
رشد نسبی شاخص های سهام و افزایش قیمت نفت و طال در پس از چندین هفته کاهش و همچنین تضعیف دالر 
در مقابل سایر ارزها، از مهم ترین تحوالت بازارهای جهانی در هفته گذشته می باشند. آغاز دور جدید مذاکرات 
تجاری بین پکن و واشنگتن و پایان بدون نتیجه آن، افزایش تنش های سیاسی ترامپ و همچنین عقب نشینی ضمنی 
فدرال رزرو امریکا از روند افزایش نرخ بهره در این کشور، نیز از تأثیرگذارترین عوامل در این هفته به شمار می روند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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با امیدواری س�رمایه گذاران به کاهش جنگ تج�اری بین امریکا و چین 
اغلب شاخص های سهام در شرق آسیا رشد کردند اما اتهام زنی ترامپ به 
پکن در مورد دستکاری ارزش یوآن و سخنان وی در صوص سیاست های 
فدرال رزرو، رش�د س�هام را محدود کرد و باعث افت دالر ش�د. شاخص 
بورس ش�انگهای با 1/3 درصد پیشتاز سایر ش�اخص ها بود. در خواست 
کمیسیون تنظیم مقررات بانکداری و بیمه چین درخصوص تمرکز بیشتر 
نهادهای مالی برای اعطای وام های میان مدت و بلندمدت بیشتر، یکی از 

مهم ترین دالیل این رشد به شمار می رود.
بیش�تر ش�اخص اروپایی نیز متأثر از خوش بینی ها از بهب�ود روابط بین 
چین و امریکا، رش�د کردند. ش�اخص میب در بورس ایتالیا با 1/5درصد، 
رشدی ترین ش�اخص بود. گروه نفت و گاز نیز بهترین عملکرد را در بین 

گروه ها داش�ت. این در حالی است که گروه منابع معدنی تحت تأثیر افت 
قیمت سهام شرکت هایی همچون ریوتینتو و بی اچ پی، با کاهش قابل توجه 
همراه ش�د. به عل�ت وزن باالی ش�رکت های این گروه در ب�ورس لندن، 

شاخص این بورس برخالف سایر بورس های اروپایی افت کرد.
معامالت س�هام در وال استریت نیز با رشد شاخص ها همراه بود. شاخص 
نزدک با حدود 0/5 درصد رش�د بهترین عملکرد را در میان شاخص های   
س�ه گانه داشت که در آن ش�رکت های میکرون و نتفلیکس از مؤثرترین 
شرکت ها بودند. این در حالی است که شاخص S&P500 با رشد حدود 0/2 
درصدی و رسیدن به قله 2873 واحدی حد نصاب تاریخی خود را پشت 
سرگذاشت و رکود جدیدی ثبت کرد. این شاخص از آغاز سال 2017 بیش 

از 25 درصد رشد کرده است.
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ش�اخص نیکی در بورس توکیو با 0/85 درصد رش�دی ترین شاخص بود. 
اع�الم آماره�ای مربوط به ت�ورم در ژاپن، انتصاب اس�کات موریس�ون 
وزیر خزانه داری اس�ترالیا به نخس�ت وزیری این کشور و به ویژه افزایش 
خوش بینی ها به مذاکرات بین پکن و واش�نگتن، از مهم ترین دالیل رشد 

نسبی شاخص ها در این منطقه به شمار می رود.
با اع�الم مواضع رییس ف�درال رزرو امریکا درخصوص رش�د نرخ بهره در 
ای�ن کش�ور و علی رغم پایان ب�دون نتیجه مذاکرات تج�اری بین چین و 
امریکا، شاخص های س�هام در بورس های اروپایی صعود کردند که در بین 
شاخص های مطرح، شاخص میب در بورس ایتالیا با 0/6درصد بیشترین رشد 
را داشت. گروه منابع معدنی نیز بهترین عملکرد را در بین گروه ها به نام خود 

ثبت کرد. اعالم آمارهای مثبت از اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال 2018، 
از دیگر دالیل رشد شاخص بورس های اروپایی محسوب می شود.

افت ارزش دالر و رشد شاخص های سه گانه از مهم ترین تحوالت اقتصادی 
روز جمعه در امریکا بود. در وال اس�تریت ش�اخص نزدک ب�ا 0/8 درصد 
بیشترین رشد را به نام خود ثبت کرد. این تحوالت پس از آن اتفاق افتاد 
ک�ه جیروم پاول رییس فدرال رزرو در کنفرانس بانک های مرکزی دنیا در 
جکس�ون هول، تسلیم فش�ار ترامپ ش�د و اعالم کرد که این نهاد برای 
رش�د نرخ بهره به باالی 2 درصد ش�تابی ندارد. رش�د حدود 6 درصدی 
قیمت سهام شرکت نتفلیکس به علت خوش بینی تحلیلگران به افزایش 

سودآوری این شرکت، از نکات جالب جلسه معامالتی بود.
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با نزدیک ش�دن به موعد آغاز مذاکرات بین چین و امریکا که پیش بینی 
می شود مقدمه ای برای دیدار رؤسای جمهور دو کشور باشد، شاخص های 
س�هام در بازارهای آسیایی صعود کردند. شاخص بورس های شانگهای و 
هنگ کنگ با رشد بیش از 1 درصدی، بهترین عملکرد را در بین بازارهای 
آسیایی داشتند. در این میان شاخص بورس توکیو با 0/32 درصد افت، در 
خالف دیگر شاخص های آسیایی عمل کرد که افزایش ارزش ین در مقابل 
دالر مهم تری�ن عامل آن ب�ود. در اروپا نیز احتمال بهب�ود روابط تجاری 
بین پکن و واشنگتن باعث امیدواری سرمایه گذاران و رشد شاخص های 
س�هام ش�د. ش�اخص دکس در ب�ورس فرانکفورت با رش�د حدود یک 

درصدی، پیشتاز سایر ش�اخص ها بود. گروه منابع معدنی نیز بیشترین 
تأثیر از خوش بینی تجاری سرمایه گذاران پذیرفت به گونه ای که شاخص 

این گروه با افزایش 0/85درصدی همراه شد.
شاخص های س�هام در بورس نیویورک نیز همچون آسیا و اروپا، متأثر از 
ش�روع مجدد مذاکرات تجاری بین چین و امریکا رش�د کردند. در میان 
شاخص های سه گانه، داوجونز با 0/35 درصد، بیشترین رشد را داشت که 
در آن صعود بیش از 3 درصدی ارزش سهام شرکت نایک بسیار مؤثر بود. 
افت نرخ ارواق خزانه 10 س�اله ایاالت متحده به 2/83 درصد نیز از دیگر 

تبعات خوش بینی های تجاری سرمایه گذاران در جلسه معامالتی بود.

با انتشار خبر اعمال تعرفه های 25 درصدی بر 16 میلیارد دالر از کاالهای 
وارداتی چین به امریکا، شاخص های سهام در منطقه شرق آسیا در ساعات 
نخس�تین معامالت افت کردند؛ اما خوش بینی ها به تداوم مذاکرات بین دو 
کشور باعث شد اغلب این شاخص ها در ادامه صعود کرده و اعدادی بیشتر 
از روز قبل بسته شوند. در بین شاخص های مطرح شاخص بورس هنگ کنگ 
با افت 0/4 درصدی ضعیف ترین و شاخص بورس سئول با 0/4درصد بهترین 
عملکرد را داشتند. افزایش ارزش دالر در مقابل سبد ارزهای آسایی نیز از 
دیگر تحوالت مهم در این ناحیه بود. شاخص های سهام در قاره اروپا به دلیل 
افزایش مجدد تنش های تجاری بین پکن و واشنگتن، با کاهش نسبی همراه 

شدند. شاخص میب در بورس ایتالیا با 0/44درصد، نزولی ترین شاخص بود. 
با این حال، افزایش 5/5 درصدی قیمت سهام شرکت هواپیمایی رایان ایر 
جالب توجه بود. کاهش شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی در حوزه 
ی�ورو به رقم 54/6 واحد، که پایین ترین س�طح در 21 ماهه اخیر به ش�مار 

می رود، نیز از دیگر تحوالت مهم اقتصادی در اروپا بود.
اعمال تعرفه های جدید برای واردات کاالهای چینی و تهدید پکن برای اقدام 
متقابل، بار دیگر نگرانی ها در خصوص تنش های تجاری بین دو کشور افزایش 
داد به گونه ای که شاخص های سهام در بورس نیویورک سقوط کردند که در 
بین آن ها شاخص S&P500 با افت 0/17 درصدی، بیشترین افت را داشت. 

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

25,7900/520/471/48امریکا )داوجونز(

7,9460/861/660/17امریکا )نزدک(

1/05-7,5770/190/25لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/18-3,4270/241/62اروپا  )یورواستاک 50(

0/06-22,6020/851/49آسیا )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.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/91-1/61-1/1620/73یورو به دالر

2/75-1/2820/100/58پوند به دالر

0/060/660/22-111/21دالر به ین

0/89-1/29-0/31-0/983دالر به فرانک سوئیس

1/08-0/7321/050/12دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2,0950/962/290/50آلومینیوم

4/03-2/691/532/61مس

3/17-2,0691/352/73سرب

1/19-13,3381/060/82نیکل

3/43-0/522/07-19,000قلع

3/13-2,5342/655/94روی

0/849/88-4,492/01/70شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

9/03-2/15-0/22-1,099,975آلومینیوم

266,9501/563/715/76مس

0/82-0/060/92-126,550سرب

6/47-1/61-0/04-243,562نیکل

7/52-0/17-1/53-2,890قلع

1/460/45-0/32-248,575روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/43-1,207/021/811/92طالی نقدی

طال بورس کاالی 
2/23-1,213/301/622/46نیویورک 

4/79-14/812/170/35نقره

5/94-790/301/971/09پالتینیوم

0/29-936/252/242/83پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR66/160/39-3/420/81 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

68/731/334/280/31نفت خام پایه امریکا

75/621/195/282/97برنت

50,1601/525/361/99نفت خام توکیو

73/011/763/901/61نفت خام اوپک

1/025/42-1/35-2/92گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 6811/795/303/42گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

87--1/10-

 )USD/t( 220/221/234/962/37نفت کوره

2/13-207/790/914/90بنزین

68,7401/714/721/10نفت سفید

محصوالت کشاورزی

5/35-8/35-1/59-513/70گندم

2/90-4/23-348/850/43ذرت

2/51-4/80-0/34-839/16سویا

2/701/55-497/100/10کلزا

7/87-81/810/100/07پنبه

8/85-10/231/090/49شکر

  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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عقب نشینی نس�بی جروم پاول، رییس فدرال رزرو امریکا درخصوص روند افزایش نرخ بهره این 
کشور موجب کاهش ارزش دالر و افزایش 1/81درصدی قیت طال در بازارهای جهانی شد. در پایان 
معامالت هر اونس در 1,207/02دالر به معامالت خود پایان داد. بدین ترتیب فلز زرد در مجموع این 

هفته 1/92درصد رشد داشت و بدین ترتیب به روند نزولی هفتگی خود پایان داد.

پس از سقوط بهای طال به پایین ترین سطح 19 ماهه اخیر، در هفته گذشته، افزایش تقاضا برای 
خرید ارزان این فلز ارزشمند موجب شد قیمت ها در این بازار با رشد 0/53 درصدی مواجه شده 

و به 1,190/48 دالر به ازای هر اونس برسد.

Mondayدوشنبه

آغاز مذاکرات بین امریکا و چین اندکی از تب و تاب دالر کاس�ت و موجب ش�د قیمت طال در 
بازارهای جهانی با رشد 0/46درصد همراه شده و هر اونس 1,195/99 دالر معامله شود.

Tuesdayسه شنبه

اگرچه در س�اعات ابتدایی قیمت ها با رش�د همراه شده بودند اما نگرانی از اتمام بدون نتیجه 
مذاکرات بین چین و امریکا موجب شد در ساعات پایانی قیمت ها نزولی شده و با تغییر ناچیزی 

نسبت به روز قبل بسته شوند.

Wednesdayچهارشنبه

قیمت طال به دنبال تش�دید نگرانی ها نس�بت به جنگ تجاری قدرت های اقتصادی و به تبع 
آن افزایش شاخص دالر، با عقبگرد 0/86درصدی روبرو شده و در 1,185/56 دالر ایستاد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

آغاز دور جدید 
مذاکرات تجاری بین 

امریکا و چین

افزایش دغدغه 
سرمایه گذاران از 

کاهش صادرات ایران 
تحت فشار تحریم های 

امریکا

اعالم کاهش بیش از 
انتظار در ذخایر نفتی 

امریکا

پایان بی نتیجه 
مذاکرات تجاری بین 

امریکا و چین

افزایش مجدد 
نگرانی ها از کاهش 
احتمال عرضه نفت 
ایران و تداوم خرید 
نفت امریکا از سوی 

چین

رویداد
تغییرات شاخص قیمت تولیدکنندگان آلمان در ماه جوالی- درصد
شاخص قیمت مصرف کنندگان درهنگ کنگ در ماه جوالی– درصد

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

تغییرات تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه دوم 2018- درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/2
2/4

-5/83
54/5
54/6
0/5

پیش بینی
0/4
-

-1/49
55/1
55/1
0/5

قبلی
0/3
2/4
6/8

55/3
55/1
0/5

تقویم اقتصادی )29 مرداد تا 4 شهریورماه 97 - 20 تا 26 آگوست 2018(


