
اع��ام آمارهای اقتصادی کش��ور ه��ا، دور جدی��د مذاکرات تج��اری میان پکن و واش��نگتن، تح��والت پیرامون 
تواف��ق انگلی��س ب��ا اتحادی��ه اروپا در م��ورد بریگزی��ت و همچنین گ��زارش عملکرد ش��رکت ها در س��ه ماهه 
چه��ارم س��ال 2018، از مه��م تری��ن عوام��ل تاثیرگ��ذار در بازاره��ای جهان��ی ای��ن هفت��ه بودند. ای��ن عوامل 
رش��د قیم��ت جهانی نف��ت، صعود ش��اخص بورس ه��ای معتبر و کاه��ش قیمت جهانی ط��ا را در پی داش��تند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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چی�ن اع�ام کرد که در م�اه دس�امبر، پرداخت وام های جدید توس�ط 
بانک های این کش�ور بس�یار فراتر از انتظ�ار بوده و کل وام های س�ال 
گذش�ته را به رقم ۲.۴ تریلیون دالر رس�انده اس�ت. این موضوع نشان 
می دهد پکن در تاش اس�ت تا به ش�رکت هایی که در مضیقه مالی قرار 
دارند کمک کند و فشارها بر اقتصاد خود را کاهش دهد. این خبر باعث 
شد ش�اخص های سهام در منطقه شرق آسیا بخشی از ریزش روز قبل 
را جبران نمایند. در این بین شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ 
با افزایش ۲ درصدی رشدی ترین شاخص بود. در شانگهای و سئول نیز 

شاخص ها رشد بیش از یک درصدی را تجربه کردند.
ش�اخص FTSE در بورس لندن با رشد 0.6 درصد پیشتاز سایر شاخص 
ها بود. گروه مراقبت های بهداشتی و سامت نیز بهترین عملکرد را در 

بین گروها داش�ت. معامات این روز تحت تاثیر جلسه مجلس انگلیس 
در مورد توافق بریگزیت قرار داش�ت که نتیجه آن پس از پایان جلس�ه 

معاماتی مشخص شد.
در وال اس�تریت نیز ش�اخص های س�ه گانه متاثر از خوش�بینی ها در 
خصوص بهبود وضعیت اقتصادی جهان پس از اخذ سیاس�ت های مالی 
انبس�اطی از س�وی دولت چین و همچنین انتظار ب�رای اعام عملکرد 
 S&P500 مطلوب سه ماهه شرکت ها، صعود کردند. در این روز شاخص
با رش�د 1.1 درصدی صعودی ترین ش�اخص بود. گروه فناوری اطاعات 
نیز بهترین عملکرد را در میان گروه ها داش�ت. این در حالی اس�ت که 
شکس�ت رای گیری در مورد توافق بریگزیت و همچنین تعطیلی دولت 

امریکا تا حدودی معامات این روز را تحت الشعاع قرار داده بود.

به
شن

سه 

شاخص بورس شانگهای با 1.۴ درصد، رشدی ترین شاخص بود. در هنگ 
کنگ و ژاپن نیز ش�اخص ها رش�د بیش از یک درصدی را تجربه کردند. 
این در حالی است که س�خنگوی وزارت خزانه داری انتشار خبرهایی در 
خص�وص احتمال لغو کلی�ه تعرفه های وارداتی از چین، که روز گذش�ته 
وال اس�تریت ژورنال مطرح کرده بود را رد کرد. انتشار خبر پیشرفت در 
مذاکرات تجاری میان امریکا و چین بورس های اروپایی را نیز یکدس�ت 
س�بزپوش کرد. در معامات این روز شاخص دکس در بورس فرانکفورت 
با ۲.6 درصد صعود، رش�دی ترین شاخص بود. سایر شاخص های مطرح 
نی�ز با افزایش بیش از یک درصدی همراه ش�دند. در می�ان گروه ها نیز 

خودروسازی و منابع معدنی سرآمد بودند. اعام کاهش 7 میلیارد یورویی 
مازاد حس�اب تجاری حوزه یورو در ماه نوامبر و رس�یدن ان به مبلغ ۲0 
میلی�ارد یورو از دیگر تحوالت مه�م در این روز ب�ود. در پایان معامات 
جمعه، با افزایش امید ب�ه این که ایاالت متحده و چین اختافات تجاری 
خود را حل وفصل کنند، شاخص های بورس نیویورک  بیش از یک درصد 
جهش کردند تا به چهارمین رش�د هفتگی پیاپی خود دست پیدا کنند. 
بازارها پس از آن تقویت شدند که بلومبرگ گزارش داد چین قبول کرده 
واردات خود از امریکا را به بیش از 1 تریلیون دالر در س�ال افزایش دهد، 
تا کسری تجاری ایاالت متحده با این کشور در سال ۲0۲6 به صفر برسد. 
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پس از ش�وک کاهش صادرات و واردات چین در ماه دس�امبر، وحشت از 
کند شدن سریع تر اقتصاد جهان و کاهش سود شرکت ها، سهام آسیایی 
افت کردند که در این بین ش�اخص بورس ش�انگهای با افت 1.۴ درصدی 
نزول�ی ترین ش�اخص بود. جدیدتری�ن داده ها از چین نش�ان داد در ماه 
دس�امبر، واردات 7.6 درصد نسبت به س�ال قبل کاهش یافته، در حالی  
که تحلیل گران پیش بین�ی می کردند این میزان 5 درص�د افزایش یابد؛ 
همچنین صادرات این کش�ور، به طور غیرمنتظره ای ۴.۴ درصد س�قوط 
کرده اس�ت؛ در حالی که تحلیل گ�ران و اقتصاددانان انتظار داش�تند ۳ 
درصد رش�د کن�د.  در معامات این روز ش�اخص FTSE در بورس لندن 

ب�ا افت 0.9 درصدی نزولی ترین ش�اخص و گروه فن�اوری اطاعات نیز با 
کاهش 1.5 درصدی ریزشی ترین گروه بودند. جلسه روز سه شنبه مجلس 
انگلی�س در خصوص رای گیری در م�ورد توافق خروج از اتحادیه اروپا از 

دیگر عوامل تاثیرگذار بر بازارها در این روز به شمار می رود.
در این میان نزدک با افت 0.9 درصدی ریزش�ی ترین عملکرد را در میان 
شاخص های سه گانه داشت. گروه فناوری اطاعات و شرکت های همچون 
آمازون، اپل، نتفلیکس و آلفابت بیش�ترین تاثیر را در افت این ش�اخص 
ایفا کردند. این نخس�تین بار در س�ال ۲019  است که شاخص های بورس 

نیویورک برای دومین جلسه پیایی افت می کنند.

در معامات این روز ش�اخص KOSPI در بورس س�ئول ب�ا 0.۴5 درصد 
افزایش، رش�دی ترین ش�اخص ب�ود. در نقطه مقابل ش�اخص نیکی در 
ب�ورس توکی�و افت 0.55 درص�دی را تجربه کرد. تقوی�ت دالر در مقابل 
ارزه�ای معتبر منطقه ای از دیگر تح�والت مهم در معامات این روز بود. 
هر چند پارلمان انگلیس پس از جلسه جنجالی روز گذشته، با رای اعتماد 
مجدد به نخست وزیر این کشور راه را برای ادامه فعالیت وی همراه نمود، 
شاخص بورس لندن با کاهش 0.5 درصدی همراه شد. این در حالی است 
که بر خاف بورس لندن، سایر بورس های اروپایی روزی سراسر صعودی 
را تجربه کردند در میان آنها ش�اخص میب در بورس ایتالیا با 1.6 درصد 

پیش�تاز بود. گروه بانکداری نیز ب�ا ۲.۴ درصد بهترین عملکرد را در بین 
گروه ها داشت که صعود حدود 8 درصدی قیمت سهام دوئچه بانک آلمان 
و جه�ش 10 درص�دی ارزش بازار متروبانک انگلی�س در آن تاثیر زیادی 
داش�ت. معامات س�هام در بورس نیویرک نیز تحت تاثیر انتشار گزارش 
عملکرد گلدمن س�اچ و بنک آف امریکا با رش�د همراه شد به گونه ای که 
ش�اخص داوجونز با رش�د 0.6 درصدی مواجه ش�د. در معامات این روز 
ارزش سهام گلدمن س�اچ با جهش 9.5 درصدی بهترین عملکرد روزانه 
خود از س�ال ۲009 تا کنون را به ثبت رساند. بنک آف امریکا نیز صعودی 

7.۲ درصدی را تجربه کرد.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

24,7051/383/075/92امریکا )داوجونز(

7,0840/711/416/74امریکا )نزدک(

6,9902/361/163/31لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,1382/262/222/83اروپا  )یورواستاک 50(

1/51-20,6581/311/47آسیا )نیکی 225(

با نگرانی از انتشار آمارهای اقتصادی نه چندان مطلوب از اقتصاد چین، 
اغلب ش�اخص های سهام در منطقه شرق آسیا افت کردند. در معامات 
این روز ش�اخص هنگ سنگ با افت 0.5 درصدی، ریزشی ترین شاخص 
بود. تزریق 8۳ میلیارد دالر نقدینگی به بازار چین از سوی بانک مرکزی 
این کش�ور در جهت مقابله با کند شدن رش�د اقتصاد از دیگر تحوالت 
مه�م اقتصادی در این روز بود. این بزرگترین تزریق روزانه نقدینگی به 
بازار، در تاریخ چین به شمار می رود. علیرغم اعام آمارهای مطلوب از 
تورم از اتحادیه اروپایی و همچنین کاهش نسبی تنش های سیاسی در 
انگلیس، شاخص های سهام در قاره اروپا با کاهش همراه شدند. در این 
روز ش�اخص FTSE در بورس لندن با 0.۴ درصد، نزولی ترین ش�اخص 
بود. گروه بانکداری که روز گذش�ته با صعود قابل توجه، موجبات رش�د 

شاخص ها را فراهم کرده بود، در این روز با 1.۲ درصد افت ضعیف ترین 
عملکرد را در میان گروه ها داش�ت. رش�د ارزش پوند در مقابل س�ایر 
ارزه�ای معتبر به وی�ژه دالر از دیگر عوامل تاثیرگ�ذار در معامات این 

روز بود. 
نقل و قول وال اس�تریت ژورنال از اس�تیون منوچی�ن وزیر خزانه داری 
امریکا در خصوص احتمال حذف کلیه تعرفه های اعمال شده بر واردات 
کاال از چین باعث شد امیدواری ها در خصوص کاهش تنش های تجاری 
بیشتر شده و شاخص های سه گانه سهام در وال استریت با رشد حدود 
0.7 درصدی همراه ش�وند. در معامات این روز ش�رکت های بوئینگ و 
کاترپیار که بیشترین حساسیت را به روابط تجاری امریکا دارند با رشد 

بیش از ۲ درصدی همراه شدند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/14-0/94-0/32-1/13یورو به دالر

0/930/182/03-1/28پوند به دالر

2/41-109/760/491/13دالر به ین

0/990/091/120/06دالر به فرانک سوئیس

0/710/80-0/38-0/716دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

4/16-0/86-1,8440/93آلومینیوم

2/731/002/320/37مس

0/95-0/90-1,9470/00سرب

11,5460/003/147/38نیکل

0/462/167/11-20,690قلع

2/54-0/20-1/13-2,554روی

1/54-3,705/02/072/04شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

1,304,0000/071/403/83آلومینیوم

0/041/035/16-134,975مس

9/39-7/69-0/43-98,400سرب

3/94-0/93-201,3840/00نیکل

60/33-0/83-17/93-1,190قلع

6/04-3/29-1/07-122,875روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/633/14-0/77-1,282/11طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/542/31-0/76-1,282/50نیویورک 

4/85-1/88-1/38-15/3نقره

815/501/300/623/74پالتینیوم

1/404/449/25-1,376/50پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR73/42/473/539/52 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

52/591/001/9413/73نفت خام پایه امریکا

62/682/453/6411/41برنت

40,9502/071/216/89نفت خام توکیو

0/622/39-59/630/18نفت خام اوپک

6/70-3/482/0512/26گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 5751/951/016/73گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

77/56-7/503/20

 )USD/t( 191/181/461/719/00نفت کوره

145/281/593/724/80بنزین

56,8501/501/612/27نفت سفید

محصوالت کشاورزی

1/29-0/72-0/19-515/74گندم

0/45-380/020/200/47ذرت

914/300/801/671/52سویا

484/200/210/410/79کلزا

3/68-0/651/93-73/89پنبه

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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انتشار خبرهایی مبنی بر اینکه چین و امریکا بر سر مناقشات تجاری خود به توافقاتی دست 
یافته اند باعث ش�د روند نزولی قیمت طا که روز پنج ش�نبه آغاز ش�ده بود در روز جمعه نیز 
ادامه یابد. طی معامات این روز هر اونس با افت 0.77 درصدی همراه ش�د تا معامات خود را 
در 1۲8۲.11 دالر ب�ه پایان برد. با ثبت این قیم�ت در مجموع هفته فلز زرد افت 0.6۳ درصدی 

را تجربه کرد.

قیمت طا تحت تاثیر انتظارات برای عدم افزایش نرخ های بهره از س�وی بانک مرکزی امریکا 
و به تبع آن کاهش ارزش دالر، در معامات نخستین روز هفته با رشد 0.11 درصدی مواجه شد 

و به 1۲91.7۲ دالر افزایش یافت.

Mondayدوشنبه

خوش�بینی ها به همراهی مجلس انگلیس با نخس�ت وزیر این کش�ور در خص�وص توافق با 
اتحادیه اروپا، اندکی ریس�ک ه�ای بین المللی را کمتر کرد و موجب�ات کاهش 0.17 درصدی 
قیم�ت جهانی طا در بازارهای را فراهم نمود تا ه�ر اونس در پایان معامات این روز 1۲89.51 

دالر قیمت گذاری شود.

Tuesdayسه شنبه

با وجود تقویت دالر در مقابل سایر ارزها و کاهش نسبی تنش ها در انگلیس، قیمت جهانی 
طا به دلیل تداوم اختاف نظر ها میان کنگره و ترامپ و تعطیلی بخش هایی از دولت با رشد 

0.۳۲ درصدی مواجه شده و هر اونس 1۲9۳.67 دالر فروش رفت.

Wednesdayچهارشنبه

رش�د بازارهای س�هام و تقویت ارزش دالر در مقابل ارزهای معتبر موجب ش�د قیمت طا در 
بازارهای جهانی در معامات روز پنج ش�نبه با کاهش 0.1۳ درصدی همراه ش�ده و به 1۲9۲.05 

دالر بازگردد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اعام کاهش در میزان 
صادرات و واردات 

چین

کاهش بیش از انتظار 
ذخایر نفتی امریکا

اعام جزئیات برنامه 
کاهش تولید از 

سوی اوپک 

اعام برگزاری اجاس 
اوپک در ماه مارس برای 

نظارت بر پیاده سازی 
توافق

نزدیک شدن تولید 
نفت خام امریکا به رقم 

بی سابقه 1۲ میلیون 
بشکه در روز 

رویداد
تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان هند در 1۲ ماهه منتهی به دسامبر - درصد

تراز تجاری اتحادیه در ماه نوامبر – میلیارد دالر
تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان انگلیس در 1۲ ماهه منتهی به دسامبر - درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در هفته گذشته ¬¬¬¬- میلیون بشکه
تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان اتحادیه اروپا در 1۲ ماهه منتهی به دسامبر - درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

واقعی
۲/19
19/0
۲/1

-۲/68
1/6

پیش بینی
۲/۲0
1۳/7
۲/1

-1/۳۲
1/6

قبلی
۲/۲۳
1۴/0
۲/۳

-1/68
1/9

تقویم اقتصادی )24 تا 30 دی ماه 97 - 14 تا 20 ژانویه 2019(


