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در هفته  پیش رو انتشار گزارش های مهمی از اوضاع اقتصادی کشورهای پیشرو، تأثیر چشمگیری بر شرایط بازار 
خواهد گذاشت. ظاهراً این روزها اولویت اول معامله گران برای پوشش ریسک خود که عمدتاً از تحوالت سیاسی 
در اوکراین و نگرانی ها  از وضعیت منطقه پولی یورو نشأت می گیرد، ارز مطمئن ین بوده و تنها وخیم شدن بیش 

از حد شرایط اوکراین بر تقاضا برای طال خواهد افزود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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بااینکه گزارش های مطلوبی از اوضاع اقتصادی امریکا و اروپا 
اعالم نش�د، اما شرایط ریس�ک پذیری تغییر نیافت و فعاالن 
بازار همچنان نسبت به خرید دارایی های پرریسکی همچون 

سهام تمایل نشان می دادند.
می توان گفت دلی�ل منفی نبودن بازار س�هام امریکا، وجود 
دید مثبت نسبت به روند رشد اقتصادی این کشور و احتمال 
افزای�ش نیافت�ن نرخ بهره ب�ا توجه به آمارهای اعالم ش�ده 
ب�ود. در اروپا نی�ز گمانه زنی ه�ا از اینکه گزارش ه�ای اخیر، 
فش�ار بیش�تری بر بانک مرکزی این منطقه وارد می سازد تا 

ب�ه حمایت از اوضاع منطق�ه پولی یورو بپ�ردازد، افراد را به 
فعالیت در بازارهای سهام ترغیب نمود. 

بانک مرکزی آلمان نیز حمایت خود را از اجرای سیاست های 
انبساطی بیش�تر از س�وی بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعالم 
کرد که در کاهش نرخ برابری یورو به دالر مزید بر علت شد. 
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز در گزارش اخیر خود 
اظهار داش�ت؛ در ماه های پیش رو همچنان رش�د اقتصادی 
چین کند خواهد بود در حالی که س�ایر کشورها روند بهتری 

خواهند داشت.

به
شن

سه 
انتشار گزارش ضعیفی از رشد تولید ناخالص داخلی اروپا در 
س�ه ماهه اول س�ال جاری، موجی از نگرانی ها را برانگیخت 
و موجب افت بازارهای س�هام ش�د. به عالوه ن�ه تنها پایین 
ب�ودن ت�ورم در این منطقه ب�ر جو منفی موج�ود دامن زد و 

فش�ار رو به پایین بیش�تری بر نرخ برابری یورو به دالر وارد 
س�اخت بلکه اجرای احتمالی برنامه های حمایتی بیش�تر از 
س�وی بانک مرکزی این منطقه، چش�م انداز روند ارزش یورو 

را نزولی ساخت.  به
شن

ج 
پن

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%5/3-%0/6%1/9-1,733آلومینیوم

%4/2%2/5%0/5-6,941مس

%0/7-%1/6%1/3-2,109سرب

%4/6%3/5-%6/4-18,706نیکل

%0/1-%0/8%0/2-23,450قلع

%0/3%1/1%2/1-2,054روی

%0/4-%0/0%3860/3شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

41,625-47,950-8,175-5,273,950آلومینیوم

51,225-21,950-6,400-191,075مس

9,175-2,250-950-191,225سرب

279,3364681,3681,902نیکل

9,72010015205قلع

47,525-8,525-1,350-753,975روی

4,355-520-130-8,580شمش فوالد

فلزات گرانبها

%0/1%0/5%0/7-1,296طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%0/2%0/7%0/7-1,297نیویورک 

%0/7-%1/7%1/5-19/50نقره

%3/7%2/0%1/1-1,465/25پالتینیوم

%2/00%1/00%1/90-811/9پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR102/80-0/7%-0/9%-11/8% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%3/6-%1/4-%0/3-524/27چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%2/6-%1/3%0/8-101/56)نایمکس(

%0/1-%1/8%109/620/1برنت

%1/3-%2/1%114/190/4تاپیس سنگاپور

%0/1-%2/0%105/750/3دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/4441/8%-2/8%-6/3%

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

بی.تی.یو(
44/750-1/0%-3/0%-11/7%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%1/6-%0/9%1230/0گازوئیل 

%1/9-%0/9%1200/0سوخت جت

%0/2-%0/4%5910/0نفت 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

%15/37-%5/55-%5/55-310/42اوره - جهانی

اولین روز هفته گذش�ته در حالی آغاز ش�د که سرمایه گذاران 
نس�بت به اقدامات حمایت�ی بانک های مرکزی اروپ�ا و امریکا 
خوش بینانه می نگریس�تند و به طور کلی چشم انداز روشنی از 
آینده متصور شده  بود. در واقع این نوع نگرش بود که همراه با 
انتشار خبرهای امیدوارکننده ای از بخش معدن، بازار مثبتی را 

رقم زد. در عین حال اظهارات مقام ارشد چینی مبنی بر انجام 
اصالحات الزم برای کمک به تخصیص بهینه تر سرمایه، افزایش 
سرمایه گذاری خارجی و شفاف سازی در بازارها، ریسک پذیری 
را تقویت کرد. با تمام ای�ن اوصاف همچنان پس زمینه اتفاقات 

اخیر در اوکراین بر محافظه کاری معامله گران می افزود. 

به
شن

دو

 تش�دید تنش ها در اوکراین همراه با تمایل معامله گران برای 
بستن موقعیت های خرید، فشار رو به پایینی بر بازارهای سهام 
وارد س�اخت. در عین حال انتظار برای روش�ن شدن جزئیات 

تصمیم بانک مرکزی اروپا هم تا حدی ریس�ک پذیری را تحت 
تأثیر قرار داد. 

به
شن

هار
چ

دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/2%0/6-%1/0-16,447امریکا )داوجونز(

%2/40%0/94%3,5830/58امریکا )نزدک(

%3/3%0/0%0/5-6,841لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%0/2%1/3-%1/5-3,163اروپا  )یورواستاک 50(

%0/47%0/05-%14,1560/46آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/88-%0/46-%0/12-1/369یورو به دالر

%0/52%0/18-%1/6810/16پوند به دالر

%0/45-%0/40-%0/11-101/446دالر به ین

%1/42%0/71%0/8920/19دالر به فرانک سوئیس

%0/0%0/0%0/9360/0دالر استرالیا به دالر امریکا

  تن

دالر در هر اونس

دالر به تن

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

دالر به تن

عه
جم

  انتش�ار گزارش های مطلوبی از بازار مس�کن امریکا تا حدی 
ریسک پذیری را به بازارهای سهام بازگرداند. همچنین به نظر 
می رس�ید، تورم در این کش�ور حرکت رو به باالی خود را از 

سطح بسیار پایین فعلی آغاز کرده است که در صورت ادامه 
آن، مانع صعود شاخص دالر خواهد شد. این در حالیست که 

فعاالن بازار همچنان اوضاع اوکراین را زیر نظر دارند. عه
جم
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در چین

ZEW شاخص تمایالت اقتصادی اتحادیه یورو بررسی شده توسط مؤسسه 
 نرخ خرده فروشی طی ماه گذشته در امریکا

شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در اتحادیه یورو
 شاخص قیمت تولید کننده طی ماه گذشته در امریکا

 تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا )هزار نفر(
 شاخص قیمت  مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا

 تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز صادر شده طی ماه گذشته در امریکا )میلیون(
 میزان تمایالت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا )بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان(

زمان
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
8/7%
55/2
0/1%

-0/3%
0/6%
297
0/3%
1/08
81/8

پیش بینی
8/9%
63/5
0/5%

-0/3%
0/2%
321
0/3%
1/01

84/7

قبلی
8/8%
61/2
1/5%
0/2%
0/5%
321
0/2%
1/00
84/1

تقویم اقتصادی )21 لغایت 27 اردیبهشت1393-11 تا 17 می 2014(

همانطور ک�ه انتظار می رفت دیگر بار جریانات سیاس�ی در اوکراین، موجب افزایش قیمت 

طال شد. البته خرید فیزیکی ضعیف بود و گمانه زنی ها از بهبود روند رشد اقتصادی امریکا، 

اروپا و چین فشار رو به پایینی بر قیمت آن وارد می ساخت.

Mondayدوشنبه

رونق بازارهای س�هام همراه با افت خرید فیزیکی در آس�یا منجر به کاهش بهای این کاالی 

گرانبها شد.

Tuesdayسه شنبه

 ناآرامی ه�ا در اوکرای�ن، کاهش فعالیت در بازارهای س�هام و نیز افت ش�اخص دالر، بهای 

هر اونس طال را افزایش داد. احتمال اجرای سیاس�ت های انبس�اطی بیش�تر از سوی بانک 

مرک�زی اتحادیه ی�ورو و کم بودن بازده اوراق قرضه خزان�ه داری امریکا هم بر جذابیت طال 

برای سرمایه گذاری افزود.

Wednesdayچهارشنبه

در کن�ار انتش�ار گزارش های مختلفی از وضعی�ت اقتصادی امریکا، اع�م از ضعیف و قوی، 

متقاعد ش�دن افراد نسبت به اینکه اقتصاد کشور مذکور تقریبًا در مسیر بهبود قرار گرفته 

است از خرید طال به عنوان کاالیی با حاشیه ایمنی باال کاست.

Thursdayپنج شنبه

رونق بازارهای س�هام و افزایش ش�اخص دالر از تقاضا برای طال کاست. به عالوه این احتمال 

وجود دارد با روی کار آمدن دولت جدید در هند، محدودیت ها بر واردات طال در کشور مذکور 

کاهش یابد.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

112/5

112

111/5

111

110/5

110

109/5

109

108/5

108

107/5

107

106/5

108/38

109.27

109.06

109.69

تشدید نگرانی ها از اعمال تحریم های 
بیشتر علیه روسیه و تأثیر منفی این 

مسئله بر عرضه نفت

بدتر از پیش بینی اعالم شدهبهتر از پیش بینی اعالم شده

109.41

در  سیاسی  تحوالت  از  نگرانی ها  ادامه 
در  آمده  پیش  تأخیر  با  اوکراین همراه 
رشد  کنار  در  لیبی  نفت  تولید  افزایش 
غیرمنتظره موجودی ذخایر نفت امریکا 

مطابق گزارش های اعالم شده

افزایش شاخص دالر، خوش بینی نسبت   
به رشد مصرف انرژی به ویژه بنزین، در 
دوران تابستان و نیز گمانه زنی ها از کاهش 

عرضه نفت امریکا

بستن  و  سود  شناسایی  برای  معامله گران  تمایل 
انتشار  سهام،  بازارهای  افت  خرید،  موقعیت های 
درآمد شرکت ها  از وضعیت  ارقام ضعیفی  و  آمار 
همراه با از سرگیری تولید نفت لیبی در کنار وجود 

درگیری هایی در اوکراین

امریکا،  مسکن  بازار  رشد 
از  گمانه زنی ها  افزایش 
برای  تقاضا  شدن  بیشتر 
بنزین در فصل تابستان و نیز 
اوکراین  در  تنش ها  تشدید 
تدریجی  افزایش  علیرغم 

صادرات نفت لیبی 


