
درحالی ک��ه در روزه��ای نخس��تین هفته، افزای��ش تنش های تجاری بی��ن امریکا و چین موجب��ات تقویت دالر 
و افت ش��اخص های س��هام و قیمت جهانی نفت، طال و فلزات اساس��ی را فراهم آورده بود. انتش��ار خبر احتمال 
از س��رگیری مذاک��رات بین دوطرف موجب ش��د در روزه��ای پایانی هفته روند معام��الت در بازارهای جهانی 
دگرگون شود. دالر از سقف 13 ماهه خود تا حدودی فاصله گرفت و سرمایه گذاران به رشد قیمت ها در هفته 
آینده امیدوار ش��دند. بحران مالی در ترکیه نیز از دیگر تحوالت اثرگذار بر بازارهای جهانی در این هفته بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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معامالت اغلب بورس های منطقه ش�رق آس�یا، به دلی�ل کاهش التهابات 
اقتصادی در ترکیه، با رشد شاخص ها همراه شد. شاخص نیکی در بورس 
توکیو با حدود 2/3 واحد رش�دی ترین ش�اخص بود. این در حالی اس�ت 
که ش�اخص بورس های ش�انگهای و هنگ کنگ به دلیل آمارهای ضعیف 
اقتصادی از س�وی دولت چین در ماه جوالی، برخالف سایر بورس ها افت 
کردند. بر اساس این آمارها، در ماه جوالی میزان فروش خرده فروشی ها، 
تولیدات صنعتی و سرمایه گذاری شهری چین، همگی کمتر از حد انتظار 

رشد کرده اند.
علی رغم تقویت نسبی لیر ترکیه در مقابل دالر و یورو و رشد 0/8 درصدی 
شاخص بورس استانبول، نگرانی سرمایه گذاران از بحران اقتصادی در این 
کشور موجبات افت نس�بی شاخص های سهام اروپایی را نیز فراهم کرد. 

ش�اخص FTSE در بورس لندن ب�ا 0/4 درصد افت ضعیف ترین عملکرد 
را در بین بازارهای اروپایی داش�ت. افت بیش از 6 درصدی ارزش س�هام 
شرکت آنتوفاگاستا، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان مس جهان، به دلیل 
افت 16 درصدی درآمدهای این ش�رکت در  ش�ش ماهه نخست سال، از 

تحوالت مهم بورس های اروپایی بود.
برخالف اروپا، ش�اخص های س�هام در بورس نیویورک به فروکش کردن 
التهابات اقتصادی در ترکیه واکنش نش�ان داده و صعود کردند. در میان 
شاخص های سه گانه شاخص نزدک با 0/7 درصد، بیشترین رشد را داشت. 
گروه بانکداری نیز که در معامالت روز قبل بیشترین ضربه را از ریزش لیر 
متحمل شده بود خود را بازیابی کرد به گونه ای که بانک های گلدمن ساچ ، 
سی تی گروپ و مورگان استنلی همگی با رشد بیش از 1درصد همراه شدند.
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به دنبال نمایش قدرتمند بورس نیویورک در معامالت روز گذشته و اخبار 
امیدبخ�ش از مذاک�رات روز های 21 و 22 آگوس�ت بین چی�ن و آمریکا، 
اکثر ش�اخص های سهام در منطقه شرق آسیا معامالت آخرین روز کاری 
هفته را همراه با صعود به پایان بردند. در بین شاخص های مطرح شاخص 
هنگ س�نگ در بورس هنگ کنگ با 0/4درصد رشدی ترین شاخص بود. 
این درحالی اس�ت که شاخص بورس شانگهای با 1/3درصد افت، برخالف 
س�ایر ش�اخص ها حرکت کرد. کاهش ارزش دالر در مقابل ارزهای معتبر 

منطقه ای نیز از دیگر تحوالت مهم اقتصادی در این ناحیه بود.
اف�ت مجدد ارزش لیر در مقابل دالر بار دیگر نگرانی ها درخصوص بحران 
اقتصادی ترکیه را افزایش داده و موجبات کاهش ش�اخص های سهام در 

اروپا را فراهم کرده است. همچون روزهای گذشته شاخص میب در بورس 
ایتالیا با 1/1 درصد افت، به دلیل تحوالت سیاسی و اخبار مربوط به ریزش 
پ�ل، نزولی ترین ش�اخص بود. در میان گروه ها نیز فن�اوری اطالعات با 2 

درصد کاهش ضعیف ترین عملکرد را در بین گروه ها داشت.
در ایاالت متحده امیدواری ها برای افت جنگ تجاری بین چین و امریکا با 
خبر احتمال مذاکرات مستقیم بین رؤسای جمهور دو کشور در ماه نوامبر 
ادامه یافت و شاخص های سهام در وال استریت به روند صعودی خود ادامه 
دادند. بیش�ترین رش�د با حدود 1/6درصد به شاخص داوجونز اختصاص 
داش�ت. با صعود دو روز اخیر، شاخص های سه گانه در آستانه پشت فتح 

رکوردهای تاریخی خود قرار گفته اند.
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ش�اخص نیکی در بورس توکیو با 1/98 درصد ریزش�ی ترین شاخص بود. 
تقویت ارزش ین در مقابل سایر ارزهای معتبر، به دلیل افزایش تقاضا متأثر 
بحران اقتصادی ترکیه، موجب ش�د بس�یاری از گروه های صادرات محور 
همچون خودروس�ازی با اف�ت قابل توجه همراه ش�وند. در هنگ کنگ و 

کره جنوبی نیز شاخص ها افت بیش از یک درصدی را تجربه کردند.
اف�ت ش�دید ارزش لی�ر ترکی�ه در روزه�ای گذش�ته، عالوه ب�ر افت 
2/3 درص�دی ش�اخص بورس این کش�ور، موجی از نگران�ی را در بین 
س�رمایه گذاران در بورس ه�ای اروپای�ی پدی�د آورد و موجبات کاهش 
ش�اخص های س�هام در این قاره را فراهم س�اخت. ش�اخص IBEX در 

ب�ورس مادرید با 0/75درصدی بیش�ترین افت را در بین ش�اخص های 
مط�رح داش�ت. افزای�ش 4 درصدی قیمت س�هام ایرفران�س و افت 3 

درصدی ارزش سهام رایان ایر از تحوالت مهم بورس های اروپایی بود.
داوجون�ز ب�ا رش�د 0/5درصدی ضم�ن ثبت بیش�ترین اف�ت در میان 
ش�اخص های س�ه گانه، چهارمین روز نزول متوالی خ�ود را تجربه گرد. 
بانک های گلدمن س�اچ و جی پی م�ورگان با کاهش قیم�ت بیش از یک 
درصدی، تأثیر زیادی در افت این ش�اخص ایف�ا کردند. گروه انرژی نیز 
به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، با 1/2 درصد افت، یکی از ضعیف ترین 

گروه ها بود.

در این میان شاخص بورس شانگهای با 2/1 درصد افت، ریزشی ترین شاخص 
بود. شاخص بورس هنگ کنگ نیز 1/9 درصد کاهش یافت. رشد ارزش دالر 
در مقابل ارزهای معتبر آسیایی به باالترین سطح در 13ماهه گذشته از دیگر 

تحوالت مهم بازارهای این ناحیه بود.
تداوم تأثی�رات بحران اقتصادی در ترکیه و هم چنین ریزش قیمت فلزات 
اساس�ی در بازارهای جهانی موجبح ش�د ش�اخص بورس های اروپایی نیز 
کاهش یابند به گونه ای شاخص بورس های مطرح همچون آلمان، انگلیس، 
فرانسه و اس�پانیا همگی با افت بیش از یک درصدی همراه شدند. در این 
روز، گروه منابع معدنی به دلیل افزایش قیمت دالر با باالترین سطح در بیش 

از یک س�ال اخیر و افت جهانی قیمت طال به پایین ترین س�طح در 18 ماه 
گذشته، ریزش بیش از 4 درصدی را تجربه کرد.

شاخص های سهام در وال استریت نیز همچون بورس های اروپایی و آسیایی 
با نزول همراه ش�دند. در بین ش�اخص های سه گانه بیش�ترین نزول از آن 
ش�اخص نزدک با 1/23 درصد بود. گروه ه�ای بانکداری و فناوری اطالعات 
نیز بیشترین افت را در بین گروه ها به نام خود ثبت کردند. بحران اقتصادی 
ترکیه و هم چنین اعالم وضع قوانین جدید از سوی کاخ سفید درخصوص 
اس�تفاده از تولیدات امریکایی در پروژه های دولتی این کش�ور، مهم ترین 

دالیل این کاهش به شمار می روند.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

25,6690/431/411/87امریکا )داوجونز(

0/49-0/29-7,8160/13امریکا )نزدک(

1/53-1/41-7,5590/03لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3/22-1/56-0/14-3,373اروپا  )یورواستاک 50(

2/30-0/12-22,2700/35آسیا )نیکی 225(

ش�اخص بورس های هنگ کنگ و کره جنوبی ب�ا 0/8 درصد، ضعیف ترین 
عملک�رد را داش�تند. اف�ت ح�دود دو درص�دی ارزش س�هام ش�رکت 

سامسونگ از نکات قابل توجه بود.
شاخص کک در بورس پاریس با 0/8درصد رشدی ترین شاخص بود. این در 
حالی است که شاخص میب در بورس ایتالیا برخالف سایر بورس ها ریزش 
1/8 درصدی را تجربه کرد که در آن افت حدود 23 سهام شرکت آتالنتیا، 
مس�ئول تعمیر و نگهداری بزرگراه ها در این کشور، تأثیر به سزایی داشت. 
این سقوط قیمتی پس از آن صورت گرفت دولت ایتالیا مجوز فعالیت این 
شرکت را به دلیل ریزش پلی در جنوا و کشته شدن بیش از 30 نفر، لغو کرد.

با امیدواری سرمایه گذاران برای فروکش کردن جنگ تجاری بین امریکا و 
چین، شاخص های سهام در وال استریت وارد مدار صعود شدند. شاخص 
داوجون�ز با رش�د 1/6 درصدی عالوه بر پیش�تازی در بین ش�اخص های 
س�ه گانه بهترین رش�د روزانه خود از ماه آوریل تاکنون را به ثبت رساند 
که مطابق معمول ش�رکت های بوین�گ و کاترپیالر ب�ا 4/3 و 3/2درصد 
بیش�ترین تأثیر را در رش�د این ش�اخص ایفا کردند. اعالم گزارش فراتر 
از انتظار از عملکرد دو ش�رکت والمارت و شیکاگو سیستم و رشد حدود  
9 و 3 درصدی ارزش س�هام این ش�رکت ها از دیگر خبرهای مهم بورس 

نیویورک بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/73-1/1430/550/24یورو به دالر

2/49-1/90-1/2740/20پوند به دالر

2/08-0/39-0/36-110/48دالر به ین

0/37-0/02-0/16-0/995دالر به فرانک سوئیس

1/20-0/730/680/10دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/10-2/31-0/88-2,030آلومینیوم

3/39-2/70-2/661/73مس

6/19-3/68-2,0140/00سرب

1/22-4/16-13,2300/00نیکل

4/15-4/42-18,7050/48قلع

4/88-8/61-0/10-2,390روی

4,530/03/195/3511/30شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

6/23-2/59-0/63-1,124,150آلومینیوم

0/091/890/02-257,400مس

2/55-0/021/48-125,400سرب

5/67-0/87-0/31-247,548نیکل

8/96-2,8451/070/35قلع

0/399/146/34-252,250روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

4/04-2/70-1,177/910/32طالی نقدی

طال بورس کاالی 
3/38-2/72-1,185/800/15نیویورک 

4/89-3/29-14/70/89نقره

3/90-5/53-781/750/58پالتینیوم

910/502/360/500/44پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR67/851/69-1/526/60 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

4/14-2/54-65/910/69نفت خام پایه امریکا

0/58-1/47-71/740/43برنت

1/98-1/14-47,6100/32نفت خام توکیو

3/38-1/60-0/43-69/47نفت خام اوپک

2/951/370/348/46گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/182/61-6491/09گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

88--0/10-4/60

 )USD/t( 1/940/38-209/820/09نفت کوره

3/11-2/86-0/33-198/09بنزین

1/71-0/53-65,6401/71نفت 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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روند قیمت نفت در هفته گذشته 
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روند قیمت طال در هفته گذشته 
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در حالی که تضعیف ارزش دالر موجب کاهش فشار بر قیمت کاالهای ارزش گذاری شده به ارز امریکا 
شده، قیمت طال افزایش 0/32 درصدی را تجربه کرد و در 1,177/91 دالر به معامالت خود پایان داد. 
اما قیمت فلز زرد هم چنان در نزدیکی پایین ترین رقم های 19ماهه گذشته باقی ماند و با 2/7درصد 

نزول، بزرگترین افت قیمت هفتگی از می 2017 را به ثبت رساند.

ریزش ارزش لیر ترکیه و بحران ارزی و مالی در این کشور، افزایش دالر به باالترین سطح خود 
در 13 م�اه اخیر و کاهش 1/41 درصدی قیمت جهانی طال و رس�یدن آن ب�ه 1,193/5 دالر را در 

پی داشت.

Mondayدوشنبه

افزای�ش تقاضا به دلیل اف�ت قیمت طال به زیر 1200 دالر و کاهش ان�دک ارزش دالر در مقابل 
س�ایر ارزها، موجب ش�د طال با رش�د نه چندان محس�وس 0/05درصدی همراه شده و با ثبت 
قیمت 1,194/09 دالر از پایین ترین رقم 18 ماهه گذش�ته که در جلس�ه قبل به ثبت رس�یده 

بود، فاصله گیرد.

Tuesdayسه شنبه

به دنبال ادامه روند صعودی ارزش دالر در برابر س�ایر ارزهای معتبر بین المللی، قیمت طال در 
بازارهای جهانی، پس از یک روز صعود نس�بی، بار دیگر کاهش یافت و با سقوط 1/61درصدی 

در 1,174/85 دالر ایستاد.

Wednesdayچهارشنبه

افزایش قیمت ها در س�اعات پایانی معامالت به دلیل رش�د تقاضا و انتظ�ار بازار برای بهبود 
وضعیت جنگ تجاری بین امریکا و چین، نتوانست ریزش قیمت ها در ساعات اولیه را جبران 
نمای�د به گونه ای که قیمت هر اونس طال در پایان معامالت با 0/06 افت نس�بت به روز قبل در 

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش رقم پیش بینی 
شده اوپک در مورد 

سطح تقاضا در 
سال های 2018 و 2019

تشدید تنش های تجاری 
در سطح بین المللی افزایش ذخایر نفتی 

امریکا، تقویت 
ارزش دالر و نگرانی 

سرمایه گذاران از بحران 
مالی در ترکیه

خوش بینی ها 
درخصوص احتمال 

مذاکره چین و امریکا 
و کاهش ارزش دالر 

سقوط قیمت نفت 
برنت به پایین ترین 

سطح در سه ماهه اخیر

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

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

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان انگلیس در ماه جوالی- درصد
تراز تجاری اتحادیه اروپا در ماه ژوئن– میلیارد ریال

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان اتحادیه اروپا در ماه جوالی- درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/3
0/5
6/8
0/0

22/5
-0/3

پیش بینی
0/3
0/4

-2/5
-0/1
18

-0/3

قبلی
0/3
0/4

-1/35
0/0

16/5
0/1

تقویم اقتصادی )22 تا 28 مردادماه 97 - 13 تا 19 آگوست 2018(


