
به دنب��ال اع��ام گزارش ه��ای فرات��ر از انتظ��ار از عملکرد ش��رکت ها در س��ه ماهه س��وم س��ال، ش��اخص های 
س��هام در بورس ه��ای معتب��ر بین الملل��ی صعود کردند. س��قوط س��نگین قیم��ت جهانی نف��ت به دلیل کاهش 
نگرانی ه��ا درخص��وص کمب��ود عرض��ه نی��ز از دیگر تح��والت مه��م در این هفت��ه ب��ود. این در حالی اس��ت 
ک��ه قیم��ت ط��ا و ارزش دالر در مجم��وع هفته نس��بت به هفته گذش��ته با تغیی��رات چندانی همراه نش��دند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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ش�اخص نیکی در بورس توکیو با 1/45 درصد رشد، بیشترین افزایش را 
در بورس های مطرح این منطقه داش�ت. کاهش ت�ورم ژاپن از 2/4 درصد 
در ماه آگوست به 2/3 درصد در ماه سپتامبر از مهم ترین دالیل این رشد 
به ش�مار می رود. در اروپا ش�اخص های مطرح به جز شاخص بورس لندن، 
متأثر از اعالم عملکرد ش�رکت ها در سه ماهه سوم سال و هم چنین رشد 
تنش های تجاری در س�طح جهان با کاهش همراه ش�دند. شاخص دکس 
در بورس فرانکفورت با 0/4 درصد افت، نزولی ترین ش�اخص بود. سقوط 
8 درص�دی قیمت س�هام لوفت هانزا و رش�د بی�ش از 2 درصدی قیمت 
سهام بریتیش پترولیوم به دلیل اعالم عملکرد این شرکت ها در سه ماهه 

س�وم س�ال از نکات قابل توجه بود. در وال استریت، شاخص های سه گانه 
بی اعتنا به احتمال رشد مجدد تنش ها بین پکن و واشنگتن با صعود بیش 
از 1/5 درصدی همراه شدند. شاخص داوجونز با 1/8 درصد رشد، بهترین 
عملکرد را در میان شاخص ها داشت که در آن افزایش قیمت شرکت های 
گلدمن س�اچ، مک دونالد و بوئینگ بس�یار موثر بود. با این وجود، سقوط 
10 درصدی قیمت س�هام جنرال الکتریک از ن�کات جالب توجه بود. این 
س�قوط که از سال 2009 تاکنون بی سابقه است، پس از آن اتفاق افتاد که 
کمیس�یون اوراق بهادار امریکا اعالم کرد این ش�رکت باید در شیوه های 

حسابداری خود تغییراتی ایجاد نماید.
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توئیت روز گذشته ترامپ مبنی بر پیشرفت گفتگوها بین پکن و واشنگتن 
و هم چنین احتمال تداوم مذاکرات در س�طح روسای جمهور موجب شد 
س�هامداران امیدوار ش�ده و شاخص های س�هام در منطقه شرق آسیا با 
جهش همراه شوند. شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با رشد 4/2 
درصدی س�رآمد سایر شاخص ها بود. شاخص بورس سئول، رشد بیش از 
3درصدی و بورس های شانگهای و توکیو نیز افزایش بیش از دو درصدی 
را به ثبت رس�اندند. احتمال کاهش تنش های تجاری بین امریکا و چین، 
شاخص های س�هام در اروپا را نیز سبزپوش کرد. شاخص میب در بورس 
ایتالیا با 1/1 درصد رش�د، پیشتاز سایر شاخص های مطرح بود. گروه های 
بانکداری و خودرو نیز بهترین عملکرد را در بین گروه ها به ثبت رساندند. 

این در حالی اس�ت که بورس لندن به دلیل ت�داوم تقویت پوند در مقابل 
دالر، بر خالف سایر بورس های اروپایی قرمز پوش بود.

ش�اخص های سهام در وال استریت با کاهش همراه شدند تا روند صعودی 
س�ه روزه آنها متوقف ش�ود. ش�اخص نزدک ب�ا افت بی�ش از 1درصدی، 
نزولی ترین ش�اخص بود. با این همه S&P500 و نزدک توانس�تند در این 
هفته بزرگ ترین سود هفتگی خود از ماه می تاکنون را ثبت کنند. سقوط  
6/6 درصدی قیمت سهام اپل برجسته ترین اتفاق بورس نیوریورک بود که 
موجب شد ارزش بازار شرکت به کمتر از 1 تریلیون دالر کاهش یابد. اپل 
در ماه آگوست به اولین شرکت امریکا تبدیل شده بود که ارزش بازار آن 

از 1 تریلیون دالر باالتر فراتر رفته بود.

عه
جم

به
شن

دو

اغلب ش�اخص های س�هام در منطقه شرق آسیا نخس�تین روز هفته را 
متأثر از تداوم تنش های تجاری بین چین و امریکا با نزول آغاز کردندکه 
ش�اخص بورس ش�انگهای با 2/8 درصد افت، نزولی ترین ش�اخص بود. 
ش�اخص بورس س�ئول نیز افت 1/5 درص�دی را به ثبت رس�اند. با این 
وجود شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ برخالف سایر بورس های 
منطقه با رشد همراه شد که افزایش حدود 5 درصدی قیمت سهام بانک 
HSBC به دلیل رش�د س�ودآوری در س�ه ماهه سوم س�ال در آن تأثیر 
به س�زایی داش�ت. اخبار مربوط به کاهش مالیات خرید خودرو از سوی 
دولت چین و هم چنین اعالم کناره گیری آنگال مرکل، صدراعظم آلمان از 

ریاست حزب دموکرات مسیحی این کشور، باعث شد شاخص های سهام 
در قاره اروپا روزی صعودی را پشت سرگذارند؛ به گونه ای که بورس های 
آلمان، انگلیس، ایتالیا و اسپانیا رشد بیش از 1 درصدی را تجربه کردند. 
در میان گروه ها نیز خودروسازی با رشد بیش از 3 درصدی سرآمد سایر 
گروه ها بود. جهش 4/5 درصدی قیمت س�هام فولکس واگن و رشد 1/7 

درصدی ارزش سهام شرکت دایملر نمونه ای از آن بود.
ش�اخص نزدک در ب�ا 1/6 درصد اف�ت، نزولی ترین ش�اخص بود که 
در آن اف�ت بیش از 6 درصدی قیمت س�هام ش�رکت آمازون، تأثیر 

به سزایی داشت.

با رش�د شاخص های س�هام در وال اس�تریت در روز گذشته و هم چنین 
اعالم عزم چین برای حمایت از بازارهای داخلی این کشور، شاخص های 
س�هام در منطقه ش�رق آس�یا هم چون روز قبل صعود کردند تا اندکی 
از ک�ف قیمت یک ماه�ه اخیر فاصله گیرند. ش�اخص نیک�ی در بورس 
توکیو با 2/2 درصد افزایش همچون روز قبل رش�دی ترین ش�اخص بود 
و جه�ش بیش از 4 درصدی قیمت س�هام ش�رکت س�ونی و هم چنین 
تصمیم بانک مرکزی این کش�ور به عدم تغیی�ر در نرخ بهره کوتاه مدت، 
در این رشد بس�یار موثر بود. در اروپا نیز شاخص های سهام تحت تأثیر 
اعالم گزارش های عملکرد میان دوره ای ش�رکت ها صعود کردند. در این 
میان ش�اخص کک در بورس پاریس با 2/2 درصد افزایش، رشدی ترین 
شاخص بود. در آلمان و انگلیس هم شاخص ها افزایش بیش از 1 درصدی 

را تجرب�ه کردن�د. گروه منابع معدنی هم ب�ا 3/6 درصد صعود، در میان 
گروه ها پیش�تاز بود. رش�د قابل توجه پوند در مقابل دالر به دلیل اعالم 
دولت انگلیس مبنی بر انعقاد توافق با اتحادیه اروپا درخصوص بریگزیت 

ظرف سه هفته آینده از دیگر تحوالت قابل توجه بود.
شاخص های سه گانه در وال استریت هم آخرین روز ماه اکتبر را با صعود 
به پایان بردند. رش�د سهام ش�رکت های گروه فناوری اطالعت متأثر از 
اعالم عملکرد فراتر از انتظار از س�وی ش�رکت فیس بوک و رش�د 3/8 
درصدی س�هام این شرکت از مهم ترین دالیل این رشد به شمار می رود. 
ش�اخص نزدک با 2 درصد رشد، بهترین عملکرد را داشت. با این وجود 
این شاخص با نزول 9/2 درصدی در طی ماه اکتبر، ضعیف ترین عملکرد 

ماهانه خود از نوامبر 2008 تاکنون را به ثبت رساند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

5/88-0/512/28-25,250امریکا )داوجونز(

8/33-1/042/65-7,357امریکا )نزدک(

5/34-0/052/44-7,109لندن )اف.تی.اس.ای 100(

5/29-3,2250/692/89اروپا  )یورواستاک 50(

7/74-22,2442/565/00آسیا )نیکی 225(

در ای�ن میان ش�اخص نیک�ی در ب�ورس توکیو ب�ا اف�ت 1/06 درصدی، 
نزولی ترین ش�اخص ب�ود ک�ه در آن کاهش قیمت ش�رکت های فناوری 
اطالعات به ویژه سقوط 5/6 درصدی قیمت سهام پاناسونیک بسیار موثر 
بود. با این وجود ش�اخص های س�هام در هنگ کنگ و شانگهای برخالف 
س�ایر شاخص ها صعودکردند؛ این رش�د پس از آن اتفاق افتاد که آمارها 
نشان داد شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی در چین در ماه اکتبر 

50/1 واحد بود که این رقم از پیش بینی های قبلی فراتر است.
شاخص میب در بورس ایتالیا با صعود 0/7 درصدی، رشدی ترین شاخص 
بود و گروه ارتباطات نیز بهترین عملکرد را در بین گروه ها داش�ت. اعالم 
بانک مرکزی انگلیس مبنی بر عدم تغییر در نرخ بهره این کش�ور از دیگر 

تحوالت مهم بود که موجب ش�د ارزش پوند درمقاب�ل دالر هم چون روز 
گذش�ته تقویت شود. پس از توئیت ترامپ مبنی بر پیشرفت در مذاکرات 
بین پکن و واش�نگتن و اعالم برنامه ریزی برای دیدار وی با رییس جمهور 
چین در حاش�یه اجالس G20، امیدواری ها برای کاهش تنش های تجاری 
بین دو کشور افزایش یافت و این موضوع موجبات رشد بیش از 1 درصدی 
ش�اخص های س�هام در وال استریت را فراهم کرد. ش�اخص نزدک با 1/7 
درصد افزایش، رشدی ترین شاخص بود که در آن رشد شرکت های گروه 
فناوری اطالعات تأثیر زیادی داش�ت. جهش بی�ش از 8 درصدی قیمت 
سهام ش�رکت دوپونت به دلیل اعالم عملکرد فراتر از انتظار از سوی این 

شرکت از نکات جالب بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/78-0/13-0/18-1/13یورو به دالر

0/371/020/18-1/29پوند به دالر

1/18-113/180/431/15دالر به ین

1/0030/120/631/10دالر به فرانک سوئیس

0/281/281/16-0/718دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

7/13-1/35-0/86-1,949آلومینیوم

0/40-2/813/342/45مس

5/40-3/35-1,9310/00سرب

5/66-2/93-11,7190/00نیکل

1/160/77-19,1150/13قلع

4/32-3/30-2/75-2,596روی

2/29-1/20-1/31-4,520/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/216/89-0/06-1,047,325آلومینیوم

29/61-8/62-0/69-136,675مس

0/85-113,5500/260/96سرب

4/19-0/36-218,8680/00نیکل

22/457/49-2/22-3,085قلع

27/40-8/59-4/54-144,175روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/052/97-0/04-1,232/89طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/202/53-0/43-1,233/30نیویورک 

0/160/730/94-14/71نقره

867/001/234/465/47پالتینیوم

1,116/002/061/045/73پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR70/75-0/69-3/784/58 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

17/37-6/58-0/86-63/14نفت خام پایه امریکا

15/60-6/17-0/08-72/83برنت

11/57-2/68-1/67-50,120نفت خام توکیو

10/96-4/05-3/46-72/64نفت خام اوپک

3/281/232/821/55گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 10/04-5/18-0/85-668گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

94/69--0/600/10

 )USD/t( 10/85-5/65-1/27-217/28نفت کوره

20/09-5/88-0/48-170/83بنزین

10/57-1/81-66,1801/71نفت سفید

محصوالت کشاورزی

1/15-507/480/100/44گندم

370/491/160/751/57ذرت

874/860/553/531/55سویا

2/81-485/101/440/41کلزا

0/300/332/52-78/79پنبه

2/899/89-13/441/90شکر

  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 

77/34

75/47

72/89
72/83

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

75/91

پس از بازگش�ت قیمت طال در معامالت روز گذش�ته، اعالم آمار بیکاری در امریکا در ماه اکتبر 
موجب شد قیمت طال در بازار جهانی در آخرین روز هفته نوسان چندانی نداشته باشد. هر اونس 
با افت نه چندان قابل توجه 0/04درصدی همراه شد تا در 1,232/89 دالر به معامالت خود خاتمه 

دهد. در مجموع هفته نیز اونس جهانی با افت 0/05 درصدی مواجه شد.

انتش�ار اخباری درخصوص احتمال رشد مجدد تنش ها بین پکن و واشنگتن موجب تقویت 
ارزش دالر و افت قیمت طال در بازارهای جهانی ش�د. هر اونس با افت قیمتی 0/33 درصدی 

همراه شد تا در 1,229/42 دالر به معامالت روزانه خود خاتمه دهد. 

Mondayدوشنبه

اعالم گزارش های عملکرد مطلوب از سوی شرکت ها، سرمایه گذاران را در بازگشت به بازارهای 
سهام متمایل کرده است. این موضوع موجب تداوم روند کاهشی قیمت طال در بازارهای جهانی 

شد به گونه ای که اونس با نزول 0/53 درصدی در 1,222/93 دالر فروش رفت.

Tuesdayسه شنبه

پس از آنکه ارزش دالر در برابر سبد ارزهای بین المللی به باالترین میزان در 10 هفته گذشته 
رس�ید، قیمت طال در بازارهای جهانی نیز 0/67درص�د نزول کرد تا با ثبت قیمت 1,214/76 

دالری پایین ترین سطح قیمتی در سه هفته اخیر را تجربه کرد.

Wednesdayچهارشنبه

به دنبال کاهش ارزش دالر امریکا در برابر سایر ارزها، قیمت طال شاهد افزایش نسبی بود و از 
پایین ترین رقم سه هفته اخیر فاصله گرفت. هر اونس با جهش 1/54درصدی، ریزش های چند 

روزه اخیر را جبران کرد و به قیمت 1,233/43 دالر بازگشت.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

احتمال افزایش 
تنش های تجاری بین 

امریکا و چین

اعالم افزایش ذخایر 
نفتی امریکا

اعالم افزایش تعداد 
دکل های نفتی 
امریکا در هفته 

گذشته 

اعالم معافیت خریداران بزرگ 
نفت ایران، از تحریم های 

اعمال شده 

کاهش قیمت ها به 
پایین ترین سطح 
در دو ماه ونیم اخیر

رویداد
نرخ بیکاری ژاپن در ماه سپتامبر– درصد

تغییرات در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم– درصد
تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان حوزه یورو در ماه اکتبر– واحد

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

نرخ بیکاری امریکا در ماه اکتبر– درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
2/3
0/2
1/1

3/22
55/7
3/7

پیش بینی
2/4
0/4
1/0

4/11
55/9
3/7

قبلی
2/4
0/4
0/9

6/34
55/9
3/7

تقویم اقتصادی )7 تا 13 آبان ماه 97 - 29 اکتبر تا 4 نوامبر 2018(


