
در حالی که بازارهای سهام به ویژه در آسیا به دلیل تمدید ضرب االجل توافق تجاری میان امریکا و چین و همچنین 
سخنان رییس فدرال رزرو میل به صعود داشتند، تحوالتی همچون اعالم داده های ضعیف از اقتصاد های بزرگ و بن 
بست مذاکرات رهبران امریکا  کره شمالی این صعود را محدود کرد. افت قیمت طال و سایر فلزات اساسی به دلیل تقویت 
دالر و کاهش جهانی قیمت نفت به علت نگرانی ها از چشم انداز اقتصاد جهان از دیگر تحوالت مهم در این هفته بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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در این روز شاخص بورس شانگهای با افت 0.9 درصدی نزولی تربن شاخص 
ب�ود که در آن کاهش 0.5 درصدی ارزش گروه نفت و گاز، به دلیل کاهش 
قیمت جهانی نفت تاثیر به س�زایی داشت. تنش ها میان هند و پاکستان 
نیز از دیگر دالیل افت ش�اخص های آس�یایی بود. به دنبال این تنش ها 
ارزش روپیه هند در مقابل دالر امریکا با کاهش ارزش 0.4 درصدی همراه 
ش�د. ش�اخص دکس در بورس فرانکف�ورت با 0.3 درصد، رش�دی ترین 
شاخص بود. گروه خرده فروشی نیز با رشد بیش از دو درصدی بیشترین 
صعود را در میان گروه ها داش�ت. با این وجود ش�اخص FTSE در بورس 

لندن برخالف س�ایر بورس های معتبر با کاهش 0.4 درصدی همراه ش�د. 
وحش�ت از برگزیت بدون توافق تجاری، مهم تری�ن دلیل این کاهش به 
ش�مار می رود. جروم پاول در مقابل قانون گذاران امریکا با اش�اره به کند 
شدن اقتصاد، اعالم کرد که اعضای فدرال رزرو عجله ای برای تغییر در نرخ 
بهره ندارند. این موضوع موجبات رشد شاخص های سه گانه را در ایاالت 
متحده فراهم کرد. همچنین ارزش دالر در مقابل سایر ارزهای معتبر بین 
المللی تقویت شد و نرخ اوراق خزانه داری با سررسیدهای 2 و 10 ساله در 

این کشور افزایش یافت.
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پس از این که ام اس س�ی آی اعالم کرد در ادامه س�ال جاری، وزن س�هام 
چین را در بنچ مارک های بین المللی خود 4 برابر می کند، پتانس�یل جذب 
۸0 میلیارد دالر سرمایه خارجی به بازارهای چین ایجاد شد و شاخص بورس 
ش�انگهای با صعودی 1.۸ درصدی به باالترین س�طح در حدود ۸ ماه اخیر 
صعود کرد. در بورس توکیو نیز شاخص نیکی با رشد بیش از یک درصدی 
مواجه شد. این در حالی است که بازارهای مالی کره جنوبی به علت تعطیالت 
رسمی بسته بودند. تقویت دالر در برابر ارزهای منطقه ای دیگر تحول مهم 

در این روز بود.
اعالم نرخ تورم 1.5 درصدی در حوزه یورو و افزایش 0.1 درصدی آن نسبت 
به ماه ژانویه موجبات خرسندی س�هامداران و رشد شاخص های اروپایی 
را فراهم س�اخت. در این روز ش�اخص دکس در بورس فرانکفورت با 0.75 

درصد رشدی ترین شاخص بود. گروه خودروسازی نیز با رشد قابل توجه 5 
درصدی، سرآمد گروه ها بود.

گزارش بلومب�رگ در مورد این که احتمال آن وجود دارد که در ماه مارس، 
ترامپ با رییس جمهور چین دیدار خواهد کرد تا توافق تجاری بین دو کشور 
را امضا کنند، باعث به وجود آمدن امیدهایی در بین سرمایه گذاران شد، اما 
داده هایی که نشان می داد اقتصادهای جهان در حال کندتر شدن هستند، 
رشد بازارها را محدود کرد. با این وجود شاخص های سه گانه در آخرین روز 
کاری هفته صعود کردند که در این بین شاخص نزدک با 0.۸ درصدی رشدی 
ترین شاخص بود. نزول بیش از 7 درصدی ارزش سهام شرکت تسال به دلیل 
زمزمه هایی از زیان دهی این شرکت در سه ماهه نخست سال 2019 از اخبار 

مهم در معامالت این روز بود.
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در این روز ش�اخص بورس شانگهای با جهش خیره کننده 5.6 درصدی، 
رش�دی ترین شاخص بود. دالر استرالیا که ارز واسطه سرمایه گذاری های 
چینی به حساب می آید، با این اخبار 0.4 درصد تقویت شد و دالر امریکا 
نی�ز به کمترین می�زان 7 ماهه خود در برابر ین ژاپن رس�ید. دراروپا نیز 
ش�اخص ها متاثر از تمدید ضرب االجل توافق میان امریکا و چین رش�د 
کردند. در معامالت این روز ش�اخص می�ب در بورس ایتالیا با 0.۸ درصد، 
رشدی ترین ش�اخص بود. گروه خودروسازی نیز با 2.1 درصد، بیشترین 
رش�د را در میان گروه ها داش�ت. این در حالی است که تداوم نگرانی ها 
در خصوص توافق میان انگلیس و اتحادیه اروپا باعث ش�د افزایش سایر 

ش�اخص های اروپایی به ویژه ش�اخص بورس لندن محدود باشد. در وال 
استریت در حالی که شاخص ها در ساعات ابتدایی به دلیل تمدید ضرب 
االجل توافق میان امریکا و چین با رشد قابل توجه همراه شده بودند، در 
ادامه اندکی از این هیجان کاس�ته شد و شاخص ها وارد فاز نزولی شدند. 
با این وجود در پایان معامالت ش�اخص های سه گانه با رشد همراه شدند 
که در این بین ش�اخص نزدک با 0.36 درصد، پیش�تاز سایرین بود. اعالم 
فروش بخشی از سهام یکی از شرکت های زیر مجموعه جنرال الکتریک 
و به تبع آن رش�د حدود 6 درصدی ارزش بازار ش�رکت، از دیگر تحوالت 

مهم در این روز بود.

اظهارنظر رییس فدرال رزرو مبنی بر احتمال عدم رشد نرخ بهره امریکا، 
در آس�تانه دیدار س�ران ایاالت متحده و کره شمالی خوشبینی سرمایه 
گذاران در بورس های منطقه شرق آسیا را نیز افزایش داد به گونه ای که 
شاخص های سهام در این منطقه رشد کردند. در معامالت این روز شاخص 
نیکی در بورس توکیو با 0.5 درصد، رشدی ترین شاخص بود. رشد ارزش 
ارزه�ای معتبر منطقه ای در برابر دالر، از دیگر تحوالت مهم در بازارهای 
ای�ن منطقه بود. همچنین با ب�اال گرفتن درگیری های م�رزی بین هند و 

پاکستان، بازارهای سهام کراچی پاکستان و بمبئی هند، سقوط کردند.
پس از این که ترزا می به مجلس کش�ور پیش�نهاد داد که به تاخیر در روز 
برگزیت، رای دهند، پوند انگلیس در برابر دالر به باالترین س�طح در 5 ماه 

اخیر صعود کرد. این موضوع باعث ش�د ش�اخص بورس لن�دن با افت 0.6 
درصدی، ضعیف ترین عملکرد را در میان بورس های اروپایی به ثبت رساند.
برآیند نیروهای فزاینده و کاهنده بر ش�اخص های سه گانه سهام در وال 
استریت موجب شد این شاخص ها در معامالت این روز با نوسان چندان 
قابل توجهی همراه نشوند. طی این جلسه معامالتی شاخص نزدک با رشد 
0.07 درصدی همراه شد. این در حالی است که دو شاخص عمده دیگر در 
اعدادی کمتر از رو قبل بسته شدند. مذاکرات میان امریکا و کره شمالی، 
چش�م انداز رش�د نرخ بهره و تحوالت پیرامون رس�وایی ه�ای به وجود 
آمده برای ترامپ از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر معامالت سهام در وال 

استریت به شمار می روند.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/013/13-26,0290/44امریکا )داوجونز(

7,5950/830/904/56امریکا )نزدک(

1/001/03-7,1070/45لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,3120/421/274/64اروپا  )یورواستاک 50(

21,6201/150/913/53آسیا )نیکی 225(

پای�ان بی نتیجه و زودت�ر از موعد مذاکرات میان رهب�ران امریکا و کره 
جنوبی در ویتنام، بار دیگر نگرانی س�رمایه گذاران در منطقه شرق آسیا 
را برانگیخت. در این میان شاخص KOSPI در بورس کره جنوبی با نزول 
1.۸ درصدی، بیشترین واکنش را به این موضوع نشان داد که در آن افت 
3.5 درصدی قیمت سهام سامسونگ و 5 درصدی ارزش سهام هاینکس 
تاثیر به س�زایی داش�ت. داده های روز پنج ش�نبه نش�ان داد که فعالیت 
کارخانجات چین در ماه فوریه برای س�ومین م�اه متوالی کاهش یافته و 
سفارش�ات صادرات به کمترین میزان 10 ساله خود رسیده است، از دیگر 
دالیل افت شاخص های سهام در منطقه شرق آسیا بود. شاخص میب در 
بورس ایتالیا با 0.۸ درصد بیش�ترین رش�د را داشت. با این وجود، انتشار 
آماره�ای نامطلوب از اقتصاد چین باعث ش�د گ�روه منابع معدنی با افت 
بیش از 2 درصدی ریزش�ی ترین گروه باش�د. وزن سنگین شرکت های 

این گروه در بورس لندن موجب ش�د این ش�اخص FTSE برخالف سایر 
ب�ورس های مطرح با کاهش همراه ش�ود. افت بی�ش از 3 درصدی ارزش 
س�هام شرکت رولز رویس به دلیل شناس�ایی زیان 2.9 میلیارد دالری از 
دیگر تحوالت مهم این روز بود. آمارهای منشتر شده در این روز نشان داد 
رشد اقتصادی امریکا در س�ه ماهه چهارم سال 201۸، معادل 2.6 درصد 
بوده این رقم از 2.2 درصد رش�د پیش بینی ش�ده از س�وی کارشناسان 
بیشتر است. با وجود اعالم این خبر شاخص های سهام در بورس نیویورک 
با کاهش همراه ش�دند به گونه ای که هر ی�ک افت حدود 0.3 درصدی را 
تجربه کردند. به بن بست خوردن مذاکرات میان ترامپ و رهبر کره شمالی 
از جمله دالیل این ریزش به ش�مار می رود. س�قوط بیش از 17 درصدی 
قیمت س�هام اچ پی به دلیل انتشار عملکرد نامطلوب در سه ماهه پایانی 

201۸ از دیگر تحوالت قابل توجه در این روز بود.

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/80-0/050/21-1/13یورو به دالر

0/391/210/99-1/32پوند به دالر

111/920/491/212/26دالر به ین

0/100/14-0/990/10دالر به فرانک سوئیس

2/33-0/67-0/21-0/7دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,9180/370/681/37آلومینیوم

1/154/72-0/78-2/92مس

2,1450/004/254/09سرب

12,9690/001/157/59نیکل

0/140/914/44-21,620قلع

2,7850/253/804/86روی

1/06-3,839/00/891/40شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

5/43-1/96-0/36-1,219,700آلومینیوم

13/83-6/70-1/87-128,475مس

0/130/000/39-77,050سرب

2/52-1/62-0/38-196,932نیکل

25/00-6/25-3/57-1,350قلع

42/88-21/80-4/02-65,100روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/43-2/70-1/51-1,293/44طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1/52-2/52-1/28-1,299/20نیویورک 

4/14-4/46-2/55-15/21نقره

1/151/944/81-856/82پالتینیوم

1,545/430/163/2013/26پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR85/895/143/881/75 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

2/552/27-2/48-55/8نفت خام پایه امریکا

3/054/10-1/45-65/07برنت

45,6303/140/8213/14نفت خام توکیو

1/929/59-65/280/48نفت خام اوپک

2/810/003/312/93گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/535/49-1/65-611گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

82/54-0/707/60

 )USD/t( 2/303/74-1/94-198/43نفت کوره

173/036/207/3920/81بنزین

61,7301/261/216/91نفت سفید

محصوالت کشاورزی

13/93-7/03-452/530/33گندم

4/17-3/15-363/440/41ذرت

2/42-1/53-896/310/22سویا

5/70-3/67-1/53-456/30کلزا

0/04-72/731/381/24پنبه

  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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به�ای فلز زرد تحت تاثیر آمارهای اقتصادی امریکا و رش�د دالر، ب�ا افت 1.5 درصدی و ثبت 
قیمت 1293.44 دالری به پایین ترین س�طح در دو هفته اخیر س�قوط ک�رد. اونس جهانی در 

مجموع هفته نیز ریزش 2.7 درصدی را تجربه کرد.

تمدید ضرب االجل توافق میان چین و امریکا از سوی ترامپ کاهش نگرانی سرمایه گذاران را در 
پی داشت به گونه ای که با رشد شاخص های سهام، قیمت طال در بازار های جهانی با افت نسبی 

0.14 درصدی همراه شد تا در 1327.5۸ دالر معامله شود.

Mondayدوشنبه

قیمت طال در بازارهای جهانی تحت تأثیر اعتصاب معدنچیان آفریقای جنوبی 0.1 درصد در هر 
اونس صعود کرد و قیمت پایانی 132۸.96 دالر را به ثبت رساند.

Tuesdayسه شنبه

دیدار رهبران کره ش�مالی و امریکا و همچنین رشد ارزش دالر در برابر سایر ارزهای معتبر 
بی�ن المللی باعث ن�زول 0.6۸ درصدی قیمت طال در بازارهای جهانی و رس�یدن فلز زرد به 

قیمت 1319.۸6 دالر شد.

Wednesdayچهارشنبه

ابهامات به وجود آمده درباره توافق تجاری میان پکن و واشنگتن باعث افزایش مجدد تقاضا 
برای دالر امریکا شد و قیمت جهانی طال را تحت تاثیر قرار داد. در معامالت این روز هر اونس 

با کاهش قیمت 0.5 درصدی در 1313.32 دالر فروش رفت.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

هشدار ترامپ به اوپک 
در خصوص افزایش 
قیمت جهانی نفت

بی توجهی اوپک 
به هشدار ترامپ

انتشار داده های 
ضعیف از اقتصاد 
های برتر جهان

کاهش ذخایر 
نفتی امریکا رکوردزنی تولید نفت 

خام امریکا

رویداد
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برزیل در ماه ژانویه –  درصد

تغییرات تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ در ماه دسامبر - دسامبر
شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی چین در ماه فوریه - واحد

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

شاخص مدیران خرید شرکت های صنعتی آلمان در ماه فوریه - واحد

زمان
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

جمعه

واقعی
5/۸7
-0/3
49/2

-۸/65
4۸/9
47/6

پیش بینی
4/5

-
49/5
2/۸4
4۸/5
47/6

قبلی
۸/95

0/1
49/5
3/67
4۸/5
47/6

تقویم اقتصادی )6 تا 12 اسفند ماه 97 - 25 فوریه تا 3 مارس 2019(


