
بدبینی س��رمایه گذاران درخصوص چشم انداز رشد اقتصاد جهان در سال آینده، در روزهای نخستین هفته، 
کاهش ش��اخص های س��هام در بورس های معتب��ر بین المللی، س��قوط قیمت جهانی نفت، اف��ت قیمت طال و 
تقوی��ت دالر را در پ��ی داش��ت. اما در روزهای پایانی خوش��بینی ها ب��ه روند مذاکرات تج��اری بین چین و 
امریکا باعث ش��د س��رمایه گذاران امیدوار شده و بازارها بخشی از ریزش روزهای نخست را جبران نمایند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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اغلب ش�اخص های س�هام در منطقه ش�رق آس�یا متأثر از سقوط روز 
گذشته بورس نیویورک کاهش یافتند. شاخص نیکی در بورس توکیو با 
ریزش 2/6 درصدی، ضعیف ترین عملکرد را داشت که در آن افت ارزش 
سهام شرکت های گروه فناوری اطالعات به ویژه تأمین کنندگان قطعات 
ش�رکت اپل بسیار  موثر بود. با این وجود آغاز دور جدید مذاکرات بین 
امری�کا و چین باعث ش�د ش�اخص بورس های هنگ کنگ و ش�انگهای 

برخالف سایر بورس های منطقه با رشد همراه شود.
در حالی که س�هامداران ب�ا نگرانی تحوالت بازار جهان�ی نفت را دنبال 
می کنند، شاخص های سهام در قاره اروپا متأثر از آغاز مذاکرات تجاری 
بین چین و امریکا و امید به کاهش تنش های تجاری در س�طح جهانی، 

رشد کردند. شاخص دکس در بورس فرانکفورت با رشد حدود 1 درصدی 
رش�دی ترین شاخص بود. گروه ارتباطات نیز بهترین عملکرد را در بین 

گروه ها به نام خود ثبت کرد.
پ�س از گزارش لری کادلو مش�اور ارش�د کاخ س�فید درخصوص آغاز 
مذاکرات میان پکن و واش�نگتن، شاخص های س�هام در وال استریت از 
ریزش ساعات اولیه بازگشتند؛ با این وجود در اعدادی کمتر از روز قبل 
بس�ته شدند. ش�اخص نزدک با 0/4 درصد نزولی ترین شاخص بود. افت 
ش�دید قیمت جهانی نفت و کاهش قابل توجه س�هام شرکت های انرژی 
یکی از مهم ترین دالیل کاهش ش�اخص های س�هام در بورس نیویورک 

به شمار می رود.
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ش�اخص بورس ش�انگهای ب�ا ح�دود 0/4 درصد صعودی ترین ش�اخص 
بود. این در حالی اس�ت که ش�اخص نیکی در بورس توکیو با 0/6 درصد 
کاهش همراه ش�د. خبرهای منتشر ش�ده درخصوص شرکت های بزرگ 
تکنولوژی محور در امریکا موجب شد ارزش سهام گروه فناوری اطالعات 
و تولیدکنندگان نیمه هادی ها با افت همراه شوند. سریال استعفای اعضای 
کابینه انگلی�س در اعتراض به مفاد پیش نویس توافق نامه این کش�ور با 
اتحادیه اروپا موجبات ثبت ریزشی ترین روز پوند در مقابل یورو از اکتبر 
2016 و هم چنین افت ش�اخص های س�هام در قاره اروپا را فراهم ساخت. 
شاخص FTSE در بورس لندن با 0/3 درصد افت، نزولی ترین شاخص بود 

که گروه بانکداری نیز بیشترین تأثیر را از این تنش ها پذیرفت به گونه ای 
که شاخص این گروه با 0/74 درصد کاهش ضعیف ترین عملکرد را در بین 
گروه ها داش�ت. در وال اس�تریت، در حالی که س�خنان امیدبخش ترامپ 
درخص�وص آینده روابط تجاری امریکا و چین باعث رش�د ش�اخص های 
داوجونز و S&P500 شد، نزدک تحت تأثیر افت قیمت سهام شرکت های 
گ�روه فناوری اطالعات در اعدادی پایین ت�ر از روز قبل به معامالت خود 
خاتمه داد. س�قوط بیش از 18درصدی قیمت س�هام شرکت ان ویدا پس 
از اعالم عملکرد ضعیف این ش�رکت، باعث شد شرکت های گروه فناوری 

اطالعات بار دیگر تحت فشار قرار گیرند.
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ش�اخص بورس ش�انگهای جزو صعودی ترین و شاخص بورس سئول در 
زم�ره نزولی ترین ش�اخص ها بودند. افزایش قیمت دالر در مقابل س�بد 

ارزهای منطقه ای نیز از دیگر نکات مهم بود.
در اروپا نگرانی ها از تداوم اختالفات اتحادیه اروپا و دولت ایتالیا بر س�ر 
بودجه این کشور و هم چنین ترس سرمایه گذاران درخصوص عدم توافق 
انگیس اتحادیه اروپا بر س�ر بریگزیت موجب شد بازارهای سهام روزی 
نزولی را س�پری کنند. شاخص دکس در بورس فرانکفورت با 1/8 درصد 
نزولی ترین شاخص بود و شاخص میب در  بورس ایتالیا نیز افت بیش از 

1 درصدی را تجربه کرد.

معامالت سهام در وال استریت نیز با رشد قابل توجه شاخص ها همراه بود 
که در آن ریزش قیمت سهام گروه فناوری اطالعات تأثیر زیادی داشت. 
ش�اخص نزدک با 2/8 درصد نزولی ترین شاخص بود. این ریزش ها پس 
از آن اتف�اق افتاد که ش�رکت لومنتوم، یک�ی از ارائه دهندگان خدمات 
آیفون، پیش بینی خود درخصوص درآمدهای س�ال 2019 را کاهش داد 
که این موضوع باعث ش�د قیمت سهام این ش�رکت 33 درصد و ارزش 
س�هام اپل 5 درصد کاهش یابد. س�قوط حدود 7 درصدی قیمت سهام 
جنرال الکتریک به دلیل انتش�ار خبرهایی درخصوص اعمال تعرفه های 

جدید، از دیگر دالیل افت شاخص های سه گانه در بورس نیویورک بود.

ش�اخص ASX200 در بورس س�یدنی با افت 1/7 درص�دی نزولی ترین 
ش�اخص بود که در آن سقوط 5 درصدی قیمت سهام شرکت سانتوس، 
افت 2/5 درصدی ارزش س�هام  وودسایدپترولیوم و کاهش ارزش بازار 
س�ایر شرکت های گروه انرژی تأثیر زیادی داشت. این در حالی است که 
ش�اخص نیکی در بورس توکیو برخالف س�ایر شاخص های منطقه رشد 
ک�رد. کاهش قیمت جهانی نفت در کنار تداوم نگرانی ها از بودجه ایتالیا 
و هم چنی�ن تنش ها درخص�وص توافق انگلیس و اتحادیه اروپا بر س�ر 
بریگزیت موجب شد شاخص های س�هام در قاره اروپا نیز کاهش یابند. 
ش�اخص میب در بورس ایتالیا با 0/8 درصد ریزش�ی ترین شاخص بود. 

اع�الم کاهش تورم انگلیس در م�اه اکتبر و عدم تغییر در تولید ناخالص 
داخلی حوزه یورو در سه ماهه سوم سال از دیگر تحوالت مهم بود.

در بورس نیویورک نیز هم چون اروپا و آس�یا ش�اخص های سهام روزی 
نزولی را سپری کردند که در بین آن ها داوجونز با 0/9 درصد ضعیف ترین 
عملکرد را داش�ت. افت 2/8 درصدی قیمت س�هام شرکت اپل به دلیل 
ت�داوم نگرانی ه�ا از کاه�ش درآمدهای این ش�رکت در س�ال آینده از 
مهم تری�ن دالیل نزول ش�اخص ها بود. افت ش�اخص گ�روه بانکداری و 
کاهش قیمت س�هام بانک هایی هم چون سی تی گروپ، و جی پی مورگان 

نیز از دیگر دالیل مهم قرمزپوش شدن شاخص ها به شمار می رود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

1/15-2/23-25,4100/48امریکا )داوجونز(

5/20-2/15-7,2481/56امریکا )نزدک(

0/36-1/07-0/12-7,029لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/60-1/19-0/09-3,191اروپا  )یورواستاک 50(

5/08-2/56-0/57-21,680آسیا )نیکی 225(

با بروز نش�انه هایی از این که چین و امریکا ممکن است گام هایی را برای 
کاهش تنش های تجاری بین خود بردارند، ش�اخص های سهام در منطقه 
ش�رق آسیا رش�د کردند که در این میان ش�اخص هنگ سنگ در بورس 
هنگ کنگ با رشد 1/75 درصدی رشدی ترین شاخص بود که جهش بیش 
از 5/8 درصدی ش�رکت تنسنت به دلیل اعالم عملکرد میاندوره ای فراتر 
از انتظار از سوی این شرکت، تأثیر زیادی در رشد آن داشت. با این وجود 
ش�اخص نیکی در بورس توکیو برخالف سایر شاخص ها در اعدادی کمتر 

از روز قبل بسته شد.
به دنبال اس�تعفای دو عضو کابین�ه از جمله وزی�ر بریگزیت انگلیس در 
اعتراض به مفاد پیش نویس توافق این کش�ور با اتحادیه اروپا درخصوص 
بریگزیت، شاخص های س�هام در منطقه یورو کاهش یافتند که در میان، 
ش�اخص های مطرح ش�اخص میب در بورس ایتالیا با اف�ت 0/9 درصدی 

ریزشی ترین ش�اخص بود. با این وجود، ش�اخص FTSE در بورس لندن 
به دلیل س�قوط پوند در مقابل س�ایر ارزهای معتبر در اع�دادی باالتر از 

روزهای قبل بسته شد.
به دنب�ال انتش�ار اخب�اری از احتمال توافق رؤس�ای جمه�ور امریکا و 
چی�ن درخص�وص کاهش تنش ه�ای تجاری در نشس�ت گ�روه 20 در 
هفته ه�ای آینده، معامالت س�هام در ب�وس نیویورک با رش�د بیش از 
1 درصدی ش�اخص های س�ه گانه همراه ش�د تا روند نزول�ی چند روزه 
این ش�اخص ها متوقف ش�ود. در این بین ش�اخص نزدک با 1/7 درصد 
صعودی ترین ش�اخص بود. صعود ارزش سهام شرکت های گروه فناوری 
اطالعات به ویژه اپل و هم چنین افزایش قیمت سهام بانک ها به خصوص 
جی پی مورگان یکی از مؤثرترین عوامل رشد شاخص های سه گانه در این 

روز به شمار می رود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/75-1/140/760/69یورو به دالر

2/26-1/21-1/280/36پوند به دالر

0/860/16-0/71-112/82دالر به ین

0/600/41-0/75-0/99دالر به فرانک سوئیس

0/730/811/543/20دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

4/62-2/51-1,9400/57آلومینیوم

2/801/854/221/19مس

6/79-3/68-1,9120/00سرب

10/66-4/50-11,1830/00نیکل

0/210/130/78-19,350قلع

2,6061/163/310/00روی

2/53-4,509/03/420/18شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

2/26-1,058,1250/060/29آلومینیوم

3/413/45-0/37-166,450مس

4/29-0/87-0/07-110,900سرب

1/93-0/52-0/06-216,174نیکل

3,0100/003/085/61قلع

30/79-6/14-4/20-125,400روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,223/360/821/130/09طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/74-1,221/900/571/10نیویورک 

1/55-14/380/701/61نقره

846/400/370/682/53پالتینیوم

1,177/301/785/4610/13پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR69/14-0/13-3/10-0/01 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

19/05-6/20-56/460/00نفت خام پایه امریکا

17/70-4/53-670/57برنت

14/51-6/10-46,3200/63نفت خام توکیو

17/69-5/24-65/281/19نفت خام اوپک

4/214/2113/1729/94گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 10/49-3/54-0/71-633گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

88/32--1/80-11/10

 )USD/t( 11/20-4/36-207/800/19نفت کوره

17/81-2/74-157/701/31بنزین

11/05-4/17-63,2401/71نفت سفید

محصوالت کشاورزی

2/05-506/880/250/97گندم

2/56-1/46-0/75-364/33ذرت

893/130/422/040/83سویا

3/56-477/100/040/38کلزا

2/31-2/52-0/17-76/12پنبه

7/57-0/31-12/690/32شکر

  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 
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ت�داوم وجود نیروه�ای فزاینده تقاضا در بازار جهانی طال نیز قیمت این فلز ارزش�مند را 0/82 
درصد افزایش داد و به ایستگاه 1,223/36دالر رساند. با ثبت این قیمت در مجموع هفته اونس 

جهانی با رشد 1/13 درصدی همراه شد.

صع�ود ارزش دالر به باالترین قیمت در طی بیش از یک س�ال اخیر به دلیل تداوم تنش های 
تجاری میان چین و امریکا باعث ش�د بهای طال به روند نزولی هفته گذشته خود ادامه دهد. 
به�ای اون�س جهانی با افت 0/77 درصدی به 1,200/37 دالر رس�ید که ای�ن رقم پایین ترین 

سطح قیمتی در یک ماهه اخیر است.

Mondayدوشنبه

عقب نشینی دالر امریکا از باالترین رکورد 16ماهه خود و هم چنین جذاب شدن قیمت ها برای 
بس�یاری از خریداران، تقاضا برای طال را افزایش داد و موجب شد قیمت جهانی از کف قیمتی 

خود اندکی فاصله گرفته و با صعود 0/15 درصدی به قیمت 1,202/23 دالر، صعود کند. 

Tuesdayسه شنبه

امیدواری ه�ا درخصوص کاهش تنش ه�ا بین چین و امریکا و ت�داوم تضعیف دالر در مقابل 
ارزهای معتبر موجبات ادامه رش�د بهای طال در بازارهای جهانی را فراهم س�اخت. هر اونس 

1,210/88 دالر قیمت گذاری شد که 0/72 درصد نسبت به روز قبل بیشتر است.

Wednesdayچهارشنبه

نگرانی از خروج پر حرف و حدیث انگلیس از اتحادیه اروپا و هم چنین تداوم تنش ها پیرامون 
بودجه ایتالیا باعث ش�د قیمت طال به روند صعودی خود ادامه دهد به گونه ای که هر اونس با 

رشد 0/2 درصدی به 1,213/36 دالر صعود کرد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

 وحشت سرمایه گذاران 
از نشانه های عرضه 

فزاینده و ضعیف شدن 
تقاضا

تصمیم عربستان به 
کاهش تولید نفت

معافیت خریداران 
اصلی نفت ایران از 
تحریم های اعمال 

شده از سوی دولت 
امریکا

بی توجهی سرمایه گذاران به 
افزایش ذخایر نفتی امریکا

زنده شدن امیدها 
درخصوص رشد 
اقتصاد جهان در 

پی گفتگوهای میان 
چین و امریکا 

رویداد
تغییرات در شاخص قیمت مصرف کنندگان آلمان در ماه اکتبر– درصد

نرخ بیکاری انگلیس در ماه سپتامبر– درصد
تورم ماهانه امریکا در ماه اکتبر– درصد

نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر– درصد
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان اتحادیه اروپا در ماه اکتبر– درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
2/5
4/1
0/3
5/0

10/27
2/2

پیش بینی
2/5
4/0
0/3
5/1

3/18
2/2

قبلی
2/5
4/0
0/1
5/0

5/78
2/1

تقویم اقتصادی )21 تا 27 آبان ماه 97 - 12 تا 18 نوامبر 2018(


