
ــر  ــالت به س ــرمايه گذاران در تعطي ــى و س ــاى مال ــيار از نهاده ــالدى بس ــو مي ــال ن ــتانه س ــه در آس در حالى ك
ــان ادامه  ــال آينده، همچن ــان در س ــم انداز اقتصاد جه ــوص چش ــرمايه گذاران درخص ــردرگمى س ــد س مى برن
ــن  ــت و همچني ــى نف ــت جهان ــى و قيم ــر بين الملل ــاى معتب ــاخص بورس ه ــترده در ش ــانات گس دارد. نوس
ــالدى بود. ــال 2018 مي ــه پايانى س ــى در هفت ــم بازارهاى جهان ــاى مه ــال در ويژگى ه ــت جهانى ط ــد قيم رش

جهان در هفته اى كه گذشت...
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پس از ريزش شديد روز گذشته شاخص هاى سه گانه در بورس نيويورك، 
ريسك گريزى سرمايه گذاران به منطقه شرق آسيا نيز سرايت كرد. در 
معامالت اين روز شـاخص نيكـى در بورس توكيو بـا ريزش 5 درصدى 
ضعيف ترين عملكرد را در ميان بورس هاى مطرح داشت تا به پايين ترين 

سطح در 20 ماه اخير سقوط كند. شاخص سهام در بورس شانگهاى نيز با 
سقوط بيش از 2 درصدى همراه شد. بسيارى از بازارهاى آسيايى در اين 
روز در تعطيالت به سر مى بردند. معامالت سهام در بورس هاى اروپايى و 

نيويورك به علت تعطيالت كريسمس متوقف بود. به
شن

سه 
پس از آن كه وال اسـتريت معامالت پرنوسـان روز گذشته را در منطقه 
مثبت به پايان رسـاند، سـهام آسيايى رشـد كرد. در معامالت اين روز 
شـاخص ASX200 در بورس سيدنى با رشد حدود يك درصدى پيشتاز 
سـاير شـاخص ها بود كه در آن افزايش شاخص گروه تأمين مالى با 2/3 
درصد بيشترين تأثير را داشت. با اين وجود، افزايش ارزش ين در مقابل 
سـاير ارزهاى معتبر موجب شد شاخص نيكى در بورس توكيو برخالف 
سـاير شـاخص هاى مطرح در اعدادى كمتر از روز قبل معامالت خود را 

به پايان رساند.
افزايـش قيمـت جهانى نفت و فلزات اساسـى موجب شـد در اروپا نيز 
شـاخص ها با جهش همراه شده و ريزش روز گذشـته را جبران نمايند. 
در معامالت اين روز شـاخص دكس در بـورس فراكفورت با 2/3 درصد 
رشـدى ترين شـاخص بود. سـاير بورس هاى مطرح نيز با رشد بيش از 

يـك درصدى همراه شـدند. با اين وجود، در مجموع هفته بسـيارى از 
شاخص ها ضعيف ترين عملكرد ماهانه را از ماه ژانويه 2016 و ضعيف ترين 

عملكرد ساالنه را از سال 2008 ميالدى به ثبت رساندند.
درحالى كه سـال به پايان خود نزديك مى شود، سرمايه گذاران به دقت 
منتظـر اعالم گزارشـات اقتصادى بـزرگ در هفته آينده هسـتند، كه 
گزارش ميزان توليدات و اشـتغال هم در اين ميان آن ها خواهد بود. در 
وال استريت شاخص ها پس از صعود چند روزه به ثبات نسبى رسيدند. 
در معامالت اين روز شـاخص داوجونز با رشـد نسـبى همراه شد اما دو 
شـاخص عمده ديگر با كاهش همراه شـدند. با اين وجود گروه فناورى 
اطالعات از جمله شـركت هاى اپل، آمازون و نتفليكس با رشـد قيمتى 
همراه شـدند. اما براى اولين بار در ماه دسامبر شاخص هاى اصلى سهام، 

به سود هفتگى دست پيدا كردند.
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در حالى كه سرمايه گذاران نگرانند در زمانى كه اقتصاد جهانى نشانه هايى 
از كند شـدن رشد را بروز داده اسـت، ناپايدارى سياسى در امريكا اين 
كشور را دچار سرگردانى كند، در شرق آسيا بعضى بازارهاى سهام افت 
و برخى رشد كردند. در اين ميان شاخص بورس هاى هنگ كنگ و سئول 
در زمره شـاخص هاى صعودى و بورس هاى سيدنى و شانگهاى در گروه 
بورس هاى نزولى بودند. با اين وجود، حركت بازارها با بسـته بودن بازار 
ژاپن به علت تعطيالت رسـمى، محدود بود. بسيارى از بازارهاى منطقه 

هم به علت كريسمس، زودتر تعطيل  شدند.
در روزى كـه معامـالت در بورس هـاى آلمـان و ايتاليـا به دليل تعطيالت 
كريسمس متوقف بود شاخص سـهام در ديگر بورس هاى معتبر با كاهش 
قابل توجه همراه شـدند. در اين روز شـاخص كك در بورس پاريس متأثر 

از ناآرامى ها در اين كشـور با 1/5 درصد ريزشـى ترين شـاخص بود. افت 
شـديد قيمت سهام شركت BMW به دليل شـكايت دولت كره جنوبى از 
اين شـركت به دليل كتمان نقص در محصوالتش از ديگر تحوالت مهم در 
بازارهاى اين روز بود. يكشـنبه شـب رئيس اداره مديريت و بودجه دولت 
اعالم كرد كه تعطيلى بخشى از دولت فدرال مى تواند تا ماه ژانويه كه كنگره 
جديد تشكيل مى شود و دموكرات ها مجلس نمايندگان امريكا را در دست 
مى گيرند، طول بكشـد. اين موضوع در كنار گزارشاتى كه ترامپ احتمال 
دارد رئيس فدرال رزرو را اخراج كند؛ باعث شـد شـاخص هاى سه گانه در 
بورس نيوريورك با كاهش بيش از دو درصدى همراه شوند. در معامالت اين 
روز فاصله بين سود اوراق 10 ساله و سود اوراق 2 ساله نيز بار ديگر كاهش 

يافت كه اين موضوع نشانه اى از نزديك شدن بحران اقتصادى است.

در حالى كه اغلب بازارهاى منطقه آسيا-اقيانوسيه از جمله هنگ كنگ و 
استراليا به دليل تعطيالت كريسمس تعطيل بودند، ساير بازارهاى متأثر از 
شوك سقوط روز گذشته، با كاهش همراه شدند. طى اين جلسه معامالتى 
شـاخص KOSPI در بورس كره جنوبى با نزول 1/3 درصد، كاهشى ترين 
شـاخص بود. افت ارزش سـهام گروه فناورى اطالعـات از جمله كاهش 
1/2 درصدى قيمت سـهام شركت سامسونگ تأثير زيادى در آن داشت. 
شاخص نيكى در بورس توكيو نيز پس از ريزش روز گذشته با كاهش 0/9 

درصدى در پايين ترين سطح 20 ماه گذشته باقى ماند.
بورس هاى اروپايى به دليل كريسمس تعطيل بودند.

پس از انتشار گزارش ركوردزنى فروش خرده فروشى ها در فصل تعطيالت 
در امريكا و همچنين انتقاد شديد ترامپ از رشد نرخ بهره اياالت متحده 
از سـوى فـدرال رزرو، نگرانى ها در مورد رشـد اقتصـاد را كاهش داد تا 
شـاخص هاى سه گانه در وال استريت با رشـد حدود 5 درصدى بهترين 
عملكرد روزانه خود در 10 سال گذشته را به ثبت رسانده و بخش بزرگى از 
سقوط سنگين جلسات قبل را جبران كنند. در اين ميان شاخص داوجونز 
جهش خود را به بيش از 1,000 واحد رسـاند كه چنين جهش يك روزه اى 
در تاريخ وال استريت بى سابقه است. در اين روز گروه انرژى با صعود بيش 

از 6 درصدى مؤثرترين گروه بود.
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مقداربازارهاى سرمايه (سهام)
درصد تغيير

ماههفتهروز

9/11-2/61-23,0300/47امريكا (داوجونز)

9/43-6,5870/114/01امريكا (نزدك)

4/48-6,7242/150/04لندن (اف.تى.اس.اى 100)

5/93-0/49-2,9861/72اروپا  (يورواستاك 50)

10/86-1/59-1/12-19,846آسيا (نيكى 225)

معامالت سـهام در شرق آسـيا با صعود برخى شـاخص ها و نزول برخى 
ديگر همراه بود. در اين روز شـاخص نيكى در بورس توكيو با جهش 3/9 
درصدى رشدى ترين شاخص بود. افزايش حدود 6 درصدى قيمت سهام 
شركت ژاپن ديزپلى از تأمين كنندگان قطعات اپل به دليل انتشار خبر رشد 
فروش اين شـركت، در صعود اين شـاخص تأثير زيادى داشت. در سوى 
مقابل ريزش قيمت جهانى نفت باعث شد شاخص هاى سهام در بورس هاى 

شانگهاى و هنگ كنگ در اعدادى كمتر از روز قبل بسته شوند.
مـوج بدبينى ها به چشـم انداز اقتصـادى جهان باعث شـد بورس هاى 
اروپايى نيز پس از بازگشـت از تعطيالت دو روزه با ريزش همراه شوند. 
در معامالت اين روز شـاخص دكس در بـورس فرانكفورت با 2/4 درصد 

ريزشـى ترين شاخص بود. ساير شاخص هاى مطرح نيز افت بيش از يك 
درصـدى را تجربه كردنـد. افت قيمت جهانى نفت و فلزات باعث شـد 
گروه هاى انرژى و منابع معدنى بيشـترين تأثير منفى را بر شاخص هاى 
اروپايـى در اين روز داشـته باشـند. در معامالت اين روز شـاخص هاى 
وال استريت در ساعات نخست متأثر از رشد تنش ها ميان چين و امريكا 
و تعطيلى دولت فدرال، سـقوط سـنگينى را تجربه كردند اما در پايان 
معامالت توانسـتند تمـام ضرر خود را جبران كرده و بـراى دومين روز 
متوالى در منطقه مثبت قرار بگيرند. در اين جلسـه معامالتى شـاخص 
داوجونـز با رشـد 1/1 درصد رشـدى ترين شـاخص بود. گـروه فناورى 

اطالعات نيز بيشترين تأثير را در بازگشت شاخص ها ايفا كرد.
به

شن
ج 

پن

نرخ برابرى 
مقدارجفت ارزها ى اصلى

درصد تغيير

ماههفتهروز

1/140/100/650/44يورو به دالر

0/79-1/260/390/49پوند به دالر

2/84-0/87-0/67-110/24دالر به ين

1/20-1/13-0/37-0/98دالر به فرانك سوئيس

3/80-0/70/100/12دالر استراليا به دالر امريكا

  فلزات، نقدى (بورس فلزات لندن)

درصد تغييرمقدار
ماههفتهروز

4/17-3/16-2/19-1,852آلومينيوم

3/60-0/02-2/670/39مس

2,0330/003/126/53سرب

0/50-1/47-10,6730/00نيكل

0/390/005/81-19,300قلع

1/771/75-2,4950/85روى

0/870/297/60-3,852/0شمش فوالد

موجودى كاال (بورس فلزات لندن)

1,266,5500/000/9919/73آلومينيوم

5/10-130,3250/461/64مس

0/141/34-0/09-107,475سرب

2/20-0/04-0/06-209,070نيكل

13/73-4/64-4/30-2,670قلع

1/448/46-1/81-130,425روى

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,278/270/201/704/42طالى نقدى

طال بورس كاالى 
1,283/400/182/014/36نيويورك 

15/350/895/147/32نقره

3/38-0/830/32-789/40پالتينيوم

1/691/796/14-1,253/50پاالديوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR69/691/101/379/42 چين

 ميلگرد در بازار داخلى 
----چين

نفت 

10/82-1/62-44/850/54نفت خام پايه امريكا

11/08-2/92-52/250/17برنت

14/95-2/65-2/44-36,000نفت خام توكيو

9/00-53/920/000/00نفت خام اوپك

29/03-13/61-9/34-3/3گاز طبيعى

محصوالت پااليش شده، سنگاپور

 (USD/bbl) 10/54-3/25-1/24-499گازوئيل

سوخت هواپيما 
 (USD/bbl)

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

 (USD/t) 9/35-3/82-0/70-166/65نفت كوره

5/31-132/371/510/41بنزين

9/99-0/34-52,5201/71نفت سفيد

محصوالت كشاورزى

0/493/02-511/490/15گندم

0/734/30-375/720/07ذرت

0/37-0/09-883/971/58سويا

0/98-0/21-473/800/00كلزا

5/81-1/35-72/190/18پنبه

3/37-12/391/140/41شكر

درصد تغيير

  تن  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشكه

دالر در هر بشكه
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روند قيمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

روند قيمت طال در هفته گذشته 

50/47 50/47

52/16 52/25

بدتر از پيش بينىبهتر از پيش بينى

54/47

قيمت طال روز جمعه نيز به دليل نگرانى ها نسـبت به كندى اقتصاد جهانى و تعطيلى بخشـى 
از دولت امريكا 0/2 رشد كرد تا با رسيدن به قيمت 1,278,27 دالر نزديك به باالترين قيمت 
خود در بيش از شش ماه گذشته بايستد. بدين ترتيب در مجموع هفته اونس جهانى تحت تأثير 

نگرانى ها با رشد قيمتى 1/7 درصدى همراه شد.

سقوط سنگين بازارهاى سهام و نگرانى سرمايه گذاران در مورد كند شدن رشد اقتصاد جهانى 
ريسك پذيرى را كاهش داده و تقاضا براى سرمايه هاى امن به ويژه طال را باال برد به گونه اى كه 

قيمت هر اونس با رشد 0/98 درصدى به 1,269,22 دالر صعود كرد.

Mondayدوشنبه

با توجه به تعطيالت در اغلب كشـورهاى جهان به مناسبت كريسمس قيمت طال در بازارهاى 
جهانى تغيير چندانى نكرد و با 0/05 درصد كاهش به 1,268,54 دالر بازگشت.

Tuesdayسه شنبه

تقويت ارزش دالر در مقابل سـاير ارزهاى معتبر باعث شـد قيمت طال در بازارهاى جهانى با 
كاهش 0/11 درصدى همراه شده و هر اونس در 1,267,14 دالر قيمت گذارى شود.

Wednesdayچهارشنبه

قيمت طال در معامالت روز پنج شنبه به دليل نگرانى ها نسبت به رشد اقتصاد جهانى و نوسان 
بازارهاى سهام كه تقاضا براى خريد اين فلز ارزشمند را تقويت كرد، 0/68 درصد افزايش پيدا 

كرد تا قيمت پايانى 1,275,71 دالر را به ثبت رساند.

ursday�پنج شنبه

Fridayجمعه

سقوط قيمت نفت 
به پايين ترين 
سطح در يك 

سال و نيم 
گذشته

رشد بازارهاى سهام و 
تالش هاى دولت امريكا 
براى جلب اعتماد بازار

خنثى سازى نگرانى 
سرمايه گذاران با 

رشد بازارهاى سهام

تعطيلى بازارهاى 
جهانى به مناسبت 

كريسمس

تمركز مجدد 
بازار بر 

نشانه هاى كند 
شدن اقتصاد 

جهانى و ركورد 
زدن توليد نفت

رويداد
تغييرات شاخص قيمت مصرف كنندگان سنگاپور در 12 ماهه منتهى به نوامبر– درصد

نرخ بيكارى ژاپن در ماه نوامبر– درصد
تغييرات شاخص قيمت مصرف كنندگان آلمان در ماه دسامبر– درصد

تغييرات در ذخاير نفتى امريكا در يك هفته اخير- ميليون بشكه
تغييرات شاخص قيمت مصرف كنندگان روسيه در ماه دسامبر– درصد
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دوشنبه
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جمعه
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واقعى
51/8
2/5
0/1

-0/05
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51/5
2/4
0/3

-2/87
0/7

قبلى
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0/1
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0/5

تقويم اقتصادى (3 تا 9 دى ماه 97 - 24 تا 30 دسامبر 2018)


