
چشم انداز صعود نرخ بهره در امریکا  و به تبع آن رشد ارزش دالر و نرخ اوراق با درآمد ثابت در امریکا سرمایه گذاران 
را درخصوص رشد اقتصاد جهان در ادامه سال جاری و سال آینده نگران کرده است. این موضوع در کنار بروز 
تنش های تجاری و سیاسی در سطح بین المللی موجبات کاهش قیمت نفت و بسیاری از فلزات اساسی را فراهم آورده 
است. با این وجود اغلب شاخص ها در بورس های مطرح متأثر اعالم عملکرد شرکت ها با صعود نسبی همراه شدند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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شاخص نیکی در بورس توکیو با رشد 1/25 درصدی، صعودی ترین شاخص 
بود که در آن رش�د 3/6 درصدی قیمت س�هام سافت بانک تأثیر زیادی 
داشت. با این وجود اعالم آمار مربوط به تورم چین در ماه آگوست موجب 
شد شاخص بورس شانگهای علی رغم صعودهای اولیه در اعدادی کمتر از 

روز قبل بسته شود.
در اروپا نیز ش�اخص های س�هام با صعود قابل توجه همراه ش�دند که در 
میان آن ها شاخص میب در بورس ایتالیا با 2/2 درصد رشد، صعودی ترین 
ش�اخص بود. در آلمان، فرانس�ه و اسپانیا نیز ش�اخص ها رشد بیش از 1 
درصدی را تجربه کردند. اخبار منتشرشده از عملکرد برخی شرکت ها در 
امریکا مهم ترین دلیل افزایش این شاخص ها به شمار می رود. با این وجود 

در بورس لندن به دلیل ضعیف شدن پوند درمقابل دالر، شاخص نتوانست 
با رشد قابل توجهی همراه شود.

اعالم اولیه عملکرد برخی ش�رکت های بزرگ در س�ه ماهه سوم سال در 
امریکا باعث ش�د ش�اخص های س�ه گانه در ایاالت متحده با رش�د بیش 
از 2 درص�دی همراه ش�ده و یکی از بهترین عملکرده�ای روزانه خود را 
از ماه مارس را به ثبت رس�انند که ش�اخص نزدک با 2/9 درصد افزایش، 
صعودی ترین ش�اخص بود. جه�ش 5/7 درصدی قیمت س�هام مورگان 
استنلی و صعود بیش از 3 درصدی قیمت سهام گلدمن ساچ به دلیل اعالم 
درآمدهای فراتر از انتظار در سه ماهه سوم از مهم ترین نکات در معامالت  

وال استریت بود.
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شاخص بورس شانگهای با 2/6 درصد رشد، پیشتاز سایر شاخص ها بود و 
از کف چهارس�اله گذشته خود اندکی فاصله گرفت. این اتفاقات در حالی 
است که رشد اقتصادی چین برای سه ماهه سوم سال 6/58 درصد اعالم 

شد که از رقم 6/6 درصدی پیش بینی شده کمتر است.
پس از آن که مس�یر اقتص�ادی اتحادیه اروپا اعالم ک�رد که تاکنون هیچ 
تصمیم�ي در م�ورد طرح بودجه جنجال�ي ایتالیا صورت نگرفته اس�ت، 
شاخص های س�هام علی رغم نزول در ساعات نخستین معامالت، اندکی 
صعود کردند. با این وجود در کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا شاخص ها 
در اعدادی کمتر از روز قبل بسته شدند که گروه خودروسازی ضعیف ترین 
عملک�رد را داش�ت که در آن س�قوط بی�ش از 11 درصدی ارزش س�هام 

مک لین به دلیل اعالم عملکرد نامطلوب جالب توجه بود. تحوالت مربوط 
به بریگزیت و بودجه ایتالیا هم چنان تأثیرگذارترین عوامل بر بورس های 

اروپایی به شمار می روند.
معامالت س�هام در بورس نیویورک تحت تأثیر اعالم عملکرد ش�رکت ها 
در س�ه ماه سوم و بدبینی س�رمایه گذاران درخصوص رشد نرخ بهره قرار 
داش�ت. ش�اخص نزدک و S&P500 به دلیل چش�م انداز نرخ بهره امریکا 
افت کردند که در آن ش�رکت های گروه فناوری اطالعات تأثیرگذارترین 
شرکت ها بودند. این در حالی است که جهش 8/8 درصدی سهام  شرکت 
پروکتر اندگمبل به دلیل اعالم فراتر از انتظار عملکرد این شرکت، موجب 

شد شاخص داوجونز با رشد 0/26 درصدی همراه شود.
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ش�اخص نیکی در ب�ورس توکیو با س�قوط 1/8 درص�دی، ضعیف ترین 
عملکرد را داش�ت که در آن افت قیمت س�هام بس�یاری از شرکت های 
خودروسازی به پایین ترین سطح در 13ماهه گذشته بسیار موثر بود. این 
کاهش قابل توجه پس از آن رخ داد که ترامپ اعالم کرد در تجارت آینده 

با ژاپن به دنبال گنجاندن شرطی در مورد دستکاری پولی خواهد بود. 
برخالف آس�یا در اروپا خوش بینی نسبی سرمایه گذاران باعث شد اغلب 
ش�اخص های مطرح، روزی صعودی را پشت سر گذارند که در میان آن ها 
ش�اخص دکس در بورس فرانکفورت با 0/8 درصد افزایش، رش�دی ترین 
ش�اخص بود. اخبار منتشرش�ده پیرام�ون برگزیت، ن�رخ ارواق بادرآمد 

ثابت، چش�م انداز رشد اقتصادی جهان و رشد قیمت جهانی نفت به دلیل 
افزایش فش�ارهای سیاسی به عربستان از مهم ترین عوامل تأثیرگذار به 
روند شاخص ها به شمار می روند. پس از پیش بینی گلدمن ساچ درخصوص 
کاهش درآمد شرکت اپل در سال جاری به دلیل کاهش تقاضای محصوالت 
این ش�رکت در چین، قیمت س�هام اپل با افت 1/8 درصدی همراه شد و 
ارزش سهام سایر شرکت های گروه فناوری اطالعات نیز نزول کردند. این 
موضوع در کنار تداوم بدبینی سرمایه گذاران به چشم انداز رشد نرخ بهره 
و رشد اقتصادی امریکا باعث شد شاخص های سه گانه نیز کاهش یابند که 

در میان آن ها نزدک با 0/8 درصد افت، ریزشی ترین شاخص بود.

شاخص نیکی در بورس توکیو با رشد 1/3 درصدی هم چون روز گذشته 
بیشترین رشد را داشت که در آن رشد 2/3 درصدی ارزش سهام سافت 
بانک تأثیر زیادی داشت. نوسانات گسترده در قیمت سهام سافت بانک 
در روزهای اخیر به دلیل وابستگی زیادی این بانک به دولت عربستان و 

متأثر ازتحوالت سیاسی پیرامون این کشور است.
به دنبال انتش�ار خبرهایی مبنی بر اف�ت 23 درصدی فروش خودروهای 
اروپایی در ماه سپتامبر، ش�اخص گروه خودروسازی در حوزه یورو 1/9 
درصد کاهش یافت که در آن ریزش 4/9درصدی ارزش سهام پژو و نزول 
3/6 درصدی قیمت س�هام رنو بسیار جالب توجه بود. این موضوع باعث 
شد شاخص بورس های اروپایی نیز قرمزپوش شوند. در میان بورس های 

مطرح شاخص میب در بورس ایتالیا با 1/36 درصد ریزشی ترین شاخص 
بود که افزایش مجدد کش�مکش ها بر س�ر بودجه این کشور مهم ترین 

دلیل آن بود.
در امریکا رش�د ارزش س�هام گروه بانکداری و هم چنی�ن افزایش 5/3 
درصدی ارزش سهام شرکت نتفلیکس، تحت الشعاع چشم انداز افزایش 
نرخ بهره در این کش�ور قرار گرفت به گونه ای که شاخص های سه گانه با 
کاهش همراه ش�دند. در این میان ش�اخص داوجونز ب�ا افت حدود 0/4 
درص�دی نزولی ترین ش�اخص بود. س�قوط 7/5 درصدی ارزش س�هام 
شرکت IBM به دلیل نگرانی ها از عملکرد شرکت در سه ماهه سوم سال 

از دیگر تحوالت مهم در وال استریت بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

4/58-25,4360/220/38امریکا )داوجونز(

0/21-0/64-0/48-7,449امریکا )نزدک(

4/62-7,0270/180/44لندن )اف.تی.اس.ای 100(

5/64-3,2110/020/52اروپا  )یورواستاک 50(

4/38-0/560/72-22,532آسیا )نیکی 225(

در می�ان بورس های مط�رح در این ناحیه، ش�اخص بورس ش�انگهای با 
س�قوط 2/9 درصدی ریزشی ترین شاخص بود تا به پایین ترین سطح در 
چهارس�ال اخیر تنزل کند. این ریزش گسترده پس از آن اتفاق افتاد که 
نخس�ت وزیر چین هش�دار داد که اقتصاد این کشور با فش�ارهای رو به 
پایین بیشتری روبرو اس�ت. اعالم برنامه های رهبران اتحادیه اروپا برای 
برگزاری یک نشس�ت ویژه برای تکمیل ق�رارداد بریگزیت در هفته های 
آینده و هم چنین تداوم تنش ها در ایتالیا موجب ش�د شاخص های سهام 
در بورس های اروپایی نیز کاهش یابند. هم چون روزهای گذشته، شاخص 
میب در بورس ایتالیا با 1/9 درصد افت، ضعیف ترین عملکرد را داشت. این 
در حالی اس�ت که گروه های رس�انه و ساخت و ساز به دلیل اعالم عملکرد 

سه ماهه سوم برخی از شرکت ها، به ترتیب بهترین و ضعیف ترین عملکرد 
را در بین گروه ها به ثبت رساندند. در وال استریت نیز شاخص های سه گانه 
متأثر از انتظارات درخصوص نرخ های بهره باالتر، تداوم تنش های تجاری و 
هم چنین تیره شدن روابط امریکا با عربستان، به روند نزولی روزهای قبل 
ادامه دادند. ش�اخص نزدک با 2/1 درصد افت، نزولی ترین شاخص بود که 
افت قیمتی س�هام شرکت های گروه فناوری اطالعات در آن تأثیر زیادی 
داشت. در میان سایر شرکت ها نیز سقوط 11 درصدی ارزش بازار شرکت 
یونایتد رنتال و ریزش 9 درصدی قیمت سهام کاترپیالر جالب توجه بود. 
این در حالی است که نرخ اوراق خزانه با سررسید دوساله باز هم رشد کرد 

و به باالترین سطح از سال 2008 تاکنون رسید.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

2/23-0/43-0/53-1/15یورو به دالر

2/22-1/39-0/36-1/297پوند به دالر

112/510/290/280/02دالر به ین

0/020/403/82-0/99دالر به فرانک سوئیس

2/41-0/05-0/7110/02دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/14-0/84-0/50-2,003آلومینیوم

0/562/07-2/781/22مس

1/37-1/69-1,9810/00سرب

1/16-2/58-12,2760/00نیکل

0/541/59-19,1700/76قلع

2/140/777/89-2,626روی

3/110/42-4/02-4,511/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/8813/963/70-1,072,950آلومینیوم

27/25-6/94-1/62-158,300مس

1/62-0/56-0/13-115,725سرب

5/23-2/22-0/23-219,924نیکل

4/422/89-4/11-3,030قلع

19/00-9/63-4/50-173,050روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,226/490/060/781/86طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/110/551/44-1,228/70نیویورک 

0/171/79-0/20-14/52نقره

0/74-0/28-830/000/55پالتینیوم

1,080/500/931/362/90پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR70/48-1/231/562/44 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

2/63-2/93-69/250/87نفت خام پایه امریکا

0/320/97-80/171/11برنت

1/423/13-0/50-53,390نفت خام توکیو

1/402/84-1/57-78/25نفت خام اوپک

3/251/562/859/06گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/533/20-7100/11گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

95/73--3/072/87

 )USD/t( 0/833/32-230/200/31نفت کوره

4/36-0/49-193/252/19بنزین

0/70-1/58-69,6401/71نفت سفید

محصوالت کشاورزی

1/98-0/70-513/600/15گندم

2/053/86-1/21-366/10ذرت

1/490/51-0/84-854/55سویا

503/001/681/682/84کلزا

1/45-0/57-0/17-77/92پنبه

13/890/146/2728/61شکر

  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 

80/78
80/05

79/29
80/17

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

81/41

تقوی�ت عوام�ل فنی و افت ارزش دالر موجب ش�د تا افزایش قیمت طال ت�داوم یابد. هر اونس 
0/06درصد رشد داشت تا معامالت هفتگی خود را در قیمت 1,226/49 دالر به پایان برد. با ثبت 

این قیمت طال سومین رشد هفتگی متوالی خود را تجربه کرد. 

افت ش�اخص های س�هام در بازارهای بورس بین المللی و تشدید تنش بین قدرت های غربی 
و عربس�تان، س�رمایه گذاران را ترغیب کرده تا به س�مت بازار طال به عنوان یک دارایی امن 
حرک�ت کنن�د. این موضوع رش�د 0/82 درص�دی قیمت این فلز ارزش�مند و صع�ود آن به 

1,227/06 دالر را در پی داشت.

Mondayدوشنبه

رش�د قیمت طال به باالترین سطح قیمتی حدود دو ماه ونیم اخیر در روز گذشته، بسیاری از 
س�رمایه گذاران را بر آن داشت تا با اخذ موقیعت فروش اقدام به شناسایی سود نمایند. این 
موضوع باعث ش�د بهای فلز زرد با کاهش 0/17 درصدی مواجه شده و با بازگشت و به قیمت 

1,224/95دالری از سقف قیمتی خود فاصله گیرد. 

Tuesdayسه شنبه

رش�د نسبی ارزش دالر در مقابل ارزهای منطقه ای باعث ش�د روند نزولی قیمت طال تداوم 
یابد. ارزش هر اونس 0/22 درصد افت کرد تا قیمت پایانی 29/ 1,222دالر را به ثبت رساند.

Wednesdayچهارشنبه

تش�دید نگرانی های سیاس�ی و اقتص�ادی درمورد رش�د اقتصادی ضعیف چی�ن و تحوالت 
درخص�وص بودجه ایتالیا و بریگزیت، ب�ار دیگر تقاضا برای طال را افزای�ش داد به گونه ای که 
قیمت این فلز ارزشمند پس از دو روز نزول با رشد 0/29 درصدی همراه شد تا قیمت 1,225/81 

دالر را تجربه کند. 

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اعالم آمارهایی درخصوص کاهش 
صادرات نفت ایران در سپتامبر و 

هفته نخست اکتبر 

کاهش در پیش بینی 
نرخ رشد اقتصادی 

جهان از سوی صندوق 
بین المللی پول

احتمال معاف شدن 
برخی کشورها از 
تحریم های خرید 

ادعای نشریه فوربس 
درخصوص افزایش 
صادرات نفت ایران

انتشار آمار افزایش 
واردات نفت چین 
به باالترین رقم در 
چهارماهه گذشته 

رویداد
تغییرات در شاخص قیمت مصرف کنندگان چین در ماه سپتامبر– درصد

تراز تجاری اتحادیه اروپا در ماه آگوست– میلیارد دالر
تراز تجاری ژاپن در ماه سپتامبر– میلیارد دالر

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
تغییرات در تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه سوم– درصد

تغییرات در شاخص قیمت مصرف کنندگان کانادا در ماه سپتامبر– درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
0/7
11/7
140

6/49
6/5
-0/4

پیش بینی
0/7
15/1
50
1/6
6/6
-0/1

قبلی
0/7

17/6
-438
5/99
6/7
-0/1

تقویم اقتصادی )23 تا 29 مهرماه 97 - 15 تا 21 اکتبر 2018(


