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علی رغم تأثیر جنگ داخلی عراق بر بازارها، دلیل اصلی نوس�انات بازار، عواملی همچون اقتصاد، تورم، ش�اخص دالر و 
سیاس�ت های پولی کشورهای پیش�رو خواهند بود. انتظار می رود بانک فدرال رزرو طی نشست هفته جاری و در ادامه 
روند کاهشی برنامه  حمایتی خود بار دیگر میزان خرید ماهانه اوراق قرضه را کاهش دهد. به رغم اعتقاد اکثریت مبنی 
بر بهبود اقتصاد امریکا باید در نظر گرفت که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری منفی بود 

و چنانچه رشد این شاخص طی سه ماهه دوم نیز منفی باشد، نشانه ای از بروز رکود است و باید آن را جدی گرفت. 

جهان در هفته ای که گذشت...

ئ�ن و 1  ژ 4 8  ت�ا  - د ا د 2  خ�ر 4 1  ت�ا  8

در حالی که به نظر می رس�ید معامله گ�ران ترجیح می دهند 
حت�ی در دوران بی خبری نس�بت به وضعی�ت اقتصادی نیز 
مثبت اندیش باشند، انتشار گزارشی از چین مبنی بر افزایش 
ت�ورم از نگرانی های مربوط به بروز رک�ود در دومین اقتصاد 

ب�زرگ دنیا کاس�ت و ب�ر ادامه رش�د بازارهای س�هام تأثیر 
مضاعف گذاشت.

ب�ه عالوه گمانه زنی ها از افزای�ش زودهنگام نرخ بهره فدرال 
رزرو نیز بر تقاضا برای دالر افزود. به

شن
سه 

گزارش ه�ای  انتش�ار  و  ع�راق  در  تنش ه�ا  تش�دید 
ناامیدکنن�ده ای از ب�ازار کار و ش�اخص خرده فروش�ی در 
امریکا موجب ش�د فعاالن ب�ازار رفت�ار محافظه کارانه ای 
داش�ته باش�ند و از خرید دارایی های پرریس�ک همچون 

س�هام و یورو خودداری نمایند.
البت�ه خبره�ای فوق فش�ار رو به پایینی بر ش�اخص دالر 

وارد ساخت، زیرا بر این گمانه زنی افزود که فدرال رزرو با 
هدف ممانعت از کند شدن رشد اقتصادی امریکا دست به 

اقدامات حمایتی بیش�تری خواهد زد.
از س�وی دیگر آمار و ارقام منتشر شده از وضعیت اروپا تا 
حدی رضایتبخش بود و نوید ش�تاب گرفتن رش�د در سه 

ماهه دوم س�ال جاری در منطقه یورو  را افزایش داد.
به

شن
ج 

پن

فعالی�ت  ب�ر  ع�راق  اوض�اع  س�نگین  س�ایه  اگرچ�ه 
س�رمایه گذاران، منج�ر ب�ه کاهش ریس�ک پذیری ش�د، 
گ�زارش  انتش�ار  دنب�ال  ب�ه  امری�کا  س�هام  بازاره�ای 
امیدوارکنن�ده ای از حوزه فناوری مثب�ت بودند. تقاضای 
دالر نی�ز به عن�وان ارزی مطمئن با هدف جذب س�رمایه  

افراد، افزایش یافت.
نگران�ی معامله گران از تأثیر افزایش قیمت نفت بر رش�د 

اقتصادی، مانع اتخ�اذ موقعیت های معامالتی جدید ش�د.
البت�ه بهبود برخی از ش�اخص های اقتص�ادی چین همراه 
با انتش�ار گزارش�ی مبنی ب�ر اعطای بالغ ب�ر 140 میلیارد 
دالر وام  توس�ط بانک های این کشور در ماه می، که بسیار 
بیش�تر از ماه پیش از آن و باالتر از حد مورد انتظار بانک 
مرکزی ب�ود، امیدواری ها را در خصوص بهتر ش�دن روند 

رش�د اقتصادی این کش�ور افزایش داد.

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%4/1%1/1-%1/3-1,804آلومینیوم

%4/3-%2/3-%1/5-6,644مس

%2/9-%1/9-%2/4-2,048سرب

%4/3-%5/6-%1/7-17,908نیکل

%3/7-%2/8-%1/1-22,576قلع

%0/4%1/3-%2/3-2,062روی

%1/3%0/3%3910/2شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

142,275-38,700-8,325-5,131,675آلومینیوم

25,350-2,200-1,025-165,725مس

191,27550090050سرب

2702,1667,146-286,482نیکل

451,120-10,840135قلع

66,700-13,100-7,375-687,275روی

8,060-52000شمش فوالد

فلزات گرانبها

%1/8-%1/6%1,2731/0طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%1/6-%1/6%1,2730/9نیویورک 

%0/2%2/6%19/541/8نقره

%1/5-%0/2-%2/6-1,443/63پالتینیوم

%1/30%2/00-%4/50-822/55 پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR91/50-2/1%-3/0%-11/0% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%2/3-%0/4-%0/1-512/13چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%5/3%4/3%106/862/4)نایمکس(

%2/7%3/2%112/632/0برنت

%1/0%2/1%115/380/4تاپیس سنگاپور

%1/3%2/7%107/091/3دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/7515/4%1/1%6/3%

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

بی.تی.یو(
40/350-0/3%-0/2%-9/8%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%2/8-%0/6%1190/0گازوئیل 

%2/1-%0/9%1180/0سوخت جت

%1/0%0/3%5990/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

%0/00%0/0%4120/00امریکاي شمالي

%5/84-%0/0%5320/00اروپا

%6/52-%0/0%4300/00 آسیا

%3/12-%1/21%318/421/21اوره - جهانی

انتش�ار گزارش مطلوبی از بازار کار امریکا که در روز پنج ش�نبه 
گذشته موجی از امید را نسبت به روند رشد اقتصادی این کشور 
به راه انداخت، در این هفته نیز به عنوان محرک اصلی خوش بینی 

سرمایه گذاران محسوب می شد.
تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا مبنی بر توس�عه سیاس�ت های 

انبساطی و کمک به بانک های اروپایی در اعطای وام های کم بهره 
با هدف تزریق پول به اقتصاد و خروج از رکود، از یک س�و منجر 
به افزایش ریسک پذیری و از سوی دیگر موجب افت نرخ برابری 
یورو به دالر ش�د. در این میان باالرفتن سطح صادرات چین نیز 

نقش قابل توجهی در مثبت شدن جو روانی موجود داشت.

به
شن

دو

اعالم خبر کاهش رشد برآوردی بانک جهانی از اقتصاد جهان و 
حتی امریکا و چین منجر به ریزش بازارهای سهام شد. از نظر 
بانک مذکور سرمای سخت زمستان گذشته، تحوالت سیاسی 
در اوکراین و آش�فتگی در بازاره�ای مالی از عوامل اصلی این 
افت محسوب می شوند. لذا پیش بینی برای رشد شاخص تولید 
ناخالص داخلی جهان، امریکا و چین به ترتیب از 3/2 ، 2/8 و 

7/7 درصد به 2/8، 2/1 و 7/6 درصد کاهش یافت.
به عالوه بروز درگیری های ش�دید داخل�ی در عراق به عنوان 
دومی�ن صادرکنن�ده بزرگ نف�ت اوپک و طرح س�ناریوهای 
مختل�ف ارزیابی اثر نامطلوب افزایش احتمالی بهای نفت خام 
بر رون�د بهبود اقتصادی در جهان، نیز در به چالش کش�یدن 

ریسک پذیری سرمایه گذاران نقش داشت.

به
شن

هار
چ

دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/7%0/6-%0/7-16,734امریکا )داوجونز(

%4/60%0/57-%3,7760/07امریکا )نزدک(

%0/0%0/4%6,8430/1لندن )اف.تی.اس.ای 100(

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

%5/11%0/97-%15,0431/38آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/58-%0/75-%0/08-1/354یورو به دالر

%0/56%0/99%1/6960/20پوند به دالر

%0/08-%0/42-%102/0260/34دالر به ین

%1/35%0/71%0/9000/16دالر به فرانک سوئیس

%0/4%0/7%0/3-0/940دالر 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 )18 تا 24 خرداد 1393- 8 تا 14 ژوئن 2014(
رویداد

 تراز تجاری طی ماه گذشته در چین )میلیارد(
 آخرین برآورد از شاخص تولید ناخالص داخلی طی فصل گذشته در ژاپن )درصد(

 شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در چین )درصد(
 شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در اتحادیه یورو )درصد(

 شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در امریکا )درصد(
 تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا )هزار نفر(

 شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در چین )درصد(
 شاخص قیمت تولیدکننده طی ماه گذشته در امریکا

 برآورد اولیه از شاخص تمایالت مصرف کنندگان در امریکا بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان

زمان
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
35/9
1/6
2/5
0/8
0/3
317
8/8
-0/2
81/2

پیش بینی
22/6
1/4
1/4
0/5
0/5
306
8/8
0/1

83/2

قبلی
18/5
1/5
1/8
-0/4
0/5
313
8/7
0/6

81/9

گمانه زنی ه�ا از رش�د ت�ورم در امری�کا و اروپا در پی بهبود ش�رایط، عام�ل مؤثری در 

افزای�ش به�ای طال ب�ود که البته رون�ق بازارهای س�هام، این افزایش قیم�ت را محدود 

نم�ود.

Mondayدوشنبه

با وجود رشد شاخص دالر، فعاالن بازار به بهانه بهبود اوضاع و تورم ناشی از آن، بار دیگر به 

خرید این کاالی گرانبها روی آوردند که همین مس�أله منجر به افزایش بهای اونس شد. البته 

این موضوع از لحاظ تکنیکالی نیز توجیه پذیر بود.

Tuesdayسه شنبه

ب�ه طور کلی ریزش بازارهای س�هام و کاهش پیش بینی بانک جهانی از رش�د اقتصادی که 

می تواند ادامه سیاس�ت های انبس�اطی کشورها را در پی داشته باشد، به همراه بی ثباتی در 

اوضاع سیاسی عراق، تقاضا برای طال را به عنوان کاالیی با حاشیه ایمنی باال افزایش داد.

شایان ذکر است که خرید فیزیکی چین نیز تا حدی در حمایت از قیمت مؤثر بود.

Wednesdayچهارشنبه

ریزش بازارهای س�هام، کاهش ش�اخص دالر و ادامه درگیری ها در ع�راق به همراه تقویت 

تقاضا برای طال، بهای آن را به باالترین سطح خود در دو هفته اخیر رساند.

Thursdayپنج شنبه

اگرچه موجوی طالی صندوق SPDR نس�بت به روز پیش از آن هیچ تغییری نش�ان نداد، 

ادامه درگیری ها در عراق و راضی کننده نبودن ش�اخص های منتش�ر شده از اوضاع امریکا 

موجب صعود بهای طال برای پنجمین روز متوالی گردید.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

114

113/5

113

112/5

112

111/5

111

110/5

110

109/5

109

108/5

108

109/87

110/08

113/17

113/35

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

109/54

عدم اتخ�اذ موقعیت ه�ای معامالتی 
جدید از س�وی معامله گران به علت 
نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش 
هفتگی مؤسس�ه نفت امری�کا و نیز 
گزارش ماهان�ه نفت اوپک، علی رغم 
احتمال رشد تقاضا از سوی امریکا و 
چین و نیز کاهش صادرات نفت لیبی

 ادامه جن�گ داخلی در عراق با افزایش 
احتمال کاهش صادرات نفت این کشور

)باالترین سطح قیمت در مبنای هفتگی 
در سال 2014(

انتشار خبرها و گزارش های مطلوبی 
از اوض�اع اقتصادی امری�کا، اروپا، 
چین و ژاپن که نوید رش�د مصرف 

در آینده را می دهند

ش�روع جنگ داخلی در عراق همراه با انتشار 
گزارش�ی مبنی ب�ر افت قابل توج�ه موجودی 
ذخایر نفت امریکا طی هفته گذشته در مقابل 
کاهش پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی 
جهان، به هم�راه عدم تغییر تولید روزانه نفت 

اوپک در پی نشست اعضای این سازمان 

وخیم ش�دن اوضاع ع�راق با افزای�ش نگرانی ها از 
احتمال کاهش عرضه این کاال

)باالترین سطح قیمت در نه ماه اخیر(


