
بیم و امیدها در خصوص آینده رشد اقتصاد جهان در نخستین هفته از سال 2019 میالدی نیز ادامه داشت. در حالی که 
گزارش هشدارآمیز مدیر اپل موجبات وحشت سرمایه گذاران را فراهم کرده بود، انتشار خبر از سرگیری مذاکرات 
تجاری میان پکن و واشنگتن و همچنین اعالم آمادگی رئیس فدرال رزرو در تجدیدنظر در روند رشد نرخ بهره امریکا، 
امیدها را زنده نگه داشت. ماحصل این تحوالت نوسان شدید در شاخص بورس های معتبر و رشد قیمت جهانی نفت بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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میالدی متوقف بود.معامالت س�هام در بورس های مطرح جهانی به دلیل تعطیالت سال نوی 

به
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 معام�الت آخرین روز هفته در بورس های منطقه ش�رق آس�یا با صعود 
برخی شاخص ها و نزول برخی دیگر همراه بود. از یک سو شاخص نیکی 
در بورس توکیو پس از دو روز تعطیلی به دلیل وحشت سرمایه گذاران از 
آینده اقتصاد جهان و ریزش ش�اخص های وال استریت در روز گذشته، 
با س�قوط 2/3 درصدی همراه ش�د. در س�وی دیگر بورس های سئول، 
ش�انگهای و هنگ کنگ با رش�د قابل توجه همراه شدند. این صعود پس 
از آن رخ داد ک�ه وزارت تجارت چین اع�الم کرد مذاکرات میان پکن و 
واشنگتن در روزهای هفتم و هشتم ژانویه در سطح معاونان وزیر از سر 
گرفته خواهد شد.توافق امریکا و چین در خصوص از سرگیری مذاکرات 
موجبات جهش بورس های اروپایی را نیز فراهم کرد. در این روز شاخص 
بورس های انگلیس و ایتالیا با رش�د 3/4 درصدی پیشتاز سایر بورس ها 

بودند. در آلمان، ایتالیا و فرانسه نیز شاخص ها رشد بیش از دو درصدی 
را تجربه کردند. دو گروه منابع معدنی و خودروس�ازی نیز که بیشترین 
حساس�یت را ب�ه تنش های تج�اری دارند بهترین عملک�رد را در میان 
گروه ها به ثبت رساندند.پس از انتشار گزارش مشاغل و اظهارات رییس 
بان�ک مرکزی امریکا در مورد انعطاف پذیر ب�ودن بانک مرکزی در مورد 
افزایش نرخ بهره، ش�اخص های سهام در وال استریت نیز جهش کردند 
تا ری�زش روز قبل را جبران کنند. در معامالت این روز ش�اخص نزدک 
با رش�د 4/3 درصدی مواجه شد. ش�اخص های داوجونز و S&P500 نیز 
با رش�د بیش از سه درصدی همراه شدند. گزارش اشتغال امریکا، نشان 
داد اقتصاد امریکا در ماه دس�امبر 3۱2 هزار شغل ایجاد کرده که بسیار 

فراتر از ۱۷۷ هزار شغلی بود که طبق پیش بینی ها قرار بود اضافه شود.
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در حالی که اغلب بازارهای س�هام در منطقه ش�رق آس�یا تعطیل بودند 
شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ آخرین روز سال را با رشد ۱/35 
درص�دی به پایان برد. این در حالی اس�ت که اع�الم کاهش 0/6 درصدی 
شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی چین در ماه دسامبر و رسیدن 
آن ب�ه رقم 49/4 واحدی تا حدودی معام�الت این روز را تحت تأثیر قرار 
داده بود. با این وجود، در بورس س�یدنی ش�اخص ASX200 با افت 0/۱4 
درصدی همراه شد که در آن گروه منابع معدنی با افت 0/04 درصدی تأثیر 

بسیار زیادی داشت.
پ�س از آن ک�ه ترامپ اعالم کرد گفتگوی بس�یار خوبی با رئیس جمهور 
چین داشته، امیدواری ها نسبت به کاهش تنش های تجاری بین دو کشور 
افزایش یافت و ش�اخص اغل�ب بورس ها در قاره اروپا صع�ود کردند. در 

معامالت این روز ش�اخص کک در بورس پاریس با ۱/۱ درصد رشدی ترین 
ش�اخص بود. با این وجود شاخص بورس لندن با 0/2 درصد کاهش همراه 
شد تا در سال 20۱8 ریزشی ترین عملکرد ساالنه خود از بحران اقتصادی 
2008 به ثبت رس�اند. این در حالی است که معامالت سهام در بورس های 

آلمان و ایتالیا متوقف بود.
بورس نیویورک هم واپسین روز سال را با امید کاهش تنش های تجاری در 
سطح جهان به پایان برد. در معامالت این روز شاخص داجونز با ۱/۱ درصد 
س�رآمد س�ایر ش�اخص ها بود. با ثبت معامالت این روز، در مجموع سال 
داوجون�ز 5/6 درصد، S&P500 معادل 6/2 درصد و ش�اخص نزدک 3/9 
درصد افت کرده اند که این ریزش بدترین عملکرد س�االنه این شاخص ها 

در یک دهه گذشته است.

با انتش�ار آمارهایی در خصوص کاهش فعالی�ت کارخانجات چین در ماه 
دس�امبر، ب�رای اولین بار در ۱9 ماه اخیر، بورس های منطقه ش�رق آس�یا 
س�ال 20۱9 را با افت ش�اخص ها آغاز کردند. در معامالت این روز شاخص 
هنگ س�نگ در بورس هنگ کنگ ب�ا 2/8 درصد کاهش، ریزش�ی ترین 
ش�اخص بود. در ش�انگ های، سیدنی و سئول نیز ش�اخص ها افت بیش 
از ی�ک درص�دی را تجرب�ه کردند. این در حالی اس�ت ک�ه معامالت در 
بورس توکی�و همچنان متوقف بود. اعالم کاهش ش�اخص مدیران خرید 
ش�رکت های خدماتی چین به زیر 50 واحد برای نخستین بار در دو سال 

اخیر از دیگر اخبار تأثیرگذار در معامالت این روز بود.
در معام�الت این روز ش�اخص دکس در بورس فرانکفورت با رش�د 0/2 
درصدی بیش�ترین رشد را داش�ت. این در حالی است که ناآرامی  ها در 

فرانس�ه موجب ش�د ش�اخص کک در بورس این کش�ور برخالف سایر 
ش�اخص ها افت 0/9 درصدی را تجربه کند. همچنین نگرانی های تجاری 
س�رمایه گذاران موجب ش�د س�هام گروه منابع معدنی تحت فشار قرار 
گرفته و با افت حدود 4 درصدی ضعیف ترین عملکرد را در میان گروه ها 

به ثبت رساند.
در معامالت این روز اگرچه شاخص ها معامالت را با نزول آغاز کرده بودند 
اما رشد سهام برخی شرکت های گروه فناوری اطالعات و بانک ها موجب 
ش�د تا در س�اعت پایانی این کاهش ها تا حدود زیادی جبران ش�ود. به 
گونه ای که در پایان معامالت تنها شاخص دواجونز در اعدادی کمتر از روز 
قبل بسته شد. این در حالی است که تعطیلی بخش هایی از دولت به دلیل 
اختالف میان دولت و کنگره به شدت معامالت را تحت تأثیر قرار داده بود.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

6/09-23,4273/281/58امریکا )داوجونز(

6/04-6,7294/062/11امریکا )نزدک(

1/28-6,8332/181/48لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3/18-3,0503/262/12اروپا  )یورواستاک 50(

10/75-2/26-2/26-19,562آسیا )نیکی 225(

بیانی�ه غافل گیرکنن�ده اپ�ل، فش�ار زیادی ب�ه ش�اخص های تایوان و 
کره جنوبی که سهام تکنولوژی، وزن سنگینی در آن ها دارند، وارد کرد 
به گونه ای که ش�اخص ب�ورس کره جنوبی ۱/3 درصد و ش�اخص بورس 
تایوان ۱/4 درصد سقوط کردند. با این وجود شاخص بورس سیدنی متأثر 
از رش�د قیمت جهانی نفت با رشد ۱/2 درصدی همراه شد. این در حالی 
اس�ت که معامالت در بورس توکی�و به دلیل تعطیالت متوقف بود. بیانیه 
اپل و وحش�ت سرمایه گذاران از چش�م انداز اقتصاد جهان شاخص های 
سهام در قاره اروپا را نیز قرمز پوش کرد که این میان شاخص بورس های 
آلمان و فرانس�ه با افت حدود ۱/6 درصدی عملکرد ضعیف تری نس�بت 
به س�ایر ش�اخص ها داش�تند. گروه فناوری اطالعات نیز با افت بیش از 
4 درصدی ریزش�ی ترین گروه بود. در معامالت س�هام شرکت های این 
گروه تأمین کنندگان قطعات اپل با کاهش ارزش س�نگین همراه ش�دند 
که س�قوط 23 درصدی قیمت س�هام شرکت اتریش�ی AMS و ریزش 

۱2 درصدی ارزش بازار ش�رکت سوئیسی میکروالکترونیک نمونه هایی 
از آن بود.

نامه هش�دارآمیز مدیرعامل اپل به س�هامداران این شرکت در خصوص 
کاهش ش�دید فروش در چین به دلیل تنش های تجاری میان دو کش�ور 
و به تبع آن کاهش درآمد این ش�رکت، س�قوط بیش از ۱0 درصد قیمت 
سهام اپل را در پی داشت. این ریزش که از سال 20۱3 تاکنون بی سابقه 
اس�ت باعث شد رتبه شرکت از بزرگترین شرکت امریکا به رتبه چهارم 
تن�زل کند. این تح�والت بر معامالت گروه و کل بازار تأثیر گذاش�ت به 
گونه ای که ش�اخص های س�ه گانه افت بین 2/5 تا 3 درصدی را به ثبت 
رس�اندند. ش�اخص بی ثباتی بورس امریکا نیز به 25/4 واحد رسید که 
باعث شد برخی س�رمایه گذاران سرمایه خود را راهی بازار اوراق خزانه 
کنن�د. ای�ن اولین بار پس از س�ال 200۷ اس�ت که ش�رکت اپل چنین 

هشداری منتشر کرده است.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/370/43-1/130/01یورو به دالر

0/19-1/270/600/01پوند به دالر

4/24-1/69-108/390/69دالر به ین

1/26-0/160/07-0/98دالر به فرانک سوئیس

2/06-0/711/611/01دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

6/21-2/190/00-1,845آلومینیوم

4/28-1/10-2/643/07مس

3/43-5/49-1,9210/00سرب

2/57-10,7960/001/15نیکل

0/390/000/65-19,601قلع

3/63-2,4540/850/00روی

0/593/84-3,863/00/76شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/020/5021/78-1,272,925آلومینیوم

132,4000/171/593/28مس

0/092/41-107,3750/00سرب

2/45-1/42-0/15-206,100نیکل

28/07-0/46-2,1650/00قلع

1/0916/53-129,0000/00روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/203/19-1/25-1,278/11طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/700/223/48-1,285/80نیویورک 

0/452/158/04-15/67نقره

822/503/034/192/76پالتینیوم

1,300/742/953/774/60پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR70/251/110/808/61 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

9/71-48/082/105/88نفت خام پایه امریکا

7/31-57/061/986/06برنت

12/56-37,1200/00931/11نفت خام توکیو

25/79-52/951/502/72نفت خام اوپک

32/06-8/18-3/033/06گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 8/28-5293/227/03گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

67/49--3/10-11/50

 )USD/t( 7/10-176/601/386/09نفت کوره

6/62-0/131/63-134/78بنزین

7/11-53,6700/002/19نفت سفید

محصوالت کشاورزی

516/500/440/980/39گندم

382/180/791/922/12ذرت

0/32-910/541/033/15سویا

1/30-0/770/97-478/40کلزا

9/47-72/522/390/46پنبه

  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 

53/8

53/8

55/95

57/06

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

54/91

در حالی که انتش�ار آمارهای قوی از اش�تغال در امریکا بخش�ی از نگرانی ها در مورد وضعیت 
اقتصاد این کش�ور را کاهش داده اس�ت، قیمت طال ۱/25 درصد، کاهش یافت تا در ۱.2۷8.۱۱ 
دالر بس�ته شود. علی رغم آن که طال در اغلب روزهای هفته صعودی بود با این ریزش، کاهش 

هفتگی 0/2 درصدی را تجربه کرد.

رش�د 0/۱4 درص�دی بهای طال و ثب�ت قیم�ت ۱.282.49 دالری به دلیل ت�داوم نگرانی ها در 
خصوص کاهش رش�د اقتصادی جهان در س�ال 20۱9، ماحصل معامالت فل�ز زرد در بازارهای 

جهانی در آخرین روز از سال 20۱8 بود.

Mondayدوشنبه

تعطیالت در اغلب کشورهای جهان به دلیل آغاز سال نوی میالدی باعث شد قیمت طال در این 
روز با رش�د نه چندان محس�وس 0/0۱ درصد همراه ش�ود تا در نخستین روز سال به ۱.282.6 

دالر برسد.

Tuesdayسه شنبه

قیمت طال روز چهارش�نبه نی�ز تحت تأثیر تقاضا برای س�رمایه گذاری مطمئ�ن در پی افت 
بازارهای س�هام و نگرانی ها نس�بت به کندی اقتصاد جهانی، 0/۱6 درصد افزایش یافت تا هر 

اونس فلز زرد در ۱.284.59 دالر معامله شود.

Wednesdayچهارشنبه

ریزش س�نگین بازارهای س�هام در س�طح بین المللی تقاضا برای خرید طال را تقویت کرد، به 
گونه ای که هر اونس با رش�د 0/۷5 درصدی و ثبت قیمت ۱.294.28 دالری به باالترین حد در 

6 ماه و نیم گذشته رسید.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

ابراز رضایت ترامپ از 
مذاکرات با چین

رشد شاخص های سهام 
در امریکا

قرار جدید برای 
مذاکرات تجاری 
امریکا و چین 

تعطیلی بازرهای جهانی

اعالم کاهش 
تولید نفت 

اوپک 

رویداد
تراز تجاری کره جنوبی در ماه دسامبر – میلیارد دالر

شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی چین در ماه دسامبر – واحد
شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی انگلیس در ماه دسامبر – واحد

شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی امریکا در ماه دسامبر – واحد
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر - میلیون بشکه

زمان
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

جمعه

واقعی
4/56
49/۷
54/2
54/۱
0/0۱

پیش بینی
4/56
50/3
52/6
5۷/۷
-3/09

قبلی
4/56
50/2
53/6
59/3
-0/05

تقویم اقتصادی )10 تا 16 دی ماه 97 - 30 دسامبر 2018 تا 6 ژانویه 2019(


