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در هفته ای که گذشت، عوامل اقتصادی از جمله تورم، مازاد بر تحوالت سیاسی بار دیگر نقش طال را در رقابت با سایر ارزها 
و بازارها پررنگ کرد. در هفته جاری، آمار و ارقام مهمی از وضعیت کش��ورهای پیش��رو اعالم خواهد شد که قطعاً جو روانی 
بازار را تحت  تأثیر قرار خواهد داد. بااینحال بعید نیست وخیم تر شدن اوضاع عراق، قدرت آن را داشته باشد تا با معطوف 
کردن توجهات به سوی تأثیر افزایش احتمالی بهای نفت خام بر رشد اقتصادی، ریسک پذیری سرمایه گذاران را کاهش دهد 

و نوساناتی در دارایی های کم ریسک از جمله طال به وجود آورد.

جهان در هفته ای که گذشت...

2 0 1 4 ئـن  و 2 ژ 1 1 تـا  5 د - ا د 3 خـر 1 2 تـا  5

در ش�رایطی که فعاالن بازار به دلیل نزدیک ش�دن به نشست 
فدرال رزرو و عدم ثبات در عراق تا حدی احتیاط و محافظه کاری 
را رعایت می کردند، مثبت بودن آمار و ارقام منتش�ر ش�ده از 

اوضاع اقتصادی اروپا، به بهبود بازارهای سهام کمک کرد. 
به عالوه درحالی که میانگین تورم در امریکا طی سال 2013 معادل 1/5 
درصد بود، آمارها نشان داد نرخ مذکور در ماه می سال جاری به 2/1 

درصد رسیده است و درنتیجه این گمانه زنی را میان سرمایه گذاران 
تقویت کرد که شاید بانک مرکزی امریکا به خاطر ترس از تورم و به 
منظور مقابله با خطرات ناشی از آن، سیاست پولی انقباضی خود را 

زودتر از زمانی که بازارها انتظارش را دارند اجرایی نماید. 
در این میان احتمال افزایش زودهنگام نرخ بهره امریکا بر تقاضا 

برای دالر افزود.

به
شن

سه 

س�خنان روز چهارش�نبه خانم یلن مبنی بر اینکه باوجود 
بهبود اوضاع و رش�د تورم همچنان نیازی به افزایش نرخ 
بهره از س�وی فدرال رزرو احس�اس نمی ش�ود بر فعالیت 
س�رمایه گذاران در روز پنج ش�نبه نیز تأثیر گذاش�ت و با 
افزودن بر ریس�ک پذیری معامله گران به بازارهای س�هام 

رونق بخش�ید و از تقاضا برای دالر  کاس�ت. 
به عالوه در حالی که از یک س�و انتشار گزارش های مثبتی 
از وضعی�ت کار و بخ�ش تولی�دی امریکا به ق�وت گرفتن 
حج�م معامالت کمک می کرد ادامه درگیری  ها در عراق بر 

نگرانی ه�ا می اف�زود. به
شن

ج 
پن

امیدواری س�رمایه گذاران نس�بت به روند بهب�ود در اقتصاد 
امریکا، از رشد بازارهای س�هام حمایت کرد. در واقع، اینکه 
بانک مرکزی امریکا ش�اید تا سال 2016 نرخ بهره را باال نبرد 
و بدین وس�یله به اجرای سیاس�ت های انبساطی خود بدین 

ش�کل ادامه دهد خبر خوبی برای معامله گران محسوب  شد 
و س�طح ریس�ک پذیری آنان را بیش�تر  کرد. البت�ه در اروپا 
مطل�وب نبودن گزارش های اقتص�ادی نتیجه دیگری را برای 

بازارها رقم زد و موجب افت بازارها گردید.

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%4/6%3/1-%0/1-1,808آلومینیوم

%3/1-%0/2%6,7220/0مس

%0/8-%1/2-%2,0910/6سرب

%4/0-%1/8%19,0362/6نیکل

%2/5-%1/3-%22,5450/4قلع

%1/7%0/5-%2,1110/9روی

%1/2%0/1%3900/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

132,350-36,925-8,550-5,109,600آلومینیوم

19,625-5,625-1,050-161,200مس

192,8751,7752,100700سرب

286,728601027,590نیکل

20110240-10,880قلع

62,800-15,100-2,700-680,650روی

7,800-52000شمش فوالد

فلزات گرانبها

%1/8-%0/9%0/1-1,271طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%1/8-%0/9%0/3-1,272نیویورک 

%1/7%2/8%19/750/4نقره

%1/8-%2/8-%1,439/380/3پالتینیوم

%0/90-%4/20-%818/301/00 پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR89/300/3%-4/6%-8/4% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%2/3-%1/5-%0/3-506/57چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%4/1%2/2%0/3-106/60)نایمکس(

%2/0%3/5%113/410/5برنت

%1/6%2/4%0/4-117/05تاپیس سنگاپور

%3/1%3/4%109/160/0دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/7060/0%3/9%3/4%

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

بی.تی.یو(
41/030-3/7%2/7%-7/4%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%0/4-%2/6%1210/0گازوئیل 

%0/3%2/5%1200/0سوخت جت

%1/6%1/6%6060/0نفت 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

%7/27%4/57%332/984/57اوره - جهانی

بااینک�ه رضایتبخ�ش ب�ودن گزارش های�ی از وضعیت بخش 
تولی�دی امریکا تأثیر مثبت�ی بر جو روانی موجود گذاش�ت 
ام�ا درنهای�ت تش�دید تنش ه�ا و ت�داوم جن�گ داخلی در 
عراق به عن�وان مهمتری�ن عامل در کاهش ریس�ک پذیری 

سرمایه گذاران، بازارهای سهام را از رونق انداخت. 

خبره�ا از چین حاک�ی از افت 6/7 درصدی س�رمایه گذاری 
مستقیم خارجی در دومین اقتصاد بزرگ دنیا بود.

ن�رخ تورم پایین در اروپ�ا و تصمیم اخیر بان�ک مرکزی این 
منطقه در اجرای سیاس�ت های مؤثرتر انبساطی ، فشار رو به 

پایینی بر ارزش یورو وارد آورد.

به
شن

دو

همانطور که پیش بینی می ش�د بانک مرکزی امریکا اعالم کرد؛ 
روند کاهش�ی خرید ماهانه اوراق قرض�ه را ادامه خواهد داد و با 
کاهش 10 میلیارد دالر دیگر، میزان خرید اوراق را به 35 میلیارد 

دالر در ماه رساند.
البت�ه آنچه ک�ه تأثیر زیادی بر ج�و روانی در این روز گذاش�ت، 
انتظار افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو به علت رشد تورم و 
انتشار گزارش هایی مثبت از اقتصاد امریکا بود. اما از آنجاکه بانک 
مذکور در کنفرانس خبری خود اظهار داش�ت فعالً قصدی برای 

انجام چنین کاری ندارد، امیدواری و خوش بینی س�رمایه گذاران 
از ادامه برنامه های حمایتی، موجب تقویت ریسک پذیری  و رونق 

بازارهای سهام گردید.
همچنین بانک فوق تأکید کرد فاصله زمانی قابل توجهی بین پایان 
دور سوم تسهیالت مقداری فدرال رزرو و اولین افزایش نرخ بهره 

وجود خواهد داشت و البته رشد تورم هم نگران کننده نیست.
در نهایت چنین خبری به افت شاخص دالر انجامید و نرخ برابری 

یورو به دالر را تنزل داد.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%2/7%0/8-%16,8080/2امریکا )داوجونز(

%5/10%0/49%3,7950/20امریکا )نزدک(

%0/5-%1/6-%6,7670/2لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%3/5%1/2-%3,2750/4اروپا  )یورواستاک 50(

%9/38%2/59%15,4330/39آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/79-%0/44%0/05-1/360یورو به دالر

%1/20%0/31%0/14-1/701پوند به دالر

%0/57%0/04%102/0640/13دالر به ین

%0/32%0/53-%0/8950/12دالر به فرانک سوئیس

%0/6%0/2-%0/1-0/938دالر استرالیا به دالر امریکا

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

تقویم اقتصادی )25 تا 31 خرداد 1393- 15 تا 21 ژوئن 2014(
رویداد

  شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا )درصد(
خرید بلندمدت سرمایه بین المللی خزانه فدرال رزرو امریکا طی ماه گذشته )میلیارد(

 تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در امریکا )درصد(
ZEW شاخص تمایالت اقتصادی کشور آلمان طی ماه گذشته  بررسی شده توسط مؤسسه 

 تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز صادر شده طی ماه گذشته در امریکا )میلیون(
 شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا )درصد(

 حساب جاری ایاالت متحده امریکا طی ماه گذشته )میلیارد(
 تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا )هزار(

 شاخص تولیدات صنعتی ایالت فیالدلفیا امریکا طی ماه گذشته 

زمان
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

واقعی
0/5

-24/2
0/6

29/8
0/99
0/4
-111
312
17/8

پیش بینی
0/5

41/3
0/6

35/2
1/07
0/2
-96
316
14/3

قبلی
0/5
4/1

-0/3
33/1
1/06
0/3
-87
318
15/4

اگرچه ابهام و عدم اطمینان نسبت به وضعیت عراق بر خرید طال به عنوان کاالیی با حاشیه 

ایمنی باال می افزود، بااینحال انتشار گزارش های امیدوارکننده ای از اقتصاد امریکا بهای این 

کاالی گرانبها را کاهش داد.

Mondayدوشنبه

در عی�ن حال که احتمال افزایش زودهنگام نرخ به�ره امریکا بر تقاضا برای دالر می افزود، 

رشد این ارز و بازارهای سهام همراه با خبر پیشروی نیروهای عراقی در مقابله با شورشیان 

از خری�د طال به عنوان کاالیی با حاش�یه ایمنی باال کاس�ت؛ اگرچه آرام�ش در عراق هنوز 

برقرار نشده بود. 

Tuesdayسه شنبه

نگرانی ها از ش�دت یافت�ن درگیری ها در عراق و اظهارات اخی�ر خانم یلن درخصوص عدم 

افزایش نرخ بهره، بهای طال را قوت بخشید.

Wednesdayچهارشنبه

تش�دید تنش ه�ا در عراق همراه با افت ش�اخص دالر در پی اظهارات اخیر رییس ف�درال رزرو و 

همچنین احتمال رشد تورم، بهای طال را در این روز به باالترین سطح خود طی دو ماه اخیر رساند.

از اتفاقات دیگر این روز افزایش 3/5 درصدی موجودی طالی صندوق SPDR بود.

Thursdayپنج شنبه

بستن موقعیت های خرید و رشد شاخص دالر از بهای طال کاست. این درحالی بود که تقاضا 

از سوی بخش خصوصی چین که در سال گذشته نقش زیادی در پیشی گرفتن مصرف طالی 

این کشور از هند داشت هنوز در سال جدید قدرت چندانی از خود نشان نداده است.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

117/5

117

116/5

116

115/5

115

114/5

114

113/5

113

112/5

112

111/5

112/92

114/23

114/96
114/7

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

113/43

ت�رس از گس�ترش درگیری ه�ا در 
خاورمیانه، تحوالت سیاسی در عراق 
و احتم�ال کاه�ش عرض�ه نفت این 
کش�ور، انتش�ار گزارش های مطلوب 
اقتص�ادی از وضعیت امریکا و بهبود 

چشم انداز تقاضا 

گمانه زنی ها از افت موجودی ذخایر نفت 
امریکا در هفته گذشته به عنوان نشانه ای 
از افزایش مصرف نف�ت در اولین اقتصاد 
بزرگ دنیا، در عین حال ادامه تنش ها در 

مناطقی دور از مرکز تولید نفت عراق

کاهش نگرانی ها از جنگ داخلی عراق 

 تشدید نگرانی  ها از کاهش عرضه 
نفت عراق

)باالترین سطح قیمت در ده ماه اخیر(
تداوم حمالت شورش�یان در ع�راق و ترس از 
گس�ترش احتمالی جنگ داخلی که همچنان 

صادرات نفت آن را تهدید می کند


