
در حالی که توقف معامالت در بسیاری از کشورها به ویژه در شرق آسیا، به دلیل تعطیالت سال نوی چینی، معامالت 
را کم رونق کرده بود، بازارها تحت تاثیر دو عامل گزارش عملکرد شرکت ها و همچنین تداوم تنش های تجاری 
بین امریکا و چین بودند. رشد نسبی شاخص های سهام، کاهش قیمت نفت، عدم تغییر محسوس در بهای جهانی 
طال و همچنین ثبت بیش��ترین رشد ارزش دالر ظرف شش ماهه گذشته ماحصل معامالت بازارها در هفته بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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جهش حدود دو درصدی ش�اخص ASX200 در بورس سیدنی مهم ترین 
اتف�اق در این روز بود. این جه�ش پس از آن اتفاق افتاد که بانک مرکزی 
اس�ترالیا اعالم کرد ممکن اس�ت در آینده ای نزدیک در سیاس�ت های 
خود در جهت افزایش نرخ بهره این کش�ور تجدیدنظر کند. این موضوع 
باعث ش�د گروه بانکداری در این کشور با رشد چشمگیر همراه شود که 
صع�ود 6.5 درصدی بانک AZN و افزایش 4 درص�دی ارزش بازار بانک 
ملی استرالیا نمونه ای از آن بود. شاخص های اروپایی معامالت خود را با 
رش�د به پایان بردند که در میان آن ها ش�اخص FTSE در بورس لندن با 
رشد بیش از دو درصدی بهترین عملکرد را داشت. کاهش ارزش پوند در 

مقابل دالر به پایین ترین سطح در دو هفته اخیر مهمترین عامل این رشد 
بود. سایر شاخص های مطرح اروپایی نیز با افزایش بیش از یک درصدی 
همراه ش�دند. در آستانه سخنرانی ساالنه ترامپ، خوشبینی ها به بهبود 
روابط تجاری میان دو کشور چین و امریکا افزایش یافت. این موضوع در 
کنار امیدواری س�رمایه گذاران به اعالم گزارش هایی مطلوب از عملکرد 
ش�رکت ها در سه ماهه پایانی س�ال 2018 باعث شد شاخص های سهام 
در وال اس�تریت افزایش یابند. در طی معامالت این روز شاخص نزدک با 
0.7 درصد، رش�دی ترین شاخص بود. گروه فناوری اطالعات نیز بهترین 

عملکرد را در میان گروه ها به ثبت رساند.
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در معامالت این روز ش�اخص نیکی در بورس توکیو با بیش 2 درصد افت، 
نزولی ترین ش�اخص بود. با این وجود در معامالت این بورس سهام شرکت 
س�ونی که روز های قبل به ش�دت س�قوط کرده بود، با جه�ش بیش از 4 
درصدی مواجه ش�د. این صعود پس از آن اتفاق افتاد که اعالم ش�ده بیش 
900 میلیون از سهام این شرکت به فروش می رسد. در اروپا نیز شاخص ها 
متاثر از چش�م انداز تجارت در سطح بین الملل و همچنین اعالم آمارهای 
اقتصادی اعالم شده کاهش یافتند که در این میان شاخص دکس در بورس 
فرانکفورت با بیش از یک درصد، نزولی ترین شاخص بود. گروه خودروسازی 
نیز با افت بیش از دو درصدی ضعیف ترین عملکرد را در بین گروه ها داشت. 
پیش بینی های اعالم شده از سوی کمیسیون اروپا و همچنین بانک مرکزی 

انگلیس در خصوص چشم انداز اقتصاد حوزه یورو و انگلیس در ادامه سال 
2019 سرمایه گذاران را نسبت به بازارهای سهام ناامید کرده است. در وال 
استریت، شاخص ها در ساعات آغاز معامالت منفی بودند در ادامه با رشد 
همراه شدند به گونه ای که دو شاخص نزدک و S&P500 در اعدادی بیشتر 
از روز قبل بس�ته شدند. این رش�د در حالی اتفاق افتاد که نتایج عملکرد 
مثبت شرکت ها، توانست به نگرانی های مربوط به این که آیا چین و آمریکا 
بتوانند قبل از ضرب العجل 1 مارس به توافق تجاری دست پیدا کنند یا خیر، 
غلب�ه کن�د. در معامالت این روز پس از این که ش�رکت های کوتی، ماتل و 
موتوروال، عملکرد س�ه ماهه خود در سه ماهه پایانی سال 2018 را فراتر از 

حد انتظار گزارش کردند، سهام این شرکت ها جهش کرد.
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در معامالت این روز ش�اخص بورس های توکیو و سیدنی با حدود 0.45 
درصد بیشترین رشد را در بین شاخص های معتبر داشتند. کاهش بیش 
از 7 درصدی ارزش سهام شرکت سونی به دلیل کاهش میزان سود پیش 

بینی شده از سوی شرکت، از مهم ترین تحوالت در این روز بود. 
در اروپا، متاثر از انتش�ار عملکرد س�ه ماهه پایانی سال 2018 شرکت، 
برخی ش�اخص ها صعود و برخی نزول کردند. بورس های کش�ور های 
آلمان و فرانس�ه در زمره ش�اخص های صعودی و در بازارهای انگلیس 
و ایتالی�ا در گ�روه بورس های نزول�ی بودند. دو گروه خودروس�ازی و 
بانکداری نیز بیشترین فشار فروش را در میان گروه ها داشتند. اعالم 

کاهش ش�اخص مدیران خرید ش�رکت های صنعتی انگلیس به پایین 
ترین س�طح از م�ارس 2018، از دیگر تحوالت تاثیرگ�ذار بر بازارهای 
این روز بود. در وال اس�تریت نیز ش�اخص های س�هام افزایش یافتند 
که در ای�ن میان داوجونز با 1.15 درصد پیش�تاز س�ایرین بود. انتظار 
س�رمایه گذاران برای انتش�ار عملکرد مطلوب از ش�رکت آلفابت و به 
تبع آن رش�د گروه  فن�اوری اطالعات مهم ترین دلیل این رش�د بود. 
با این وجود گزارش عملکرد ش�رکت آلفاب�ت انتظارات را براوده نکرد 
و موجب ش�د ارزش سهام ش�رکت در پایان معامالت با کاهش بیش از 

دو درصدی همراه شود.

پس از این که س�خنرانی ساالنه ترامپ نتوانس�ت محرک جدیدی برای 
بازارهای مالی فراهم بیاورد، س�هام آس�یایی با رشد نه چندان محسوس 
همراه ش�دند. در معامالت این روز شاخص ASX200 با رشد 0.3 درصدی 
رشدی ترین شاخص بود که در آن گروه بانکداری بیشترین تاثیر را داشت 
که رش�د 1.4 درصدی ارزش سهام بانک ملی استرالیا نمونه ای از آن بود. 
س�قوط سنگین ارزش دالر اس�ترالیا در مقابل س�ایر ارزها از جمله دالر 

امریکا از دیگر تحوالت مهم بازار های آسیایی در این روز بود.
اعالم عملکرد س�ه ماهه شرکت ها در س�ه ماهه پایانی سال 2018 باعث 
صعود شاخص س�هام در برخی کشورهای اروپایی همچون ایتالیا و نزول 
نماگرها در بعضی دیگر از کشورها همچون آلمان شد. انتشار خبر مخالفت 

اتحادی�ه اروپا با ادغام دو ش�رکت زیمنس آلمان با آلس�توم فرانس�ه و 
همچنین اعالم کاهش سفارش�ات خارجی محص�والت صنعتی آلمان در 
ماه دس�امبر از دیگر تحوالت مهم در این روز بود . در وال اس�تریت نیز 
ش�اخص ها پس از چند روز رش�د، با کاهش همراه شدند که در این میان 
شاخص نزدک با 0.36 درصد، نزولی ترین شاخص بود. افت شاخص گروه 
فناوری اطالعات به ویژه کاهش قیمت س�هام ش�رکت های اپل، آمازون، 
نتفلیکس و آلفابت تاثیر زیادی در این ریزش داش�ت. این در حالی است 
که گزارش فراتر از انتظار از عملکرد س�ه ماهه ش�رکت جنرال الکتریک 
موجبات رشد ارزش سهام این شرکت را فراهم ساخت. شرکت دیزنی نیز 

گزارش مطلوب از عملکرد خود منتشر کرد.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/250/165/13-25,104امریکا )داوجونز(

7,2980/140/474/90امریکا )نزدک(

7,1110/311/302/86لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/682/58-3,1490/02اروپا  )یورواستاک 50(

0/49-2/22-2/01-20,326آسیا )نیکی 225(

در معامالت این روز ش�اخص نیکی در بورس توکی�و با افت 0.6 درصدی 
ضعی�ف ترین عملکرد را داش�ت. با این وجود رش�د ح�دود 17 درصدی 
گروه س�افت بانک در معام�الت این بورس قابل توجه ب�ود. این در حالی 
است که شاخص ASX200 در بورس استرالیا با 1.1 درصد به روند رشدی 
روز ه�ای قبل خ�ود ادامه داد که گ�روه تامین مالی تاثیر زی�ادی در آن 
داشت. کمیس�ون اروپا پیش بینی خود برای رش�د اقتصادی حوزه یورو 
را از 1.9 درص�د به 1.3 کاه�ش داد. در همین حال بانک مرکزی انگلیس 
نیز  پیش بینی کرد رشد اقتصادی این کشور در سال 2019 به پایین ترین 
س�طح از س�ال 2009 تاکنون برس�د. انتش�ار این خبرها ریزش گسترده 
ش�اخص های س�هام در بورس های اروپایی را در پی داشت. در معامالت 
این روز شاخص بورس کشورهای آلمان و ایتالیا با افت 2.6 درصدی همراه 

شدند. در سایر کشور ها نیز شاخص ها افت بیش از یک درصدی را تجربه 
کردند. کاهش حدود 12 درصدی ارزش س�هام شرکت فیات کرایسلر نیز 
از دیگر نکات قابل توجه این روز بود. این نزول س�نگین پس از آن اتفاق 
افتاد که این شرکت پیش بینی خود از سودآوری سال 2019 را کاهش داد.
پ�س از آنکه ترام�پ اعالم کرد تا قب�ل از موعد مقرر ش�ده در تاریخ 2 
مارس هیچ دیداری با رییس جمهور چین انجام نخواهد داد نگرانی ها در 
خصوص روابط تجاری میان دو کشور افزایش یافت و شاخص های سهام 
در وال اس�تریت افت کردند. در معامالت این روز شاخص نزدک با کاهش 
1.2 درصدی ضعیف ترین عملکرد را در میان شاخص های سه گانه داشت. 
دو شرکت بوئینگ و کاترپیالر نیز مطابق معمول بیشترین تاثیر را از این 

نگرانی ها پذیرفته و با افت بیش از یک درصدی همراه شدند.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/90-1/16-0/16-1/13یورو به دالر

1/091/19-0/10-1/29پوند به دالر

0/060/231/45-109/73دالر به ین

0/250/412/59-0/99دالر به فرانک سوئیس

1/15-2/23-0/17-0/71دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1/520/89-0/69-1,881آلومینیوم

0/631/285/58-2/81مس

1/835/44-2,0610/00سرب

120,9100/004/0516/17نیکل

21,0500/480/965/57قلع

0/558/81-0/99-2,704روی

0/23-1/372/27-3,852/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

0/030/830/81-1,291,800آلومینیوم

0/100/1312/61-149,400مس

34/54-7/62-0/04-69,700سرب

1/89-0/63-200,7540/00نیکل

19/18-1/67-1,7700/00قلع

12/57-1/90-0/45-111,275روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/103/78-1,316/610/50طالی نقدی

طال بورس کاالی 
0/272/05-1,318/500/33نیویورک 

0/660/41-15/80/62نقره

3/24-2/86-798/000/31پالتینیوم

1,402/001/233/815/69پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR89/250/855/7324/65 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

4/600/69-52/720/15نفت خام پایه امریکا

1/041/07-62/10/76برنت

2/091/143/90-40,790نفت خام توکیو

1/171/059/13-61/57نفت خام اوپک

13/42-5/49-2/581/18گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 5801/270/563/39گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

77/69-1/20-

 )USD/t( 0/221/47-190/850/42نفت کوره

144/641/440/661/47بنزین

1/703/41-1/48-56,760نفت سفید

محصوالت کشاورزی

0/62-1/43-516/760/93گندم

2/16-1/19-0/60-373/74ذرت

0/120/56-916/610/36سویا

0/10-0/190/19-483/30کلزا

0/79-1/48-0/36-72/55پنبه

  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 
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بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

62/69

تداوم نگرانی ها در مورد چش�م انداز اقتصاد جهان در روز جمعه نیز موجبات افزایش قیمت 
طال در بازارهای جهانی را فراهم ساخت. در این روز قیمت هر اونس 0.5 درصد صعود کرد تا در 
1316.61 دالر بسته شود. با این وجود در مجموع هفته فلز زرد افت 0.1 درصدی را تجربه کرد.

خوش�بینی س�رمایه گذاران به گزارش های عملکرد شرکت ها و به تبع آن رشد شاخص های 
س�هام در بورس های معتبر بین المللی باعث ش�د قیمت طال در بازارهای جهانی با افت 0.43 

درصدی رو به رو شده و به 1312.25 دالر کاهش یابد.

Mondayدوشنبه

اعالم آمارهای نه چندان مطلوب از عملکرد اقتصادهای پیشرو باعث شد بار دیگر نگرانی ها از 
چشم انداز رشد اقتصادی جهان افزایش یافته و به تبع آن تقاضا برای طال رشد کند. در جریان 
معامالت این روز هر اونس فلز زرد با رشد قیمتی 0.23 درصدی در 1315.32 دالر معامله شد.

Tuesdayسه شنبه

اخبار منتشر شده در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره استرالیا، به عنوان یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان طال در جهان، باعث ش�د قیمت این فلز ارزش�مند در بازارهای جهانی با افت 

0.66 درصدی همراه شده و به قیمت 1306.6 دالر بازگردد.

Wednesdayچهارشنبه

در حال�ی که نگرانی ه�ا در خصوص روابط تجاری چین و امریکا رش�د کرده اس�ت، تقاضای 
سرمایه گذاران برای دارایی های امن همچون طال افزایش یافت به گونه ای که هر اونس از این 

فلز با رشد 0.27 درصدی در 1310.11 دالر فروش رفت. 

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

کاهش نگرانی ها در 
مورد تحریم نفتی 

ونزوئال

افزایش کمتر 
از انتظار سطح 

ذخایر نفتی 
امریکا

احتمال تصویب 
قانون »نوپک« در 

کنگره امریکا
اعالم کاهش سفارشات 

کارخانجات امریکا گسترش تنش ها میان 
پکن و واشنگتن

رویداد
تغییرات شاخص قیمت تولیدکنندگان اتحادیه اروپا در ماه دسامبر –  درصد

شاخص مدیران خرید بخش خدمات اتحادیه اروپا در ماه ژانویه –  واحد
تراز تجاری امریکا در ماه نوامبر – میلیارد دالر

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر - میلیون بشکه
تغییرات در نرخ بهره هند - درصد

نرخ بیکاری کانادا در ماه ژانویه – درصد

زمان
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

جمعه

واقعی
-0/8
51/2

-49/3
1/26
6/00
5/8

پیش بینی
-0/7
50/8
-54
2/18
6/25
5/7

قبلی
-0/3
50/8

-55/7
0/92
6/25
5/7

تقویم اقتصادی )15 تا 21 بهمن ماه 97 - 4 تا 10 فوریه 2019(


