
سقوط قیمت جهانی نفت به پایین ترین سطح در پنج ماهه اخیر، کاهش قیمت جهانی طال و رشد شاخص ها در بورس های 
معتبر بین المللی مهم ترین تحوالت بازارهای جهانی در هفته گذشته بودند. هم چنین عواملی نظیر پیروزی دموکرات ها در 
انتخابات میاندوره ای کنگره، عدم تغییر در نرخ بهره، معافیت هشت خریدار بزرگ نفت ایران از تحریم  های اعمال شده از 
سوی امریکا در کنار اعالم عملکرد میان دوره ای شرکت ها موثرترین عوامل بر معامالت در بازارهای جهانی به شمار می روند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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ش�اخص نیک�ی در ب�ورس توکیو ب�ا رش�د 1/4 درصدی، رش�دی ترین 
شاخص بود که در آن صعود حدود 2 درصدی سافت بانک به دلیل اعالم 
عملکرد میان دوره ای مطلوب تأثیر به س�زایی داشت. این در حالی است 
که ارزش س�هام اغلب ش�رکت های مربوط به فن�اوری اطالعات به ویژه 
تامین کنندگان قطعات اپل، متأثر از س�قوط قیمت سهام این شرکت در 

روزهای اخیر، با کاهش قابل توجهی همراه شدند.
ش�اخص FTSE در بورس لندن متأثر از ت�داوم تقویت ارزش پوند در 
مقابل دالر با 0/9درصد افت، نزولی ترین ش�اخص بود. در میان گروه ها 
نیز خرده فروش�ی ضعیف ترین عملکرد را داشت. در میان شرکت های 

این گ�روه، موریس�ون و زاالدو به دلی�ل اعالم عملکرد می�ان دوره ای 
ضعیف ت�ر از انتظ�ار به ترتی�ب س�قوط 4/5 و 8/5 درص�دی را تجربه 
کردند. اعالم نزول ش�اخص مدیران خری�د اتحادیه اروپا به رقم 53/1 
واح�د، از دیگر تحوالت مهم بود که این رقم پایین ترین س�طح در دو 

سال اخیر به شمار می رود.
ش�اخص نزدک با حدود 0/7 درصد رش�د، بیش�ترین صعود را در میان 
شاخص های سه گانه داشت. سرمایه گذاران معتقدند پس گرفتن  اکثریت 
در مجل�س نماین�دگان از س�وی دموکرات ها، می تواند مان�ع ترامپ در 

اجرای سیاست های خود به ویژه در قبال چین شود.
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با وجود عدم تغییر در نرخ بهره امریکا، از س�وی ف�درال رزرو، داده های 
اقتصادی ضعیف چین باعث ش�د ش�اخص های س�هام در منطقه ش�رق 
آس�یا با کاهش همراه شوند. در معامالت این روز شاخص هنگ سنگ در 
بورس هنگ کنگ با سقوط 2/4 درصدی ضعیف ترین عملکرد را در میان 
شاخص های مطرح داشت. براساس داده های اعالم شده با کاهش تقاضای 
داخلی و افت فعالیت های تولیدی، تورم تولیدکننده چین برای چهارمین 
ماه متوالی افت کرده اس�ت. در اروپا نیز ش�اخص های سهام آخرین روز 
هفته را با نزول، سپری کردند. در معامالت این روز شاخص میب در بورس 
ایتالیا با افت 0/9 درصدی ریزش�ی ترین شاخص بود. بیانیه اتحادیه اروپا 
مبنی بر عدم انطباق آمار اقتصادی اعالم شده از سوی رم با داده های این 

اتحادیه، مهم ترین دلیل ریزش این ش�اخص به شمار می رود. بروز مجدد 
تردید ها در خصوص توافق انگلیس با اتحادیه اروپا در خصوص بریگزیت 

نیز از دیگر عوامل فشار بر بازارهای اروپایی بود.
در بورس نیویورک هم اگر چه شاخص ها ریزش ساعات اولیه معامالت را تا 
حدودی جبران کردند، اما در اعدادی پایین تر از روز قبل معامالت خود را 
به پایان بردند. در این میان شاخص نزدک با 1/7 درصد افت، نزولی ترین 
ش�اخص بود که ش�رکت های گروه فن�اوری اطالعات نظی�ر فیس بوک، 
آم�ازون و نتفلیکس تأثیر زیادی در آن داش�ت. گ�روه انرژی نیز به دلیل 
کاهش قیمت جهانی نفت به پایین ترین س�طح در ماه های اخیر، یکی از 

نزولی ترین گروه ها بود.

عه
جم

به
شن

دو

در معام�الت این روز ش�اخص هنگ کنگ در ب�ورس هنگ کنگ با افت 
2/1 درصدی ریزش�ی ترین شاخص بود. کاهش شاخص ها در این روز در 
حالی اتفاق افت�اد که رییس جمهور چین برای کاهش تنش های تجاری 
به س�رمایه گذاران قول مساعد داده است. افزایش ارزش دالر در مقابل 

ارزهای منطقه ای از دیگر تحوالت مهم در این ناحیه بود.
جلس�ه معامالتی بورس های اروپایی با رشد ش�اخص ها در کشورهایی 
همچون انگلیس و اس�پانیا و افت شاخص ها در کشورهایی نظیر آلمان، 
فرانس�ه و ایتالی�ا همراه ب�ود. در بین گروه ه�ا نیز فن�اوری اطالعات با 
رش�د 1/5 درص�دی بهترین عملکرد و نفت و گاز با ن�زول 1/5 درصدی 

ضعیف ترین عملکرد را به نام خود ثبت کردند. تداوم رشد پوند در برابر 
دالر به دلیل امیدواری ها در خصوص توافق بین انگلیس و اتحادیه اروپا 

در خصوص بریگزیت، از دیگر اخبار قابل توجه در این منطقه بود.
معام�الت س�هام در ب�ورس نیوی�ورک با رش�د دو ش�اخص داوجونز و 
S&P500 همراه ش�د که صعود حدود 1/5 درصدی گروه بانکداری تأثیر 
به سزایی در آن داشت. با این وجود اعالم کاهش فروش آیفون و به تبع 
آن افت دو درصدی قیمت سهام اپل و همچنین نزول دو درصدی ارزش 
س�هام آمازون به دلیل س�خنان ترامپ باعث شد شاخص  نزدک با افت 

0/38 درصدی همراه شود.

واکنش بورس های منطقه شرق آسیا به پیروزی دموکرات ها در انتخابات 
میان�دوره ای کنگره، متفاوت بود به گونه ای که برخی ش�اخص ها کاهش 
و برخ�ی دیگ�ر با افزایش همراه ش�دند. ش�اخص بورس ه�ای توکیو و 
ش�انگهای جزو بورس های نزولی و بورس های س�یدنی و هنگ کنگ در 

زمره بورس های صعودی بودند.
اما در اروپا ش�اخص های سهام متأثر از پیروزی دموکرات ها در انتخابات 
می�ان دوره ای کنگره امریکا رش�د کردند. در این میان ش�اخص بورس 
مادرید با حدود 2 درصد، رش�دی ترین شاخص بود. در انگلیس، فرانسه 
و ایتالیا نیز ش�اخص ها رشد بیش از یک درصدی را به ثبت رساندند. در 
میان گروه ها نیز بانکداری و خرده فروش�ی پیشتاز سایر گروه ها بودند. 

رشد ارزش یورو و پوند در مقابل دالر نیز از دیگر تحوالت این اقتصادی 
مهم این روز بود.

با قطعی ش�دن پی�روزی دموکرات ها در انتخابات میان�دوره ای کنگره، 
ش�اخص های س�ه گانه در بورس نیویورک رش�د بیش از دو درصدی را 
تجربه کردند که در بین آن ها شاخص نزدک با 2/6 درصد صعودی ترین 
شاخص بود. بر اس�اس آمارهای اعالم شده از سال 1982، وال  استریت 
هیچ گاه چنی�ن واکنش مثبتی ب�ه نتایج انتخابات میان�دوره ای کنگره 
نداشته است. همچنین قرار است روز پنجشنبه فدرال رزرو در خصوص 
نرخ بهره امری�کا تصمیم گیری نماید که این موضوع توجه بس�یاری از 

سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/772/841/53-25,989امریکا )داوجونز(

0/20-1/470/68-7,407امریکا )نزدک(

0/39-0/270/34-7,118لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/15-0/250/47-3,229اروپا  )یورواستاک 50(

5/34-1/050/03-22,250آسیا )نیکی 225(

شاخص نیکی در بورس توکیو با رشد 1/8 درصدی، صعودی ترین شاخص 
بود. با این وجود شاخص بورس شانگهای علی رغم صعود در ساعات اولیه 
ب�ا اعالم آمار صادرات و واردات ضعیف تر از انتظار چین، در اعدادی کمتر 
از روز قبل بسته شد. براساس آمارهای اعالم شده صادرات و واردات چین 
در 12ماهه منتهی به ماه اکتبر به لحاظ دالری به ترتیب 15/6 و 21/4 درصد 
رشد داشته که این موضوع کاهش تراز تجاری این کشور را در پی داشته 

است.
در قاره اروپا، در حالی که تمرکز سرمایه گذاران به جلسه فدرال رزرو امریکا 
متمرکز ش�ده بود، شاخص های س�هام در بورس برخی کشورها هم چون 
انگلیس و اسپانیا با رشد و در برخی دیگر هم چون آلمان و فرانسه با افت 
همراه ش�دند. گروه بانکداری، س�رآمد س�ایر گروه ها بود که در آن رشد 

5/4 درصدی قیمت سهام کارمژ بانک، علی رغم اعالم سقوط بیش از 50 
درصدی سود خالص این بانک، تأثیر زیادی داشت. انتشار خبر کاهش تراز 
تجاری آلمان در ماه سپتامبر نیز از دیگر اخبار اقتصادی مهم در این قاره 
بود. علی رغم آنکه فدرال رزرو در جلسه خود مطابق انتظارات تصمیم به 
عدم تغییر نرخ بهره امریکا گرفت، واکنش شاخص های سه گانه در بورس 
نیوی�ورک به آن چندان جالب توجه نبود. ش�اخص ن�زدک با کاهش 0/5 
درصدی، ضعیف ترین عملکرد را داشت که سقوط 8 درصدی ارزش سهام 
ش�رکت کوال�کام از مهم ترین دالیل افت این ش�اخص بود. ریزش قیمت 
سهام کوالکام پس از آن صورت گرفت که این شرکت تولیدکننده قطعات 
تلفن همراه، پیش بینی خود از درآمدهای فروش سال 2019 را به دلیل افت 

فروش اپل در چین، کاهش داد.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/56-0/41-0/21-1/13یورو به دالر

1/67-0/03-0/67-1/297پوند به دالر

0/240/541/35-113/79دالر به ین

0/050/201/57-1/005دالر به فرانک سوئیس

0/370/452/40-0/72دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

3/73-1/87-1,9900/25آلومینیوم

3/11-4/28-1/98-2/68مس

2/21-1,9060/000/17سرب

6/02-11,7440/002/78نیکل

19,3251/441/182/25قلع

5/81-0/69-2,5232/75روی

2/53-4,509/03/420/18شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

1,055,0250/130/7411/24آلومینیوم

0/68-1/0826/08-172,325مس

3/74-1/48-0/09-111,875سرب

3/64-0/71-0/04-217,314نیکل

2/696/97-5/10-3,070قلع

31/34-7/33-0/52-133,600روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/891/24-1/17-1,209/65طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1/651/80-1/00-1,212/90نیویورک 

0/66-3/72-1/72-14/16نقره

1/554/22-1/22-853/60پالتینیوم

0/224/36-0/95-1,113/50پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR71/350/312/443/56 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

17/74-4/67-0/79-60/19نفت خام پایه امریکا

15/54-3/64-0/67-70/18برنت

12/77-1/58-0/96-49,330نفت خام توکیو

13/68-0/95-70/680/07نفت خام اوپک

3/725/0813/4113/41گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 12/42-2/32-2/61-652گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

89/9--5/10-8/90

 )USD/t( 9/27-217/280/210/00نفت کوره

19/75-5/09-1/39-162/14بنزین

10/16-0/29-65,9901/71نفت سفید

محصوالت کشاورزی

1/51-1/17-0/98-502/78گندم

0/361/97-1/14-369/90ذرت

0/332/36-872/320/75سویا

2/96-482/001/540/79کلزا

0/891/68-1/16-78/09پنبه

0/93-5/28-0/86-12/73شکر

  تن
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

73/17

72/07

70/65

70/18

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

72/13

تداوم رش�د ارزش دالر در بازارهای جهانی موجب ش�د بهای ط�ال در روز جمعه با ریزش 1/17 
درصدی مواجه شده و در قیمت 1209/65دالر به معامالت خود پایان دهد که این رقم پایین ترین 
س�طح قیمتی در حدود یک ماه اخیر به ش�مار می رود. با ثبت این قیمت، طال در این هفته 1/89 

درصد افت کرد.

پس از رش�د نس�بی قیمت طال در هفته گذش�ته، معامالت فلز زرد در بازارهای جهانی، در 
نخس�تین روز از هفته، تحت تأثیر شناس�ایی سود از س�وی برخی معامله گران با افت 0/11 

درصدی قیمت ها همراه شد تا هر اونس در 1231/49 دالر قیمت گذاری شود.

Mondayدوشنبه

با وجود اعالم پی�روزی دموکرات ها در نتایج اولیه انتخابات میاندوره ای کنگره امریکا، قیمت 
طال به روند نزولی خود ادامه داد به گونه ای که در پایان معامالت این روز هر اونس با افت 0/35 

درصدی به 1227/19 دالر تنزل کرد.

Tuesdayسه شنبه

در آس�تانه جلس�ه فدرال رزرو در خص�وص نرخ بهره امری�کا، قیمت طال هرچند با ش�یب 
مالیم تر، به روند نزولی خود ادامه داد به گونه ای که در پایان معامالت روز چهارشنبه هر اونس 
در 1226/49 دالر معامله شد که این رقم 0/60 درصد پایین تر از قیمت پایانی روز قبل است.

Wednesdayچهارشنبه

علیرغم تصمیم فدرال رزرو برای عدم تغییر نرخ بهره امریکا، انتظارات برای افزایش این نرخ 
در ماه های آینده تقویت ارزش دالر در مقابل س�ایر ارزهای معتبر را در پی داشت و باعث شد 
قیمت طال با 0/2درصد کاهش به روند نزولی خود ادامه داده و قیمت 1224 دالر را تجربه نماید.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اعالم رسمی معافیت 
8 خریدار بزرگ نفت 
ایران از تحریم های 

اعمال شده 

اعالم افزایش بیش از 
انتظار در ذخایر نفتی 

امریکا
فرارسیدن موعد 
اعمال دور جدید 
تحریم های امریکا 

ضد ایران 

اعالم رشد تولید نفت امریکا 
به 11/6 میلیون بشکه در روز

کاهش قیمت نفت 
به پایین ترین سطح 

در 5 ماه اخیر

رویداد
شاخص مدیران خرید شرکت های خدماتی امریکا در ماه اکتبر– واحد

شاخص مدیران خرید شرکت های خدماتی اتحادیه اروپا در ماه اکتبر– واحد
تراز تجاری چین در ماه اکتبر– میلیارد دالر

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
تغییرات در شاخص قیمت مصرف کنندگان امریکا در ماه اکتبر– درصد

تغییرات در تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه سوم 2018– درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
54/8
53/7
34/02
5/78
0/2
0/6

پیش بینی
54/7
53/3
35/0
2/43
0/2
0/6

قبلی
54/7
53/3
31/70
3/22
0/7
0/4

تقویم اقتصادی )14 تا 20 آبان ماه 97 - 5 تا 11 نوامبر 2018(


