
صن��دوق بی��ن المللی پ��ول پیش بینی خ��ود از رش��د اقتص��اد جه��ان در س��ال 2019 را از 3/7 ب��ه 3/5 درصد و 
در س��ال 2020 از 3/7 ب��ه 3/6 درص��د کاه��ش داد. ای��ن موضوع موجب ش��د نگرانی س��رمایه گذاران افزایش 
یاب��د به گونه ای که ش��اخص های س��هام در روزهای نخس��تین هفت��ه با کاهش همراه ش��دند. با ای��ن وجود اعالم 
عملک��رد بهت��ر از انتظ��ار از س��وی بس��یاری از ش��رکت ها و تواف��ق کنگ��ره امری��کا و ترامپ درخص��وص پایان 
تعطیل��ی بخش های��ی از دولت فدرال باعث ش��د تا ای��ن کاهش ها در روزه��ای پایانی هفته اندکی جبران ش��وند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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پ�س از آن که صن�دوق بین المللی پول پیش بینی خود از رش�د اقتصاد 
جهان در س�ال 2019 را از 3/7 درصد به 3/5 درصد و در س�ال 2020 از 
3/7 درصد به 3/6 درصد کاهش داد، شاخص های سهام در منطقه شرق 
آسیا با کاهش همراه ش�دند. در این روز شاخص بورس شانگهای با 1/2 
درصد ریزش�ی ترین شاخص بود. در این میان ارزش ین، که یک دارایی 

برای حفظ ارزش به شمار می رود، در مقابل دالر تقویت شد.
بازاره�ای اروپای�ی نیز متأثر از اص�اح پیش بینی صن�دوق بین المللی 
پول، یک دس�ت قرمزپوش ش�دند. در این بین ش�اخص میب در بورس 
ایتالیا ب�ا افت بیش از یک درصدی، نزولی ترین ش�اخص بود. در همین 

ح�ال، جدیدتری�ن برنامه برگزی�ت، بدون این ک�ه توجه خاص�ی را به 
خ�ود جلب کند، به پارلمان انگلیس ارائه و از دس�تور کار خارج ش�د و 
همی�ن امر موجبات تضعی�ف پوند را فراهم کرد. در وال اس�تریت خبر 
فایننشیال تایمز مبنی بر لغو دیدار تجاری مقامات چین و امریکا از سوی 
واش�نگتن در کنار خبرهای منتشرش�ده درخصوص تغییر تخمین های 
صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهان، باعث ش�د شاخص ها با ریزش 
همراه شوند. در این میان شاخص نزدک با 1/9 درصد نزولی ترین شاخص 
بود. دو ش�رکت بوئینگ و کاترپیار نیز که بیش�ترین حساس�یت را به 

روابط تجاری امریکا دارند هر یک با کاهش 1/4 درصدی همراه شدند.
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در معام�ات ای�ن روز ش�اخص هنگ س�نگ در ب�ورس هنگ کنگ با 
رش�د 1/7 درصدی رش�دی ترین ش�اخص بود. این رش�د پ�س از آن 
صورت گرف�ت که قانون گذاران چینی بس�ته های جدیدی برای کمک 
ب�ه نقدینگی بانک های این کش�ور معرفی کردند. اغلب ش�اخص های 
س�هام در قاره اروپا نیز معامات واپس�ین روز کاری را با رشد به پایان 
بردن�د ک�ه در این میان ش�اخص دک�س در بورس فرانکف�ورت با 1/4 
درصد س�رآمد س�ایر ش�اخص ها بود. گروه فناوری اطاعات نیز متأثر 
از صعود ش�اخص این گروه در بورس نیویورک و بورس های آس�یایی، 
بهترین عملکرد را در بین گروه ها داش�ت. حمایت نخس�ت وزیر ژاپن 
از مدیرعامل ش�رکت نیس�ان در مقابل اتهامات وارد ش�ده باعث شد 

قیمت س�هام ش�رکت رنوی فرانسه با رش�د بیش از 5 درصدی همراه 
ش�ود. ابراز نگرانی ماریو دراگی رییس بانک مرک�زی اروپا نیز کاهش 
ارزش یورو در مقابل دالر به پایین ترین س�طح در ش�ش ماهه اخیر را 
پی داش�ت. با انتشار اخباری از توفق میان ترامپ و کنگره برای پایان 
دادن به طوالنی ترین تعطیلی دولت امریکا در طول تاریخ، شاخص های 
س�هام در بورس نیویورک به روند رش�دی روز قبل خ�ود ادامه دادند. 
در معامات این روز ش�اخص نزدک با 1/3 درصد، رشدی ترین شاخص 
بود. گروه فناوری اطاعات نیز همچون روز گذش�ته بیشترین تأثیر را 
در صعود این ش�اخص داشت که رش�د 3/3 درصدی ارزش سهام اپل 

بارزترین اتفاق در این گروه بود.
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بازارهای آسیایی معامات هفتگی را با آرامش آغاز کردند. در معامات این 
روز اغلب ش�اخص ها با افزایش نسبی همراه شدند که در این بین شاخص 
بورس ش�انگهای با رش�د 0/5 درصدی صعودی ترین ش�اخص بود. با این 
وجود نگرانی س�رمایه گذاران از تحوالت سیاسی و اقتصادی جهان باعث 
ش�د رشد سایر شاخص ها چندان قابل توجه نباش�د. همچنین در این روز 
چین تأیید کرد که رش�د اقتصادی این کشور در سال 2018، کمترین رشد 
اقتصادی چین در 28 سال اخیر بوده است. ارائه آمارهای ضعیف از عملکرد 
قدرت های اقتصادی جهان، سرمایه گذاران اروپایی را نگران کرد به گونه ای 

که شاخص های سهام در این قاره با کاهش همراه شدند. در معامات این روز 
شاخص دکس در بورس فرانکفورت با 0/6 درصد، رشدی ترین شاخص بود. 
گروه ارتباطات نیز بهترین عملکرد را در بین گروه ها داش�ت. با این وجود 
رشد نزدیک به 10 درصدی قیمت سهام شرکت هنکل آلمان به دلیل اعام 
خبر س�رمایه گذاری های جدبد این شرکت، توجه بسیاری را به خود جلب 
کرد. بسیاری از سرمایه گذاران نیز در انتظار سخنان نخست وزیر انگلیس 

در مورد پلن B در خصوص توافق برگیزیت بودند.
معامات سهام در وال استریت به دلیل تعطیات متوقف بود.

در حالی که وضعیت نامعین مذاکرات تجاری امریکا و چین، به حال وهوای 
بازارهای جهان غالب شده، در معامات سهام در بورس های منطقه شرق 
آس�یا ش�اخص ها با نوس�ان چندانی همراه نش�دند. در این روز شاخص 
KPSPI در بورس کره جنوبی با رشد 0/5 درصدی صعودی ترین شاخص 
ب�ود. تصمیم بانک مرکزی ژاپن در خصوص عدم تغیی�ر در نرخ بهره این 

کشور از دیگر تحوالت مهم اقتصادی در این روز بود.
در جلس�ه معاماتی بورس های اروپایی، ش�اخص های س�هام در ساعات 
اولی�ه تحت تأثیر تنش های تج�اری رخ داده میان چین و امریکا باکاهش 
چش�مگیر همراه ش�دند اما اخبار رسیده از وال اس�تریت باعث شد در 
س�اعات پایانی برخی از این ریزش ها جبران ش�وند. ب�ا این وجود اغلب 
ش�اخص ها در اعدادی کمتر از روز قبل بس�ته شدند. در این بین شاخص 

FTSE در بورس لندن با افت 0/6 درصدی، ضعیف ترین عملکرد را به نام 
خود ثبت کرد که س�قوط 39 درصد ارزش س�هام متروبانک در آن تأثیر 
زیادی داشت. این سقوط پس از آن رخ داد که عملکرد اعام شده از سوی 

این بانک برای سه ماهه چهارم سال 2018 بسیار کمتر از انتظارات بود.
در بورس نیویورک ش�اخص ها پ�س از دو روز کاهش متوالی س�بزپوش 
شدند که در این میان شاخص داوجونز با رشد 0/7 درصد بهترین عملکرد 
را داش�ت. جهش 8/5 درصدی قیمت س�هام IBM و رش�د حدود 4/5 
درصدی ارزش سهام شرکت ها پراکتراندگمبل و یونایتدهلث تأثیر زیادی 
در رش�د این ش�اخص داش�ت. افزایش قمیت س�هام مزبور پس از اعام 
گزارش فراتر از انتظار از عملکرد آن ها در س�ه ماهه چهارم س�ال 2018 

اتفاق افتاد.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

24,7170/670/048/04امریکا )داوجونز(

7,1651/290/119/31امریکا )نزدک(

2/523/16-0/32-6,793لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,1550/940/647/40اروپا  )یورواستاک 50(

20,7861/060/587/55آسیا )نیکی 225(

به دنبال رش�د نسبی شاخص های سهام در بورس نیویورک، شاخص های 
سهام در منطقه شرق آسیا نیز رشد کردند. اما نگرانی ها درخصوص رشد 
اقتصاد جهان باعث شد این رشد چندان قابل توجه نباشد. در معامات این 
روز شاخص KOSPI در بورس سئول با رشد 0/8 درصدی، صعودی ترین 
ش�اخص بود که افزایش بیش از 5 درصدی قیمت سهام شرکت هاینکس 
در آن تأثیر زیادی داشت. نکته جالب توجه آن که این صعود قیمتی پس 
از آن اتفاق افتاد که س�ود اعام ش�ده در گزارش عملکرد این شرکت در 
سه ماهه چهارم س�ال 2018 از میزان انتظارات سرمایه گذاران کمتر بود. 
در حالی که سرمایه گذاران منتظر اعام مواضع ماریو دراگی رییس بانک 
مرکزی اروپا در خصوص چشم انداز رشد اقتصادی اتحادیه اروپا هستند، 
اغلب ش�اخص های سهام در قاره سبز با رش�د همراه شدند. در معامات 

این روز شاخص میب در بورس ایتالیا با رشد 0/85 درصدی پیشتاز سایر 
شاخص ها بود. گروه فناوری اطاعات نیز تحت تأثیر افزایش قیمت سهام 
ش�رکت های این گروه، سرآمد گروه ها بود. این در حالی است که شاخص 
بورس لندن برخاف س�ایر ش�اخص های اروپایی در اعدادی کمتر از روز 
قبل بس�ته ش�د. اعام عملکرد بهتر از انتظار از برخی شرکت ها به ویژه 
گروه فناوری اطاعات باعث شد تا بخش عمده ای از سهام مورد معامله 
در وال استریت با رشد همراه شوند که افزایش بیش از 5 درصدی قیمت 
سهام اینتل نمونه ای از آن بود. با این وجود اظهارات وزیر تجارت امریکا 
در این خصوص که واش�نگتن همچنان ماحظاتی در روابط خود با چین 
دارد باعث شد شاخص ها تحت فشار قرار گیرند. به گونه ای که در پایان 

معامات شاخص داوجونز در اعدادی کمتر از روز قبل بسته شد.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/140/840/350/44یورو به دالر

1/321/002/504/46پوند به دالر

1/62-0/20-0/08-109/55دالر به ین

0/24-0/23-0/31-0/99دالر به فرانک سوئیس

0/7181/220/191/64دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/53-1,8731/672/06آلومینیوم

0/161/03-2/732/36مس

2,0730/006/464/51سرب

11,7070/001/408/39نیکل

1/195/49-1/09-21,120قلع

0/464/894/12-2,649روی

2/41-3,762/00/591/54شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/202/75-0/04-1,301,350آلومینیوم

145,6750/077/9312/30مس

20/80-13/41-1/65-85,200سرب

2/92-203,0880/390/85نیکل

68/03-10/55-1/02-975قلع

11/56-4/39-0/53-117,475روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,305/251/881/803/01طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,360/705/826/096/89نیویورک 

15/712/582/554/52نقره

813/501/562/012/38پالتینیوم

1/168/43-1,360/503/07پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR73/25-0/10-0/207/25 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

0/3216/03-53/630/94نفت خام پایه امریکا

1/8812/94-61/520/70برنت

41,3302/130/800/93نفت خام توکیو

1/1214/40-0/50-60/22نفت خام اوپک

9/89-8/33-3/192/90گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 0/8712/93-5700/40گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

77/52--0/107/60

 )USD/t( 1/269/13-189/190/33نفت کوره

4/434/37-138/850/06بنزین

57,9101/721/8618/94نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0/100/401/93-519/81گندم

0/291/98-380/620/86ذرت

921/480/820/525/92سویا

488/500/310/893/10کلزا

74/131/350/320/86پنبه

  تن
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 
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صحبت ه�ا درخصوص احتمال توافق کنگره ب�ا ترامپ درخصوص پایان تعطیلی بخش هایی از 
دولت امریکا باعث شده ارزش دالر در مقابل ارزهای معتبر کاهش یافته و قیمت طا در بازاهای 
جهان�ی جهش نماید. در این روز هر اونس با افزایش قیم�ت 1/88 درصدی به 1.305/25 دالر 
صعود کرد که این س�طح قیمتی در حدود یک سال اخیر بی سابقه است. در مجموعه هفته نیز 

فلز زرد افزایش قیمتی 1/8 درصدی را به ثبت رساند.

در حالی ک�ه افزای�ش ارزش دالر موجب گرانتر ش�دن قیم�ت طا برای خریدارانی ش�ده که 
از ارزه�ای غیردالری اس�تفاده می کنند قیمت ه�ر اونس طا 0/13 درص�د کاهش یافت تا به 

1.280/47 دالر بازگردد.

Mondayدوشنبه

گ�زارش صندوق بین المللی پول در خصوص کاهش نرخ پیش بینی ش�ده برای رش�د اقتصاد 
جهانی در سال جاری و آینده، تقاضا برای خرید طا به عنوان یک دارایی امن را افزایش داد به 
گونه ای که در معامات این روز هر اونس با رشد 0/37 درصدی، در 1.285/22 دالر معامله شد.

Tuesdayسه شنبه

گزارش های فراتر از انتظار از برخی شرکت های بزرگ در بورس نیویورک و سایر بورس های 
معتبر باعث ش�د قدرت ریسک پذیری سرمایه گذاران اندکی افزایش یافته و تقاضا برای طا 
کاه�ش یاب�د. این موضوع باعث ش�د فلز زرد با کاه�ش قیمت 0/19 درصدی همراه ش�ود و 

معامات خود در روز چهارشنبه را در 1.282/72 دالر به پایان برد.

Wednesdayچهارشنبه

س�خنان وزیر تج�ارت امریکا در خصوص این که این کش�ور همچن�ان ماحظاتی درخصوص 
تجارت با چین داد، باعث شده نگرانی ها درخصوص اختافات میان دو کشور افزایش یابد. این 
موضوع به تقویت ارزش دالر و متعاقب آن کاهش قیمت طا انجامید به گونه ای که اونس جهانی 

با افتی 0/12 درصدی به قیمت 1.281/21 دالر تنزل کرد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

خوش بینی 
سرمایه گذاران به 
بهبود روابط میان 

امریکا و چین 

اعام احتمال افزایش 
تولید نفت شیل امریکا 

در ماه فوریه

تنش های سیاسی 
در ونزوئا و احتمال 
تحریم فروش نفت 
این کشور از سوی 

امریکا

کاهش نرخ پیش بینی شده 
برای رشد اقتصادی جهان در 

سال های 2019 و 2020 از سوی 
صندوق بین المللی پول 

 افزایش بیش از انتظار 
ذخایر نفتی امریکا

رویداد
تغییرات در تولید ناخالص داخلی کره جنوبی در سه ماهه سوم 2108 – درصد

نرخ بیکاری انگلیس در ماه نوامبر – درصد
تراز تجاری ژاپن در ماه دسامبر – میلیارد دالر

تغییرات شاخص قیمت مسکن امریکا در ماه نوامبر- درصد
تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در هفته گذشته - میلیون بشکه

نرخ بیکاری روسیه در ماه دسامبر– درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
1/00
4/0
-55
0/4

7/97
4/8

پیش بینی
0/6
4/1
-30
0/2

-0/04
4/8

قبلی
0/6
4/1

-738
0/4

-2/68
4/8

تقویم اقتصادی )1 تا 7 بهمن ماه 97 - 21 تا 27 ژانویه 2019(


