
هر چند بدبینی ها در خصوص چشم انداز رشد اقتصاد جهانی موجبات سقوط شاخص های سهام در روزهای ابتدایی 
هفته را فراهم ساخت، با اعالم اخباری در مورد احتمال تجدیدنظر فدرال رزرو در روند رشد نرخ بهره امریکا، 
اندکی از ریزش ها جبران شد. افزایش قیمت جهانی نفت به دلیل توافق کاهش تولید در نشست وین و صعود 
قیمت جهانی طال به باالترین سطح در پنج ماهه اخیر به علت تضعیف دالر، از دیگر تحوالت مهم در این هفته بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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معکوس ش�دن منحنی س�ود اوراق خزان�ه داری امریکا و بی�م از رکود 
اقتصاد جهانی نیز از دیگر عوامل کاهش این شاخص ها به شمار می رود. 
ش�اخص نیکی در بورس توکیو با افت 2/4 درصدی نزولی ترین شاخص 
ب�ود. تصمی�م رزروبانک اس�ترالیا مبنی بر عدم تغییر در ن�رخ بهره این 
کش�ور از دیگر اخبار قابل توجه در این روز به شمار می رود. در اروپا هم 
ش�اخص های سهام متأثر از بی اعتمادی س�رمایه گذاران به توافق میان 
امریکا و چین و نگرانی ها از بروز مجدد تنش های تجاری در سطح جهان 

صعود کردند. 
ش�اخص می�ب در ایتالیا با اف�ت 1/4 درصدی نزولی ترین ش�اخص بود. 
ش�اخص بورس های آلمان و اس�پانیا نیز افت بیش از 1درصدی را تجربه 

کردند. گروه خودروس�ازی نیز که حساس�یت زیادی به بروز تنش های 
تج�اری بین المللی دارد ب�ا افت 2/5درصدی ضعیف تری�ن عملکرد در 
میان گروه ها داشت. معامالت س�هام در وال استریت نیز با سقوط بیش 
از 3درصدی ش�اخص ها هم�راه بود که در میان آن ها ش�اخص نزدک با 
3/8 درصد، نزولی ترین ش�اخص بود. این ریزش پ�س از آن رخ داد که 
که نوس�انات نرخ های اوراق خزانه داری امریکا نگرانی سرمایه گذاران را 
درخصوص چش�م انداز رش�د اقتصادی این کشور بر انگیخته است. این 
دومین روزی بود که س�ود اوراق دوس�اله و سه ساله باالتر از سود اوراق 
پنج ساله بود. افزایش قابل توجه حجم معامالت نسبت به روزهای قبل از 

دیگر نکات مهم بود.

به
شن

سه 

پس از گزارش روز پنج ش�نبه وال اس�تریت ژورنال درم�ورد احتمال 
ع�دم افزای�ش نرخ به�ره امریکا در جلس�ه آتی ف�درال رزرو، اغلب 
شاخص های سهام پس از چند روز نزول، صعود کردند. شاخص نیکی 
در بورس توکیو با 0/8 درصد صعودی ترین ش�اخص بود. با این وجود 
افزای�ش تنش های تج�اری بین چین و امریکا، به تبع بازداش�ت یکی 
از مدی�ران هوآوی بازار را تحت تأثیر قرار داد و باعث ش�د ش�اخص 
بورس ش�انگهای بدون تغییر قابل توجه همراه ش�ده و شاخص بورس 

هنگ کنگ منفی شود. 
در اروپا نیز ش�اخص های سهام رشد کردند تا بخشی از ریزش گسترده 
روز قب�ل را جبران کنند. در این میان ش�اخص FTSE در بورس لندن 
با 1/1 درصد صعودی ترین ش�اخص بود. گروه فن�اوری اطالعات نیز با 2 

درصد رش�د در میان گروه ها سرآمد بود که افزایش بیش از 3 درصدی 
قیمت سهام شرکت های نوکیا و اریسکون تأثیر زیادی در آن داشت. این 
در حالی اس�ت که افت بیش از 17 درصدی سهام شرکت فرسنیوس در 
کنار نگرانی های سیاسی هم زمان با انتخابات در آلمان باعث شد شاخص 

دکس در بورس فرانکفورت با افت همراه شود.
علی رغم انتش�ار خبر توافق اوپک برای کاهش تولید، نگرانی از تشدید 
تنش های تجاری بین امریکا و چین و باال رفتن نرخ بهره به دلیل انتشار 
گزارش ه�ای ضعیف تر از انتظار از اش�تغال امریکا در ماه نوامبر، موجب 
ش�د س�رمایه گذاران به فروش س�هام گروه فناوری اطالعات رو آورند. 
ش�اخص نزدک با افت بی�ش از 3درصدی، نزولی ترین ش�اخص بود. دو 

شاخص عمده دیگر نیز افت بیش از 2درصدی را تجربه کردند.
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در پی اعالم توافق امریکا و چین در جلس�ه روز شنبه درخصوص کاهش 
تنش های تجاری، ش�اخص های سهام در منطقه شرق آسیا روزی سراسر 
صعودی را س�پری کردند. ش�اخص بورس های هنگ کنگ و شانگهای با 
رشد حدود 2/5 درصدی پیشتاز سایر شاخص ها بودند. بورس های ژاپن، 
کره جنوبی و اس�ترالیا نیز رش�د بیش از 1درصدی را تجربه کردند. رشد 
ارزهای معتبر منطقه ای در مقابل دالر نیز از دیگر تبعات این توافق بود به 
گونه ای که ارزش دالر استرالیا به باالترین سطح خود در چهارماهه اخیر 
رسید. پس از توافق پکن و واشنگتن برای کنار گذاشتن تنش های تجاری 
در ی�ک دوره 90 روزه ، ش�اخص های س�هام در قاره اروپا نیز یک دس�ت 
س�بزپوش شدند که در میان آن ها ش�اخص میب در بورس ایتالیا با 2/2 

درصد، رشدی ترین شاخص بود. سایر شاخص های مطرح نیز صعود بیش 
از 1درصدی را تجربه کردند. گروه منابع معدنی متأثر از این توافق، بهترین 
عملکرد را داشت، به گونه ای که شرکت های آنتوفاگستا، آنجلوامریکن و 

گلن کور افزایش قیمت بیش از 6 درصدی را به ثبت رساندند.
در وال اس�تریت نی�ز س�رمایه گذاران از توافق تجاری بی�ن دو ابر قدرت 
اقتصادی جهان در حاش�یه اجالس گروه بیس�ت در آرژانتین، با افزایش 
تقاضا برای س�هام با درجه های ریسک باالتر، استقبال کردند. در جریان 
معامالت شاخص های سه گانه بیش از 1درصد، صعود کردند که در این میان 
شاخص نزدک با 1/5درصد رشدی ترین شاخص بود. افزایش قیمت جهانی 

نفت نیز از دیگر دالیل مهم افزایش شاخص ها در بورس نیویورک بود.

کاهش ش�دید س�ود اوراق خزانه داری امریکا در معامالت روز گذشته، 
نگرانی ه�ا درمورد وقوع رکورد اقتصادی را باال برده اس�ت. این موضوع 
در کن�ار افزایش تردیده�ا درخصوص این  که چی�ن و امریکا بتوانند در 
طول دوره صلح موقت خود، به توافقی برای حل  وفصل اختالفات تجاری 
خود دس�ت پیدا کنند، بازارهای س�هام در منطقه ش�رق آسیا را تحت 
فشار قرار داد به گونه ای که تمامی شاخص ها سرخ پوش شدند. شاخص 
هنگ س�نگ در بورس هنگ کنگ با 1/6درصد، نزولی ترین شاخص بود. 
گروه بانکداری نیز یکی از ضعیف ترین عملکردها را به نام خود ثبت کرد. 

با این وجود بهبود شاخص مدیران خرید شرکت های چینی در ماه نوامبر 
موجب ریزش بیش�تر شاخص های منطقه شد. نگرانی درخصوص آینده 
رش�د اقتصاد جهانی و هم چنین ت�داوم تنش های تجاری میان امریکا و 
چین، موجبات نزول س�هام در بورس های اروپایی را نیز فراهم ساخت. 
شاخص FTSE در بورس لندن با 1/44درصد، ریزشی ترین شاخص بود. 
ادامه کش�مکش ها بر س�ر توافق دول�ت انگلیس با اتحادی�ه اروپایی از 
مهم ترین دالیل این نزول به شمار می رود. معامالت سهام در وال استریت 

به مناسبت مرگ جرج بوش پدر متوقف بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

4/68-2/53-24,7251/38امریکا )داوجونز(

7/46-4/93-3/05-6,969امریکا )نزدک(

5/08-2/90-6,7781/10لندن )اف.تی.اس.ای 100(

5/53-3/61-3,0590/41اروپا  )یورواستاک 50(

3/59-3/01-21,6790/82آسیا )نیکی 225(

پس از دس�تگیری یکی از مدیران ارشد ش�رکت هواوی و تحویل وی به 
امریکا از س�وی دولت کانادا، نگرانی ه�ا از بروز تنش ها میان دو ابرقدرت 
اقتصادی جهان باال گرفت و ش�اخص های س�هام در منطقه ش�رق آسیا 
افت کردند. ش�اخص هنگ س�نگ در ب�ورس هنگ کنگ ب�ا 2/5 درصد 
ریزش�ی ترین شاخص بود. بورس های ش�انگهای، توکیو و سئول نیز افت 
بی�ش از 1درص�دی را تجربه کردن�د. در جریان معامالت، گ�روه فناوری 
اطالعات بیشترین تأثیر را از تحوالت پیرامون شرکت هووای پذیرفت که 
ریزش بیش از 11درصدی قیمت سهام چاینا الکترونیک، از شرکای تجاری 
هواوی، نمونه ای از آن بود. نگرانی ها از احتمال عدم توافق اوپک درمورد 
کاهش تولید نفت و هم چنین افزایش تنش های تجاری میان امریکا و چین 
باعث شد اغلب شاخص های سهام قاره اروپا با ریزش بیش از 3درصدی، 

یک�ی از س�یاه ترین روزها در س�ال های اخی�ر را تجربه کنند. ش�اخص 
یورواستاکس که نوسانات س�هام 600 شرکت اروپایی را نشان می دهد با 
افت 3/1درصدی، بیش�ترین ریزش را پس از بریگزیت تجربه کرد. گروه 
منابع معدنی نیز متأثر از وحشت سهامداران از کاهش رشد اقتصاد جهانی 

با 4/4 درصد افت، ضعیف ترین عملکرد را در میان گروه ها داشت.
پایان بی نتیجه اجالس وزیران اوپک و موکول شدن ادامه مذاکرات به روز 
جمعه، شاخص های سهام در وال استریت تحت فشار قرار داد به طوری که 
دو شاخص نزدک و S&P500 افت کردند. با این وجود گزارش وال استریت 
ژورن�ال مبنی ب�ر احتمال عدم افزای�ش نرخ بهره امریکا در جلس�ه آتی 
فدرال رزرو موجب ش�د اندکی از فش�ارها کم شود به گونه ای که شاخص 

داوجونز موفق شد در اعدادی باالتر از روز قبل بسته شود.
به

شن
ج 

پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/1370/020/540/12یورو به دالر

2/56-0/20-1/270/44پوند به دالر

1/17-0/65-112/720/05دالر به ین

1/55-0/84-0/23-0/99دالر به فرانک سوئیس

0/79-1/59-0/50-0/719دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/37-0/33-1,9370/41آلومینیوم

0/720/75-2/750/62مس

0/13-1,9830/621/13سرب

7/38-2/60-10,8450/60نیکل

0/340/08-0/82-18,960قلع

3/31-2,7070/672/64روی

12/49-2/093/19-3,650/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/85-1/09-0/14-1,043,775آلومینیوم

28/27-8/29-2/54-124,950مس

6/63-0/99-0/29-104,550سرب

3/01-1/33-0/19-210,876نیکل

7/44-4/67-5/77-2,860قلع

17/18-6/69-111,2250/47روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,249/310/932/363/28طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,252/600/722/172/24نیویورک 

14/611/003/151/44نقره

8/61-1/00-789/740/35پالتینیوم

1,224/001/203/908/88پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR64/11/671/91-8/82 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

12/59-52/612/183/30نفت خام پایه امریکا

12/71-61/672/685/04برنت

17/51-1/81-2/56-40,690نفت خام توکیو

17/18-2/300/63-58/7نفت خام اوپک

2/6020/70-4/493/70گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 13/66-5785/526/10گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

74/94--5/04-9/80

 )USD/t( 13/19-188/621/512/21نفت کوره

8/36-148/583/663/09بنزین

14/87-1/28-56,1801/71نفت سفید

محصوالت کشاورزی

519/502/820/732/31گندم

374/000/542/050/13ذرت

916/750/802/465/68سویا

0/121/272/28-485/50کلزا

80/232/833/981/54پنبه

12/871/820/230/23شکر

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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63
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62
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

61/69
62/08

60/06

61/67

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

61/56

تضعی�ف ارزش دالر در مقاب�ل ارزه�ای معتبر به دلیل خوش�بینی ها به آین�ده اقتصاد جهان، 
موجب ش�د قیمت طال در بازارهای جهانی با جهش 0/93 درصدی مواجه ش�ده و با ثبت قیمت 
1,249/31دالر، باالترین سطح قیمتی در پنج ماهه اخیر را تجربه نماید. در مجموع هفته نیز فلز 

زرد با صعودی 2/37 درصدی مواجه شد.

پس از توافق اولیه روسای جمهور امریکا و چین برای عدم اعمال تعرفه های جدید تجاری طی 
ی�ک دوره 90 روزه، ارزش دالر در بازاره�ای بین المللی کاه�ش و قیمت طال افزایش یافت. در 

پایان معامالت هر اونس با رشد 0/83 درصدی، قیمت 1,230/67دالر را به ثبت رساند.

Mondayدوشنبه

روند صعودی طال ادامه یافت به گونه ای که هر اونس با رشد 0/64 درصدی، به نرخ 1,238/54 
دالر در هر اونس رس�ید. افزایش نگرانی ها درخصوص توافق انگلیس با اتحادیه اروپا بر س�ر 

بریگزیت از مهم ترین دالیل این رشد به شمار می رود.

Tuesdayسه شنبه

افزایش قیمت در دو روز گذش�ته موجب ش�د بسیاری از س�رمایه گذاران با اتخاذ موقیعت 
فروش به شناسایی سود بپردازند. این موضوع فشار فروش بر اونس جهانی را افزایش داد به 

گونه ای که قیمت هر اونس با افت 0/1 درصدی به 1,237/29 دالر کاهش یافت.

Wednesdayچهارشنبه

پایان بدون نتیجه اجالس اوپک از یک سو و بروز امیدواری ها درخصوص مالیم تر شدن آهنگ 
رش�د نرخ بهره در امریکا از س�وی دیگر موجب شد قیمت طال در بازارهای جهانی با تغییرات 
چندانی همراه نشود. بهای هر اونس تنها 0/04 درصد رشد کرد تا قیمت پایانی 1,237/78 دالر 

را به ثبت رساند.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش امیدواری ها 
به کاهش تنش های 
تجاری پس از توافق 

چین و امریکا 

تردیدها درخصوص 
شرکت روسیه در توافق 

کاهش تولید

اعالم کاهش 1/2 
میلیون بشکه ای 
تولید در پایان 

نشست وین

خوشبینی سرمایه گذاران 
به نشست روز پنج شنبه 

اوپک و غیراوپک 
درخصوص کاهش تولید

موکول شدن ادامه 
مذاکرات وین به 

روز جمعه

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

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

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر- میلیون بشکه
تراز تجاری امریکا در ماه اکتبر– میلیارد دالر

نرخ بیکاری امریکا در ماه نوامبر– درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
51/8
53/8
53/4

-7/32
-55/5

3/7

پیش بینی
51/5
50/7
53/1
-0/94
-55/2

3/7

قبلی
51/5
50/8
53/1
3/58
-54/6

3/7

تقویم اقتصادی )12 تا 18 آذر ماه 97 - 3 تا 9 دسامبر 2018(


