
با تداوم تنش های تجاری در سطح بین المللی و چشم انداز صعودی نرخ های بهره در امریکا، وحشت از کاهش رشد 
اقتصادی جهان در سال آینده بر بازارها سایه افکنده است. این موضوع باعث افت شاخص های سهام در بورس های 
معتبر بین المللی و ریزش شدید قیمت نفت به کانال 50 دالر در بازارهای جهانی شد. تنش های سیاسی و اقتصادی 
میان اتحادیه اروپا و دولت های انگلیس و ایتالیا از دیگر عوامل تأثیرگذار بر بازارهای جهانی در این هفته بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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معامالت س�هام در منطقه شرق آسیا با افت شاخص ها همراه بود که در 
این میان ش�اخص بورس های ش�انگهای و هنگ کنگ ب�ا نزول حدود 2 
درصدی، ضعیف ترین عملکرد را داشتند. افت قیمت سهام شرکت های 
گروه فناوری اطالعات از جمله افت 2 درصدی قیمت سهام سامسونگ 
موج�ب ش�د این گروه یک�ی از کاهش�ی ترین گروه ها باش�د. ریزش 5 
درصدی قیمت س�هام شرکت نیس�ان به دلیل بازداشت مدیرعامل این 

شرکت به اتهام فساد مالی، از دیگر تحوالت قابل توجه بود.
در اروپ�ا نیز ش�اخص های س�هام روزی نزولی را س�پری کردند در این 
بین ش�اخص دکس در ب�ورس فرانکفورت با 1/6 درصد، کاهش�ی ترین 
ش�اخص بود. گروه بانکداری نیز تحت تأثیر نگرانی ها از چشم انداز رشد 
اقتصاد جهانی، با 2/2 درصد بیش�ترین افت را در میان گروه ها به ثبت 

رساند. شرکت های گروه فناوری اطالعات نیز متأثر از افت جهانی قیمت 
س�هام این شرکت های این گروه با فش�ار فروش همراه شدند. در گروه 
خودروس�ازی هم، قیمت سهام شرکت رنو به دلیل تحوالت مدیریتی در 

شرکت نیسان، 1/3 درصد افت کرد.
ش�اخص های س�ه گانه در وال اس�تریت هم چ�ون روز گذش�ته ب�ا افت 
قابل توج�ه همراه ش�دند ک�ه در می�ان آن ه�ا داوجونز ب�ا 2/2 درصد 
ریزش�ی ترین ش�اخص بود. گروه فناوری اطالعات نیز تحت تأثیر انتظار 
س�رمایه گذاران از کاهش درآمد ش�رکت های این گروه در سال آینده، 
یکی از ریزش�ی ترین گروه ها بود. افت بیش از 10 درصدی قیمت س�هام 
شرکت تارگت به دلیل اعالم عملکرد ضعیف تر از انتظار در سه ماهه اخیر 

از دیگر خبرهای مهم در بورس نیویورک بود.
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به دنبال کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، شاخص های سهام 
در منطقه ش�رق آسیا افت کردند. ش�اخص بورس شانگهای با نزول 2/5 
درصدی، ریزشی ترین ش�اخص بود که کاهش حدود 1/2 درصدی قیمت 
س�هام پتروچاینا و چایناپترولیوم در آن تأثیر زیادی داشت. در این میان 
ش�اخص بورس س�یدنی به دلیل رشد قیمت سهام ش�رکت های خدمات 
مالی، برخالف س�ایر شاخص های منطقه سبزپوش بود. این درحالی است 
که معامالت در بورس توکیو به دلیل تعطیالت رسمی در ژاپن متوقف بود.

در حالی که بورس های اروپایی متأثر از حمایت اتحادیه اروپا از بانک های 
ایتالیایی و رش�د گروه بانک�داری روزی صعودی را تجربه می کردند، افت 
قیمت جهانی نفت موجب شد وارد سیر نزول شوند. با این وجود بسیاری 
از این شاخص ها در اعدادی مثبت بسته شدند که در میان آن ها شاخص 

میب در بورس ایتالیا با 0/6 درصد رش�دی ترین ش�اخص ب�ود. اما تعدد 
ش�رکت های نفتی در بورس لندن باعث شد شاخص این بورس با افت 0/1 
درصدی همراه شود. اعالم رقم 52/4  واحدی برای شاخص مدیران خرید 

حوزه یورو در ماه نوامبر از دیگر اخبار تأثیرگذار بر معامالت بود.
در وال استریت، فشار فروش سهام شرکت های فناوری اطالعات هم چون 
اپل، فیس بوک و نتفلیکس و هم چنین س�قوط قیمت س�هام شرکت های 
گروه انرژی، به دلیل کاهش قیمت نفت باعث شد شاخص های سهام کاهش 
یابند. در این بین شاخص داوجونز با افت 0/7 درصدی نزولی ترین شاخص 
بود که موجب شد سیاه ترین جمعه را از سال 2010 تاکنون را تجربه کند. 
در مجموع این هفته شاخص های سه گانه با افت بیش از 3 درصدی مواجه 
شدند تا یکی از ضعیفترین عملکردها در هفته های اخیر را به ثبت رسانند.
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امیدواری ها درخصوص به تفاهم رسیدن چین و امریکا بر سر اختالفات 
تجاری موجبات رشد شاخص های سهام در بورس های منطقه شرق آسیا 
را فراهم کرد. شاخص بورس شانگهای با رشد 0/9 درصدی رشدی ترین 
ش�اخص بود. این در حالی اس�ت که عواملی هم چون اعالم منفی شدن 
تراز تج�اری ژاپن در ماه اکتبر، تنش های سیاس�ی در اروپا و هم چنین 
نگرانی از رش�د نرخ بهره امریکا مانع از رش�د بیشتر شاخص ها در این 

منطقه شدند.
ت�داوم تنش ه�ا درمورد تواف�ق احتمالی انگلی�س با اتحادی�ه اروپا در 
مورد بریگزیت به افت ش�اخص های س�هام در اروپا منجر شد. شاخص 
دکس در بورس فرانکفورت با 0/9 درصد نزولی ترین ش�اخص بود. گروه 

خودروس�ازی نی�ز تحت تأثیر افت 8/6 درصدی قیمت س�هام ش�رکت 
رن�و، ضعیف ترین عملکرد را در بین گروه ها داش�ت. این ریزش قیمتی 
پس از آن اتفاق افتاد که کارلوس گوس�ن، مدیرعامل فرانسوی شرکت 

خودروسازی نیسان به اتهام فساد مالی دستگیر شد.
پ�س از گزارش وال اس�تریت ژورنال مبنی بر کاهش سفارش�ات آیفون، 
قیمت سهام اپل با سقوط 4 درصدی همراه شد. سهام سایر شرکت های 
گ�روه فناوری اطالعات نیز با فش�ار فروش مواجه ش�د ب�ه گونه ای که 
آمازون 5/1 درصد و فیس بوک 5/7 درصد کاهش ارزش را تجربه کردند. 
این ریزش ها موجب ش�د شاخص های س�ه گانه کاهش یابند که در بین 

آن ها نزدک با 3 درصد افت، نزولی ترین شاخص بود.

معامالت س�هام در منطقه آسیا- اقیانوسیه تحت تأثیر افت ارزش سهام 
ش�رکت های فناوری اطالعات و هم چنین افت شدید قیمت جهانی نفت 
با کاهش ش�اخص بورس در اغلب کش�ورها همراه ب�ود که در این میان 
ش�اخص ASX200 در بورس س�یدنی با افت 0/5 درصدی ریزشی ترین 
شاخص بود. با این وجود شاخص بورس هنگ کنگ و شانگهای به2علت 
امیدواری ه�ا درخصوص احتمال بهبود روابط تج�اری چین و امریکا در 

اعدادی بیشتر از روز قبل بسته شدند.
ش�اخص های س�هام در بورس های مطرح اروپایی نیز با رش�د بیش از 1 
درصد همراه ش�دند تا بخش�ی از ریزش روزهای اخیر را جبران نمایند. 
در این میان ش�اخص دکس در بورس فرانکفورت با رشد 1/6 درصدی و 

گروه بانکداری با صعود بیش 2 درصدی به ترتیب افزایشی ترین شاخص 
و گروه بودند. اعالم خبر حمایت مالی اتحادیه اروپا از بانک های ایتالیایی 

از مهم ترین دالیل رشد بازارهای اروپایی به شمار می رود.
افزایش ارزش سهام ش�رکت های گروه فناوری اطالعات موجبات رشد 
شاخص های س�ه گانه در وال اس�تریت را فراهم کرد. ش�اخص نزدک با 
صعود 0/9 درصدی پیشتاز سایر شاخص ها بود. طی این معامالت قیمت 
سهام اپل با رشد حدود 2 درصدی و ارزش بازار شرکت های فیس بوک، 
آمازون و آلفابت با رش�د 1 درصدی همراه ش�دند. حجم پایین معامالت 
در آس�تانه تعطیالت ش�کرگزاری مهم ترین ویژگ�ی معامالت در بورس 

نیویورک بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

1/32-4/54-0/81-24,259امریکا )داوجونز(

1/92-3/80-6,9720/92امریکا )نزدک(

0/25-0/97-0/20-6,946لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/560/03-3,1310/17اروپا  )یورواستاک 50(

1/65-0/72-21,6470/65آسیا )نیکی 225(

در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران به دیدار احتمالی روسای جمهوری 
چین و امریکا در هفته آینده تمرکز کرده اند، برخی ش�اخص های س�هام 
در منطقه ش�رق آس�یا کاهش و برخی دیگر افزایش یافتند. در این بین 
بورس های هنگ کنگ و توکیو در زمره شاخص های صعودی و بورس های 
شانگهای و سئول، در جمع شاخص های نزولی بودند. اعالم رقم 1درصدی 
برای تورم ملی ژاپن برای 12 ماه منتهی به اکتبر و اعالم برکناری مدیرعامل 

شرکت نیسان از دیگر تحوالت مهم بود.
با وجود اعالم پیشرفت مذاکرات میان دولت انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر 

توافقنامه بریگزیت و رشد بیش از 1 درصدی ارزش پوند و در سایه تداوم 
تنش ها در خصوص بودجه ایتالیا، شاخص های سهام در اروپا نزول کردند. 
ش�اخص FTSE در بورس لندن با افت 1/1 درصدی نزولی ترین ش�اخص 
ب�ود. گروه منابع معدنی نیز با کاهش 1/5درصدی ضعیف ترین عملکرد را 
در بین گروه ها به ثبت رساند. کاهش قیمت جهانی نفت نیز از دیگر دالیل 

افت بورس های اروپایی بود.
معامالت س�هام در بورس نیویورک به دلیل تعطیالت روز شکرگزاری در 

امریکا متوقف بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/51-0/75-0/65-1/13یورو به دالر

0/62-0/29-0/59-1/28پوند به دالر

112/930/000/100/61دالر به ین

0/13-0/32-0/9960/22دالر به فرانک سوئیس

1/412/45-0/32-0/72دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2/37-1,9370/701/27آلومینیوم

1/970/08-1/48-2/75مس

1/45-1,9700/003/02سرب

11/30-2/15-10,9020/00نیکل

0/31-0/77-0/82-19,270قلع

3/78-0/31-2,6720/67روی

2/53-4,509/03/420/18شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/03-1,066,3500/780/94آلومینیوم

1/90-10/81-9/27-151,025مس

4/04-0/67-0/29-110,575سرب

2/06-0/54-0/34-215,442نیکل

4/962/09-4/09-2,930قلع

27/33-5/95-0/76-124,450روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/87-0/03-0/45-1,223/05طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/64-0/390/02-1,223/20نیویورک 

1/55-14/240/701/61نقره

838/500/370/682/53پالتینیوم

1,119/001/785/4610/13پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR65/54-4/61-5/21-8/31 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

24/54-10/70-7/71-50/42نفت خام پایه امریکا

22/80-11/92-6/07-58/8برنت

18/26-5/76-43,6500/69نفت خام توکیو

21/10-5/94-0/40-62/08نفت خام اوپک

3/150/9435/96-4/31گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 18/34-10/54-3/98-567گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

85/2--3/50-11/00

 )USD/t( 16/69-9/52-4/77-187/62نفت کوره

24/25-11/78-7/90-139/13بنزین

10/98-3/81-60,8301/71نفت سفید

محصوالت کشاورزی

1/240/19-500/450/35گندم

2/34-1/40-0/63-359/63ذرت

1/093/79-0/84-882/48سویا

1/35-0/13-476/300/04کلزا

2/79-1/58-2/08-74/92پنبه

10/99-1/73-1/66-12/49شکر

  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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تقویت شاخص دالر امریکا در برابر سبدی از ارزهای رقیب، بار دیگر بازار جهانی طال را تحت فشار 
قرار داد و موجب ش�د قیمت فلز زرد با عقبگردی 0/45درصدی به 1,223/05 دالر کاهش یابد. 

با ثبت این قیمت، طال در مجموع هفته با کاهش نه چندان قابل توجه 0/03 درصدی مواجه شد.

انتظ�ار س�رمایه گذاران درخصوص کندی رش�د اقتصاد جهانی در بحبوح�ه اختالف تجاری 
امری�کا و چی�ن ک�ه خ�ود را در قال�ب کاهش ش�اخص ها بورس ها نش�ان داده، باعث ش�د 
س�رمایه گذاران به خرید طال ترغیب ش�وند که این امر رشد 0/07 درصدی قیمت طال و ثبت 

قیمت 1,224/17 دالری را برای این فلز ارزشمند در پی داشت.

Mondayدوشنبه

تقویت دالر در مقابل س�ایر ارزهای معتبر باعث ش�د طال پس از رشد نسبی در روز گذشته با 
کاهش 0/21 درصدی همراه شده و به قیمت 1,221/66 دالر بازگردد.

Tuesdayسه شنبه

افزای�ش تنش ه�ای سیاس�ی و اقتصادی در س�طح جهان به وی�ژه در قاره اروپا باعث ش�د 
س�رمایه گذاران به طال به عنوان یک دارایی امن بیشتر تمایل نشان دهند. این موضوع رشد 

0/36 درصدی قیمت طال و رشد آن تا رقم 1,226/04 دالر را در پی داشت.

Wednesdayچهارشنبه

افت ش�اخص های س�هام بین المللی در روزهای اخیر به دلیل ترس س�رمایه گذاران از کاهش 
س�ودآوری شرکت های بزرگ در س�ال آینده میالدی، تقاضا برای خرید طال را افزایش داد به 

گونه ای که در پایان معامالت هر اونس با رشد 0/21 درصدی، به 1,228/64 دالر صعود کرد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

انتظار سرمایه گذاران برای 
محدودیت عرضه از سوی اوپک

کاهش قیمت ها 
علیرغم تصمیم به 

بررسی کاهش تولید از 
سوی اوپک

کاهش روند 
صعودی ذخایر نفتی 

امریکا و واردات 
بی سابقه هند

وحشت 
سرمایه گذاران از 

گزارش هشدارآمیز 
آژانس بین المللی 

انرژی 

ریزش قیمت نفت 
به پایین ترین سطح 

در سال 2018

رویداد
حساب جاری اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر– میلیارد دالر

نرخ بیکاری روسیه در ماه اکتبر– درصد
شاخص قیمت تولیدکنندگان آلمان در ماه اکتبر– درصد

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

شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی در اتحادیه اروپا در ماه نوامبر– واحد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
16/9
4/7
0/3

4/85
-0/2
51/5

پیش بینی
24/2
4/7
0/3
2/5
-0/2
52/0

قبلی
24/3
4/7
0/5

10/27
-0/2
52/0

تقویم اقتصادی )28 آبان تا 4 آذر ماه 97 - 19 تا 25 نوامبر 2018(


