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آنچه که این روزها تمرکز سرمایه گذاران را به خود معطوف کرده و هرگونه خبر مربوط به آن جو روانی بازارهای 
جهانی را تحت تأثیر قرار می دهد جریانات سیاس��ی در اوکراین اس��ت که در صورت فقدان این عامل، وضعیت 

اقتصادی کشورها مخصوصاً امریکا، چین و اروپا در جهت دهی به بازارها نقش قابل توجهی خواهند داشت. 

جهان در هفته ای که گذشت...
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در حالی که انتش�ار گزارش های مطلوب�ی از اوضاع اقتصادی 
اروپا تا حدی ریس�ک پذیری فعاالن ب�ازار را افزایش داد اما 
نتوانس�ت جو منفی بوجود آمده به خاطر تدوام نگرانی ها از 

وضعی�ت اوکراین را خنثی نمای�د. در عین حال ضعیف بودن 
آم�ار مربوط به تراز تجاری امریکا از ارزش دالر کاس�ت و در 

نهایت به تقویت نرخ برابری یورو به دالر انجامید. به
شن

سه 

انتش�ار گزارش امیدوارکننده ای از ب�ازار کار امریکا همراه با 
خبر حفظ نرخ بهره اروپا در سطح پایین فعلی، ریسک پذیری 
س�رمایه گذاران را تقویت نمود. به عالوه پ�س از آنکه ماریو 
دراگ�ی اظه�ار داش�ت بان�ک مرک�زی اروپ�ا در نظ�ر دارد 
سیاست های پولی خود را از ماه آینده به اجرا بگذارد بازارهای 
س�هام اروپا رونق گرفتند. ایشان نس�بت به قوی شدن یورو 
اظه�ار نگرانی کردند و بیان داش�تند بان�ک مرکزی اتحادیه 

اروپا در نشس�ت ماه ژوئن برای کمک به اقتصاد این منطقه و 
بهبود نرخ تورم دست به اقدامات بیشتری خواهد زد.

از س�وی دیگر بااینک�ه افزایش مازاد تج�اری چین در ماه 
آوری�ل تا حدی از دغدغه مربوط به کاهش رش�د اقتصادی 
این کش�ور کاست، انتش�ار آمار و ارقام ضعیفی از وضعیت 
درآمد شرکت ها تا حدی خوش بینی سرمایه گذاران را تحت 

الشعاع قرار داد.
به

شن
ج 

پن

تمایل افراد برای شناسایی سود و بستن موقعیت های خرید، 
تحوالت سیاس�ی در اوکراین و پایین آمدن س�طح تورم در 
چین که می توانس�ت حاکی از افت مصرف در کش�ور مذکور 

باشد، بیشترین نقش را در ریزش بازارهای سهام ایفا کرد.
در عین حال نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل گزارش دهی 
شرکت ها و کم بودن خبرهای حول این موضوع نیز در کاستن 

از تعدد عوامل محرک در بازارها بی تأثیر نبود.
 از س�وی دیگر نرخ برابری یورو به دالر متأثر از سخنان روز 
گذش�ته رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا و س�خنان رئیس 
یکی از بانک های مرکزی امریکا مبنی بر احتمال پایان یافتن 
برنام�ه خرید ماهان�ه اوراق قرضه ف�درال رزرو در ماه اکتبر 

امسال، کاهش یافت.

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%7/3-%1/1-%1,7230/0آلومینیوم

%1/7%1/4%6,7701/3مس

%1/0-%0/4%2,0750/7سرب

%13/8%6/1%19,3834/1نیکل

%0/7-%1/6%23,2690/5قلع

%0/0%0/6%2,0330/5روی

%0/4-%0/0%3860/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

28,850-21,975-9,700-5,321,900آلومینیوم

37,000-17,975-3,925-213,025مس

8,925-400-125-193,475سرب

876-1,908-468-277,968نیکل

9,7050165265قلع

55,400-8,975-1,250-762,500روی

3,835-975-65-9,100شمش فوالد

فلزات گرانبها

%2/2-%0/4%1,2890/0طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%2/3-%0/5%1,2900/1نیویورک 

%4/3-%0/8%0/7-19/18نقره

%1/5-%0/9%1,436/500/2پالتینیوم

%1/70%1/20-%804/21/00پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR103/70-1/3%-1/6%-12/9% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%1/1-%0/3-%0/1-531/65چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%3/0-%0/9%0/5-100/27)نایمکس(

%0/7%0/1%0/2-107/67برنت

%1/4-%3/0-%111/800/2تاپیس سنگاپور

%0/5-%1/1-%103/660/3دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/586-3/2%-2/8%-1/5%

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

بی.تی.یو(
46/1202/8%0/2%-10/2%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%0/1-%0/4%1220/0گازوئیل 

%0/2-%0/2%1190/0سوخت جت

%0/4-%1/1%5900/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

%0/00%0/0%4120/00امریکاي شمالي

%5/68-%0/0%5650/00اروپا

%4/17-%0/0%4600/00 آسیا

%10/92-%3/34-%3/34-328/66اوره - جهانی

با اینکه گزارش اخیر منتشر شده از بازار کار امریکا مثبت بود اما 
درگیری های سیاسی در اوکراین همراه با انتظار سرمایه گذاران 
برای س�خنرانی سیاس�تگذاران پول�ی و مالی امری�کا و اروپا، 
ج�و روانی ب�ازار را تحت تأثیر ق�رار دادند و ب�ر محافظه کاری 

سرمایه گذاران افزودند. 
فعاالن بازار در پی یافتن پاس�خ متقاعد کننده ای در مورد این 
مس�ئله بودند که فدرال رزرو و بانک مرکزی اتحادیه یورو چه 
زمانی نرخ بهره را تغییر خواهند داد و چه تصمیمی درخصوص 
برنامه ه�ای خ�ود خواهند گرفت ت�ا بتوانند موض�ع معامالتی 

مناسبی اتخاذ نمایند.
از س�وی دیگ�ر گزارش ضعیف اچ اس بی س�ی از ش�اخص مهم 
مدیران خرید بخش تولیدی چین بار دیگر نگاه ها را متوجه کند 
بودن رشد اقتصادی این کشور نمود و بازارهای سهام آسیا را به 

کاهش واداشت. 
کمیس�یون اتحادیه اروپا اظهار داش�ت ادامه بهبود در شرایط 
اقتص�ادی منطقه پولی یورو تا س�ال 2015 مورد انتظار اس�ت؛ 
اگرچه پایین بودن ن�رخ تورم و تنش ها در اوکراین بر این روند 

تأثیر منفی دارد. 

به
شن

دو

س�خنان خان�م یل�ن و کاه�ش نس�بی نگرانی ه�ا ناش�ی از 
ناآرامی های پیش آمده در اوکراین عامل اصلی بهبود بازارهای 
س�هام در این روز بود. رئیس بانک مرکزی امریکا در اظهارات 
خود بار دیگر بر ادامه سیاست های انبساطی تا رسیدن به نرخ 

تورم و بیکاری مطلوب تأکید نمود و خاطر نش�ان کرد؛ انتظار 
می رود روند رش�د اقتصادی در سال جاری شتاب بیشتری به 
خود گیرد. این درحالیس�ت که افزایش درآمد فصلی برخی از 

شرکت ها نیز در مثبت شدن جو روانی موجود بی تأثیر نبود. به
شن

هار
چ

دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%2/4%0/0%16,5510/2امریکا )داوجونز(

%0/60%0/80-%3,5490/47امریکا )نزدک(

%3/0%0/4%6,8390/6لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%1/6%0/2%3,2041/4اروپا  )یورواستاک 50(

%1/19-%1/37-%14,1630/60آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/29-%0/81-%0/60-1/376یورو به دالر

%0/59%0/12-%0/50-1/685پوند به دالر

%0/05%0/31-%101/8500/19دالر به ین

%0/34%0/94%0/8860/70دالر به فرانک سوئیس

%0/0%0/9%0/1-0/936دالر 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 )14 تا 20 اردیبهشت1393-4 تا 10 می 2014(
رویداد

 برآورد نهایی از شاخص مدیران خرید در صنعت طی ماه گذشته در چین بررسی شده توسط بانک اچ اس   بی سی
 شاخص مدیران خرید در امریکا طی ماه گذشته به جز بخش صنعت، بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

 تراز تجاری طی ماه گذشته در امریکا )میلیارد(
میزان سفارشات کارخانه ها طی ماه گذشته در آلمان

  حداقل نرخ بهره بانک مرکزی اتحادیه اروپا 
 تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا )هزار نفر(

 شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در چین
 شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در انگلستان

 خالصه گردش کار و فرصت های شغلی طی ماه گذشته در امریکا )میلیون(

زمان
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
48/1
55/2
-40/4
-2/8%
0/25%
319
1/8%
0/5%
4/01

پیش بینی
48/4
54/3
-40/1
0/3%

0/25%
328
2/1%
0/3%
4/21

قبلی
48/3
53/1
-41/9
0/9%

0/25%
345
2/4%
1/00%
4/13

ب�ه ط�ور کل�ی تش�دید تنش ه�ا در اوکرای�ن، پایی�ن ب�ودن ش�اخص دالر و نیز انتش�ار 

 گزارش های ضعیفی از اوضاع چین تقاضا برای طال به عنوان کاالیی با حاش�یه ایمنی باال را 

قوت بخشید.

Mondayدوشنبه

ضعی�ف بودن س�طح خری�د فیزیکی طال در آس�یا عامل اصل�ی افت بهای طال ب�ود. اگرچه 

سرمایه گذاران همچنان اوضاع اوکراین را تحت نظر داشتند.

Tuesdayسه شنبه

عواملی نظیر اظهارات خانم یلن و ادامه روند کاهش�ی سیاست های انبساطی امریکا، بهبود 

بازارهای س�هام، رش�د ش�اخص دالر و نیز نبود خریدار فیزیکی بهای این کاالی گرانبها را 

کاهش داد.  ازآنجاکه خریداران فیزیکی طال معتقد بودند می توانند کاالی مورد نیاز خود را 

در قیمت های پایین تری خریداری نمایند رونق چندانی در بازار مشاهده نشد. 

در این میان کاهش ارزش یوان چین نیز از دیگر عوامل بازدارنده برای خرید طال محس�وب 

می ش�د. انجمن طالی چین طی گزارشی اعالم نمود اگرچه مصرف طال در این کشور طی سه 

ماهه اول س�ال 2014 نس�بت به دوره مشابه آن در سال گذشته 0/8 درصد افزایش یافته، اما 

در بازه زمانی فوق تقاضا نزدیک به 44 درصد کم شده است.

Wednesdayچهارشنبه

امیدبخش بودن خبرهایی از وضعیت امریکا و چین و نیز رش�د ش�اخص دالر، بهای طال را 

کاهش داد. از س�وی دیگ�ر خریدار چندانی هم در بازار فیزیکی به چش�م نمی خورد. البته 

ناگفته نماند همچنان مسائل اوکراین توسط فعاالن بازار دنبال می شد.

Thursdayپنج شنبه

بااینکه وجود عوامل مختلفی از قبیل رش�د ش�اخص دالر و نیز افت خرید فیزیکی از س�وی 

آسیا مخصوصاً هند، از بهای طال اندکی کاست، پیگیری جریان سیاسی در اوکراین مانع ریزش 

زیاد آن گردید. شایان ذکر اینکه در موجودی طالی صندوق SPDR تغییری مشاهده نشد.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

110

109/5

109

108/5

108

107/5

107

106/5

106

105/5

105

104/5

104

107/47
108/07

107/99

107/92

افزایش نگرانی ها ناشی از کاهش عرضه نفت از سوی 
روس�یه به دلیل تش�دید تنش ها در اوکراین، انتشار 
گ�زارش ناامیدکنن�ده ای از اوضاع اقتص�ادی چین و 

درنتیجه منفی شدن چشم انداز تقاضا

بدتر از پیش بینی اعالم شدهبهتر از پیش بینی اعالم شده

107/05 کاهش موج�ودی ذخایر نفت 
گزارش های  مطاب�ق  امری�کا 
هفتگی مؤسس�ه نفت و اداره 
اطالعات انرژی این کش�ور و 

بهبود چشم انداز تقاضا

پیگیری جریانات سیاس�ی در اوکراین همراه 
ب�ا ادام�ه تنش های داخل�ی در لیبی، رش�د 
شاخص دالر و ضعیف بودن سطح تقاضا برای 

فرآورده های پتروشیمی 

ادام�ه درگیری ه�ا در اوکراین، احتمال 
افزایش موج�ودی ذخایر نفت امریکا و 
نیز افزایش گمانه زنی ها از قریب الوقوع 

بودن از سرگیری صادرات نفت لیبی

تمایل فعاالن بازار برای بستن موقعیت های خرید 
و شناس�ایی س�ود، مبهم بودن اوض�اع اوکراین، 
محافظه کاری سرمایه گذاران و انتشار خبر افزایش 

واردات نفت چین


