
بی��م و امید ه��ا درخصوص نتایج مذاکرات رهبران چین و امریکا در نشس��ت گروه بیس��ت، س��رمایه گذاران 
در مورد چش��م انداز تنش های تجاری در س��طح بین المللی سردرگم کرده اس��ت به گونه  ای که در بازارهای 
ارز، نف��ت و ط��ا قیمت در مجموع هفته با تغییرات چش��م گیری همراه نش��دند. با این وجود س��خنان رییس 
فدرال رزرو امریکا درخصوص احتمال کندتر شدن روند رشد نرخ بهره این کشور از نگرانی ها در مورد ورود 
اقتصاد جهان به رکود، اندکی کاس��ت و موجب ش��د ش��اخص های س��هام در بورس های مطرح افزایش یابند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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پس از آنکه ترامپ در مصاحبه با وال اس�تریت ژورنال اعالم کرد تعرفه 
واردات کاال از چی�ن ب�ه ارزش  200 میلی�ارد دالر را از 10 درص�د به 25 
درصد افزایش خواهد داد، ش�اخص های سهام در بورس های شانگ های 
و هنگ کنگ وارد فاز نزول ش�دند. با این وجود رشد قیمت سهام گروه 
فن�اوری اطالعات در بورس نیویورک در روز گذش�ته باعث ش�د ارزش 
ش�رکت های این گروه در منطقه ش�رق آس�یا نیز افزای�ش یابد که این 

موضوع رشد شاخص بورس های سئول و توکیو را در پی داشت.
تش�دید تنش ه�ای تج�اری میان چی�ن و امری�کا و هم چنی�ن تداوم 
نگرانی ها درخصوص توافق انگلیس و حوزه یورو درخصوص بریگزیت و 
کشمکش های ایتالیا با اتحادیه اروپا درخصوص بودجه این کشور باعث 

شد شاخص های س�هام در قاره اروپا روز نزولی را سپری کنند. شاخص 
بورس در کشورهای آلمان و ایتالیا با افت حدود 0/4 درصد، ریزشی ترین 
شاخص ها بودند. گروه های خودروسازی و منابع معدنی نیز ضعیف ترین 
عملکرد را در بین گروه ها به ثبت رساندند. برخالف بورس های اروپایی، 
ش�اخص های سهام در وال اس�تریت متأثر از اظهارات لری کادلو مشاور 
کاخ سفید درمورد تمایل چین و امریکا برای توافق تجاری، صعود کردند. 
ش�اخص داوجونز با رشد 0/4 درصدی صعودی ترین شاخص بود. کاهش 
2/5 درصدی قیمت س�هام جنرال الکتری�ک به دلیل توئیت تهدیدآمیز 
ترامپ درمورد قطع کمک های دولتی به این ش�رکت درصورت تعطیلی 

خطوط تولید، از دیگر تحوالت مهم در بورس نیویورک بود.

به
شن

سه 

امیدواری س�رمایه گذاران درخصوص توفق می�ان رهبران امریکا و چین 
در حاشیه نشست گروه بیس�ت، باعث رشد اغلب شاخص های سهام در 
منطقه شرق آسیا شد که در این بین شاخص بورس شانگهای با 0/8 درصد 
پیشتاز سایر شاخص ها بود. اما تصمیم بانک مرکزی کره جنوبی درخصوص 
افزایش نرخ بهره این کش�ور از 1/5 به 1/75 درصد موجب ش�د شاخص 
بورس س�ئول خالف سایر شاخص های مطرح منطقه با افت 0/8 درصدی 
همراه ش�ود. شاخص بورس استرالیا نیز به دلیل افت قیمت سهام بانک ها 

در این کشور با کاهش 1/6 درصدی همراه شد.
گروه ه�ای منابع معدنی و خودروس�ازی ضعیف ترین عملک�رد در میان 
گروه ها را به نام خود ثبت کردند. هم چنین تعدد ش�رکت های گروه منابع 

معدنی در بورس لندن موجب شد شاخص این بورس با 0/8 درصد کاهش، 
نزولی ترین شاخص در میان بورس های مطرح اروپایی باشد. 

در آس�تانه دیدار روز ش�نبه روس�ای جمهور امریکا و چین در آرژانتین، 
سرمایه گذاران در خصوص کاهش تنش ها میان دو کشور امیدوار شده اند 
که این امیدها رشد 0/8 شاخص های سه گانه در بورس نیویورک را در پی 
داش�ت. با ثبت این افزایش، دو شاخص نزدک و S&P500 بیشترین رشد 
هفتگی در هفت سال اخیر را تجربه کردند. ثبت ارزش بازار 851 میلیارد 
دالری برای شرکت فیس بوک در پایان معامالت و جایگزینی این شرکت 
ب�ا اپل در مقام باالترین رقم ارزش ب�ازار از تحوالت جالب توجه در بورس 

نیویورک بود.
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بورس ه�ای هنگ کنگ، توکیو و س�ئول در زمره ش�اخص های صعودی و 
بورس های س�یدنی و ش�انگهای در گروه بورس های نزولی بودند. نگرانی 
از چش�م انداز رش�د اقتصاد جهانی و کاهش تقاضای مواد اولیه از س�وی 
قدرت ه�ای بزرگ اقتصادی موجب ش�د دو گروه ان�رژی و منابع معدنی 

ضعیف ترین عملکردها را به ثبت رسانند. 
پس از تأیید مفاد توافق پیش�نهادی از س�وی انگلیس در نشست سران 
اتحادیه اروپایی در روز یکش�نبه و هم چنین انتش�ار خبرهایی از کاهش 
تنش ه�ا بی�ن دولت ایتالیا و اتحادیه اروپایی بر س�ر بودجه این کش�ور، 
شاخص های سهام در قاره اروپا صعود کردند. در این بین شاخص میب در 
بورس ایتالیا با 2/8 درصد، رشدی ترین شاخص بود. گروه بانکداری نیز به 

لطف افزایش قابل توجه قیمت سهام بانک های ایتالیایی بهترین عملکرد 
را در میان گروه ها داشت.

در وال اس�تریت نی�ز ش�اخص های س�ه گانه رش�دی ترین روز خود در 
دو هفت�ه اخی�ر را تجرب�ه کردند که در بین آن ها ش�اخص ن�زدک با 2 
درصد صعودی ترین ش�اخص بود. بازگش�ت قیمت س�هام شرکت های 
گروه فن�اوری اطالعات به ویژه افزایش بیش از 1درصدی قیمت س�هام 
ش�رکت های فیس بوک، آمازون، اپل، نتفلیک�س و آلفابت،  تأثیر زیادی 
در ثبت این رش�د داش�ت. جهش حدود 4 درصدی قیمت سهام جنرال 
الکتریک به دلیل اعالم برنامه های شرکت در جهت کاهش هزینه ها، از 

دیگر دالیل این رشد بود.

شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با رشد 1/33 درصدی، پیشتاز 
سایر شاخص ها بود. این در حالی است که شاخص بورس سیدنی به دلیل 
کاهش قیمت سهام برخی شرکت های گروه منابع معدنی نظیر ریوتینتو 

و بی اچ پی بیلتون، در اعدادی کمتر از روز گذشته بسته شد.
ب�ا وجود آن که تنش ها درمورد بریگزیت و بودجه ایتالیا به تداوم نزول 
ش�اخص های س�هام در بورس ه�ای اروپایی منجر ش�د، مواضع رییس 
فدرال رزرو امریکا و احتمال توافق میان چین و امریکا اندکی این تنش ها 
را تحت الش�عاع قرار داد و موجب شد این شاخص ها به میزان کمتری از 
روزهای گذش�ته افت کنند. شاخص بازار سهام در کشورهای انگلیس و 

ایتالیا با افت 0/18 درصدی، نزولی ترین شاخص بود.
اظهارات جیروم پ�اول مبنی بر آن که نرخ بهره امریکا در حال حاضر 
تنه�ا اندکی کمتر از حالت تعادلی قرار دارد، س�هام داران نس�بت به 
رش�د کمتر این نرخ در س�ال آینده امیدوار کرد و باعث رش�د بیش 
از دو درصدی ش�اخص های س�هام در وال استریت ش�د. در این بین 
ش�اخص نزدک ب�ا 2/95 درص�د، صعودی ترین ش�اخص ب�ود. گروه 
فناوری اطالعات نیز بهترین عملکرد را در بین س�ایر گروه ها داش�ت 
ک�ه جهش ح�دود 6 درصدی قیمت س�هام ش�رکت های نتفلیکس و 

آمازون جالب توجه بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

25,5220/733/581/00امریکا )داوجونز(

0/45-7,2730/004/81امریکا )نزدک(

1/70-0/440/78-7,007لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/39-3,1850/371/52اروپا  )یورواستاک 50(

22,3460/412/451/94آسیا )نیکی 225(

به دنبال س�خنان روز گذش�ته جیروم پ�اول رییس ف�درال رزرو مبنی بر 
احتمال پایان روند رش�د نرخ بهر امریکا و به دنبال آن صعود شاخص های 
سهام در وال استریت در روز گذشته، تقاضا برای خرید سهام در بازارهای 
منطقه ش�رق آس�یا نیز افزایش یافت به گونه ای که ش�اخص های سهام 
در کش�ورهای ژاپن و کره جنوبی رش�د کردن�د. با این وج�ود نگرانی ها 
درخص�وص عدم توافق بین رهب�ران امریکا و چی�ن در اواخر این هفته 
باعث ش�د شاخص های سهام در ش�انگهای و هنگ کنگ با کاهش همراه 
ش�وند. تضعیف ارزش دالر در مقابل ارزهای منطق�ه ای از دیگر تحوالت 
در این ناحیه بود. س�خنان رییس فدرال رزرو امریکا، رش�د شاخص های 
س�هام در بازار های اروپایی را نیز در پی داش�ت که در این بین ش�اخص 

FTSE در بورس لندن با رش�د 0/5 درصدی پیشتاز سایر شاخص ها بود. 
این در حالی اس�ت که هجوم پلیس آلمان به دفت�ر دوئچه بانک به دلیل 
ظن به پولشویی بازار را تحت  تأثیر قرار داد که این موضوع موجب کاهش 
3/5 درصدی قیمت س�هام این بانک و قرمزپوش شدن شاخص دکس در 
بورس فرانکفورت شد. در بورس نیویورک در حالی که در ساعات ابتدایی 
معامالت شاخص ها تحت  تأثیر خوشبینی ها از عدم افزایش نرخ بهره رشد 
کرده بودند، تمرکز سرمایه گذاران بر اختالفات تجاری میان چین و امریکا 
و احتمال عدم توافق بین دو کشور در حاشیه اجالس گروه بیست، موجب 
ش�د شاخص ها در ارقامی کمتر از روز گذش�ته بسته شوند. در این میان 

شاخص نزدک با 0/25 درصد نزولی ترین شاخص بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/250/02-0/70-1/13یورو به دالر

0/18-0/55-0/39-1/27پوند به دالر

113/480/000/470/48دالر به ین

0/99-0/990/270/19دالر به فرانک سوئیس

0/091/073/37-0/73دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/37-1,9400/410/00آلومینیوم

0/060/214/23-2/77مس

0/07-2/61-1,9190/00سرب

6/04-10,9840/000/75نیکل

0/820/000/87-18,524قلع

2,5680/670/000/71روی

21/00-7/19-1/20-3,537/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

1/410/70-0/34-1,055,275آلومینیوم

1/00-4/94-0/78-136,250مس

6/75-2/92-0/42-105,600سرب

2/35-0/58-0/03-213,720نیکل

2,9051/570/001/22قلع

21/07-3/48-0/87-119,200روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/22-0/22-0/32-1,220/30طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1/02-0/25-0/36-1,226/00نیویورک 

0/53-0/66-1/11-14/14نقره

4/58-4/87-2/36-797/70پالتینیوم

0/255/279/23-1,178/02پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR62/9-0/54-4/03-14/01 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

23/35-1/400/61-50/73نفت خام پایه امریکا

22/71-0/22-1/41-58/67برنت

21/19-5/06-41,4402/22نفت خام توکیو

23/64-3/62-1/96-58/09نفت خام اوپک

0/866/9642/28-4/61گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 21/55-3/93-1/72-544گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

79/23--7/00-15/60

 )USD/t( 18/40-1/71-184/410/03نفت کوره

21/92-3/071/34-141/00بنزین

16/20-6/44-56,9101/71نفت سفید

محصوالت کشاورزی

513/743/832/802/65گندم

366/211/602/010/82ذرت

892/260/681/286/35سویا

479/400/190/690/93کلزا

77/160/682/990/39پنبه

2/65-0/232/97-12/84شکر

  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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58/76 59/51
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بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

60/21

قیمت طال با افت 0/32 درصدی در 1,220/31 دالر بس�ته شد. انتظار سرمایه گذاران درخصوص 
نتایج دیدار رهبران چین و امریکا در روز ش�نبه مهم ترین دلیل این کاهش به ش�مار می رود. در 

مجموع هفته نیز فلز زرد، نزول 0/22درصدی را به ثبت رساند. 

پس از تایید مفاد توافق پیشنهادی از سوی انگلیس در نشست سران اتحادیه اروپا و هم چنین 
افزایش شاخص های سهام، قیمت فلز زرد در بازارهای جهانی با افت نه چندان قابل توجه 0/05 

درصدی همراه شد تا معامالت روزانه خود را در 1,222/4 دالر به پایان رساند.

Mondayدوشنبه

تردیده�ا درخصوص احتمال توافق میان چین و امریکا در نشس�ت گروه 20 و کاهش تنش ها 
میان دو کشور موجب شد ارزش دالر در مقابل سایر ارزهای معتبر افزایش یابد که این موضع 

به کاهش 0/6درصدی قیمت طال و رسیدن آن به 1,215/05دالر منجر شد.

Tuesdayسه شنبه

در پی اظهارات رییس بانک مرکزی امریکا، رش�د ارزش دالر را متوقف و قیمت طال با رش�د 
0/51درصدی همراه ش�د. با این رش�د قیمتی هر اونس، معامالت خود را در قیمت 1,221/23 

دالر به پایان برد.

Wednesdayچهارشنبه

تداوم تضعیف دالر در پی سخنان رییس فدرال رزرو، ادامه رشد قیمت طال در بازارهای جهانی 
را در پی داشت. هر اونس، صعود قیمتی 0/24 درصدی را تجربه کرد تا قیمت پایانی 1,224/21 

دالر را به ثبت رساند.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

احتمال کاهش تولید 
از سوی اوپک

افزایش ذخایر نفتی 
امریکا به باالترین سطح 

در یک سال اخیر

نگرانی در مورد 
تولید بیش از حد و 
قدرت گرفتن دالر

انتشار خبر 
عدم کاهش تولید 
نفت عربستان در 

ماه نوامبر

امیدواری ها درخصوص افت 
تولید اوپک و کاهش رشد 

نرخ بهره امریکا

رویداد
تولیدات صنعتی سنگاپور در 12 ماهه منتهی به ماه اکتبر– درصد

شاخص قیمت مسکن امریکا در ماه سپتامبر– درصد
تغییرات در تولید ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه سوم سال- درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
نرخ بیکاری آلمان در ماه نوامبر- درصد

نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در ماه نوامبر- درصد

زمان
دوشنبه
دوشنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
4/3
0/2
3/5

3/58
5/0
8/1

پیش بینی
2/3
0/4
3/6
0/77
5/1
8/0

قبلی
-0/1
0/4
3/5

4/85
5/1
8/1

تقویم اقتصادی )5 تا 11 آذر ماه 97 - 26 نوامبر تا 2 دسامبر 2018(


