
در حالی که سرمایه گذاران همچنان درخصوص سرانجام مذاکرات تجاری میان چین و امریکا سردرگم هستند، 
کاهش نرخ پیش بینی شده برای رشد اقتصادی اتحادیه اروپا، کاهش غیرمنتظره میزان صادرات چین و آمار نه چندان 
مطلوب از اشتغال امریکا بار دیگر نگرانی ها در خصوص چشم انداز رشد اقتصاد جهان را برانگیخت. این موضوعات 
موجب شد شاخص های سهام و قیمت های جهانی در مجموع این هفته با تغییرات چندان قابل توجهی همراه نشوند.

جهان در هفته ای که گذشت...
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تصمیم بانک مرکزی اس�ترالیا مبنی بر عدم تغییر نرخ بهره این کشور از 
1.5 درصد، از دیگر تحوالت مهم در این روز بود.

 معامالت س�هام در بازارهای اروپایی با رش�د اغلب ش�اخص های سهام 
همراه بود. در معامالت این روز ش�اخص FTSE در بورس لندن با رش�د 
0.7 درصدی رش�دی ترین شاخص بود. این رشد در حالی اتفاق افتاد که 
نخس�ت وزیر ژاپن اعالم کرده در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
تعداد زیادی از ش�رکت های ژاپنی این کش�ور را ت�رک خواهند کرد. در 
این روز همچنین ارتباطات با 0.7 درصد، صعودی ترین گروه در بین گروه 

ها بود.

هش�دار برخی از مقام�ات تندرو امریکایی به ترام�پ در خصوص توافق 
عجوالنه با چین برای جبران کردن شکست مذاکرات با کره شمالی باعث 
شد سرمایه گذاران در مورد فرجام این مذاکرات دچار سردرگمی شوند. 
این موضوع کاهش نس�بی شاخص های س�هام در بورس نیویورک را در 
پی داش�ت. در جریان معامالت این روز ش�اخص S&P500 با 0.1 درصد، 
نزولی ترین ش�اخص بود. گزارش مؤسس�ه مدیریت عرضه نشان داد که 
ش�رکت های بخش غیرتولی�دی امری�کا در ماه فوریه بیش�ترین میزان 
سفارش�ات جدید را از آگوست ۲005 تاکنون، به ثبت رسانده اند، که این 

شاخصی از قدرت و سالمت اقتصاد است.
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در معامالت این روز شاخص بورس شانگهای با سقوط 4.4 درصدی ریزشی 
ترین ش�اخص بود که شدیدترین س�قوط یک روزه این ش�اخص از اکتبر 
تاکنون است. دولت چین گزارش داد صادرات این کشور در ماه فوریه ۲0.7 
درصد س�قوط کرده، که این رقم فاصله زیادی با افت پیش بینی شده 4.8 
درصدی اقتصاددان دارد و رشد غیرمنتظره صادرات در ماه ژانویه را کاماًل 

پاک می کند.
اخبار نامطلوب از صادرات چین در ماه فوریه و همچنین داده های اشتغال 
در امریکا موجب ش�د شاخص های س�هام در قاره اروپا به دلیل نگرانی از 
کاهش رشد اقتصادی جهان در سال جاری، به روند نزولی روز گذشته خود 
ادامه دهند. در معامالت این روز شاخص میب در بورس ایتالیا با افت بیش 
از یک درصدی کاهش�ی ترین ش�اخص بود. کاه�ش ارزش پوند در مقابل 

ارزهای معتبر به پایین ترین سطح در دو هفته اخیر به دلیل افزایش نگرانی 
ها در خصوص عدم رس�یدن به توافق میان انگلیس اتحادیه اروپا در مورد 

بریگزیت، از دیگر تحوالت مهم در این روز بود.
در معامالت این روز بیشترین افت از آن شاخص S&P500 با 0.1 درصد بود. 
بر اساس آمارها اقتصاد امریکا در ماه فوریه تنها ۲0 هزار شغل ایجاد کرده 
که این ضعیف ترین رش�د مشاغل از س�پتامبر ۲017 تاکنون است و نشان 
می دهد اقتصاد امریکا در ۳ ماهه اول امسال با سرعت زیادی در حال کند 
شدن است. با این وجود ریزش سنگین شاخص های سهام امریکا در ساعات 
اولیه این شاخص ها در ادامه با ارزیابی تحلیل گران از این که گزارش اشتغال 
آمریکا تحت تأثیر عوامل فصلی و تعطیلی بلندمدت دولت بوده است، بخش 

بزرگی از ضرر خود را جبران کردند.
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پس از آن که ترامپ جمعه ش�ب در اظهارات خود از چین خواس�ت فوراً 
تعرفه ه�ای محصوالت کش�اورزی امری�کا را بردارد و همزم�ان افزایش 
تعرفه های چین، از 10 به ۲5 درصد، را به تعویق انداخت، امیدها به اینکه 
دو کش�ور به دستیابی به توافق تجاری نزدیک ش�ده اند افزایش یافت و 
س�هام آسیایی رشد کردند. در بین بورس های مطرح این منطقه شاخص 
بورس ش�انگهای با 1.1 درصد رشد، بیشترین تاثیر را از این امیدواری ها 
پذیرفت. در بورس توکیو نیز ش�اخص نیکی با صعود حدود یک درصدی 

همراه شد.
اغلب شاخص های اروپایی نیز متاثر از خوشبینی سرمایه گذاران به توافق 
میان چین و امریکا صعود کردند. در معامالت این روز شاخص بورس های 

پاریس و لندن با صعود حدود 0.4 درصدی پیشتاز سایرین بودند. در بین 
گروه ها نیز، منابع معدنی بهترین عملکرد را به ثبت رس�اند. جهش 4.4 
درصدی قیمت س�هام ش�رکت دیلی میل به دلیل انتش�ار خبر سود 900 

میلیون پوندی این موسسه از دیگر اخبار مهم این روز بود.
اما در وال استریت سرمایه گذاران همانند سهامداران در بورس های آسیا 
و اروپا به ادامه مذاکرات خوشبین نبودند به گونه ای که شاخص های سه 
گانه با کاهش همراه ش�دند. در معامالت این روز ش�اخص داوجونز با 0.8 
درصد، ریزش�ی ترین شاخص بود. ش�اخص S&P500 نیز که موفق شده 
بود در هفته گذشته مرز کلیدی ۲800 واحد را پشت سرگذارد بار دیگر به 

سطوحی پایین از این رقم نزول کرد.

در این روز ش�اخص بورس ش�انگهای با 1.6 درصد رشدی ترین شاخص 
بود. اما پس از اینکه مشخص شد اقتصاد استرالیا در سه ماهه چهارم 0.۲ 
درصد رشد کرده و به رشد 0.۳ درصدی پیش بینی شده نرسیده دالر این 

کشور در برابر دالر امریکا به پایین ترین سطح در دو ماه اخیر تنزل کرد.
در اروپا نیز همچون آس�یا، به دلیل س�ردرگمی س�رمایه گذاران برخی 
شاخص ها سبزپوش و برخی دیگر قرمز پوش بودند به گونه ای که شاخص 
های س�هام در کش�ورهای ایتالیا و انگلیس صعودی و در آلمان و فرانسه 
نزولی بودند. در میان گروه ها نیز منابع معدنی و خودروس�ازی به ترتیب 
بهترین و ضعیف ترین عملکرد را به ثبت رساندند. کاهش نرخ اوراق قرضه 

دولتی ایتالیا به دلیل فشارهای اتحادیه اروپا در این مورد از دیگر تحوالت 
مهم در بازارهای این روز بود. پس از آن که داده ها نش�ان داد که کسری 
تجاری ایاالت متحده در س�ال ۲018 به باالترین س�طح 10 س�اله رسیده 
شاخص های سه گانه در وال استریت برای سومین روز پیاپی افت کردند. 
در این روز ش�اخص نزدک با 0.9 درصد نزولی ترین ش�اخص بود. کاهش 
قیمت جهانی نفت و فرسایش�ی شدن روند مذاکرات تجاری میان پکن و 
واشنگتن از دیگر دالیل مهم افت شاخص های سه گانه به شمار می رود. 
جهش بیش از 7 درصدی ارزش سهام شرکت جنرال الکتریک از تحوالت 

مهم وال استریت در این روز بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

2/201/600/47-25,455امریکا )داوجونز(

2/461/51-1/18-7,408امریکا )نزدک(

0/210/450/13-7,139لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/514/09-0/39-3,295اروپا  )یورواستاک 50(

2/880/56-2/18-20,981آسیا )نیکی 225(

فضای منفی معامالت روز گذش�ته بورس نیویورک تاثیر خود را بر بورس 
های آس�یایی گذاشت به گونه ای که شاخص های مطرح دراین منطقه با 
کاهش همراه ش�دند. در جریان معامالت این روز شاخص هنگ سنگ در 
بورس هنگ کنگ با 0.9 درصد، رش�دی ترین ش�اخص بود. انتشار خبر 
ش�کایت ش�رکت هواوی از دولت امریکا به دلیل سیاست های جدید این 
کش�ور در ممن�وع کردن اس�تفاده از تجهیزات ه�واوی، در کانون توجه 

سرمایه گذاران قرار داشت.
پ�س از آن ک�ه بانک مرکزی اروپا پیش بینی خود از رش�د اقتصادی این 
اتحادی�ه در س�ال ۲019  را از 1.7 به 1.1 درص�د کاهش داد و دور جدیدی 
از مح�رک ها برای کمک به بانک های این منطقه را اعالم کرد، ش�اخص 
های سهام در این قاره با ریزش همراه شدند. در معامالت این روز شاخص 

میب در بورس ایتالیا با افت 0.7 درصدی نزولی ترین ش�اخص بود. گروه 
منابع معدنی و خودروس�ازی نیز با افت بیش از دو درصدی ضعیف ترین 
عملکرد را در میان گروه ها به ثبت رساندند. کاهش ارزش یورو در مقابل 
سایر ارزهای معتبر به ویژه دالر نیز از دیگر تبعات این اتفاق بود. کاهش 
نرخ های پیش بینی شده در خصوص رشد اقتصادی حوزه یورو و نگرانی 
ها در مورد کاهش رش�د اقتصاد جهان، بازار بورس نیویورک را نیز تحت 
تاثیر قرار داد و موجبات افت ش�اخص های س�ه گانه برای چهارمین روز 
پیاپی را فراهم کرد. در این روز ش�اخص نزدک با 1.1 درصد ریزشی ترین 
ش�اخص بود. گروه بانکداری بیش�ترین تاثیر را در افت شاخص های سه 
گانه ایفا کردند به طوری که سی تی گروپ، بنک آف امریکا، مورگان استنلی 

و جی پی مورگان همگی با افت بیش از یک درصدی همراه شدند.

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/80-1/25-1/120/36یورو به دالر

1/420/60-0/53-1/3پوند به دالر

0/661/20-0/37-111/17دالر به ین

0/320/910/41-1دالر به فرانک سوئیس

0/82-0/49-0/70/46دالر استرالیا به دالر امریکا

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/48-2/04-1,8720/43آلومینیوم

1/123/91-0/37-2/90مس

2/591/32-2,0900/00سرب

13,1560/001/445/32نیکل

1/271/54-0/47-21,375قلع

1/551/15-1/90-2,735روی

0/90-3,845/01/452/02شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

4/93-1,233,1500/241/10آلومینیوم

20/88-7/69-3/91-118,600مس

0/426/93-0/03-76,725سرب

2/33-0/27-0/07-196,410نیکل

28/06-5/47-9/44-1,295قلع

45/67-6/11-4/12-61,125روی

---0شمش فوالد

فلزات گرانبها

1/21-1,298/360/990/38طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1/40-1,300/001/080/06نیویورک 

2/55-15/31/920/66نقره

4/884/29-815/000/22پالتینیوم

2/009/31-0/85-1,514/50پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR80/35-2/96-6/45-9/97 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
----چین

نفت 

1/040/486/98-56/07نفت خام پایه امریکا

0/694/06-2/53-64/62برنت

2/107/51-0/84-44,670نفت خام توکیو

65/570/810/386/50نفت خام اوپک

2/870/000/358/71گاز طبیعی

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

 )USD/bbl( 1/234/60-1/99-603گازوئیل

سوخت هواپیما 
 )USD/bbl(

81/44--1/304/80

 )USD/t( 0/065/69-0/64-199/98نفت کوره

3/280/9220/73-174/62بنزین

1/915/12-0/96-60,550نفت سفید

محصوالت کشاورزی

17/00-5/26-430/121/27گندم

4/71-2/42-0/23-355/17ذرت

2/66-2/04-0/84-880/94سویا

5/71-0/88-452/300/24کلزا

73/492/211/054/17پنبه

  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 

65/67 65/86
65/99

64/62

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

66/3

انتش�ار آمار نه چندان مطلوب از اش�تغال امریکا در ماه فوریه و افزایش مجدد نگرانی ها در 
مورد چش�م انداز اقتصاد جهان باعث ش�د بار دیگر تقاضا برای طال به عنوان یک دارای امن 
افزایش یابد. در این روز قیمت هر اونس 0.99 درصد رشد کرد تا در 1۲98.۳6 دالر بسته شود. 

در مجموعه هفته نیز فلز زرد رشد قیمتی 0.۳8 درصدی را به ثبت رساند.

در حالی که تقویت ارزش دالر و خوش بینی به نتیجه مذاکرات تجاری میان امریکا و چین موجب 
کاهش جذابیت س�رمایه گذاری در بازار طال شده است، قیمت فلز زرد در معامالت روز شنبه با 

عقبگردی 0.5۲ درصدی در 1۲86.74 دالر بسته شد.

Mondayدوشنبه

تحت فش�ار قرار گرفتن ترامپ از س�وی برخی تندروهای امریکایی در خصوص عدم تعجیل 
در توافق با چین، بار دیگر س�رمایه گذاران را در خصوص س�رانجام این توافق نگران کرد. این 

موضوع منجر به رشد نه چندان قابل توجه بهای طال و صعود آن به قیمت 1۲88 دالر شد.

Tuesdayسه شنبه

سردرگمی سرمایه گذاران در خصوص آینده توافق تجاری امریکا و چین در روز چهارشنبه 
نی�ز ادامه یافت و تاثی�ر آن بر بازار طال کاهش 0.1۳ درصدی قیم�ت هر اونس و ثبت قیمت 

پایانی 1۲86.۳6 دالر بود.

Wednesdayچهارشنبه

در حالی که سرمایه گذاران در انتظار انتشار آمارهای اشتغال امریکا در روز جمعه هستند قیمت 
طال در بازارهای جهانی همچون دو روز گذش�تنه نوسان چندانی نداشت. در پایان معامالت این 

روز اونس جهانی در 1۲85.61 دالر بسته شد که 0.06 درصد از قیمت روز قبل کمتر است.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

بی توجهی اوپک به 
تهدیدهای ترامپ در 
خصوص مهار رشد 
قیمت جهانی نفت

پیش بینی گلدمن 
ساچ در خصوص 
به صفر رسیدن 
مازاد عرضه در 

دو ماه آینده وحشت از کند شدن 
اقتصاد جهان به دلیل 

آمار اشتغال امریکا

اعالم افزایش 
واردات نفت چین 

در ماه فوریه
اعالم افزایش واردات 
و کاهش صاردات نفت 
امریکا در یک هفته 

اخیر

رویداد
شاخص مدیران خرید شرکت های خدماتی استرالیا در ماه فوریه - واحد

شاخص مدیران خرید شرکت های خدماتی امریکا در ماه فوریه - واحد
تراز تجاری امریکا در ماه دسامبر – میلیارد دالر

تغییرات در ذخایر نفتی امریکا در یک هفته اخیر - میلیون بشکه
تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی کره جنوبی در سه ماهه چهارم ۲018 - درصد

تراز تجاری چین در ماه فوریه – میلیارد دالر

زمان
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

جمعه

واقعی
51/0
56/0

-59/8
7/07
0/5

4/1۲

پیش بینی
49/۳
56/۲

-57/9
1/۲
0/4

۲6/۳8

قبلی
49/۳
56/۲

-50/۳
-8.65

0.۳
۳9.16

تقویم اقتصادی )13 تا 19 اسفند ماه 97 - 4 تا 10 مارس 2019(


