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بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو شگفتی خاصی نیافرید و همچنان اعتقاد بر این است علت کاهش  روند رشد اقتصادی امریکا طی سه ماهه اول 
سال جاری، سرمای سخت زمستان گذشته بوده است. به رغم اینکه تشدید تنش ها در اوکراین، محرک افزایش قیمت طالست، سطح باالی 
امیدواری نسبت به بهبود اوضاع، مانع صعود بهای طال خواهد شد. با این حال باید منتظر نتایج انتخابات اروپا و اوکراین نیز بود. کند شدن رشد 

اقتصادی چین عالوه بر تأثیر منفی بر بهای کاالها، قیمت سهام شرکت های فعال در حوزه های مختلف از جمله معدن را نیز کاهش خواهد داد. 

جهان در هفته ای که گذشت...

28 اردیبهش�ت لغایت 3 خرداد1393 - 18 تا 24 می2014

در حالی ک�ه نگرانی ها حول تحوالت سیاس�ی در اوکراین، از 
ریسک پذیری معامله گران  می کاس�ت، جو روانی بازار نشان 
می داد س�رمایه گذاران، محتاطانه منتظر نتیجه نشس�ت روز 

چهارشنبه فدرال رزرو بودند تا خبرهای جدیدی در خصوص 
سیاس�ت گذاری این نهاد اعالم ش�ود. در عین حال، گزارش 

خاصی از وضعیت اقتصادی امریکا اعالم نشد.  به
شن

سه 

انتش�ار گزارش های رضایت بخش از فعالیت بخش های تولیدی 
چی�ن و امریکا موجب افزایش امیدواری  در بازار ش�د. البته بازار 
سهام اروپا کاهشی بود. زیرا آمار و ارقام، رشد اندکی را در بخش 

تولیدی کشورهای این منطقه نشان می داد.
همچنین باتوجه به این که نرخ بازده اوراق قرضه، شاخص مهمی از 

سالمت اقتصادی محسوب می شود و کاهش یا افزایش آن معموالً 
بازتابی از چش�م انداز سرمایه گذاران نس�بت به رکود یا تورم در 
آینده است، تصمیم اخیر بانک مرکزی امریکا در پایین نگه داشتن 
نرخ بهره به عنوان عاملی تورم زا گمانه زنی ها از رشد تورم را قوت 

بخشید و به بیشتر شدن بازده اوراق قرضه خزانه  انجامید. 
به

شن
ج 

پن

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%4/5-%1/4%1,7581/8آلومینیوم

%2/8%0/3%6,9591/1مس

%1/6-%0/2%2,1120/7سرب

%7/6%5/3%19,6971/1نیکل

%2/7-%0/9-%23,2350/9قلع

%0/1%0/9%2,0730/6روی

%0/3%0/5%3880/5شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

104,750-51,250-9,475-5,222,700آلومینیوم

62,600-13,725-1,750-177,350مس

2,500-1001,050-192,275سرب

3483362,616-279,672نیکل

10,760201,0401,315قلع

55,225-19,625-5,300-734,350روی

4,030-390-65-8,190شمش فوالد

فلزات گرانبها

%0/1%0/2-%1,2940/2طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%0/3%0/0%1,2940/4نیویورک 

%0/8-%0/1%19/510/5نقره

%5/6%1/9%1,492/381/1پالتینیوم

%4/30%3/00%836/10/80پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR98/800/3%-3/9%-12/7% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%3/1-%1/5-%0/3-516/57چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%1/8%2/2%0/3-103/74)نایمکس(

%1/2%1/8%0/1-111/63برنت

%0/5%1/7%116/090/2تاپیس سنگاپور

%0/8%1/0%106/840/3دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/379-2/1%-2/0%-6/9%

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

بی.تی.یو(
44/480-0/3%-0/6%-9/1%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%1/6-%0/1%1230/0گازوئیل 

%1/9-%0/0%1200/0سوخت جت

%0/2-%0/6%5940/0نفت 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

%14/29-%0/56-%0/56-308/67اوره - جهانی

 اولی�ن روز هفت�ه در حال�ی آغ�از ش�د که ریس�ک پذیری 
معامله گران به واس�طه انتشار گزارش های نه چندان مطلوب 
از وضعی�ت بازار مس�کن چی�ن کاهش یافته ب�ود. خبر افت 
قیمت مسکن طی ماه گذشته که توسط مرکز آمار ملی چین 
منتش�ر ش�د، نگرانی س�رمایه گذاران را برانگیخت. چرا که 
احتمال ناتوانی در بازپرداخت وام هایی که از س�وی دولت به 

فعاالن بخش امالک اعطا شده بود را افزایش می داد.
ب�ه عالوه در ش�رایطی که کم ش�دن تولی�د ناخالص داخلی 
منطق�ه پولی یورو همچنان س�ایه س�نگینی بر چش�م انداز 
موج�ود افکنده ب�ود، انتظار برای اقدام بع�دی بانک مرکزی 
اروپا به منظور مقابله با رکود نیز، باعث ش�د س�رمایه گذاران 

محتاطانه  تر رفتار کنند.

به
شن

دو

انتش�ار بیانیه فدرال رزرو منجر به رش�د بازارهای سهام شد، 
زیرا به س�رمایه گذاران اطمینان داد ک�ه نه تنها بانک مرکزی 
امریکا عجله ای برای افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک ندارد، 
بلک�ه ادامه برنامه حمایت�ی منجر به ت�ورم نامطلوب نخواهد 

شد.
طب�ق اعالم ای�ن بیانیه ک�ه نتیجه نشس�ت روزه�ای 9 و 10 

اردیبهش�ت را عن�وان می کرد، روند کاهش�ی سیاس�ت های 
انبس�اطی ادامه خواهد یافت، چراکه به نظر می رسد بازار کار 
نی�از کمتری به حمایت دارد. به عالوه نرخ بهره تا بعد از اتمام 
برنامه خرید اوراق قرضه )احتماالً تا پایان سال جاری(، با هدف 
کمک به اقتصاد، در س�طح پایینی حفظ خواهد ش�د که البته 

هنوز نمی توان زمان مشخصی برای افزایش آن ارائه داد.

به
شن

هار
چ

دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/3%0/6%16,5430/1امریکا )داوجونز(

%2/56%2/60%3,6760/75امریکا )نزدک(

%1/8%0/3-%6,8210/0لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%0/1-%0/8%3,1880/0اروپا  )یورواستاک 50(

%0/53%2/74%14,5441/22آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/28-%0/48-%0/20-1/363یورو به دالر

%0/02%0/07%0/26-1/683پوند به دالر

%0/64-%0/49%101/9430/22دالر به ین

%1/05%0/19%0/8940/02دالر به فرانک سوئیس

%1/5-%1/4-%0/9230/0دالر 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

علی رغ�م وج�ود نگرانی ها نس�بت به انتخاب�ات اوکراین که 
موجب رش�د تقاضا برای دالر و اوراق قرض�ه امریکا گردید، 
بهت�ر از ح�د موردانتظار اعالم ش�دن گزارش�ی از وضعیت 

مسکن امریکا به رونق بازارهای سهام انجامید.
 از س�وی دیگر انتش�ار خبرهایی از اوضاع اقتصادی آلمان، 
احتم�ال تغیی�ر ن�رخ بهره بان�ک مرک�زی اتحادی�ه اروپا را 

افزای�ش داد و در نهایت فش�ار رو به پایینی ب�ر ارزش یورو 
وارد ساخت. 

ش�ایان ذکر اس�ت که انتخاب�ات پارلمانی اروپ�ا و انتخابات 
اوکراین دو رویداد مهم سیاسی در آینده نزدیک هستند که 
می توانن�د افراد را به خرید ابزاره�ای پولی امن تری همچون 

اوراق قرضه امریکا ترغیب کنند.

عه
جم
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
 شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در انگلیس

 شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در انگلیس
برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در بخش صنعت در چین بررسی شده توسط اچ اس بی سی

 برآورد دوم از تولید ناخالص داخلی انگلیس طی فصل گذشته
 تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا )هزار(

برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در صنعت طی ماه گذشته در امریکا
اعالم تعداد خانه های موجود فروخته شده در امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز )میلیون(

 شاخص کسب و کار آلمان طی ماه گذشته
 تعداد خانه های جدید فروخته شده طی یک ماه گذشته در امریکا )هزار(

زمان
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
1/8%
1/3%
49/7
0/8%
326
56/2
4/65
110/4
433

پیش بینی
1/7%
0/4%
48/4
0/8%
312

55/6
4/71
111

426

قبلی
1/6%
0/5%
48/1
0/8%
298
55/4
4/59
111/2
407

تقویم اقتصادی 28 اردیبهشت لغایت 3 خرداد1393 - 18 تا 24 می 2014

 عدم اطمینان نس�بت به نتیجه جریانات سیاس�ی در اوکرای�ن، نگران کننده بودن اوضاع 
اقتص�ادی چی�ن و اروپا و نیز افزای�ش امیدواری ها در مورد باال رفتن س�طح مصرف هند از 

رشد بهای این کاالی گرانبها حمایت کرد.
در عین حال، 21 بانک مرکزی کش�ورهای اروپایی اظهار داش�تند که برنامه ای برای کاهش 

قابل توجه ذخیره طالی خود طی پنج سال آینده ندارند.

Mondayدوشنبه

کم رونق بودن بازارهای سهام و تنش ها در اوکراین فشار رو به باالیی بر بهای طال وارد ساخت و تا 
حدی پایین آمدن قیمت ناشی از گزارش کنسول جهانی طال را خنثی نمود. اطالعیه مذکور حاکی از 
آن بود که تقاضا برای شمش و سکه طال در جهان طی سه ماهه اول سال 2014 با 39درصد کاهش به 

کمترین سطح خود در چهار سال اخیر رسیده و سهم چین از این افت تقاضا 18درصد بوده است.

Tuesdayسه شنبه

بهبود بازارهای س�هام و افزایش ش�اخص دالر، عامل اصلی افت بهای طال بود. در خصوص 

اوکراین هم خبر خاصی وجود نداش�ت تا به عنوان محرکی قوی، منجر به رش�د تقاضا برای 

این کاالی گرانبها شود.

Wednesdayچهارشنبه

رفع نس�بی محدودیت های اعمال ش�ده از س�وی دول�ت هند بر واردات ط�ال، نگرانی ها از 

اوضاع اوکراین و نیز انتش�ار گزارش مثبتی از ش�رایط اقتصادی چی�ن به عنوان بزرگترین 

مصرف کننده طال در جهان موجب افزایش تقاضا شد.

Thursdayپنج شنبه

در پی رونق بازارهای س�هام و خوش بینی نس�بت به اقتصاد امریکا تقاضا برای طال به عنوان 

کاالیی با حاشیه ایمنی باال کاهش یافت.

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

109/33

110/48
110/38

110/58

سرگیری  از  دالر،  شاخص  افت 
تنش ها در لیبی و اوضاع اوکراین 
علی رغم وجود نگرانی ها از اوضاع 

اقتصادی چین 

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

109/8 درگیری سیاسی در لیبی به عنوان عرضه کننده 
مهم نفت به اروپا و تحت نظر داشتن اوضاع 
اوکراین و نیز انتشار گزارشی مبنی بر کاهش 
قابل توجه موجودی ذخـایر نفت امـریکا در 

هفته گذشته 

امریکا،  نفت  ذخایر  موجودی  افزایش  احتمال 
در کنار مبهم بودن وضعیت صادرات نفت لیبی، 
پایان دوره تعمیر و نگهداری فصلی ماشین آالت 
و آغاز فرایند تولید پاالیشگاه ها همراه با نزدیک 
شدن به فصل تابستان )که محرکی برای رشد 

مصرف بنزین محسوب می شود(

برای  سرمایه گذاران  تمایل  و  دالر  شاخص  تقویت 
از  بستن موقعیت های خرید و شناسایی سود پس 
رشد قابل توجه بهای نفت علی رغم وجود خوش بینی 
نیز  و  چین  و  امریکا  اقتصادی  اوضاع  به  نسبت 

ناآرامی ها در لیبی 

همراه  لیبی  و  اوکراین  اوضاع 
با انتشار گزارش های مطلوبی 
امریکا  اقتصادی  وضعیت  از 
بزرگترین  عنوان  به  چین  و 
مصرف کنندگان انرژی در جهان


