
ب��ا اع��ام خب��ر کاه��ش ن��رخ بی��کاری در ای��االت متح��ده امری��کا در هفت��ه گذش��ته بازاره��ا ش��اهد ق��وی 
ش��دن ارزش دالر بودن��د. چنان ک��ه روز جمع��ه ط��ا ب��ا اف��ت ش��دیدی مواج��ه ش��د. حم��ات اپوزیس��یون 
لیب��ی ب��ه س��کوهای نفت��ی ای��ن کش��ور و کاه��ش عرضه نف��ت، افزای��ش اندک��ی را در قیم��ت نفت رق��م زد. 
ب��ا ای��ن ح��ال، کارشناس��ان ای��ن ح��وزه در انتظ��ار نتای��ج مذاکرات هس��ته ای ای��ران با غ��رب خواهن��د ماند. 

جهان در هفته ای که گذشت...
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  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%4/5-%0/3-%1,7860/0آلومینیوم

%2/0%0/1-%0/1-5,857مس

%0/9-%4/1%1,8162/8سرب

%6/5-%1/3-%14,1401/9نیکل

%4/4-%0/2%18,0992/0قلع

%6/4-%2/7-%0/5-1,999روی

%38/9-%0/2-%3000/2شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

102،775-36،575-7،900-3،917،800آلومینیوم

318،37510،25023،35033،775مس

700-375225-213،875سرب

431،4421683،8467،962نیکل

1،175-250-165-10،655قلع

67،700-17،225-4،375-551،800روی

585000شمش فوالد

فلزات گرانبها

%5/1-%0/7-%1,200/660/0طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%4/9-%0/8-%0/1-1,200/20نیویورک 

%6/0-%2/0-%0/1-16/23نقره

%5/8-%0/5%0/1-1,181/10پالتینیوم

%3/9%1/7%0/3-824/60پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR59/73-6/3%-2/4%-1/3% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%1/1-%8/0-%0/3-85/397چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%0/6%5/4%1/5-50/78)نایمکس(

%7/3%0/7%60/130/0برنت

%8/0%2/0-%62/880/3تاپیس سنگاپور

%11/3%0/2%58/700/1دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
2/8623/4%1/6%%1/10

ان.بی.پی انگلیس  
)پوند در هر 100هزار 

بی.تی.یو(
58/46%9/2-%2/12-%7/3-

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%5/9%0/2-%740/0گازوئیل 

%3/0%1/1-%740/0سوخت جت

%5/1%0/1%3380/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

~~~354امریکاي شمالي

~~~449اروپا

~~~355 آسیا

~~~75/338اوره - جهانی

پس از ثابت ماندن نرخ بهره پایه بانکی اس�ترالیا، دالر اس�ترالیا در 
بازارهای جهانی تقویت ش�د. همچنین مشخص شد پایه پولی کشور 
ژاپن در ماه فوریه 7/36درصد افزایش داشته است. در اروپا، معاون 
رییس کمیس�یون اروپ�ا بیان کرد ک�ه یونان ممکن اس�ت به کمک 
بیشتری در برنامه ماه ژوئن توسط اعضای دیگر این اتحادیه احتیاج 
داشته باشد. بازارهای سهام آسیا روز کاهشی را پشت سر گذاشتند. 
کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین اعالم کرد؛ برنامه عرضه 
اولیه 20 ش�رکت تصویب شده اس�ت. چنین خبری منجر به افزایش 
نگرانی س�رمایه گذاران در بازارهای آسیایی شد. زیرا چنین اقدامی 

باعث خروج نقدینگی از س�هم های اصلی خواهد ش�د. شاخص های 
س�هام در بازارهای اروپا علی رغم بهبود بیش از حد انتظار داده های 
اقتصادی فرانس�ه و آلمان کاهش یافتند و س�رمایه گذاران در انتظار 
اعالم برنامه ه�ای بانک مرکزی این منطقه در روز پنج ش�نبه بودند. 
بازارهای س�هام ای�االت  متح�ده امریکا ب�ا کاهش مواجه ش�دند و 
ش�اخص س�هام نزدک پس از رس�یدن به س�طح روانی 5,000 واحد 
کاهش یافت. رش�د ضعیف ت�ر از حد انتظار در فروش ماهانه س�هام 
خودروسازها منجر به ریزش ش�دید سهام شرکت های فورد و فیات 

کرایسلر شد.

به
شن

سه 

گزارش مربوط به حقوق و دس�تمزد در بخش غیرکشاورزی در ماه 
فوری�ه دارای رش�د بود و نرخ بی�کاری بیش از ح�د انتظار کاهش 
یاف�ت. در نتیج�ه ارزش دالر افزای�ش قابل مالحظ�ه ای یافت. در 
بازارهای آس�یایی، بازار س�هام ژاپن با افزایش�ی قابل مالحظه به 
س�قف 15 س�ال اخیر خود رس�ید. ای�ن افزایش به دلی�ل تضعیف 
ارزش ی�ن در براب�ر دالر امریکا ناش�ی از خوش بین�ی فعاالن بازار 
از بهب�ود نرخ بیکاری امریکا بود. بازارهای س�هام در اروپا پس از 

اعالم برنامه سیاس�ت پولی بانک مرکزی این بانک در روز گذشته، 
ب�ه امی�د تقویت ن�رخ ت�ورم و افزایش رش�د اقتص�ادی، افزایش 
یافتند. بازار س�هام ایاالت متحده روند نزولی داش�ت. بهبود بیش 
از ح�د انتظار نرخ بیکاری امری�کا و افزایش بازده اوراق خزانه ده 
س�اله منجر به نگرانی س�رمایه گذاران در م�ورد افزایش زودتر از 
موقع نرخ بهره فدرال رزرو ش�د و در نتیجه آن شاخص های سهام 

کاهش یافتند.

عه
جم

کند شدن رشد اقتصادی چین باعث شد تا مقامات این کشور نرخ بهره 
بانک�ی را کاهش دهند. نرخ بهره پایه وام بانکی یک س�اله با 0/25درصد 
کاهش به 5/35درصد رس�ید. این سیاست پولی منجر به تقویت ارزش 
دالر ش�د. شاخص مدیران خرید چین از س�وی مؤسسه اچ.اس.بی.سی 
رقم 50/7 اعالم ش�د که باالترین میزان از جوالی 2014 میالدی تا کنون 
بود. کاهش نرخ بهره بانکی چین و بهبود در ش�اخص پی.ام.آی منجر به 
افزایش شاخص های سهام در بازارهای آسیایی شد. شاخص نیکی ژاپن 
به بیش�ترین میزان طی پانزده سال اخیر رسید. اما در اروپا شاخص های 

س�هام نزولی بودند. در این روز س�هام ش�رکت های صنعت�ی، کاالهای 
مصرفی و س�هام شرکت های بخش انرژی در شاخص یورو استاکس600، 
در محدوده منفی معامله شدند. شاخص سهام بازارهای امریکا ماه جدید 
را ب�ا ثبت رکوردهای جدید ش�روع کردند. ش�اخص ترکیب�ی نزدک به 
رقمی بیش از 5,000 رس�ید که از س�ال 2000 تا کنون بی س�ابقه بود. این 
افزایش قابل مالحظه به دلیل انتش�ار داده ه�ای اقتصادی در امریکا بود 
که نش�ان می داد کاهش فعالیت های تولیدی همراستا با کاهش مخارج 

مصرف کننده است. 

به
شن

دو

تولی�د ناخال�ص داخلی اس�ترالیا در یک چهارم آخر س�ال گذش�ته 
میالدی 0/5درصد اعالم ش�د. ش�اخص دالر پس از شکستن باالترین 
محدوده در یازده س�ال اخیر همچنان به روند صعودی خود ادامه داد. 
تمرکز اصلی بر گزارشی از پیش نویس مربوط به اشتغال امریکا بود که 
در آن 210 هزار شغل اضافه شد. احتیاط سرمایه گذاران و انتظار آن ها 
ب�رای اعالم برنامه ه�ا و اهداف اصلی اقتصادی س�ال جاری در چین، 
بازارهای س�هام آس�یا را با کاهش مواجه کرد. بازارهای س�هام اروپا 

در آس�تانه نشس�ت بانک مرکزی اتحادیه یورو ب�ا کاهش قیمت نفت 
و بهبود داده های بخش خدمات در امریکا روز پر نوسانی را پشت سر 
گذاش�تند. بازار س�هام ایاالت متحده برای دومین روز متوالی کاهش 
یافتند و ش�اخص س�هام اس.اند.پی500 به پایین ترین سطح خود در 
دو هفت�ه اخیر رس�ید. با این حال با توجه به آمار اش�تغال امریکا که 
روز جمعه قرار بود منتشر شود، س�رمایه گذاران رویکردی محتاطانه 

را پیش گرفتند.

به
شن

هار
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

3/1%%-5/0%18,040/11/0امریکا )داوجونز(

%1/00%3/34%4,452/060/20امریکا )نزدک(

~%4/6%6,7971/0لندن )اف.تی.اس.ای 100(

~%5/2%3,3231/6اروپا  )یورواستاک 50(

%0/03%1/87%0/94-18,855آسیا )نیکی 225(

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

بان�ک مرکزی اروپا در پایان نشس�ت خود، حداقل نرخ بهره این بانک 
را بدون تغییر نس�بت به ماه گذش�ته اعالم کرد. همچنین اعالم شد؛ 
اج�رای برنامه بازخری�د ماهان�ه اوراق قرضه دولتی این نه�اد، از روز 
دوش�نبه هفت�ه آینده آغاز خواهد ش�د و تا س�ال 2016 ادامه خواهد 
یافت. در بازارهای آس�یا، ش�اخص سهام ش�انگهای و هنگ کنگ به 
دلیل افزایش نگرانی فعاالن بازار از تش�دید کاهش رشد اقتصادی در 
چین کاهش یافتند و شاخص نیکی 0/3درصد افزایش داشت. بازارهای 

سهام اروپا پس از اعالم برنامه محرک اقتصادی بانک مرکزی اتحادیه 
یورو به اوج چند س�ال گذشته خود رسیدند. در عین حال بازده اوراق 
قرضه در این منطقه کاهش یافت. بازارهای سهام ایاالت متحده امریکا 
با روندی پر نوس�ان و بازده متوسط به پایان رسیدند. با توجه به اینکه 
تا ظهر پنجشنبه روند منفی بود، اما با حرکتی آهسته بهبود پیدا کرد. 
زیرا س�رمایه گذاران نس�بت به آمار اشتغال این کش�ور که روز جمعه 

اعالم می شد، خوشبین بودند. 

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%8/3-%6/1-%5/0-1/0838یورو به دالر

%3/80-%1/04-%0/13-1/5020پوند به دالر

%1/75-%0/13%0/62-120/79دالر به ین

%11/81-%2/00%0/98520/64دالر به فرانک سوئیس

%3/0-%5/0-%0/77100/2دالر استرالیا به دالر امریکا
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
برآورد اولیه از شاخص قیمت مصرف کننده اتحادیه اروپا در مقیاس ساالنه تا ماه گذشته

تغییر در هزینه های شخصی درامریکا طی ماه گذشته، درصد
شاخص مدیران خرید کارخانه ها در امریکا طی ماه گذشته، بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

تغییر در میزان خرده فروشی در آلمان طی ماه گذشته، درصد
شاخص تولید ناخالص داخلی استرالیا طی فصل گذشته، درصد

تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا طی هفته گذشته، هزار نفر
تغییر در تعداد افراد استخدام شده در امریکا طی ماه گذشته به جز بخش کشاورزی، هزار نفر

نرخ بیکاری امریکا طی ماه گذشته، درصد
تراز تجاری امریکا طی ماه گذشته، میلیارد دالر

زمان
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
50/7
-0/2
52/9
2/9
0/5
320
295
5/5

-41/8

پیش بینی
50/1
0/0

53/4
0/5
0/7
293
240
5/6

-41/3

قبلی
50/1
-0/3
53/5
0/6
0/4
313
239
5/7

-45/6

تقویم اقتصادی )11 تا 14 اسفند 1393-2 تا 8 مارس 2015(

59/86
60/41

59/78
60/68

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

60/85

اظهارات وزیر نفت عربس�تان مبنی 
ب�ر خوش بین�ی نس�بت ب�ه تقاضای 
نفت به رغم اع�الم افزایش موجودی 
نف�ت امری�کا ط�ی هفت�ه گذش�ته

ادام�ه نگرانی ه�ا در لیب�ی 
و ع�راق از ایج�اد ه�رج و 
مرج احتمالی توس�ط شبه 
انتظار  اس�المگرا،  نظامیان 
معامله گران از اخبار مربوط 

به توافق هسته ای ایران

آمار  قاب�ل توج�ه  بهب�ود 
اشتغال در امریکا و افزایش 

شدید ارزش دالر 

ب�ه  لیب�ی  اپوزیس�یون  حم�الت 
پایگاه های نفت کشورهای افریقایی، 
اع�الم قیمت ه�ای باالتر از س�وی 
عربستان س�عودی و از سوی دیگر 
افزایش خرید متقاضیان از آس�یا، 
ای�االت متحده و ش�مال غرب اروپا 

ط�ال همچنان در مح�دوده قیمتی 1,200دالر در هر اونس نوس�ان داش�ت و این موضوع با 
کاهش نرخ یورو در مقابل دالر همزمان ش�ده است. بانک مرکزی اروپا برای تقویت یورو در 

مقابل دالر به افزایش نقدینگی و خرید دارایی ها دست زده  است. 

Thursdayپنج شنبه

بار دیگر کاهش نرخ بیکاری در امریکا باعث ریزش قیمت طال شد. انتظارات از افزایش نرخ 
بهره بانک فدرال ایاالت متحده نیز به کاهش قیمت کمک کرد. با این حال، به نظر می رس�د 

افزایش نرخ بهره تا پایان سال جاری به تعویق افتد. 

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

تقویت دالر امریکا و ثبات آن در محدوده باالترین نرخ طی 11 سال گذشته، منجر به نوسان 
قیمت هر اونس طال در محدوده 1,200 دالر ش�د. انتظار برای افزایش نرخ بهره بانک فدرال 
رزرو امری�کا منجر به تقویت ش�اخص دالر و در نهایت افت بیش�تر قیمت ای�ن فلز گرانبها 

خواهد شد.

Tuesdayسه شنبه

در ابتدای معامالت، کاهش نرخ بهره بانکی چین و افزایش تقاضا منجر به افزایش ارزش هر 
اونس طال در مقابل دالر تا حد باالترین س�طح در دو هفته گذش�ته و قیمت 1,224دالر شد. 
البته این رش�د قیمت تداوم چندانی نداش�ت و در نهایت با تقویت دالر و رشد شاخص های 

سهام در بازارهای جهانی قیمت کاهش یافت.

Mondayدوشنبه

انگیزه سرمایه گذاری در طال تحت تأثیر برگزاری کنفرانس خبری نشست بانک مرکزی اروپا 
و تغیی�ر در نرخ بیکاری ایاالت متحده قرار گرفت و در نهایت قیمت تا محدوده 1,198دالر به 
ازای هر اونس کاهش یافت. از سوی دیگر، افزایش ارزش دالر و رسیدن آن به باالترین ارزش 

خود طی یازده سال اخیر، انعطاف پذیری بیشتری برای خرید این فلز زرد رنگ ایجاد کرد.

Wednesdayچهارشنبه

افزایش گمانه زنی ها در مورد احتمال 
توافق هس�ته ای ایران با کشورهای 
1+5 ک�ه منجر ب�ه افزای�ش عرضه 
نفت به بازارهای جهانی خواهد شد، 
افزایش عرض�ه نفت لیبی و افزایش 

ارزش شاخص دالر 


