
بازاره��ای  در  عام��ل  تأثیرگذارتری��ن  همچن��ان  امری��کا  و  چی��ن  می��ان  تج��اری  مذاک��رات  حالی ک��ه  در 
جهان��ی ب��ه ش��مار م��ی رود، اغل��ب ب��ورس ه��ای بی��ن الملل��ی هفت��ه ای صع��ودی را س��پری کردن��د. در 
ب��ازار جهان��ی نف��ت، قیم��ت ه��ا ب��ه دلی��ل نگرانی ه��ا از کمب��ود عرض��ه نف��ت س��نگین، حدنص��اب 3 ماهه 
خ��ود را پش��ت س��ر گذاش��تند. قیم��ت جهان��ی طال نیز ب��ه باالتری��ن س��طح در 10 ماه��ه اخیر صع��ود کرد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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امیدواری به بهبود رابط تجاری چین و امریکا با آغاز دور جدید مذاکرات 
بین دو کشور باعث شد شاخص های سهام در منطقه شرق آسیا سبزپوش 
شوند. در معامالت این روز شاخص نیکی در بورس توکیو پس از یک روز 
تعطیلی با رشد 2.6 درصدی بهترین عملکرد را داشت. افت ارزش ین در 
مقابل دالر از مهم ترین دالیل رش�د این ش�اخص به شمار می رود. رشد 
2.3 درصدی ارزش سهام سامسونگ و 3.7 درصدی ارزش سهام ال جی 

از دیگر تحوالت قابل توجه در معامالت منطقه شرق آسیا بود.
در اروپا نیز شاخص های سهام با خوشبینی به نتایج مذاکرات تجاری میان 
پکن و واشنگتن صعود کردند. در معامالت این روز، شاخص میب در بورس 

ایتالیا با رشد 1.1 درصدی همچون روز گذشته بهترین عملکرد را در میان 
شاخص های مطرح داشت. گروه خودروسازی نیز صعودی ترین گروه در 
بین گروه ها بود. رشد 13 درصدی ارزش سهام شرکت میشلن فرانسه به 
دلیل پیش بینی رشد س�ودآوری در سال 2019 نمونه ای از رشد شرکت 
های این گروه بود. در طی معامالت این روز شاخص داوجونز با رشد حدود 
1.5 درصدی رشدی ترین شاخص بود. گروه بانکداری نیز بیشترین تاثیر 
را در رش�د ش�اخص های س�ه گانه ایفا کرد به گونه ای که سی تی گروپ، 
جی پی  مورگان، بنک آف امریکا و مورگان استنلی همگی رشد بیش از یک 

درصدی را به ثبت رساندند.

به
شن

سه 

نگرانی از آمارهای منتش�ر شده در مورد خرده فروشی در امریکا، سرمایه 
گذاران در منطقه ش�رق آسیا را نیز نگران کرد به گونه ای که شاخص های 
سهام در این منطقه افت کردند. در معامالت این روز شاخص هنگ سنگ 
در بورس هنگ کنگ با 1.9 درصد، ریزشی ترین شاخص بود. اعالم کمتر از 
انتظار تورم چین در 12 ماهه منتهی به ژانویه از دیگر دالیل نزول شاخص 
های سهام در این منطقه به شمار می رود. اعالم اخباری مبنی بر اعطای دور 
جدیدی از وام های بلند مدت از سوی بانک مرکزی اروپا به بانک های منطقه 
یورو، موجبات کاهش ارزش یورو  و رش�د بازارهای س�هام در قاره اروپا را 
فراهم کرد به گونه ای که شاخص بورس های آلمان، ایتالیا و فرانسه هر یک 
با رشد نزدیک به 2 درصدی همراه شدند. گروه منابع معدنی و خودروسازی 

نیز بیش�ترین رشد را در میان گروه ها داشتند. اعالم نخست وزیر اسپانیا 
در خصوص برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور نیز، معامالت سهام 
در اروپ�ا را تح�ت تاثیر خود قرار داد.پ�س از آن که مقامات چین و امریکا 
می گویند به پیش�رفت هایی برای حل وفصل اختالف�ات تجاری طول ودراز 
خود دست یافته اند، شاخص های سه گانه در وال استریت رشد کردند. در 
معامالت این روز ش�اخص داوجونز با 1.7 درصد، رشدی ترین شاخص بود. 
که جی پی مورگان و گلدمن س�اچ بیش�ترین تاثیر را در آن داشت. رشد 
قیمت جهانی نفت نیز باعث شد شرکت های انرژی از رشد قابل توجهی در 
معامالت این روز برخوردار ش�وند.  با ثبت معامالت روز جمعه شاخص های 

داوجونز و نزدک، هشتمین رشد هفتگی متوالی خود را ثبت کردند.
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در حالی که اغلب بازارهای منطقه ش�رق آسیا معامالت خود را با صعود 
آغاز کردند، بورس ش�انگهای با از سرگیری مجدد معامالت پس از یک 
هفته تعطیلی به مناس�بت سال نوی چینی رشد 1.3 درصدی را به ثبت 
رس�اند. این افزایش قابل توجه درحالی ایجاد شد که وزارت تجارت این 
کش�ور اعالم کرد که علی رغم کند شدن رشد اقتصادی دومین اقتصاد 
بزرگ دنیا، فروش خرده فروشی ها در طول تعطیالت سال نو ۸.5 درصد 
نسبت به سال گذشته جهش کرده است. این در حالی است که معامالت 

سهام در بورس توکیو به دلیل تعطیالت در این کشور متوقف بود.
معامالت س�هام در قاره اروپا نیز با رشد شاخص ها همراه بود که در این 

بین ش�اخص میب در بورس ایتالیا با 1.2 درصدی رشدی ترین شاخص 
بود. اعالم کاهش نرخ رش�د تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه 
پایانی س�ال 201۸ به پایین ترین سطح از س�ال 2012 از دیگر تحوالت 

مهم در این روز بود.
بنا بر خبرهای منتشر ش�ده قرار است مذاکرات در سطوح باالتر شامل 
نماین�ده تج�اری امریکا، راب�رت الیتای�زر و وزیر خزانه داری اس�تیون 
منوچین، در پنج ش�نبه و جمعه، انجام ش�ود. رشد شاخص دالر برای به 
باالترین س�طح در ش�ش هفته اخیر از دیگر تحوالت مهم در بازارهای 

این روز بود.

در این روز ش�اخص بورس شانگهای با ثبت رش�د 1.۸ درصدی، عالوه بر 
پیشتازی در بین سایر شاخص های مطرح منطقه، حد نصاب 4 ماهه اخیر 
خود را پشت سر گذاشت. در هنگ کنگ و ژاپن نیز شاخص ها رشد بیش 
از ی�ک درصدی را تجریه کردند. امید ها در خصوص بهبود روابط چین و 
امریکا پس از ان تقویت شد که دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا اعالم 
کرد ممکن است در صورتی که دو کشور به توافق تجاری نزدیک باشند، 

ضرب االجل اول مارس خود را کمی به تعویق بیاندازند.
در اروپا نیز ش�اخص های س�هام متاثر از امیدواری ها در خصوص بهبود 
روابط تجاری چین و امریکا صعود کردند که در این بین شاخص میب در 
بورس ایتالیا با 0.9 درصد همچون روزهای قبل س�رآمد ش�اخص ها بود. 
گروه منابع معدنی نیز که بیش�ترین تاثیر را در روابط تجاری میان چین 

و امری�کا می پذیرد، با ثبت رش�د 2 درصدی بهترین عملکرد را در میان 
گروه ها داشت. اعالم کاهش تورم انگلیس در ماه ماه ژانویه به پایین ترین 
س�طح در دو س�ال اخیر و همچنین ثبت کمتر از انتظار شاخص مدیران 
خرید ش�رکت های صنعتی اتحادیه اروپا در ماه دسامبر از دیگر تحوالت 

مهم در این روز بود.
در وال اس�تریت نیز شخص های س�ه گانه به روند رو به رشد خود ادامه 
دادند. در این بین ش�اخص دواجونز با 0.5 درصد، پیش�تاز سایر شاخص 
ها بود که در آن رش�د قیمتی ش�رکت های وال گرینز و 3M تاثیر زیادی 
داشت. عالوه بر تاثیرات مثبت مذاکرات تجاری میان پکن و اشنگتن در 
معامالت این روز، رشد قیمت جهانی نفت نیز مزید بر علت بود به گونه ای 

که گروه انرژی یکی از مثبت ترین گروه ها بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

25,8731/173/056/88امریکا )داوجونز(

7,4720/612/396/22امریکا )نزدک(

7,2430/652/445/55لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,2462/013/503/47اروپا  )یورواستاک 50(

1/082/812/26-20,904آسیا )نیکی 225(

در ای�ن بین ش�اخص هنگ س�نگ در ب�ورس هنگ کنگ ب�ا افت 0.23 
درصدی، نزولی ترین شاخص بود. با این وجود شاخص KOSPI در بورس 
سئول بر خالف سایر بورس های مطرح منطقه با رشد 1.1 درصدی مواجه 
ش�د. افت نس�بی بورس های آس�یایی در کنار اعالم عملکرد نه چندان 
مطلوب از ش�رکت های خرده فروش�ی در امریکا، موجب�ات نزول اغلب 
ش�اخص های س�هام در قاره اروپا را نیز فراهم کرد. در معامالت این روز 
 FTSE شاخص بورس ایتالیا نزولی ترین شاخص بود. با این وجود شاخص
در بورس لندن در آستانه بررسی توافق جدید انگلیس با اتحادیه اروپا در 
مجلس عوام این کشور، در اعدادی باالتر از روز قبل بسته شد. اعالم فراتر 
از انتظار از عملکرد شرکت ایرباس در سه ماهه چهارم سال 201۸ و به تبع 

آن رشد بیش از دو درصدی قیمت سهام این شرکت، از جمله اخبار قابل 
توجه در معامالت این روز بود.

اف�ت 1.2 درصدی ش�اخص خرده فروش�ی در امریکا در ماه دس�امبر که 
بیشترین افت ماهانه از سپتامبر سال 2009 تاکنون به شمار می رود باعث 
افزایش فشار فروش در وال استریت شد به گونه ای که در پایان معامالت 
دو ش�اخص دواجونز و S&P500 قرمزپوش ش�دند. در این میان شاخص 
نزدک به لطف رش�د بیش از دو درصدی قیمت س�هام شرکت نتفلیکس 
رش�د کرد. داده های اداره کاالی چین نی�ز از دیگر دالیل این افت بود. بر 
اس�اس ای�ن داده ها در ماه ژانویه، مازاد تجاری چی�ن با امریکا از 29.۸7 

میلیارد دالر در ماه دسامبر، به 27.3 میلیارد دالر کاهش یافته است.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/93-0/32-0/07-1/13یورو به دالر

0/450/06-1/290/61پوند به دالر

0/020/661/25-110/45دالر به ین

10/020/491/50دالر به فرانک سوئیس

0/38-0/710/480/72دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2/320/27-0/54-1,850آلومینیوم

2/821/700/474/82مس

1/324/20-2,0340/00سرب

6/123/93-12,1200/00نیکل

0/241/11-0/95-20,900قلع

2/868/02-2,6532/39روی

3/993/39-2/23-3,725/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

2/28-1/42-0/58-1,273,500آلومینیوم

2/597/78-1/61-145,525مس

31/80-3/30-0/07-67,400سرب

0/64-0/33-200,0820/30نیکل

30/59-8/43-1,5205/56قلع

21/10-11/93-3/47-98,000روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,322/490/760/622/23طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,322/100/620/272/19نیویورک 

0/431/06-15/750/81نقره

0/31-802/002/100/50پالتینیوم

1,432/001/172/145/37پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR83/551/83-6/3917/31 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

55/291/624/876/10نفت خام پایه امریکا

66/252/606/688/04برنت

43,4900/056/6210/05نفت خام توکیو

64/282/134/7410/09نفت خام اوپک

22/19-2/632/331/94گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 6163/066/128/17گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

77/75-0/104/10

 )USD/t( 202/032/475/866/63نفت کوره

157/294/278/7511/09بنزین

0/683/144/87-58,540نفت سفید

محصوالت کشاورزی

1/83-2/73-0/74-503/12گندم

374/340/070/030/09ذرت

0/671/55-908/380/47سویا

485/001/930/351/17کلزا

4/16-3/21-70/220/13پنبه

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 
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روند قیمت طال در هفته گذشته 
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روند صعودی قیمت طال در واپسین روز کاری هفته نیز ادامه یافت به گونه ای که هر اونس با 
رشد 0.76 درصدی در 1322.49 دالر بسته شد که باالترین سطح قیمتی در 10 ماه اخیر است. 

در مجموع هفته نیز فلز زرد رشد قیمت 0.62 درصدی را به ثبت رساند.

قیمت طال تحت تأثیر تقویت دالر در مقابل سایر ارزهای معتبر با کاهش 0.47 درصدی همراه 
شد تا در 130۸.12 دالر معامله شود.

Mondayدوشنبه

افت نس�بی ارزش دالر در مقابل سایر ارزهای معتبر بین المللی باعث شد طال با صعود نسبی 
همراه شود. در جریان معامالت این روز بازار جهانی، فلز زرد با صعودی 0.2 درصدی به قیمت 

1310.۸ دالر بازگشت.

Tuesdayسه شنبه

رش�د ش�اخص های س�هام در بورس های معتبر بین المللی باعث ش�د تقاضا برای فلز زرد 
اندک�ی کاهش یابد. این موضوع کاهش 0.35 درصدی قیمت اونس جهانی و رس�یدن آن به 

رقم 1306.27 دالر را در پی داشت.

Wednesdayچهارشنبه

نگرانی ه�ا در مورد رکود جهانی ب�ه دلیل اعالم آمارهای اقتصادی و تج�اری نگران کننده از 
امریکا و چین به 1312.57 دالر در هر اونس افزایش یافت که این رقم 0.4۸ درصد نس�بت به 

قیمت پایانی روز قبل بیشتر است.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

رشد فعالیت حفاری 
در امریکا

کاهش تولید اوپک 

رشد قیمت جهانی 
نفت به باالترین سطح 

در سه ماهه اخیر 

امیدواری ها به پیشرفت 
مذاکرات تجاری میان 

امریکا و چین 

تحریم های امریکا علیه 
شرکت نفت دولتی 

ونزوئال

رویداد
تراز تجاری انگلیس در ماه دسامبر – میلیارد دالر

تغییرات شاخص قیمت تولیدکنندگان کره جنوبی در ماه ژانویه –  درصد
تراز تجاری چین در ماه دسامبر – میلیارد دالر

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر - میلیون بشکه
نرخ بیکاری فرانسه در سه ماهه چهارم سال 201۸ – درصد

تغییرات شاخص قیمت مصرف کنندگان چین در ماه ژانویه –  درصد

زمان
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

جمعه

واقعی
1۸/۸6
-0/6

39/16
3/63
۸/۸
0/5

پیش بینی
19/25
-0/2
33/5
2/69
9/1
0/5

قبلی
1۸/9۸
-0/6

57/06
1/26
9/1
0/0

تقویم اقتصادی )22 تا 28 بهمن ماه 97 - 11 تا 17 فوریه 2019(


