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در هفته آینده با توجه به نگران کننده بودن تداوم رکود در اروپا احتمال کاهش نرخ بهره یا اجرای سیاست های انبساطی بیشتر توسط بانک 
مرکزی اتحادیه یورو وجود دارد. اقداماتی که در نهایت فش��ار رو به پایینی بر ارزش یورو وارد خواهد س��اخت. در عین حال از آنجاکه اوضاع 
سیاسی اوکراین به طور کامل به ثبات نرسیده است همچنان در کوتاه مدت برخی از مسائل در هاله ای از ابهام قرار دارند. به عالوه گزارش مهمی 

از بازار کار امریکا اعالم خواهد شد که اگر نتیجه دور از انتظار باشد تغییراتی در قیمت طال ایجاد خواهد نمود.

جهان در هفته ای که گذشت...

انتش�ار داده های مثبت اقتصادی امری�کا در این روز، منجر 
افزایش خوش بینی س�رمایه گذاران ش�د. 

س�خنان  اوکرای�ن،  امیدوارکنن�ده  انتخاب�ات  همچنی�ن 
رئیس جمهور منتخب که هدف خود را متحد کردن کشورش 
با روسیه و اروپا اعالم کرد و تمایل روسیه به مصالحه، نقش 

قابل توجهی در بهبود ریس�ک پذیری داش�ت. 
نتیج�ه انتخابات پارلمان کش�ورهای اروپایی در آرام کردن 

بازاره�ا بی تأثیر نبود. بااینح�ال نگرانی ها از قدرت گرفتن 
اح�زاب ض�د یورو ک�ه اخیراً منج�ر به افزایش ن�رخ بازده 
اوراق قرضه برخی از کش�ورها ش�ده ب�ود، همچنان ادامه 
داش�ت. به وی�ژه در بریتانیا و فرانس�ه نتیجه اعالم ش�ده 
حاک�ی از افزایش آرای راس�ت افراطی بود که هر دو حزب 
از مخالف�ان عضویت کش�ورهای متبوع خ�ود در اتحادیه 

اروپا محسوب می شدند.

به
شن

سه 
ب�ا وجود منفی اعالم ش�دن رش�د تولی�د ناخالص داخلی 
امریکا، س�رمایه گذاران به گزارش مطلوبی که از بازار کار 
امریکا منتشر ش�د واکنش مثبتی نشان دادند و درنتیجه 

تلفی�ق این خبرها تا حدودی به رونق بازارها کمک ک�رد.

احتم�االً عل�ت رفت�ار معامله گ�ران ای�ن بود ک�ه اعتقاد 
داش�تند کاهش رش�د اقتصادی متأثر از س�رمای ش�دید 
هوا در زمس�تان گذشته است و ش�رایط، از لحاظ بنیادی 

ضعیف نیست.  به
شن

ج 
پن

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%3/9%3/0%1,8100/5آلومینیوم

%4/5%0/2%1/0-6,973مس

%1/4%0/8-%0/6-2,096سرب

%3/4%4/2-%2/2-18,873نیکل

%2/6%1/1%23,4990/4قلع

%2/1%0/4-%0/6-2,064روی

%0/5%0/0%3880/2شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

144,700-23,525-9,150-5,199,175آلومینیوم

58,500-4,850-172,5002,675مس

3,025-1,425-1,100-190,850سرب

283,6623,1383,9903,786نیکل

10,915501551,375قلع

51,875-14,750-1,075-719,600روی

2,015-130-65-8,060شمش فوالد

فلزات گرانبها

%2/2-%3/0-%0/2-1,256طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%2/2-%3/1-%0/4-1,255نیویورک 

%0/0%2/4-%19/040/0نقره

%2/5%2/2-%1,460/250/5پالتینیوم

%2/60%0/10-%0/20-835/25 پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR95/70-1/1%-3/1%-9/2% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%2/8-%0/3%518/290/3چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%4/1%0/2-%103/510/8)نایمکس(

%3/3%0/5-%111/070/1برنت

%0/3%0/5-%0/1-115/56تاپیس سنگاپور

%1/7%0/2-%0/2-106/64دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/592-0/6%5/3%-2/7%

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

بی.تی.یو(
41/6300/0%-6/4%-9/6%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%0/8%0/3-%1220/0گازوئیل 

%0/7%0/2-%1200/0سوخت جت

%1/9%0/1-%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

%10/03-%2/22%315/532/22اوره - جهانی

قاط�ع بودن بان�ک مرکزی اروپ�ا برای کمک ب�ه اقتصاد 
منطق�ه پولی یورو و اظهارات آقای دراگی مبنی بر اینکه 
این بانک باید مراقب کاهش قیمت ها باش�د و خطر رکود 
در ای�ن ق�اره را جدی بگی�رد بر امی�دواری فعاالن بازار 
نس�بت به بهبود اوضاع افزود و ریس�ک پذیری را تقویت 
ک�رد. کم کردن ن�رخ به�ره و بازگرداندن ن�رخ تورم به 

س�طح دو درصدی در میان مدت از برنامه های این بانک 
عنوان شد.

از س�وی دیگر در حال�ی که بازارهای انگلس�تان و امریکا 
در ای�ن روز تعطی�ل بودند، پی�روزی یک تاج�ر میلیاردر 
ب�ا حداکث�ر آرا در انتخابات اوکراین و نی�ز قدرت گرفتن 
حزب دموک�رات ایتالیا در بهبود جو روانی بی تأثیر نب�ود. 

به
شن

دو

پ�س از رون�ق بازارهای س�هام در روزهای گذش�ته، گویی 
معامله گ�ران به ب�ازار فرصت تنف�س دادند که این مس�أله 
موجب توقف صعود، در روز چهارشنبه گردید. از سوی دیگر 
ت�دوام جریان پول به س�مت اوراق قرضه امری�کا و کاهش 
بازده آن تا کمترین س�طح خ�ود در 11 ماه اخیر، قیمت این 
اوراق را افزایش داد. ظاهراً بااینکه بس�یاری انتظار داشتند 
در سال جاری با کم شدن میزان خرید اوراق قرضه از سوی 

فدرال رزرو و بهتر ش�دن اوضاع اقتصادی ش�اهد رشد نرخ 
بازده و افت قیمت باش�ند، خالف آن اتفاق افتاد و همچنان 

تقاض�ای زی�ادی ب�رای اوراق قرض�ه وج�ود دارد. 
به ع�الوه هنوز نگرانی ه�ای مربوط به ش�رایط چین مرتفع 
نش�ده ب�ود و تنه�ا گمانه زنی ه�ا از اج�رای سیاس�ت های 
انبساطی بیشتر از سوی دولت با هدف ممانعت از کند شدن 

رش�د اقتصادی به کاس�تن از اضطراب موجود کمک کرد. 

به
شن

هار
چ

دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/8%0/9%16,6990/4امریکا )داوجونز(

%4/84%1/42%0/20-3,728امریکا )نزدک(

%0/9%0/7%6,8710/3لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%1/4%1/8%3,2450/0اروپا  )یورواستاک 50(

%1/87%1/11%0/09-14,705آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/29-%0/04%1/3630/23یورو به دالر

%0/46-%0/46-%1/6750/20پوند به دالر

%0/88-%0/21-%0/05-101/724دالر به ین

%1/31%0/09%0/30-0/895دالر به فرانک سوئیس

%0/5%0/9%0/9310/0دالر استرالیا به دالر امریکا

  تن

دالر در هر اونس

دالر به تن

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

دالر به تن

از  ن�ه چن�دان جذاب�ی  انتش�ار گزارش ه�ای  علی رغ�م 
وضعی�ت اقتص�ادی امریکا و اروپا، باز ه�م خوش بینی از 

آینده، بازارهای س�هام را تا حدی قوت بخش�ید. 

از س�وی دیگر نزدیک ش�دن به نشس�ت حس�اس بانک 
مرکزی اروپا در هفته آینده و احتمال بروز نوس�اناتی در 

نرخ برابری یورو به دالر از تقاضا برای دالر کاس�ت. عه
جم

2 0 1 4 3 م�ی  1 2 ت�ا  5 -1 3 9 3 د  ا د 1 خ�ر 0 4 ت�ا 
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا

 ضریب اطمینان مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا
تغییر در تعداد افراد  بیکار در آلمان )هزارنفر(

 تغییر وام خصوصی طی سال گذشته در اتحادیه اروپا
 برآورد مقدماتی از تولید ناخالص داخلی امریکا طی فصل گذشته
 تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا طی هفته گذشته )هزارنفر(

 تعداد خانه های پیش فروش شده طی ماه گذشته در امریکا به استثنای ساخت و ساز جدید
 تولید ناخالص داخلی در کانادا

شاخص مدیران خرید شیکاگو طی ماه گذشته در امریکا

زمان
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
0/8%
83
24

-1/80%
-1/00%

300
0/4%
0/1%
65/5

پیش بینی
-0/5%
83/2
-14

-2/10%
-0/6%
321
1/1%
0/1%
60/8

قبلی
2/9%
81/7
-25

-2/20%
0/1%
327
3/4%
0/2%
63

تقویم اقتصادی 4 تا 10 خرداد1393 - 25  تا 31 می 2014

بااینکه ش�واهدی از افزایش خرید جواهرس�ازان به چشم می خورد اما کاهش موجودی 
صندوق های س�رمایه گذاری طال، نتیجه انتخابات اوکراین و رش�د بازارهای س�هام مانع 

قوت گرفتن بهای طال ش�د. 

Mondayدوشنبه

افت تقاضا برای طال از س�وی چین، افزایش امیدواری ها از روند رش�د اقتصادی امریکا، کم ش�دن 
نگرانی ها از وضعیت اوکراین همراه با قوت گرفتن بازارهای سهام، بهای طال را با 2 درصد کاهش به 

کمترین سطح خود در سه ماه اخیر رساند. 
به عالوه با توجه به خبرها، واردات طال از مجرای اصلی آن در هونگ کونگ طی ماه آوریل به کمترین 
حد خود در 14 ماه اخیر رسید که تحلیلگران ضعیف شدن ارزش یوان و پایین بودن تقاضا از سوی 

بانک ها را عامل اصلی افت تقاضا برشمردند.

Tuesdayسه شنبه

در ب�ازار طالی ای�ن روز با وجود افت قاب�ل توجه بهای طال، باز هم تقاضا با هدف پوش�ش 

ریس�ک و خرید فیزیکی رونقی نداش�ت و به نظر می رس�ید معامله گ�ران در انتظار ریزش 

بیشتر قیمت هستند.

Wednesdayچهارشنبه

امیدوارکننده بودن گزارش های اقتصادی امریکا و افزایش ریس�ک پذیری در بازار همراه با 

وج�ود عالئم�ی از ریزش قیمت طال در این محدوده به لحاظ تکنیکالی افت بهای این کاالی 

گرانبها را در پی داشت. 

Thursdayپنج شنبه

در ای�ن روز قیم�ت طال متأثر از افزای�ش فروش طالی صندوق های س�رمایه گذاری در پایان 

م�اه، رونق بازارهای س�هام و نیز کمبود خریدار فیزیکی، برای چهارمی�ن روز متوالی به افت 

خود ادامه داد.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

113/5

113

112/5

112

111/5

111

110/5

110

109/5

109

108/5

108

107/5

110/31 109/97

110/08
109/55

کاهش نگرانی ها از تحوالت 
سیاسی در اوکراین 

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

110/17

افزایش خوش بینی نسبت به ادامه روند بهبود اقتصادی در 
امریکا )به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی 
درگیری های  و  اوکراین  در  سیاسی  جریانات  جهان(،  در 
از  افزایش شاخص دالر، نگرانی ها  لیبی علی رغم  داخلی در 
کند شدن رشد اقتصادی چین و نیز باال بودن سطح موجودی 

ذخایر نفت امریکا طی هفته گذشته 

مثبت بودن آمار و ارقام منتشر شده از اقتصاد 
با  همراه  دالر  شاخص  رشد  علی رغم  امریکا 

نتیجه امیدوارکننده انتخابات اوکراین

به  امریکا  در  بنزین  موجودی  توجه  قابل  افت 
گزارش اداره اطالعات انرژی این کشور به عنوان 
خبرهای  انتشار  کنار  در  تقاضا  رشد  از  نشانه ای 

مطلوب اقتصادی 

بستن موقعیت های معالتی در روزهای 
ناامیدکننده  با  همراه  جاری  ماه  پایانی 
از  شده  منتشر  گزارش های  بودن 
کردن  منفی  و  امریکا  اقتصادی  اوضاع 
نگران کننده  تقاضا علی رغم  چشم انداز 

بودن اوضاع اوکراین و لیبی 


