
مکزی��ک  کش��ورهای  ب��ا  امری��کا  بی��ن  مذاک��رات  اش��نگتن،  و  پک��ن  بی��ن  تج��اری  تنش ه��ای  ت��داوم 
عوام��ل  مهم تری��ن  جهان��ی  تج��ارت  س��ازمان  از  خ��روج  ب��ه  ترام��پ  تهدی��د  همچنی��ن  و  کان��ادا  و 
تأثیرگ��ذار ب��ر بازاره��ای جهان��ی در ای��ن هفت��ه به ش��مار می رون��د به طوری ک��ه تح��والت پیرام��ون ای��ن 
اس��ت. ش��ده  ط��ا  و  ب��ورس  بازاره��ای  در  به وی��ژه  س��رمایه گذاران  س��ردرگمی  موج��ب  موضوع��ات 

جهان در هفته ای که گذشت...
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با مثبت ش�دن شاخص های وال اس�تریت در روز گذشته به دلیل امضای 
پیمان تجاری جدید بی�ن امریکا و مکزیک و هم چنین خوش بینی ها به 
انعقاد قرارداد مش�ابه بین امریکا و کانادا، شاخص های سهام در منطقه  
آس�یا- اقیانوسیه با رشد نسبی همراه شدند. شاخص بورس سیدنی در 
اس�ترالیا با رش�د حدود 0/6 درصدی بهترین عملک�رد را در این ناحیه 
داشت. این در حالی است که شاخص بورس شانگهای متأثر از تنش های 
میان پکن و واشنگتن قرمزپوش بود. افزایش ارزش یورو در مقابل دالر 
به باالترین س�طح از ماه جوالی، موجب شد اغلب شاخص های سهام در 
بازاره�ای اروپایی روزی نزولی را پشت س�ر گذارند. در میان بورس های 
مطرح، شاخص میب در بورس ایتالیا به دلیل نگرانی ها درخصوص بودجه 

دولت ائتالفی جدید با 0/85 درصد افت، نزولی ترین ش�اخص بود. با این 
وجود، گروه منابع معدنی با ثبت رش�د 1/6 درصدی بهترین عملکرد را 
در بین گروه ها داش�ت. وزن باالی این گروه در بورس لندن موجب ش�د 
ش�اخص FTSE، برخالف دیگر بورس های معتبر، با صعود 0/5 درصدی 
همراه شود. در بورس نیویورک نیز شاخص ها متأثر از توافق حاصل شده 
بین امریکا و مکزیک به روند صعودی روز قبل خود ادامه دادند. شاخص 
نزدک با 0/15 درصد افزایش، رش�دی ترین شاخص بود که افزایش 0/8 
درصدی قیمت س�هام ش�رکت اپل در آن نقش به سزایی داشت. صعود 
شاخص S&P500 به باالی 29 هزار واحد و ثبت حدنصاب جدید از سوی 

این شاخص از دیگر تحوالت مهم وال استریت بود.
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در آس�تانه اجرایی ش�دن تعرفه های واردات بر حدود 200 میلیارد دالر از 
کاالهای وارداتی چین به امریکا و افزایش تنش ها بین دو کشور، بار دیگر 
گرایش سرمایه گذاران به دالر افزایش یافته و اغلب شاخص های سهام در 
منطقه شرق آسیا نزول کردند. شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ 
با حدود 1 درصد افزایش، رشدی ترین شاخص بود. این در حالی است که 
شاخص KOSPI در بورس کره جنوبی به لطف افزایش 1/7 درصدی قیمت 
سهام سامسونگ، 0/7 درصد رشد کرد. شاخص های اروپایی نیز متأثر از 
رشد ریسک های تجاری در سطح جهانی با افت سنگینی همراه شدند؛ به 
گونه ای که بورس های کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا همگی 
افت بیش از 1 درصدی را تجربه کردند. با ثبت نزول روز جمعه، بس�یاری 

از ش�اخص ها در ماه آگوس�ت ضعیف ترین عملکرد ماهانه خود را در طی 
پنج ماهه گذشته تجربه کردند. هم چنین شاخص FTSE در بورس لندن 
نیز به پایین ترین س�طح در چهار س�اله اخیر سقوط کرد. افت قابل توجه 
پوند و یورو در مقابل دالر نیز از دیگر تحوالت مهم بازارهای اروپایی بود.

علی رغ�م پایان بی نتیجه مذاکرات بین امریکا و کانادا، افزایش تنش های 
تج�اری بین چین و امری�کا و تهدید ترامپ مبنی بر خروج واش�نگتن از 
س�ازمان تجارت جهانی، ش�اخص های س�هام در بورس نیویورک به غیر 
از داوجونز با رش�د نسبی همراه شدند. ش�اخص نزدک به لطف گروه های 
فناوری اطالعات و بانکداری با صعود 0/26 درصدی، بهترین عملکرد را در 

بین شاخص های سه گانه داشت. 
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به دنبال اظهارات رییس فدرال رزرو امریکا مبنی بر ش�تاب نگرفتن نرخ 
رش�د بهره در این کش�ور و هم چنین رش�د ارزش ی�وان در مقابل دالر 
به دلیل تغییرات در نحوه محاس�به میانگین ارزش این ارز از سوی بانک 
مرکزی چین، موجب شد شاخص های سهام در منطقه شرق آسیا روزی 
صعودی را پشت س�ر گذارند. شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ 
با 2/2 درصد و ش�اخص بورس ش�انگهای با 1/9 درصد افزایش، پیشتاز 

سایر شاخص ها بودند.
شاخص های س�هام اروپایی نیز به پیروی از ش�اخص های آسیایی رشد 
کردند. ش�اخص دکس در ب�ورس فرانکفورت با 1/16 درصد، بیش�ترین 

رشد را در بین شاخص های اروپایی داشت که در آن گروه خودروسازی 
مؤثرتری�ن گ�روه بود. این در حالی اس�ت که معام�الت در بورس لندن 

به خاطر تعطیالت رسمی در انگلستان متوقف بود.
در وال اس�تریت نیز شاخص های سه گانه با افزایش همراه شدند و اعالم 
پیش�رفت در مذاکرات پیمان نفت�ا بین امریکا و مکزی�ک از مهم ترین 
دالیل صعود این شاخص ها به شمار می رود و شاخص داوجونز با 1 درصد 
صعود، بهترین عملکرد را داش�ت. گروه بانکداری نیز بیشترین رشد را 
در بی�ن گروه ها به نام خود ثبت کرد که در آن جهش بیش از ۳ درصدی 

گلدمن ساچ و سی تی گروپ در آن جالب توجه بود.

اغلب شاخص های س�هام در حوزه آسیا-اقیانوسیه به روند معامالتی روز 
گذشته خود ادامه دادند. شاخص بورس سیدنی در استرالیا با 0/75 درصد 
افزایش، پیشتاز س�ایر شاخص ها بود. همانند روز گذشته، شاخص بورس 
ش�انگهای برخالف دیگر بورس ها عمل کرد و متأث�ر از تنش های تجاری 
بین پکن و واشنگتن، با افت 0/۳ درصدی همراه شد. ارزش دالر در مقابل 
ارزهای آسیایی نیز که روزهای قبل با افت قابل توجهی مواجه شده بود، به 
روند نزولی خود خاتمه داد. در اروپا نیز بیشتر شاخص ها تحت تأثیر گفتگو 
مکزیک و امریکا و پیوس�تن کانادا به این مذاکرات، رشد کردند. شاخص 
میب در بورس ایتالیا با رشد 0/7 درصدی، صعودی ترین شاخص بود. این در 
حالی است که تداوم افزایش ارزش پوند در مقابل دالر موجب شد شاخص 

بورس لندن برخالف دیگر شاخص های اروپایی با افت 0/7 درصدی همراه 
شود. پیوستن کانادا به گفتگوهای مکزیک و امریکا، شاخص های سهام در 
وال اس�تریت را نیز سبزپوش کرد. در این جلسه معامالتی شاخص نزدک 
با رش�د حدود 1 درصدی بیشترین افزایش را در بین شاخص های سه گانه 
داش�ت. افزایش ۳/4 درصدی قیمت سهام شرکت آمازون و 1/5 درصدی 
ش�رکت آلفابت به دلیل افزایش هدف قیمتی اعالم شده از سوی مورگان 
اس�تنلی برای این دو شرکت، موجب ش�د گروه فناوری اطالعات یکی از 
بهترین عملکردها را در بین گروه داشته باشد. هم چنین داده های اصالحی 
رش�د GDP ایاالت متحده در سه ماهه دوم رقم 4/2 درصدی را نشان داد 

که از 4/1 درصدی اعالمی در ماه قبل باالتر است.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/090/672/49-25,963امریکا )داوجونز(

8,0880/261/794/94امریکا )نزدک(

2/94-1/98-1/17-7,428لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3/56-1/26-1/37-3,384اروپا  )یورواستاک 50(

0/021/170/52-22,865آسیا )نیکی 225(

 ب�ا افزایش مج�دد نگرانی های مربوط به جنگ تج�اری چین با امریکا، 
آس�ودگی س�رمایه گذاران از قرارداد تجاری نفتا کم رنگ ش�د و اغلب 
س�هام آس�یایی که در اوایل معامالت رش�د کرده بودند، در ادامه نزول 
کرده و در اعدادی کمتر از روز قبل بسته شدند. شاخص بورس شانگهای 
با 1/1 درصد افت، ضعیف ترین عملکرد را در بین شاخص های این منطقه 
داش�ت. هم چنین دالر در مقابل ارزهای معتبر منطقه ای در پایین ترین 
س�طح چهار هفته گذشته باقی ماند. در اروپا شاخص های سهام به دلیل 
افزای�ش تمرک�ز س�رمایه گذاران بر اخب�ار پیرامون خ�روج انگلیس از 
اتحادیه اروپا در آس�تانه جلس�ه طرفین در روز جمعه، با کاهش همراه 
شدند. شاخص میب در بورس ایتالیا با 1/۳ درصد افت، همچون بسیاری 

از روزهای گذش�ته نزولی ترین ش�اخص بود. ت�داوم نگرانی ها از بودجه 
این کش�ور مهم ترین دلیل این کاهش به ش�مار می رود. در بین گروه ها 
نیز گ�روه ارتباطات با افت 1/7 درص�دی، ضعیف ترین عملکرد را به نام 
خود ثبت کرد. اعالم اعمال تعرفه های جدید بر حدود 200 میلیارد دالر 
از کااله�ای وارداتی از چین از س�وی ترامپ و هم چنین نزدیک ش�دن 
به پای�ان ضرب االجل توافق امریکا و کانادا در روز جمعه، ش�اخص های 
سهام در وال استریت پس از چهار روز صعود پیاپی افت کردند. شاخص 
داوجونز با 0/5۳ درصد افت، کاهش�ی ترین ش�اخص بود. ش�رکت های 
بوئین�گ و کاترپیالر نیز به ترتی�ب با 1 و 2 درصد اف�ت، مطابق معمول 

بیشترین تأثیر را از افزایش تنش ها پذیرفتند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/52-0/21-0/58-1/16یورو به دالر

1/34-0/460/82-1/29پوند به دالر

0/73-0/29-0/12-110/9دالر به ین

2/36-1/49-0/01-0/968دالر به فرانک سوئیس

3/02-1/97-1/15-0/717دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/843/241/81-2,132آلومینیوم

3/38-2/09-1/14-2/64مس

3/98-2,0550/000/67سرب

5/30-13,2000/000/02نیکل

4/14-0/90-19,1951/35قلع

3/50-1/770/02-2,467روی

0/110/276/56-4,481/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

10/22-2/45-0/25-1,073,050آلومینیوم

366,45036/8139/4145/45مس

0/65-0/34-126,2250/00سرب

5/34-1/18-240,6780/00نیکل

6/88-1/02-1/52-2,910قلع

1/992/31-0/87-243,625روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/01-0/14-1,203/620/30طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1/70-0/54-1,206/700/14نیویورک 

5/38-1/89-0/48-14/52نقره

5/13-0/542/15-791/70پالتینیوم

981/001/254/787/33پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR65/980/23-0/27-2/61 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

0/641/573/16-69/8نفت خام پایه امریکا

0/452/116/95-77/42برنت

0/611/521/96-50,920نفت خام توکیو

75/721/662/302/85نفت خام اوپک

2/921/740/005/80گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 6920/331/628/04گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

90/9-4/602/80

 )USD/t( 0/311/786/86-224/13نفت کوره

214/370/013/174/82بنزین

68,8001/710/091/18نفت سفید

محصوالت کشاورزی

7/30-519/002/170/83گندم

3/56-352/002/751/00ذرت

6/09-1/10-832/751/74سویا

498/400/690/260/52کلزا

6/83-82/980/681/43پنبه

10/640/664/011/53شکر

  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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بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

75/95

به رغ�م تقوی�ت ارزش دالر و در حالی که به دلیل تهدیدات جدید ترامپ س�رمایه گذاران نگران 
تش�دید اختالفات تجاری میان آمریکا و چین هس�تند، قیمت طال روز جمعه 0/۳ درصد افزایش 

داشت. با این وجود فلز زرد پنجمین کاهش ماهیانه متوالی را تجربه کرد.

پس از سخنان رئیس فدرال رزرو امریکا در حمایت از روند تدریجی افزایش نرخ بهره، ارزش دالر 
کاهش و قیمت طال با افزایش 0/5 درصدی همراه شد تا به 1.211/۳8 دالر در هر اونس برسد که 

این رقم باالترین نرخ ظرف دو هفته گذشته است.

Mondayدوشنبه

سیاس�ت های جدید اعالم شده از س�وی بانک مرکزی چین موجب افزایش تقاضا برای دالر و 
کاهش قیمت طال در بازارهای جهانی شد به گونه ای که قیمت هر اونس در پایان معامالت این 

روز با افت 0/86 درصدی به 1.201 دالر بازگشت.

Tuesdayسه شنبه

اعالم توافق بین امریکا و مکزیک باعث ش�د دالر در پایین ترین س�طح خود در 4 هفته اخیر 
باقیمانده و قیمت طال در بازارهای جهانی افزایش یابد. در معامالت روز چهارش�نبه هر اونس 

1206.6 دالر قیمت گذاری شد که 0/47 درصد نسبت به معامالت روز قبل بیشتر است.

Wednesdayچهارشنبه

تقویت نسبی دالر در برابر سایر ارزهای معتبر بین المللی بار دیگر کاهش نسبی قیمت طال در 
بازارهای جهانی را در پی داشت به گونه ای که هر اونس کاهش 0/55 درصدی قیمت را تجربه 

کرد تا در 1199.98 دالر به معامالت روزانه خود خاتمه دهد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

تشدید مجدد تنش های 
بین پکن و واشنگتن

ریسک های ناشی از 
اختالل عرضه نفت در 

نقاط مختلف جهان 

نگرانی ها از کاهش 
صاردات نفت ایران و 

ونزوئال

اعالم کاهش بیش از 
انتظار در ذخایر نفتی 

امریکا پایان بدون نتیجه 
مذاکرات بین امریکا 
و کانادا و همچنین 
تهدید ترامپ مبنی 
بر خروج از سازمان 

تجارت جهانی 

رویداد
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برزیل در ماه جوالی– میلیارد دالر

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

تغییرات در تولید ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه دوم سال 2018- درصد
نرخ بیکاری آلمان در ماه آگوست– درصد

نرخ بیکاری حوزه یورو در ماه جوالی- درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

جمعه

واقعی
۳/9

-72/2
-2/56

4/2
5/2
8/2

پیش بینی
4/0

-68/6
-0/68

4/0
5/2
8/2

قبلی
6/5۳

-67/9
-5/8۳

4/1
5/2
8/2

تقویم اقتصادی )5 تا 11 شهریورماه 97 - 27 آگوست تا 2 سپتامبر 2018(


