
در حالی که تنش های تجاری میان چین و امریکا همچنان بازارها را تحت تأثیر خود قرار داده، عواملی همچون 
اعالم عملکرد مطلوب از سوی برخی شرکت ها، احتمال تجدیدنظر فدرال  رزرو در روند رشد نرخ بهره و اعالم 
آمار اشتغال در امریکا باعث شد این فشارها کاهش یافته و بازارها اندکی خودرا بازیابند. در بازار جهانی نفت نیز 
تحریم های اعمال شده از سوی دولت امریکا بر ضد ونزوئال، روند صعودی قیمت ها در هفته این هفته را در پی داشت.

جهان در هفته ای که گذشت...
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ش�اخص ASX200 در بورس س�یدنی ب�ا افت 0/5 درص�د، نزولی ترین 
ش�اخص بود که در آن گروه بانکداری بیش�ترین تأثیر را داشت. با این 
وجود این شاخص ها در ساعات پایانی معامالت وارد روند صعودی شدند 
به گونه ای برخی از آن ها در اعدادی کمتر از روز قبل بسته شدند. کاهش 
ارزش دالر ب�ه نزدیک به پایین ترین س�طح 2 هفته ای از دیگر تحوالت 

مهم در این روز بود.
در جریان معامالت این روز ش�اخص FTSE در بورس لندن با رشد 1/3 
درصدی بهترین عملکرد را داش�ت. گروه ه�ای تأمین آب و برق و لوازم 
خانگی نیز با رش�د بیش از یک درصدی س�رآمد گروه ها بودند. انتشار 

آمار مربوط به کاهش نرخ بیکاری اس�پانیا به پایین ترین س�طح در یک 
دهه اخیر از دیگر تحوالت تأثیرگذار در بازارهای این روز بود.

 3M در حالی ک�ه اع�الم بهتر از انتظ�ار عملکرد ش�رکت هایی از جمله
موجبات رشد شاخص داوجونز را فراهم ساخت، سایر شاخص های معتبر 
در ب�ازار بورس نیوریورک با کاهش همراه ش�دند. در این روز ش�اخص 
نزدک با افت 0/8 درصدی، ضعیف ترین عملکرد را در میان شاخص های 
س�ه گانه داشت. این در حالی است که بسیاری از سرمایه گذاران بر روی 
جلس�ه روز آینده فدرال رزرو و جلس�ه روزهای آین�ده چین و امریکا 

متمرکز شده اند.
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در معامالت این روز شاخص بورس شانگهای با 1/3 درصد صعودی ترین 
ش�اخص بود. در س�وی مقابل نیز بورس ه�ای هنگ کنگ، اس�ترالیا و 
کره جنوبی کاهش یافتند. براساس آمارهای اعالم شده شاخص مدیران 
خرید چین در ماه ژانویه 48/3 واحد بوده این در حالی است که این رقم 
برای ماه دس�امبر 49/7 واحد بوده اس�ت. بورس های اروپایی معامالت 
آخری�ن روز از هفته را با صعود به پایان بردند که در این میان ش�اخص 
FTSE در بورس لندن با رشد 0/7 درصدی رشدی ترین شاخص بود. در 
می�ان گروه ها نیز گروه لوازم خانگی بهترین عملکرد را به نام خود ثبت 
کرد. این در حالی اس�ت که گروه بانکداری ریزشی ترین گروه بود که در 

آن گزارش نامطلوب عملکرد ساالنه دوئچه بانک تأثیر زیادی داشت.

در وال اس�تریت گ�زارش امیدوارکنن�ده از آم�ار اش�تغال امری�کا، 
باع�ث ش�د تقاضا ب�رای اغلب س�هام افزای�ش یاید ب�ه گونه ای که 
دو ش�اخص داوجونز و S&P500 رش�د کردند. با ای�ن وجود نزدک 
تحت تأثی�ر گزارش نه چن�دان مطلوب از عملکرد آمازون و س�قوط 
3/5 درصدی قیمت س�هام این شرکت، در اعدادی کمتر از روز قبل 
ب�ه معامالت خود پای�ان داد. وزارت کار امریکا گ�زارش داد در ماه 
ژانویه به مش�اغل غیرکشاورزی 304 هزار شغل اضافه شده، که این 
بزرگ تری�ن جهش ماهانه در تعداد مش�اغل از فوریه 2018 تاکنون 
اس�ت. اقتصاددانان پیش بین�ی می کردند که ب�ازار کار امریکا 1۶5 

هزار شغل اضافی ایجاد کند.
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با وجود اعالم بازگش�ایی بخش های�ی از دولت امریکا، که چندین هفته 
انرژی بازارها را گرفته بود، باعث ش�د افت این شاخص ها محدود باشد. 
در معامالت این روز شاخص نیکی در بورس توکیو با ریزش 0/۶ درصدی 
نزولی ترین ش�اخص بود که ریزش 1/2 درصدی قیمت سافت بانک تأثیر 
زیادی در آن داش�ت. این در حالی اس�ت که معامالت در بورس سیدنی 

به دلیل تعطیالت به مناسبت روز ملی استرالیا متوقف بود.
در اروپا اگرچه ش�اخص ها متأثر از پایان تعطیلی دولت امریکا معامالت 
خود را با صعود آغاز کردند، اما اعالم اتحادیه اروپا مبنی بر عدم پذیرش 
توافق فعلی با انگلیس موجب شد در ادامه این شاخص ها روند نزولی به 

خ�ود بگیرند به گونه ای که در پای�ان معامالت اغلب بورس ها قرمزپوش 
بوند. در این میان ش�اخص IBEX در بورس مادرید با افت 1/3 درصدی 

نزولی ترین شاخص بود.
با وجود اعالم تداوم مذاکرات میان چین و امریکا در روزهای چهارشنبه 
و پنجش�نبه، در وال استریت نیز شاخص های س�هام متأثر نگرانی ها از 
تیرگی روابط تجاری دو کش�ور افت کردند. در این بین شاخص نزدک با 
1/1 درصد افت، کاهش�ی ترین شاخص بود. دو شرکت انویدا و کاترپیالر 
که حساس�یت زیادی به روابط میان دو کش�ور دارن�د با افت قابل توجه 

همراه شدند.

آغاز دور جدید مذاکرات چین و امریکا و همچنین انتشار گزارش مطلوب 
از عملکرد ش�رکت اپل پس از پایان جلسه معامالتی دیروز وال استریت، 
باعث ش�د اغلب شاخص های س�هام در منطقه شرق آسیا معامالت خود 
را با رش�د آغاز کنند، اما در ادام�ه روند نزولی به خود گرفتند به گونه ای 
که شاخص بورس های توکیو و ش�انگهای در اعدادی پایین تر از روز قبل 

بسته شدند.
در اروپا ش�اخص های س�هام متأثر از امیدواری ها درخصوص توافق میان 
امریکا و چین و همچنین خوشبینی به نتایج نشست فدرال رزرو امریکا، 
رش�د کردند که در این میان شاخص FTSE در بورس لندن با 1/۶ درصد 
سرآمد سایرین بود. با این وجود اعالم آمارهای های نه چندان مطلوب از 
تورم از آلمان باعث شد شاخص بورس این کشور برخالف سایر بورس های 

مطرح اروپایی با کاهش همراه ش�ود. صعود قابل توجه پوند در مقابل دالر 
نیز از دیگر تحوالت مهم بازارهای اروپایی در این روز بود.

پس از این که فدرال رزرو نرخ بهره خود را ثابت نگاه داش�ت و اعالم کرد 
در آینده هم برای باال بردن نرخ ها صبور خواهد بود شاخص های سهام در 
وال استریت با رشد قابل توجه همراه شدند که در این میان شاخص نزدک 
با 2/2 درصد پیشتاز دیگر شاخص ها بود. رشد ۶/8 درصدی قیمت سهام 
اپل به دلیل اعالم عملکرد فراتر از انتظار برای سه ماهه چهارم سال 2018 
در رشد این شاخص تأثیر به سزایی داشت. همچنین جهش ۶/3 درصدی 
قیمت س�هام بوئینگ به دلیل اعالم شناسایی درآمد بیش از 100 میلیارد 
دالری باعث شد شاخص داوجونز برای نخستین بار از ماه دسامبر مرز 25 

هزار واحدی را پشت سرگذارد.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

25,0390/161/227/25امریکا )داوجونز(

0/251/388/97-7,264امریکا )نزدک(

7,0200/783/104/24لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,1690/380/205/89اروپا  )یورواستاک 50(

20,7880/070/076/27آسیا )نیکی 225(

پ�س از این که فدرال رزرو اعالم کرد که تصمیمی برای افزایش بیش�تر 
نرخ بهره ندارد و اش�اره ک�رد که احتماالً با کند ش�دن اقتصاد جهانی، 
به چرخه افزایش نرخ بهره خود خاتمه می دهد، س�هام آس�یایی صعود 
کردند و به باالترین س�طح 4 ماهه خود رس�یدند. در این بین ش�اخص 
نیکی در بورس توکیو با رش�د 1/1 درصدی پیش�تاز سایر شاخص ها بود 
که در آن رش�د 4/7 درصدی سافت بانک همچون روزهای گذشته تأثیر 
به سزایی داشت. افت دالر در مقابل ارزهای معتبر منطقه ای نیز از دیگر 
تحوالت مهم در این روز بود. تحوالت مثبت و منفی سیاسی و اقتصادی 
باعث ش�د برخی ش�اخص های اروپایی نظیر فرانسه و انگلیس کاهش و 
برخی دیگر همچون آلمان و اس�پانیا افزایش یابند. در معامالت این روز 

گروه بانکداری ضعیف ترین عملکرد را در بین گروه ها داش�ت که سقوط 
11 درصدی ارزش سهام متروبانک در آن بسیار مؤثر بود. در سوی مقابل 

نیز جهش 11 درصدی قیمت سهام شرکت فراری جالب توجه بود.
رشد 10/8 درصدی ارزش سهام فیس بوک و جهش 11/۶ درصدی قیمت 
سهام جنرال الکتریک به دلیل انتشار عملکرد فراتر از انتظار از سوی این 
دو شرکت در سه ماهه چهارم سال قبل، مهم ترین تحوالت وال استریت 
در این روز بود. در این جلس�ه معامالتی ش�اخص ن�زدک با 1/4 درصد 
 S&P500 رشدی ترین شاخص بود. همچنین براساس بررسی ها شاخص
در م�اه ژانویه حدود 7/9 درصد صعود کرده که این میزان صعود در این 

ماه، از سال 1987 بی سابقه است.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/140/070/350/97یورو به دالر

0/973/70-0/20-1/3پوند به دالر

0/050/55-109/470/55دالر به ین

0/990/120/230/53دالر به فرانک سوئیس

0/330/923/78-0/72دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,8921/670/004/79آلومینیوم

0/821/035/38-2/76مس

2,1000/001/304/61سرب

12,4070/005/9816/99نیکل

1/090/004/85-20,930قلع

2,7301/251/2510/91روی

0/23-1/372/27-3,825/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

1/071/12-0/18-1,287,425آلومینیوم

149,2000/072/4212/88مس

29/73-11/44-1/69-75,450سرب

2/12-0/52-202,0320/00نیکل

16/14-2/64-1,8450/00قلع

12/07-3/45-0/48-113,425روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/250/972/59-1,317/89طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/231/372/96-1,322/10نیویورک 

1/160/862/36-15/88نقره

821/500/240/983/41پالتینیوم

0/747/61-1,350/500/56پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR84/412/1815/2421/12 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

53/790/000/1915/58نفت خام پایه امریکا

62/831/521/9314/42برنت

41,3302/130/9324/79نفت خام توکیو

60/932/040/0518/20نفت خام اوپک

7/77-14/15-2/85-2/73گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/1312/63-5690/13گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

76/8--0/90-

 )USD/t( 191/271/801/1012/47نفت کوره

143/695/453/428/40بنزین

2/834/84-1/56-56,270نفت سفید

محصوالت کشاورزی

524/491/550/863/50گندم

0/410/79-378/700/46ذرت

0/702/69-918/780/25سویا

1/290/08-0/04-482/20کلزا

0/663/95-1/02-73/64پنبه

  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 

59/93

61/32
61/89

62/83

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

61/65

با انتش�ار آمار اشتغال در امریکا، قیمت طال در معامالت روز جمعه، 0/25 درصد کاهش یافت 
ت�ا معامالت خ�ود را در 1317.98 دالر به پایان برد، با این حال فلز زرد با رش�د هفتگی 0/97 

درصدی، دومین هفته افزایشی را ثبت کرد.

اعالم خبر توافق ترامپ و کنگره امریکا در خصوص پایانی تعطیلی بخش هایی از دولت، اندکی 
از نگرانی سرمایه گذاران کاست و موجبات کاهش 0/14 درصدی قیمت طال را فراهم ساخت. با 
این وجود بهای اونس در 1303.3۶ دالر بس�ته ش�د تا همچنان باالتر از مرز روانی 1300 دالری 

قرار داشته باشد. 

Mondayدوشنبه

ابه�ام در مورد رواب�ط تجاری امریکا و چین تقاضا برای خرید دارایی های مطمئن از جمله طال 
را افزای�ش داد. در معام�الت این روز هر اونس از این فلز ارزش�مند را با رش�د 0/۶5 درصدی 

1311.79 دالر معامله شد.

Tuesdayسه شنبه

اعالم فدرال رزرو مبنی بر مالیم تر ش�دن آهنگ رشد نرخ بهره امریکا، بازارهای مختلف از 
جمله طال را تحت تأثیر قرا داد به گونه ای که اونس جهانی در این روز رش�دی 0/۶2 درصدی 

را تجربه کرد تا معامالت خود را در قیمت 1319.91 دالر به پایان برد.

Wednesdayچهارشنبه

تقویت ارزش دالر در مقابل س�ایر ارزهای معتبر باعث شد قیمت طال برای سومین روز پیاپی 
افزای�ش یابد. در معامالت این روز اونس جهانی با رش�د 0/1 درصدی ضمن ثبت قیمت پایانی 

1321.25 دالر، باالترین سطح قیمتی از می 2018 تاکنون را تجربه کرد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش تعداد چاه های 
استخراج نفت در 
امریکا در هفته 

گذشته

تداوم نگرانی ها از اختالل 
در عرضه نفت ونزوئال 

گزارش قدرتمند و 
غیرمنتظره مشاغل 

امریکا 

انتشار خبر تحریم 
شرکت ملی نفت ونزوئال 

از سوی امریکا

افزایش کمتر از انتظار 
ذخایر نفتی امریکا

رویداد
تراز تجاری هنگ کنگ در ماه دسامبر– میلیارد دالر

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان استرالیا در ماه دسامبر– درصد
تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان آلمان در 12 ماهه منتهی به ژانویه– درصد

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر - میلیون بشکه
نرخ بیکاری اروپا در ماه دسامبر- درصد
نرخ بیکاری امریکا در ماه ژانویه- درصد

زمان
دوشنبه
دوشنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

جمعه

واقعی
-51/2

0/5
1/4

0/92
7/9
4/0

پیش بینی
-

0/4
1/۶
3/1
7/9
3/9

قبلی
-0/45

0/4
1/4

7/97
7/9
3/9

تقویم اقتصادی )8 تا 14 بهمن ماه 97 - 28 ژانویه تا 3 فوریه 2019(


