
I I I A. . .

1

در هفته گذش��ته عواملی همچون س��خنرانی ماریو دراگی، نشس��ت فدرال رزرو همراه با انتش��ار گزارش هایی از اوضاع 
اقتصادی امریکا، اروپا و چین به بروز نوساناتی در قیمت ارز، طال، نفت و فلزات منجر شد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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با اینکه در روز سه ش�نبه انتشار گزارشی مبنی بر کاهش تورم در منطقه پولی یورو، مسئله ای که شاید بتواند بانک مرکزی 
اروپ�ا را به افزایش سیاس�ت های انبس�اطی خود ترغی�ب کند، همراه با بهبود اش�تغال در بزرگترین اقتص�اد اروپا )آلمان( 
موجب رش�د بازارهای س�هام اروپا گردید، انتظار فعاالن بازار برای نشس�ت این هفته فدرال رزرو تا حدی بر محافظه کاری 

سرمایه گذاران افزود. 
در عین حال خبرها حاکی از آن بود که دولت چین قوانین جدیدی برای کنترل صنعت بانکداری غیرمتشکل  تصویب کرده 
است تا بدینوسیله بتواند بر ممنوعیت انجام معامالتی که برای فرار از قوانین انجام می شوند، کنترل هایی را اعمال نماید.  

ناگفته نماند خانم یلن توانس�ت با 56 رای موافق حکم تایید خود را از مجلس س�نا برای مقام ریاس�ت فدرال رزرو پس از 
آقای بن برنانکه دریافت کند.
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بااینکه انتشار گزارش امیدوارکننده ای از بازار کار امریکا مبنی بر کاهش مطالبات بیکاری در هفته گذشته، به رشد بازارهای 
س�هام امریکا و همچنین افزایش شاخص دالر انجامید، س�خنان ماریو دراگی رئیس  بانک مرکزی اروپا، در کنفرانس خبری 
مبنی بر اعمال سیاس�ت های انبس�اطی بیشتر درصورت وخیم  شدن وضعیت رکود و بازار پولی و عدم ارائه برنامه خاصی که 
بتواند از نگرانی س�رمایه گذاران نس�بت به رکود اقتصادی در منطقه پولی یورو بکاهد، در افت بازارهای سهام و ارزش یورو 

بی تاثیر نبود. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بدون تغییر همان 0/25 درصد اعالم کرد.
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در روز پایان�ی هفته و پس از اعالم خب�ر نرخ بیکاری امریکا 
شاهد رش�د بازارهای س�هام و همچنین افزایش نرخ برابری 
ی�ورو به دالر بودیم. همچنین گزارش منتش�ر ش�ده از بازار 
کار امریکا حاکی از آن بود که فرصت های ش�غلی ایجاد شده 
در ماه دس�امبر کمترین رش�د را از اوایل س�ال 2011 به ثبت 
رس�انده اس�ت، گزارش�ی که در نهایت موجب افزایش ابهام 
نس�بت به ادامه یا کم ش�دن روند کاهش�ی برنام�ه حمایتی 

فدرال رزرو گردید و به افت شاخص دالر انجامید. 
در عین حال رئیس یکی از بانک های مرکزی ایالتی در امریکا 

اظهار داش�ت، احتماالً فدرال رزرو کاهش خرید ماهانه اوراق 
قرضه را ادامه خواهد داد و تحت تأثیر گزارش ضعیف مربوط 
به وضعیت اشتغال در ماه دسامبر قرار نخواهد گرفت، چراکه 
این بان�ک هیچ تمایلی برای واکنش نش�ان دادن به اعداد و 
ارقام منتش�ر ش�ده مربوط به یک ماه ندارد. به نظر ایش�ان 
کاه�ش برنام�ه خرید ماهانه از این ماه ش�روع خواهد ش�د. 
انتظار می رود در نشس�ت بعدی ف�درال رزرو )8 تا 9 بهمن(، 
کاهش برنامه خرید به اندازه همین ماه، یعنی 10 میلیارد دالر 

تصویب شود.
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  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2/5-3/0-1/5-1,705آلومینیوم

0/1-2/3-1/6-7,236مس

1/7-5/5-1/8-2,073سرب

4/7-4/7-1/3-13,292نیکل

4/0-2/2-2/0-21,572قلع

3/52/2-1/3-2,002روی

3356/316/931/6شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

7,77531,925-5,800-5,444,025آلومینیوم

47,825-17,450-3,425-348,250مس

9,750-450-500-213,500سرب

2046,240-261,264654نیکل

735-50-9,61050قلع

13,100-21,150-4,200-910,025روی

1,040-16,51000شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,2290/30/40/3طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,2280/20/20/1نیویورک 

2/10/4-19/600/3نقره

1,418/550/11/14/1پالتینیوم

736/650/00/92/7پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR131/00-0/4-3/0-5/0 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
2/8-1/5-0/1-569/74چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
5/4-3/4-0/1-92/22)نایمکس(

2/0-1/3-0/8-106/12برنت

2/9-2/8-115/300/2تاپیس سنگاپور

2/8-3/1-104/210/2دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/022-4/6-6/9-8/8

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

بی.تی.یو(
68/250-0/5-0/1-2/7

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

1/2-0/8-1220/0گازوئیل 

1/1-0/8-1230/0سوخت جت

0/4-5970/00/3نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

4500/000/0010/29امریکاي شمالي

6320/000/00/00اروپا

5900/000/007/27 آسیا

372/980/004/909/72اوره - جهانی

درحالی ک�ه انتش�ار گ�زارش نه چن�دان مطلوب�ی از اوضاع 
اقتصادی چین، کاهش ش�اخص مدیران خرید بخش خدمات 
این کشور که به کمترین سطح خود از اوت سال 2011 رسید، 
موجب افزایش نگرانی ها نس�بت به روند رشد دومین اقتصاد 

بزرگ دنیا ش�د، گزارش ه�ای نه چن�دان ناامیدکننده ای که 
از وضعیت اقتصادی کش�ورهای منطقه پول�ی یورو در اولین 
روز هفته منتش�ر گردید، افزایش نرخ برابری یورو به دالر و 

همچنین بهبود بازارهای سهام اروپا را در پی داشت. به
شن

دو

صورت جلس�ه نشس�ت ف�درال رزرو که در روز چهارش�نبه 
منتش�ر ش�د حاک�ی از آن ب�ود ک�ه مقامات رس�می فدرال 
رزرو همچن�ان ب�ه تصمیم ماه گذش�ته خود مبن�ی بر آغاز 
روند کاهش�ی برنام�ه خرید اوراق قرضه پایبن�د بوده و اکثر 
 آن ه�ا اعتق�اد دارن�د مزای�ای سیاس�ت انبس�اطی در حال 

افول است. 
همچنین در ش�رایطی که خبر روز گذش�ته مبن�ی بر کاهش 
کس�ری تجاری امریکا موجب افزایش امیدواری ها نسبت به 
روند بهبود اقتصاد این کشور و در نتیجه رشد بازارهای سهام 

و ش�اخص دالر شد، خانم یلن در مصاحبه خود با مجله تایمز 
 چشم انداز رشد اقتصادی امریکا در سال جاری را قویتر از پیش 

ارزیابی کرد. 
در عین حال با اینکه نرخ بیکاری اروپا بدون تغییر نسبت به 
ماه قبل، 12/1 درصد اعالم شد، اما مطلوب بودن گزارش های 
منتش�ر ش�ده از وضعیت اقتصادی این منطقه از جمله رشد 
ش�اخص خرده فروشی )که س�ریعترین رش�د را در 12 سال 
اخی�ر به ثبت رس�اند( همراه با بهبود بخ�ش تولیدی آلمان، 

بازار سهام اروپا را قوت بخشید.
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دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

16,456/000/00/04/5امریکا )داوجونز(

0/94-0/60-0/39-3552/72امریکا )نزدک(

0/43/8-0/5-6,691/00لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/71/05/5-3,090/00اروپا  )یورواستاک 50(

3/08-1/52-0/53-15,870آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/67-1/36680/450/64یورو به دالر

0/010/370/20-1/648پوند به دالر

0/651/28-0/62-104/153دالر به ین

0/301/66-0/52-0/902دالر به فرانک سوئیس

0/89931/070/560/74دالر استرالیا به دالر امریکا

  تن

دالر در هر اونس

دالر به تن

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

دالر به تن
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

تقویم اقتصادی )15 تا 21 دی 1392-5 تا 11 ژانویه 2014(
رویداد

اعالم برآورد اولیه از شاخص قیمت مصرف کننده اتحادیه اروپا
اعالم تراز تجاری طی ماه گذشته در امریکا )میلیارد(

اعالم نرخ خرده فروشی طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا
اعالم نرخ بیکاری طی ماه گذشته در اتحایه اروپا

اعالم میزان سفارشات کارخانه ها طی ماه گذشته در آلمان
اعالم حداقل نرخ بهره پیشنهادی از سوی بانک مرکزی اتحادیه اروپا

اعالم تعداد متقاضیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا )میلیون نفر(
تغییر در تعداد افراد استخدام شده در طول ماه گذشته، به استثنای صنعت کشاورزی در امریکا )میلیون نفر(

اعالم نرخ بیکاری طی ماه گذشته در امریکا

زمان
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
0/8 %
34/3
1/4 %
12/1 %
2/1 %

0/25 %
330
74

6/7 %

پیش بینی
0/9 %
40/2
0/2 %
12/1 %
1/2 %

0/25 %
337
196

7/0 %

قبلی
0/9 %
39/3

-0/4 %
12/1 %
-2/1 %
0/25 %
345
241

7/0 %

از آنج�ا که دلیل اصلی رش�د قیمت ط�ال در این روزه�ا، ورود خری�داران فیزیکی و بعضًا 

سرمایه گذاران )به خاطر افت بازارهای سهام( به بازار این کاالی گرانبها است، در این روز به 

نظر می رسید با وجود افت شاخص دالر، خریداران طال تمایلی برای خرید این کاال در قیمت 

فعلی نداشتند که همین قضیه مانع رشد بیشتر بهای این کاالی گرانبها گردید. 

Mondayدوشنبه

در بازار طالی این روز با وجود ضعیف بودن بازار سهام و ورود خریداران فیزیکی طال از سوی 

آس�یا بهای این کاالی گرانبها به دلیل انتش�ار گزارش امیدوار کنن�ده ای از اوضاع اقتصادی 

امریکا تنزل یافت. به عالوه فعاالن این بازار نیز چش�م انتظار نشس�ت روز چهارشنبه فدرال 

رزرو بودند، چرا که می خواس�تند مشخص شود آیا از نظر سیاست گذاران پولی و مالی امریکا 

اقتصاد این کش�ور آن قدر قوی شده اس�ت که فدرال رزرو به اجرای تصمیم اخیرش مبنی بر 

کاهش برنامه های حمایتی خود در سال 2014 ادامه دهد یا خیر.

Tuesdayسه شنبه

در حالی که افزایش خوش بینی نس�بت به روند رش�د اقتصادی امریکا از تقاضا برای طال به 

عنوان کاالیی با حاش�یه ایمنی باال در این روز کاس�ت، شواهد حاکی از ضعیف شدن خرید 

فیزیکی طال در آسیا در قیمت های فعلی این کاالی گرانبها هم بود.

Wednesdayچهارشنبه

در عی�ن حال ک�ه فعاالن بازار طال در ای�ن روز در انتظار نتیجه گزارش مهم�ی از بازار کار 

امریکا بودند که روز جمعه اعالم می ش�د، بستن موقعیت های فروش موجب اندکی رشد در 

بهای این فلز گرانبها گردید. قابل ذکر است بانک امریکایی مریل لینچ در این روز پیش بینی 

خ�ود از قیم�ت طال را کاهش داد و اعالم کرد انتظ�ار دارد به دلیل کاهش تمایل برای خرید، 

بهای این کاال در سال 2014 به حدود 1,150 دالر برسد.

Thursdayپنج شنبه

در بازار طالی این روز از آنجا که انتشار گزارش نه چندان مطلوبی از بازار کار امریکا موجب 

افزایش ابهام نس�بت به روند بهبود اقتصادی در این کش�ور و همچنین سؤال  برانگیز بودن 

سرعت روند کاهش�ی برنامه حمایتی فدرال رزرو شد بهای طال تقویت گردید. افت شاخص 

دالر و افزایش خرید فیزیکی طال از س�وی چین نیز در رشد بهای این کاالی گرانبها بی تأثیر 

نبود.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

107/43

108

107/8

107/6

107/4

107/2

107

106/8

106/6

106/4

106/2

106

105/8

105/6

107/06

107/36

106/4

107/5

ادامه تنش ها در س�ودان جنوبی همراه با سرمای شدید 
ه�وا در امری�کا که به رش�د تقاض�ا برای نفت از س�وی 

بزرگترین مصرف کننده انرژی در جهان منجر شد.

تش�دید نگرانی ها از کاهش صادرات نفت 
ع�راق پس از جری�ان بمب گ�ذاری در این 
کشور و همچنین نوسان گیری    معامله گران 

کاهش موجودی ذخایر نفت و باال بودن سطح عرضه در 
امریکا همراه با رش�د شاخص دالر، در کنار نگرانی های 

جدید از عرضه نفت لیبی و عراق

افزایش تولید نفت امریکا تا باالترین س�طح خود در 
25 سال اخیر، احتمال رشد عرضه نفت لیبی و عراق 

و همچنین بروز عالئمی از کاهش تورم در چین

نف�ت  واردات  افزای�ش 
چین در ماه گذش�ته به 
همراه افت شاخص دالر 
علی رغم انتشار گزارش 
ناامیدکننده  از بازار کار 

امریکا


