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در هفته  گذشته میالدی عواملی نظیر اظهارات رؤسای بانک های مرکزی امریکا و اروپا، بحران سیاسی در 
اوکراین و انتش��ار گزارش هایی از اوضاع اقتصادی امریکا، اروپا و چین موجب بروز نوساناتی در بازارهای 

سهام و کاال شد.

جهان در هفته ای که گذشت...

28 م�ارس ت�ا 5 آوری�ل 2014 -1393 10 ت�ا 16 فروردی�ن

در ش�رایطی که افزایش نگرانی ه�ا از وضعیت تولید چین به 
عنوان دومین اقتص�اد بزرگ دنیا، از ریس�ک پذیری فعاالن 
بازار می کاس�ت؛ مطلوب بودن گزارش�ی اقتصادی از امریکا 

بازارهای سهام را تقویت کرد.

 در اروپ�ا نی�ز بهت�ر از س�طح م�ورد انتظ�ار اع�ام ش�دن 
ن�رخ بی�کاری، همراه با رش�د ه�ر چند اندک ش�اخص های 
 خری�د مدی�ران ایتالی�ا و اس�پانیا افزای�ش ارزش ی�ورو را 

در پی داشت.

به
شن

سه 

به رغ�م گمانه زنی ه�ا در خصوص کاهش نرخ بهره توس�ط 
بان�ک مرکزی اروپ�ا در جهت بهبود وضعی�ت رکود در این 
منطق�ه، ع�دم انجام چنی�ن کاری به افت بازارهای س�هام 

منجر شد. 
ب�ا این ح�ال ماریو دراگ�ی رئی�س بانک مرک�زی اتحادیه 
اروپ�ا در کنفران�س خب�ری خ�ود از آمادگ�ی ای�ن بانک 
ب�رای اجرای سیاس�ت های غیر معم�ول به منظ�ور مقابله 
ب�ا خط�ر رکود س�خن گفت ک�ه در افت ارزش ی�ورو تأثیر 

قاب�ل ماحظه ای داش�ت. البته ب�ا توجه به ع�دم اطمینان 
 حاک�م ب�ر ب�ازار، تقاض�ا ب�رای ارز مطمئنی همچ�ون دالر 

افزایش یافت.
در واق�ع ب�ا وجود این که س�رمایه گذاران به دلیل انتش�ار 
گزارش ه�ای مطلوب�ی از اوض�اع اقتصادی امریکا نس�بت 
به روند رش�د اقتصادی امیدوار ش�ده بودن�د، اما همچنان 
محتاطانه منتظر بودند تکلیف وضعیت بازار کار این کش�ور 

در روز جمعه مشخص شود.
به

شن
ج 

پن

به ای�ن دلیل ک�ه روند سیاس�ت انبس�اطی امری�کا ارتباط 
مس�تقیمی با س�امت اقتص�ادی این کش�ور دارد، انتش�ار 
گ�زارش ضعیفی از بازار کار به همراه تش�دید ابهام نس�بت 
ب�ه برنامه آتی ف�درال رزرو فش�ار رو به پایینی بر ش�اخص 
ب�ه ری�زش  نی�ز  را  بازاره�ای س�هام  و   دالر وارد س�اخت 

واداشت. 
از س�وی دیگر افزایش گمانه زنی ها از انجام اقدامات حمایتی 
بیش�تر بانک مرکزی اتحادیه اروپا ب�ا هدف کمک به اقتصاد 
منطق�ه پولی ی�ورو منجر به افت ن�رخ برابری ی�ورو به دالر 

گردید. 

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,7970/46/02/4آلومینیوم

6/0-0/51/1-6,643مس

4/0-0/6-0/2-2,032سرب

16,2570/73/75/3نیکل

0/7-23,1991/01/5قلع

6/9-1,9780/60/9روی

3870/20/33/1شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

34,00076,875-9,675-5,359,250آلومینیوم

12,075-8,450-1,275-260,100مس

2,325-201,65001,250سرب

3,73813,566-744-282,936نیکل

9,64590100520قلع

4,37558,87574,575-834,700روی

715-520-13,3900شمش فوالد

فلزات گرانبها

4/7-0/4-0/2-1,287طالی نقدی

طال بورس کاالی 
4/8-0/6-0/3-1,287نیویورک 

7/7-0/80/6-19/83نقره

2/9-1,442/750/33/1پالتینیوم

788/150/303/900/90 پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR115/500/22/8-1/2 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
2/2-0/10/4-529/03چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
1/2-0/9-100/350/7)نایمکس(

2/6-1/6-105/301/3برنت

3/4-2/0-1/0-110/06تاپیس سنگاپور

2/3-2/0-0/6-101/67دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/4351/6-3/3-4/9

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

بی.تی.یو(
48/6000/3-9/3-17/1

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

1/6-2/1-1190/0گازوئیل 

2/3-2/1-1170/0سوخت جت

2/0-2/2-5850/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

8/44-8/4-4120/00امریکاي شمالي

5/22-5/22-5990/00اروپا

18/64-18/64-4800/00 آسیا

9/98-3/08-3/08-368/96اوره - جهانی

سخنان خانم یلن، جو مثبتی را در میان فعاالن بازار ایجاد کرد 
و بازارهای سهام را با افزایش تقاضا برای دارایی های پرریسک ، 
رونق بخش�ید و ش�اخص دالر را تضعیف نمود. وی از سیاست 
فدرال رزرو در پایین نگه داشتن نرخ بهره و خرید ماهانه اوراق 
قرضه دفاع کرد و ادامه برنامه های حمایتی با هدف کمک به بازار 

کار و اقتصاد این کشور را اقدامی ضروری دانست. 
از سوی دیگر انتشار گزارشی مبنی بر کاهش تورم در منطقه 
پول�ی یورو ب�ه همراه افزای�ش احتمال اجرای سیاس�ت های 
انبساطی بیشتر از سوی بانک مرکزی اتحادیه اروپا فشار رو 

به پایینی بر ارزش یورو وارد کرد. 

به
شن

دو

امیدوارکنن�ده ب�ودن گزارش ه�ای اقتصادی امری�کا عامل 
اصلی رش�د بازارهای سهام بود. البته احتیاط سرمایه گذاران 
ب�ا نزدیک ش�دن به نشس�ت حس�اس روز پنج ش�نبه بانک 

مرکزی اروپا و تش�دید نگرانی ها از اثرات منفی رکود در این 
 منطقه پولی، فش�ار رو به پایین�ی بر نرخ برابری یورو به دالر 

وارد ساخت.  به
شن

هار
چ

دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

16,5730/01/90/9امریکا )داوجونز(

3/54-3/10-2/59-3,540امریکا )نزدک(

2/1-0/10/9-6,649لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,2070/62/32/0اروپا  )یورواستاک 50(

1/390/542/40-14,853آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/24-0/36-0/13-1/370یورو به دالر

0/58-0/41-0/17-1/657پوند به دالر

0/640/431/80-103/249دالر به ین

0/8910/080/540/96دالر به فرانک سوئیس

0/9290/60/54/0دالر 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 )10 تا 16 فروردین1393-28 مارس تا 5 آوریل 2014(
رویداد

 برآورد اولیه از شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در اتحادیه یورو
 شاخص خرید مدیران در بخش صنعت طی ماه گذشته در چین، بررسی شده توسط مؤسسه اچ اس بی سی

 شاخص خرید مدیران در بخش صنعت طی ماه گذشته در امریکا، بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
آخرین برآورد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه یورو طی فصل گذشته

 تراز تجاری طی ماه گذشته در امریکا )میلیون(
 تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا )هزار نفر(

 شاخص خرید مدیران به استثنای بخش صنعت  طی ماه گذشته در امریکا، بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته در امریکا به استثنای صنعت کشاورزی )هزار نفر(

 نرخ بیکاری طی ماه گذشته در امریکا

زمان
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
0/50%
50/3
53/7
0/2%

-42/3
326
53/1
192

6/7%

پیش بینی
0/60%
50/1
54/2
0/3%

-38/3
319

53/5
199

6/6%

قبلی
0/70%
50/2
53/2
0/3%

-39/3
310
51/6
197

6/7%

رشد خوش بینی نسبت به روند بهبود اقتصادی در امریکا، بهای هر اونس طا را کاهش داد. 

به نظر می رس�د سخنان خانم یلن در خصوص ادامه سیاس�ت های انبساطی و عدم افزایش 

نرخ بهره امریکا تأثیری بر بهای جهانی طا نداشت.

Mondayدوشنبه

کاهش تقاضا پس از انتشار گزارش های مطلوبی از اوضاع اقتصادی امریکا منجر به افت بهای 

هر اونس طا تا کمترین سطح خود طی هفت هفته اخیر گردید.

Tuesdayسه شنبه

افزای�ش خرید فیزیکی طا و زیاد بودن تع�داد موقعیت های خرید، بهای طا را در این روز 

افزایش داد.

Wednesdayچهارشنبه

تقویت ش�اخص دالر و افزایش امیدواری ها از بهبود اوض�اع اقتصادی امریکا، به افت بهای 

این فلز گرانبها انجامید.

Thursdayپنج شنبه

انتش�ار گزارش ضعیفی از بازار کار امریکا و در نتیجه رش�د ابهام س�رمایه گذاران نسبت به 

اوضاع اقتصادی این کشور، عامل اصلی افزایش بهای طا در این روز بود.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

109

108/5

108

107/5

107

106/5

106

105/5

105

104/5

104

103/5

103

107/66

104/68

106/23

106/62

افزایش امیدواری نس�بت به کاهش تنش ها در 
اوکرای�ن پس از گفتگوی جان کری و وزیر امور 
خارجه روس�یه علیرغم اظهارات خانم یلن در 

مورد سیاست های اقتصادی فدرال رزرو

بدتر از پیش بینی اعالم شدهبهتر از پیش بینی اعالم شده

105/26

ک�م  از  نگرانی ه�ا  افزای�ش 
ش�دن تقاضا ب�رای نفت خام 
به ویژه از سوی چین در کنار 
گمانه زنی هایی مبنی بر حل و 
میان دولت  اختاف�ات  فصل 
لیب�ی و آش�وبگران داخلی و 
احتمال  افزای�ش  نتیج�ه  در 
تقویت تولید نفت این کشور 

بح�ران سیاس�ی در اوکراین هم�راه با 
وجود ابهام نس�بت به زمان از سرگیری 
تولید نفت لیبی با وجود مذاکرات انجام 
شده میان دولت این کشور و شورشیان

خوش بی�ن نب�ودن فع�االن بازار نفت نس�بت به 
اظهارات اخیر دولت لیبی درخصوص امیدوارکننده 
بودن مذاکرات با شورشیان و بازگشایی برخی از 
میادین نفتی، در کنار احتمال ادامه سیاست های 
انبساطی امریکا پس از انتشار گزارش ضعیفی از 

بازار کار این کشور

احتمال رش�د موج�ودی ذخای�ر نفت 
امریکا هم�راه با تأثیر گ�زارش ضعیف 

منتشر شده از اوضاع اقتصادی چین


