
اعالم افزایش 0/25 درصدی نرخ بهره امریکا از س��وی فدرال رزرو، اگرچه قابل پیش بینی بود، اما بر وحش��ت 
سرمایه گذاران از حرکت اقتصاد جهان به سمت رکود افزود و موجبات سقوط شاخص های سهام در بورس های معتبر 
را فراهم ساخت. ریزش قیمت جهانی نفت به پایین ترین سطح ظرف 15 ماه اخیر و همچنین صعود قیمت جهانی طال 
به باالترین سطح طی 6 ماه گذشته از دیگر تأثیرات نگرانی سرمایه گذاران در خصوص چشم انداز اقتصاد جهان بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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در معام�ات ای�ن روز ش�اخص نیک�ی در ب�ورس توکیو ب�ا 1/8درصد، 
ریزش�ی ترین ش�اخص بود. دالر امریکا هم در برابر ین و یوان افت کرد. 
این درحالی اس�ت که س�خنرانی رئیس جمهور چین در جشن چهلمین 
س�الگرد اصاحات اقتصادی این کش�ور نیز برای س�رمایه گذاران هیچ 

نکته امید بخشی نداشت.
در اروپا نیز ش�اخص های س�هام روزی نزولی را سپری کردند که در این 
میان ش�اخص بورس های لندن و مادرید با کاهش بیش از یک درصدی، 
ریزشی ترین شاخص ها بودند. گروه نفت و گاز نیز با سقوط 2/7 درصدی 
ضعیف ترین عملکرد را در میان گروه ها داش�ت. اتاق بازرگانی انگلیس 
پیش بینی کرد که به علت متوقف ش�دن س�رمایه گذاری های شرکتی و 

تقاضای ضعیف مصرف کننده در آس�تانه برگزی�ت، اقتصاد انگلیس در 
س�ال جاری و س�ال آینده کمترین رش�د خود از رکود اقتصادی قبلی 

تاکنون را تجربه خواهد کرد.
درخواس�ت ترام�پ از ف�درال رزرو درخصوص بازنگری در روند رش�د 
نرخ بهره این کش�ور، همزمان با نشس�ت ماه دس�امبر این نهاد موجب 
ش�د شاخص های سهام در وال اس�تریت با رشد نسبی همراه شوند. در 
معامات این روز شاخص نزدک با 0/45 درصد، رشدی ترین شاخص بود 
که در آن کاهش ارزش شرکت های گروه فناوری اطاعات از جمله صعود 
2/4 درصدی قیمت سهام فیس بوک تأثیر به سزایی داشت. این نخستین 

روز سه شنبه مثبت در 10 هفته گذشته بوده است.
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معامات س�هام در منطقه شرق آس�یا با افت اغلب شاخص های مطرح 
همراه ش�د. در این میان ش�اخص نیک�ی در بورس توکیو ب�ا 1/1 درصد 
ریزشی ترین شاخص بود که گروه بانکداری بیشترین تأثیر را در آن ایفا 
ک�رد. این کاهش پ�س از آن اتفاق افتاد که بان�ک مرکزی ژاپن تصمیم 
گرفت نرخ بهره این کشور را بدون تغییر نگه دارد. این موضوع همچنین 
تداوم رشد ارزش ین را فراهم آورد به گونه ای که ارزش ین در مقابل به 

باالترین سطح از ماه تاکنون رسید.
در اروپا، اگرچه اغلب شاخص های سهام با اندکی رشد بخشی از ریزش 
روزهای گذش�ته را جبران کردند، اما وحشت سرمایه گذاران از حرکت 
اقتصاد جهانی به سمت رکود موجب شد تا این رشد بسیار محدود باشد. 

در معامات این روز ش�اخص دکس در ب�ورس فرانفکورت با 0/2 درصد 
رش�دی ترین ش�اخص بود. با این وجود آمارهای اعام ش�ده از اقتصاد 
ایتالیا موجب شد ش�اخص بورس این کشور افت حدود یک درصدی را 
تجرب�ه کند. اختاف نظر کنگره و دولت امری�کا درباره بودجه موجبات 
سقوط شاخص های سهام در وال استریت را فراهم کرد. در معامات این 
روز که در زیر س�ایه احتمال تعطیلی بخش هایی از دولت بود، ش�اخص 
نزدک با حدود 3 درصد افت ریزش�ی ترین ش�اخص بود. ش�اخص های 
داوجون�ز و S&P500 نیز افت حدود دو درصدی را تجربه کردند. با ثبت 
معامات این روز شاخص های س�ه گانه در بورس نیویورک ضعیف ترین 

عملکرد هفتگی در سال جاری را به ثبت رساندند.
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س�رمایه گذاران منتظر س�خنرانی رییس جمهور چین، هستند که قرار 
است روز دو شنبه در چهلمین سالگرد اصاحات و آزادی های اقتصادی 
این کشور، انجام شود. با این وجود شاخص ASX200 در بورس سیدنی 

با حدود یک درصد رشدی ترین شاخص بود.
آمارهای جدید نشان می دهد که تحت تأثیر تنش های تجاری و تظاهرات 
گسترده در فرانسه، سفارشات تجاری به شدت افت کرده و شرکت های 
اروپایی فعالیت های خود را با کندترین سرعت در 4 سال اخیر گسترش 
می دهند. این موضوعات موجب ش�د شاخص های س�هام در اروپا یابد. 
در ای�ن میان بورس های انگلیس، فرانس�ه و ایتالیا ب�ا افت بیش از یک 
درص�دی همراه ش�دند. در ش�رایطی که تنه�ا کمی بیش�تر از 100 روز 

باقی مانده تا انگلس�تان در 2۹ مارس اتحادیه اروپا را ترک کند، پوند به 
پایین ترین سطح 20 ماهه خود نزدیک ماند. با وحشت سرمایه گذاران از 
این ک�ه برنامه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، خارج از توان تحمل اقتصاد 
امریکا و بازارهای سهام باشد، وال استریت به شدت سقوط کرد. در این 
روز شاخص نزدک با 1/8 درصد ریزشی ترین شاخص بود که افت حدود 
س�ه درصدی سهام شرکت مایکروسافت تأثیر زیادی در آن داشت. این 
هفته قرار است فدرال رزرو برای چهارمین بار و آخرین بار در سال 2018 
نرخ بهره خود را افزایش دهد. ترامپ مجدداً در روز دوش�نبه انتقادهای 
خ�ود در مورد برنامه ف�درال رزرو را تکرار کرد و دقیق�اً قبل از آخرین 

اجاس این بانک، فدرال رزرو را تحت انتقاد شدید قرار داد.

در معام�ات ای�ن روز ش�اخص بورس ش�انگهای با کاهش بی�ش از یک 
درصدی، نزولی ترین شاخص بود. کاهش قیمت جهانی نفت نیز باعث شد 
گروه انرژی ضعیف ترین عملکرد را در بین گروه ها داش�ته باش�د. عرضه 
اولیه س�هام واحد ارتباطات گروه س�افت بانک از مهم ترین تحوالت این 
روز بازارهای منطقه بود. ارزش این عرضه 23 میلیارد دالر بود که موجب 
شد این عرضه پس از عرضه شرکت علی بابا یکی از بزرگترین عرضه های 
س�ال های اخیر باش�د. در معامات این روز ش�اخص بورس ایتالیا با 1/7 
درصد، رشدی ترین شاخص بود. این در حالی است که در بازار ارز، یورو در 

ادامه رشد خود در روز سه شنبه، امروز اندکی تقویت شد. ارزش پوند نیز 
در مقابل سایر ارزها صعود کرد. پس از مدت ها گمانه زنی سرانجام فدرال 
رزرو بدون توجه به درخواس�ت ترامپ، نرخ بهره این کش�ور را به با 0/25 
درصد رشد به 2/5 درصد رساند. با این وجود برخی مقامات بانک مرکزی 
از احتمال کاهش س�رعت باال بردن نرخ بهره در س�ال آینده خبر دادند. 
انتش�ار این خبرها موجب سقوط شاخص های سهام در وال استریت شد. 
در این بین ش�اخص نزدک با 2/1 درصد ریزشی ترین شاخص بود که افت 

بیش از 3 درصدی سهام شرکت اپل در آن تأثیر زیادی داشت.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

7/72-7/01-1/95-22,412امریکا )داوجونز(

9/23-8/42-4/64-6,329امریکا )نزدک(

4/78-3/18-1/14-6,628لندن )اف.تی.اس.ای 100(

5/23-4/18-1/19-2,963اروپا  )یورواستاک 50(

6/84-5/65-1/11-20,166آسیا )نیکی 225(

پس از تصمیم فدرال رزرو امریکا مبنی بر افزایش نرخ بهره این امریکا و 
به تبع آن ریزش شاخص های سه گانه در وال استریت، شاخص های سهام 
در منطقه ش�رق آسیا س�قوط کردند. در معامات این روز شاخص نیکی 
در ب�ورس توکیو با 2/۹ درصد، ضعیف ترین عملک�رد را میان بورس های 
آسیایی داشت. تداوم در کاهش ارزش گروه بانکداری به ویژه ریزش حدود 
5 درصدی قیمت س�هام سافت بانک تأثیر زیادی در کاهش این شاخص 
داش�ت. تصمیم بانک مرکزی چین مبنی بر عدم تغییر در نرخ اعطای وام 
کوتاه مدت موجب شد سایر بازارهای شرق آسیا از سقوط سنیگن در امان 
بمانند. رش�د نرخ بهره امریکا بورس های اروپای�ی را نیز قرمز پوش کرد 
به گونه ای که ش�اخص های سهام در کش�ورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و 
اسپانیا با افت بیش از یک درصدی همراه شدند. شاخص یورواستاک نیز 

با افت حدود 1/5 درصدی به پایین ترین س�طح در دوسال گذشته سقوط 
کرد. گروه های خودروسازی، بانکداری، منابع معدنی، فناوری اطاعات و 
گردش�گری نیز افت بیش از دو درصدی را تجریه کردند. س�قوط بیش از 
۹ درصدی قیمت س�هام شرکت ایرباس نیز از دیگر نکات جالب توجه در 

معامات این روز بود.
در وال اس�تریت نیز شاخص های سهام متأثر از تصمیم فدرال رزرو، برای 
دومین روز متولی ریزش کردند که این میان ش�اخص داوجونز با 2 درصد 
ضعیف ترین عملکرد را داش�ت. س�قوط قیمت جهان�ی نفت و همچنین 
احتمال تعطیلی بخش هایی از دولت به دلیل اختافات مجلس نمایندگان 
و ترام�پ بر س�ر بودجه س�ال 201۹ این کش�ور از دیگر دالیل فش�ار بر 

شاخص های سه گانه در بورس نیویورک به شمار می روند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/32-0/640/56-1/13یورو به دالر

2/00-0/290/28-1/26پوند به دالر

1/53-1/92-0/07-111/2دالر به ین

0/25-0/58-0/990/40دالر به فرانک سوئیس

2/98-1/92-1/00-0/703دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/100/620/68-1,908آلومینیوم

4/44-2/34-1/24-2/66مس

0/48-1,9710/001/47سرب

0/481/09-10,8320/00نیکل

0/67-0/28-19,3350/31قلع

1/09-1/01-0/04-2,540روی

10/33-3,740/00/512/47شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/1414/541066/36-1,254,125آلومینیوم

0/106/8813/20-128,225مس

1/64-0/900/63-107,625سرب

2/87-0/57-0/23-209,148نیکل

9/39-6/35-6/35-2,800قلع

132,3251/1916/287/34روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/231/452/52-1,256/94طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/770/502/36-1,258/10نیویورک 

1/000/320/92-14/61نقره

6/73-0/01-0/84-786/90پالتینیوم

0/496/81-2/61-1,231/50پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR68/750/591/820/06 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

17/33-11/80-1/57-45/16نفت خام پایه امریکا

16/62-12/19-2/61-52/93برنت

14/69-11/59-3/27-36,980نفت خام توکیو

15/78-7/42-2/19-53/92نفت خام اوپک

16/63-3/13-3/713/63گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 12/67-7/37-1/29-515گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

75/3--1/80-11/50

 )USD/t( 12/16-6/21-1/09-173/07نفت کوره

12/74-8/09-0/31-131/83بنزین

13/37-8/82-52,7001/71نفت سفید

محصوالت کشاورزی

2/97-2/83-1/91-512/81گندم

379/130/870/634/94ذرت

0/54-1/89-1/15-883/44سویا

484/402/021/381/68کلزا

2/32-8/07-2/50-73/18پنبه

1/04-2/45-0/72-12/34شکر

  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 

59/61

56/26

54/35

52/93

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

57/24

پ�س از جهش قیمت جهانی طا به باالترین س�طح ش�ش ماهه در روز گذش�ته بس�یاری از 
س�رمایه گذاران با گرفتن موقعیت فروش اقدام به شناس�ایی سود کردند. این موضوع موجب 
شد عرضه با افزایش و قیمت با کاهش 0/23 درصدی همراه شده تا اونس جهانی در 1256.۹4 
دالر به معامات هفتگی خود پایان دهد. در مجموع هفته نیز طا رش�د قیمتی 1/45 درصدی 

را تجربه کرد.

اعام آمارهای ناامیدکننده از عملکرد اقتصاد های بزرگ باعث ش�د نگرانی ها از کاهش رونق 
اقتصاد جهان بار دیگر افزایش یافته، قیمت طا در بازارهای جهانی 0/55 افزایش یابد و قیمت 

پایانی 1245.85 دالر را به ثبت رساند.

Mondayدوشنبه

نگرانی ها در خصوص افزایش تنش ها در فرانس�ه و نزدیک ش�دن ب�ه زمان خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپایی بدون دس�ت یافتن به یک توافق مناس�ب، باعث ش�د قیمت طا در بازارهای 

جهانی با رشد 0/2۹ درصدی همراه شده و به 124۹.42 دالر رسید.

Tuesdayسه شنبه

اعام پیشرفت در مذاکرات اتحادیه اروپا و دولت ایتالیا در خصوص بودجه این کشور موجب 
ش�د قیمت ط�ا در بازارهای جهانی علی رغم تضعیف نس�بی دالر با کاه�ش 0/51 درصدی 

مواجه شده و در قیمت 1243.08 دالر به معامات خود پایان دهد.

Wednesdayچهارشنبه

اعام تصمیم�ات فدرال رزرو امریکا باعث کاهش ارزش دالر بازارهای جهانی ش�ده و جهش 
قیمت طا به باالترین س�طح در 6 ماه گذش�ته را در پی داشت. در معامات این روز هر اونس 

1/35 درصد رشد کرد تا در 125۹.86 دالر معامله شود.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

ظهور 
نشانه هایی از 
تولید مازاد در 

بازار امریکا
افزایش تقاضا به دلیل 
کاهش شدید قیمت ها

سقوط قیمت نفت 
به پایین ترین سطح 

در 15 ماه گذشته

تداوم نگرانی ها از 
مازاد تولید

احتمال 
بازگشایی میدان 

شراره در لیبی

رویداد
تراز تجاری ایتالیا در ماه نوامبر– میلیارد دالر
تراز تجاری ژاپن در ماه نوامبر–  میلیارد دالر

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

فروش خرده فروشی در ماه نوامبر- درصد
تغییرات در تولید ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه سوم– درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
3/78
-737

0/2
-0/4۹7

1/4
3/4

پیش بینی
1/8۹
-600
0/2

-2/437
0/3
3/5

قبلی
1/27
-450
0/2

-1/208
-0/4
3/5

تقویم اقتصادی )26 آذر تا 2 دی ماه 97 - 17 تا 23 دسامبر 2018(


