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گزارش های مثبت اخیر نشان از تثبیت روند بهبود اقتصادی در امریکا دارد که این عامل می تواند باعث کاهش بهای 
طال در هفته آینده شود. در اروپا نیز به علت مطلوبیت اجرای برنامه های حمایتی بیشتر، ریسک پذیری سرمایه گذاران 
افزایش یافته اس�ت. بااینحال هنوز مش�کالت چین مرتفع نشده است و اعالم اخبار نگران کننده از اوکراین و انتشار 
گزارش هایی از اوضاع اقتصادی کشورهای پیشرو نظیر امریکا، اروپا و چین که بر خالف انتظارات بازار باشد و به نوعی 

خوش بینی را تهدید کند باعث به وجود آمدن نوساناتی در بازارهای جهانی خواهد شد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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آمار و ارق�ام نه چندان رضایت بخش�ی از میزان تورم در 
اروپا اعالم ش�د که احتمال اجرای سیاست های انبساطی 
بیش�تر از س�وی بانک مرکزی اتحادیه اروپ�ا را به منظور 

کم�ک ب�ه اقتصاد ای�ن منطقه افزای�ش   داد. در عین حال 
نگران�ی ناش�ی از خبرهای مذک�ور بازارهای س�هام را تا 

حدی از رونق انداخت. به
شن

سه 

همانطور که انتظار می رفت س�رانجام بان�ک مرکزی اروپا از 
بسته حمایتی خود پرده برداش�ت. این بانک با هدف کمک 
به رونق اقتصادی و کاهش رکود نه تنها نرخ بهره را از 0/25 
به 0/15 درصد و نرخ سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی را 
تا منفی 0/1 درصد کاهش داد بلکه در کنفرانس خبری خود 
اظهار داشت اگر الزم باشد سیاست های جسورانه تری را هم 

در پیش خواهد گرفت.
اولین واکنش بازار، افت ش�دید ارزش یورو تا کمترین سطح 
خ�ود در چهار ماه اخیر بود. اما به مرور ش�اهد افزایش نرخ 

برابری یورو به دالر بودیم چرا که با ارزیابی پیامدهای اقدامات 
مذکور مشخص شد کاهش نرخ های بهره و سپرده های بانکی، 
تأثیر مثبتی بر وام دهی بانک ها می گذارد و این موضوع برای 

اقتصاد منطقه و حتی یورو مفید خواهد بود. 
ب�ه بیان دیگر با توجه به اینکه رکود موجود در اروپا اقتصاد 
را دچار مشکل می کند، الزم است برای باال بردن سطح تورم 
0/7 درصدی تا نرخ هدف 2 درصد تالش شود. به همین دلیل 
فعاًل نگرانی خاصی در مورد رشد تورم )که اثر معکوس بر ارز 

می گذارد( وجود ندارد. 

به
شن

ج 
پن

رشد ریسک پذیری و رونق بازارهای سهام، خبر از مثبت بودن 
جو روانی موجود  می داد. چرا که س�رانجام نتیجه گزارش بازار 

کار امریکا رضایتبخش اعالم شد.
در این میان تعهد بانک مرکزی اروپا در رفع مشکالت اقتصادی 

منطقه نیز کم و بیش حس اعتماد را به بازار بازگراند. 
از س�وی دیگ�ر عل�ی رغم اینک�ه بان�ک جهان�ی و صندوق 

بین المللی پول اذعان داشتند اقتصاد چین در سطح متعادلی 
قرار دارد، دولت کش�ور مزبور اعالم ک�رد در نظر دارد ذخیره 
قانونی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی را کاهش دهد. البته 
زمان دقیق اجرایی ش�دن تصمیم فوق هنوز مش�خص نیست 
ول�ی می تواند حاکی از مصمم بودن این کش�ور در اجتناب از 

تشدید مشکالت ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد.

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%5/9%0/8%1,8240/6آلومینیوم

%0/5%2/4-%0/5-6,803مس

%0/6%0/4-%2,0860/2سرب

%2/1-%0/5%18,9730/0نیکل

%0/2-%1/2-%23,2250/1قلع

%2/8%1/2%2,0890/3روی

%1/0%0/5%3900/3شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

151,525-28,800-5,125-5,170,375آلومینیوم

45,100-4,575-550-167,925مس

3,100-475-50-190,375سرب

284,3165646546,348نیکل

301,180-30-10,885قلع

62,125-19,225-3,050-700,375روی

8,580-7,540-5200شمش فوالد

فلزات گرانبها

%2/8-%0/2-%1,2540/8طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%2/7-%0/3-%1,2530/7نیویورک 

%0/7-%0/1%19/051/2نقره

%0/7%0/9-%1,446/380/4پالتینیوم

%4/40%0/50%839/500/30 پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR94/30-0/3%-1/5%-9/1% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%3/3-%0/8-%0/2-514/03چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%2/2%1/1-%0/2-102/48)نایمکس(

%1/4%1/7-%109/191/0برنت

%1/1%2/2-%0/9-112/98تاپیس سنگاپور

%0/6%2/2-%1/2-104/32دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/7011/3%3/1%2/8%

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

بی.تی.یو(
40/420-1/8%-2/9%-12/4%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%2/1-%2/3-%1180/0گازوئیل 

%1/7-%2/0-%1170/0سوخت جت

%0/8%0/5-%5950/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

%0/00%0/0%4120/00امریکاي شمالي

%5/84-%5/8-%5320/00اروپا

%6/52-%6/5-%4300/00 آسیا

%7/47-%0/29-%0/29-314/61اوره - جهانی

انتش�ار گ�زارش مطلوب�ی از وضعیت بخش تولی�دی چین و 
امی�دوار کردن معامله گران نس�بت به اوض�اع اقتصادی این 
کشور، زمینه را برای انجام معامالت پرریسک تر فراهم کرد و 

بازارهای سهام را رونق بخشید.
ظاهراً س�رمایه گذاران خبر ف�وق را مثب�ت ارزیابی کردند و 
احتمال رش�د روند اقتصادی چین که از ابتدای س�ال جاری 

نگران کننده بود، قوت گرفت.
ب�ه ع�الوه در ای�ن روز ارزش ی�ورو کاه�ش یافت چ�را که 

گزارش های اخیر منتشر شده از وضعیت کشورهای اروپایی، 
گمانه زنی ها از اجرای سیاس�ت های انبساطی بیشتر از سوی 

بانک مرکزی اروپا را افزایش داد.
به طور کلی بازار در انتظار نتیجه نشس�ت بانک مرکزی اروپا 
و گزارشی از وضعیت اشتغال در امریکا به سر می بُرد که قرار 
بود در روزهای پایانی هفته منتشر شود. همه اعتقاد داشتند 
چنین مواردی قطعًا تأثیر به س�زایی بر نگرش افراد نسبت به 

اوضاع خواهد  گذاشت.

به
شن

دو

در ش�رایطی ک�ه تمای�ل ب�ه ریس�ک پذیری در بازاره�ای 
س�هام تا حدی محس�وس بود، اما چون س�رمایه گذاران در 
انتظار نشس�ت ها و گزارش هایی بودن�د که تکلیف آن ها در 
روزهای پنج شنبه و جمعه مشخص می شد، باز هم در اتخاذ 
موقعی�ت معامالت�ی جدید جان�ب احتیاط را نگه داش�تند. 

اینک�ه آیا س�رانجام بان�ک مرکزی اروپ�ا قاطعان�ه خبر از 
اجرای سیاست های انبس�اطی بیشتر خواهد داد و یا بهبود 
وضعیت اشتغال در امریکا، خیال افراد را از ادامه روند رشد 
اقتصادی این کش�ور راحت خواهد نمود مسائلی نبودند که 

به راحتی بتوان از کنار آن گذش�ت.

به
شن

هار
چ

دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/7%0/8%16,8360/6امریکا )داوجونز(

%5/67%1/87%3,7980/60امریکا )نزدک(

%0/4-%0/8-%0/1-6,813لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%2/0%0/7%3,2670/9اروپا  )یورواستاک 50(

%6/09%3/30%15,1900/26آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/67-%0/07%0/13-1/364یورو به دالر

%0/42-%0/27%0/14-1/679پوند به دالر

%0/32%0/72%102/4600/06دالر به ین

%1/80%0/17-%0/8930/25دالر به فرانک سوئیس

%0/6%0/2%0/1-0/933دالر 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 )11 تا 17 خرداد 1393- 1 تا 7 ژوئن 2014(
رویداد

شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در چین
شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

برآورد اولیه از شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا
نرخ بیکاری اتحادیه اروپا طی ماه گذشته

تراز تجاری امریکا طی ماه گذشته )میلیارد(
حداقل نرخ بهره بانک مرکزی اتحادیه اروپا

تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی ماه گذشته در امریکا )هزار نفر(
تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته در امریکا به استثنای صنعت کشاورزی )هزار نفر(

نرخ بیکاری امریکا طی ماه گذشته

زمان
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
50/8
55/4
0/5%
11/7%
-47/2
0/15%
312
217

6/3%

پیش بینی
50/7
55/7
0/7%
11/8%
-40/8
0/10%
309
214

6/4%

قبلی
50/4
54/9
0/7%
11/8%
-44/2
0/25%
304
282
6/3%

درحالی که به نظر می رس�ید معامله گران به نوعی منتظر کاهش بیش�تر بهای طال بودند، 

رش�د بازارهای س�هام و شاخص دالر و نیز پایین بودن س�طح خرید فیزیکی طال به افت 

به�ای ای�ن کاالی گرانبه�ا انجامی�د. 

البت�ه مراکز مهم خری�د فیزیکی طال در هونگ کونگ و چین نی�ز تعطیل بودند که همین 

مس�أله از حجم معامالت می کاس�ت. 

Mondayدوشنبه

در این روز بااینکه چش�م انداز مثبت س�رمایه گذاران نسبت به اوضاع اقتصادی و افت خرید 

فیزیکی طال مخصوصاً از سوی چین، ریزش بهای طال تا کمترین سطح خود در چهار ماه اخیر 

را در پ�ی داش�ت اما در نهایت محافظه کاری معامله گران، تقاضا ب�رای طال به عنوان کاالیی با 

حاشیه ایمنی باال را تقویت کرد.

Tuesdayسه شنبه

پایین بودن سطح خرید فیزیکی طال از سوی آسیا، باالرفتن شاخص دالر و نیز مثبت بودن 

بازارهای سهام به افت بهای طال منجر گردید. 

Wednesdayچهارشنبه

اع�الم خب�ر کاهش نرخ بهره اروپ�ا و تصمیم بانک مرک�زی اتحادیه یورو مبن�ی بر اجرای 

برنامه های حمایتی بیشتر، موجب شد بهای طال باالترین رکورد رشد خود در مقیاس روزانه 

را طی سه هفته اخیر به ثبت برساند.

Thursdayپنج شنبه

در پی انتش�ار خبر مثبت�ی از بازار کار امریکا و افزایش گمانه زنی ها از ادامه روند کاهش�ی 

برنامه  حمایتی فدرال رزرو از تقاضا برای طال کاس�ته ش�د. همچنین رش�د شاخص دالر هم 

مانع قوت گرفتن قیمت آن گردید.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

112

111/5

111

110/5

110

109/5

109

108/5

108

107/5

107

106/5

106

108/76

108/29

108/86
108/77

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

108/84

گمانه زنی ها از کاهش موجودی 
ذخای�ر نفت امری�کا طی هفته 
گذشته، انتشار گزارش مثبتی 
از بازار خودرو در امریکا همراه 

با افت شاخص دالر

انتش�ار خبرهای امیدوار کننده ای از اوضاع 
امری�کا و نیز مصمم ب�ودن اروپا برای بهبود 
اوض�اع منطق�ه پولی ی�ورو با وجود رش�د 
ش�اخص دالر همراه با برقراری ثبات هرچند 

نسبی در اوکراین 

بهبود چشم انداز تقاضا از سوی اروپا در 
نتیجه تالش بانک مرکزی این اتحادیه 
برای رفع مش�کالت اقتص�ادی موجود 
علی رغم کم شدن نگرانی ها از تحوالت 
سیاس�ی در اوکراین، تقویت ش�اخص 
دالر و نیز باال بودن عرضه پاالیشگاه ها 

بهب�ود اوض�اع اقتص�ادی چین به 
عنوان دومین مصرف کننده بزرگ 
ان�رژی در جه�ان علی رغم رش�د 
ش�اخص دالر، گران شدن این کاال 
ب�رای دارندگان س�ایر ارزه�ا و در 
نتیجه کاهش تقاضا، افزایش عرضه 
نفت اوپک مخصوصاً از سوی آنگوال 
و عراق و کاهش نگرانی های مربوط 

به صادرات نفت لیبی

گ�زارش اداره اطالع�ات انرژی 
امریکا مبنی بر کاهش موجودی 
ذخایر نفت این کشور به میزان 
3/4 میلی�ون بش�که طی هفته 
گذش�ته علی رغم رشد شاخص 
دالر، آرام شدن اوضاع اوکراین 

و بهبود جو روانی بازار


