تالفی جویانه چین در روز جمعه مبنی بر اعمال تعرفه های 5 تا 25 
درصدی بر 60 میلیارد دالر از کاالهای وارداتی از امریکا و بروز تردیدهایی 
درباره چش�م انداز مذاکرات، ب�ار دیگر جنگ تجاری بین دو کش�ور باال 

گرفت. شاخص بورس شانگهای با 1/26 درصد ریزشی ترین شاخص بود.
نگرانی های تجاری س�رمایه گذاران موجبات کاهش نسبی شاخص سهام 
در اغل�ب بورس های اروپایی را نیز فراهم کرد. در میان بورس های مطرح 
ش�اخص IBEX در ب�ورس مادرید با 0/18درص�د، ضعیف ترین عملکرد 
را داش�ت. در می�ان گروه ها نیز منابع معدنی ب�ا 1/4درصد افت، همچون 
روزهای گذش�ته، نزولی ترین گروه بود. این در حالی اس�ت که ش�اخص 

بورس لندن متأثر از رش�د 20 درصدی ارزش س�هام ش�رکت IWG در 
اعدادی باالتر روز قبل بسته شد.

در وال استریت علی رغم افزایش تنش های تجاری بین پکن و واشنگتن، 
ش�اخص های س�هام به دلیل اعالم فراتر از انتظار عملک�رد میان دوره ای 
تعدادی از ش�رکت ها، صعود کردند. ش�اخص نزدک با 0/61 درصد رشد، 
ضمن پیشتازی در بین شاخص های س�ه گانه پنجمین روز صعود متوالی 
خود را تجربه کرد که این موضوع از ماه می تاکنون بی سابقه است. قیمت 
س�هام فیس بوک نیز پس از ریزش های گسترده در هفته گذشته با رشد 

4 درصدی همراه شد.

 شاخص بورس شانگهای تحت تأثیر اعالم خبر اعمال تعرفه های 25 درصدی 
امری�کا بر 16 میلیارد دالر دیگ�ر از کاالهای چینی قرار گرفت و با افت 1/2 
درصدی مواجه شد. با این وجود، به دلیل امیدواری سرمایه گذارن از نتایج 
اقدامات حمایتی دولت چین از اقتصاد این کشور هم چون افزایش هزینه ها 

در بخش زیرساخت و اصالح مواضع پولی، یوان در مقابل دالر ثابت ماند. 
بیش تر شاخص های اروپایی نیز به دلیل افزایش تنش ها بین چین و امریکا 
روزی نزول�ی را س�پری کردند که در میان آن ها ش�اخص کک در بورس 
پاریس با 0/35 درصد افت، ضعیف ترین عملکرد را داش�ت. این در حالی 
اس�ت که افت ارزش پوند در مقابل دالر به پایین ترین سطح در یک سال 
گذشته موجب شد شاخص FTSE در بورس لندن برخالف سایر بورس ها، 

رش�د 0/75 درصدی را تجربه کند و به باالترین س�طح در دو سال و نیم 
گذشته صعود کند.

انتش�ار خبر تصمیم تالفی جویانه چین مبنی بر اعمال تعرفه واردات 25 
درص�دی بر 16 میلی�ارد دالر از کاالی وارادات�ی از امریکا موجب افت دو 
ش�اخص داوجونز و S&P500 ش�د. مطابق معمول دو ش�رکت بوئینگ و 
کاترپیالر که بیشترین تأثیر را از تنش های تجاری در سطح دنیا دریافت 
می کنند، از ریزش�ی ترین س�هم ها بودند. این در حالی است که شاخص 
نزدک به لطف افزایش قیمت دو شرکت آمازون و فیس بوک سبزپوش بود 
تا برای هفتمین روز متوالی صعود کند که این موضوع از ماه مارس تاکنون 

بی سابقه است.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/592/48-0/77-25,313امریکا )داوجونز(

0/670/351/59-7,839امریکا )نزدک(

0/970/100/99-7,667لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/610/11-1/94-3,426اروپا  )یورواستاک 50(

1/011/67-1/33-22,298آسیا )نیکی 225(

شاخص بورس شانگهای با 1/85درصد، رشدی ترین شاخص بود. این رشد 
پ�س آن اتفاق افتاد که آمار اعالم ش�ده از ص�ادرات چین در ماه جوالی 
نشان داد صادرات این کشور به رغم تنش های تجاری با امریکا رشد داشته 
است. در این بین، شاخص نیکی در بورس توکیو تنها شاخص کاهشی بود 

که در آن شرکت های صادرات محور بیشترین تأثیر را داشتند.
معامالت سهام در اروپا با رشد شاخص در برخی کشورها همچون آلمان، 
فرانسه و اسپانیا و افت نماگرها در بعضی دیگر همچون انگلیس و ایتالیا 
همراه بود. گروه های خرده فروش�ی و نف�ت و گاز هم به ترتیب بهترین و 
ضعیف ترین عملکردها را در میان گروه ها به نام خود ثبت کردند. افزایش 

بیش از 9 درصدی قیمت س�هام ش�رکت آدیداس به دلیل انتشار گزارش 
مطلوب از عملکرد میان دوره ای این ش�رکت از تحوالت مهم بورس های 

اروپایی بود.
 S&P500 در وال استریت همانند روز قبل، اگرچه شاخص های داوجونز و
با نگرانی س�رمایه گذاران با افت نسبی همراه شدند، شاخص نزدک برای 
هش�تمین روز متوالی صعود کرد که این دوره رش�د از اکتبر س�ال 2017 
بی س�ابقه است. صعود س�هام گروه فناوری اطالعات مهم ترین دلیل این 
افزایش بود که در آن ارش�د 0/6 درصدی س�هام آم�ازون و 0/8درصدی 

ارزش سهام شرکت اپل بیشترین تأثیر را در آن داشت.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

2/26-1/37-1/20-1/14یورو به دالر

3/66-2/19-0/80-1/27پوند به دالر

1/12-0/45-0/29-110/75دالر به ین

0/14-0/990/120/03دالر به فرانک سوئیس

0/97-1/42-1/03-0/729دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2,1051/303/390/72آلومینیوم

0/670/05-0/74-2/73مس

9/20-0/57-2,0910/00سرب

1/80-13,8040/004/28نیکل

1/39-0/54-0/36-19,500قلع

3/16-0/62-2/58-2,547روی

0/230/406/70-4,300/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

3/192/99-0/75-1,154,050آلومینیوم

4/84-252,6251/390/47مس

3/38-2/66-1/24-123,575سرب

5/13-1/71-0/33-249,720نیکل

9/28-2/07-2,8356/58قلع

7/25-2/13-0/33-231,125روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

2/53-0/36-0/16-1,210/57طالی نقدی

طال بورس کاالی 
2/53-1,223/600/300/03نیویورک 

2/95-0/65-0/99-15/279نقره

0/330/060/33-827/50پالتینیوم

2/99-910/000/330/06پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR68/9-0/791/868/93 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

3/91-1/26-67/631/23نفت خام پایه امریکا

0/80-0/55-72/811/03برنت

5/51-2/11-0/93-48,160نفت خام توکیو

5/65-0/100/07-72/03نفت خام اوپک

0/683/165/38-2/94گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/24-6571/270/69گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

89/9-3/000/60

 )USD/t( 3/23-215/001/801/09نفت کوره

1/08-1/27-203/921/97بنزین

4/38-2/11-65,9901/71نفت سفید

محصوالت کشاورزی

1/6416/47-3/08-547/12گندم

3/447/78-3/25-357/02ذرت

4/621/87-4/78-845/28سویا

0/922/021/12-504/00کلزا

3/170/73-1/60-85/86پنبه

6/64-2/86-2/77-10/54شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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هر چند بحران کاهش ارزش لیر ترکیه موجب افزایش تقاضا برای خرید طال شده، اما تقویت دالر 
موجب گران تر شدن طال برای خریداران با سایر ارزها شده و باعث شده قیمت اونس 0/16 درصد 
کاهش یابد و به 1,210/57 دالر تنزل کند. با ثبت این قیمت، طال جهانی در مجموع هفته نیز کاهش 

0/36درصدی قیمت را تجربه کرد.

افزایش مجدد تنش های سیاسی بین چین و امریکا و به تبع آن افزایش ارزش دالر در برابر سایر 
ارزها، بازگشت قیمت طال به پایین ترین سطح قیمتی در یک سال گذشته را در پی داشته است. 
اون�س جهانی اف�ت 0/6 درصدی قیمت را تجربه کرد و در 1,207/64 دالر معامالت روزانه خود را 

به پایان برد.

Mondayدوشنبه

قیم�ت طال در بازاراهای جهانی به 1,210/97 دالر رس�ید که نس�بت به روز قبل رش�د 0/28 
درصدی را نشان می دهد. افزایش تقاضا به دلیل کاهش شدید قیمت ها و هم چنین افت ارزش 

دالر در مقابل از مهم ترین دالیل این رشد به شمار می روند. 

Tuesdayسه شنبه

ت�داوم کاهش ارزش دالر در مقابل ارزهای معتبر به وی�ژه ین و یورو تداوم افزایش قیمت طال 
در بازارهای جهانی را در پی داشت به گونه ای که قیمت هر اونس با صعودی 0/24 درصدی به 

1,213/88 دالر رسید.

Wednesdayچهارشنبه

افزای�ش تنش های تجاری در س�طح جه�ان و تالطم بازارهای ارزی، موجب ش�د قیمت طال 
در بازارهای جهانی در پایان معامالت با افت 0/12 درصدی همراه ش�ده و در 1,212/47 دالر 

قیمت گذاری شود.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اعالم وزارت خزانه داری 
امریکا مبنی بر آغاز دور 
جدید تحریم های این 

کشور بر ضد ایران 

اعالم خبر افت تولید نفت 
عربستان و کاهش دکل های 

نفتی فعال در امریکا

تشدید جنگ 
تجاری میان امریکا 

و چین 

نگرانی ها پیرامون 
اختالفات تجاری امریکا 
و چین و اعالم کاهش 
کمتر از حد انتظار در 
ذخایر نفتی امریکا 

افزایش نگرانی ها از 
کاهش صادرات نفت 
ایران به دلیل تحریم ها

رویداد
تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان روسیه در ماه جوالی- درصد

تراز تجاری چین در ماه جوالی– میلیارد دالر
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان چین در ماه جوالی- درصد
تغییرات در تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه دوم سال– درصد

تغییرات در تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه دوم سال– درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/3

28/05
-1/35

0/3
0/5
0/4

پیش بینی
0/5

39/33
-2/8
0/2
0/3
0/4

قبلی
0/5

41/47
3/8
-0/1
-0/2
0/2

تقویم اقتصادی )15 تا 21 مردادماه 97 - 6 تا 12 آگوست 2018(


