
I I I A. . .

18

همان  طور که انتظار می رفت در هفته گذشته گزارش های اقتصادی و تحوالت سیاسی، در نوسانات بازارها سهم داشته اند. به 
رغم وجود برخی گزارش های نه چندان رضایت بخش، امیدواری معامله گران به آینده مشهود بود.

در هفته جاری نیز در ش��رایطی که همچنان س��رمایه گذاران اوضاع عراق را پیگیری می کنند، بازارها منتظر آمار و ارقام مهم 
اقتصادی خواهند بود که قرار است درخصوص کشورهای پیشرو اعالم شود.

جهان در هفته ای که گذشت...

ئ��ن و ژ  2 8 ت��ا    2 2 - تی�ر   7 ت��ا   1

بااینک�ه تح�والت سیاس�ی در خاورمیان�ه تقاض�ا ب�رای 
دارایی ه�ای پرریس�ک را تحت الش�عاع ق�رار داده ب�ود، 
انتش�ار گزارش ه�ای رضایت بخش از وضعیت کش�ورهای 
اروپای�ی و امریکا تا حدی این ت�رس و اضطراب را تعدیل 
نم�ود و در نهای�ت با رونق بخش�یدن به بازاره�ا منجر به 

تقویت ارزش یورو شد.

در ای�ن روز ع�اوه بر این که به دلیل نگران�ی از تأثیر منفی 
صعود بهای نفت بر رش�د اقتصادی جهان در س�ه ماهه دوم 
سال جاری جو موجود چندان خوش بینانه به نظر نمی رسید، 
در اروپا نیز هنوز چنی�ن تفکری غالب بود که بانک مرکزی 
ب�رای بازگردان�دن ثبات به اقتص�اد منطقه پول�ی یورو راه 

زیادی پیش رو خواهد داش�ت.

به
شن

سه 

در عی�ن حال که هنوز نوعی ابهام و عدم اطمینان به علت 
منف�ی بودن رش�د تولید ناخالص داخلی امریکا احس�اس 
می ش�د، چند تن از مقامات امریکایی بر ادامه روند بهبود 

در این کش�ور تأکید داش�تند. 

در واقع اظهارات یکی از رؤس�ای بانک های مرکزی امریکا 
مبنی بر اینکه بهتر شدن اوضاع این کشور احتماالً شرایط 
را برای افزایش نرخ بهره در اوایل سال 2015 مهیا خواهد 

س�اخت، فش�ار رو به باالیی بر ارزش دالر وارد آورد. به
شن

ج 
پن

وجود نوعی نگرانی نس�بت به اوض�اع اقتصادی امریکا، اروپا 
و چین بر محافظه کاری س�رمایه گذاران افزود. به همین دلیل 
علی رغم س�خنان روز گذش�ته یکی از مقامات ارشد فدرال 
رزرو، تقوی�ت این گمانه زنی ک�ه بانک مرکزی امریکا با توجه 
به وضعیت فعلی اقدام به باال بردن نرخ بهره در آینده نزدیک 

نخواهد نمود، بر نرخ برابری یورو به دالر افزود.
به عاوه در حالی که افزایش شاخص تمایات مصرف کنندگان 

در امریکا بیانگر امیدواری س�رمایه گذاران به بهبود ش�رایط 
اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری بود، پیگیری 

اوضاع عراق نیز از اولویت های اصلی سرمایه گذاران بود. 
در عین حال باوجود انتشار خبرهای مثبتی از اروپا که منجر 
به تقویت ارزش یورو می ش�د، خوش بینی خاصی نس�بت به 
بهب�ود ش�رایط اقتصادی این منطق�ه در می�ان معامله گران 

مشاهده نمی شد.

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%2/9%0/7%0/2-1,862آلومینیوم

%0/2%3/7%6,9870/7مس

%2/4%2/0%2,1460/4سرب

%0/7-%1/4%18,7361/3نیکل

%4/6-%0/8-%0/3-22,412قلع

%5/9%2/0%2,1850/5روی

%0/6%0/1%3910/1شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

138,750-31,625-5,825-5,060,425آلومینیوم

16,500-4,000-825-156,000مس

6751,050-275-191,900سرب

30620421,894-305,556نیکل

11,18585325270قلع

51,900-6,675-1,075-667,700روی

7,540-52000شمش فوالد

فلزات گرانبها

%4/9%0/3-%0/2-1,317طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%4/8%0/2%0/5-1,316نیویورک 

%10/9%1/5%21/110/4نقره

%0/6%0/2-%0/3-1,468/75پالتینیوم

%0/10%0/20-%836/30/30پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR95/301/7%5/1%-0/4% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%3/0-%0/3-%502/500/1چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%2/2%0/6-%0/6-105/84)نایمکس(

%1/6%1/8-%0/8-112/90برنت

%2/4%0/5-%118/390/4تاپیس سنگاپور

%3/3%0/5-%110/170/1دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/400-3/4%-4/0%-3/5%

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

بی.تی.یو(
39/300-1/1%-1/9%-5/6%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%0/3%0/3-%1210/0گازوئیل 

%1/2%0/4-%1210/0سوخت جت

%1/8%0/1-%6090/0نفت 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

%11/50%3/36%344/183/36اوره - جهانی

اولین روز هفته با انتش�ار گزارش�ی مبنی ب�ر کاهش فعالیت 
اقتص�ادی در منطق�ه پول�ی یورو آغ�از گردید ک�ه به دلیل 
کاهش ریس�ک پذیری س�رمایه گذاران، بازارهای سهام را از 
رونق انداخت. البته س�خنان جان کری در س�فر به عراق که 
ایدئولوژی خش�ونت و س�رکوب را تهدیدی برای کل منطقه 
دانس�ت نیز در محافظ�ه کاری معامله گران نقش داش�ت. در 
واقع اوضاع سیاس�ی عراق همچنان کانون توجه افراد بود و 

وضعیت آن پیگیری می شد.
در ای�ن می�ان بااینکه گزارش ه�ای مثبت�ی از امریکا و چین 
منتش�ر ش�دند، اما توانایی خنثی نمودن فشار رو به پایینی 
که بر بازارهای س�هام وارد می شد را نداشتند. از سوی دیگر 
به نظر می رس�د بینش دیگری نیز بر جریان معامات س�ایه 
 افکنده بود که اعتقاد داشت بازارهای سهام بیش از حد رشد 

کرده  اند و به یک ریزش نیاز دارند. 

به
شن

دو

اعام گزارش نهایی رشد تولید ناخالص داخلی امریکا که نشان 
داد میزان کاهش، بیشتر از رقم اعام شده پیشین بوده و اقتصاد 
کش�ور مزبور بیش�ترین میزان افت را از اوایل سال 2009 تجربه 

کرده است، بازارهای سهام را با ریزش مواجه ساخت.  
ای�ن میزان کاهش رش�د از 1- ب�ه 2/9-، اتف�اق غیر منتظره ای 
محس�وب می شود، چرا که سرمایه گذاران انتظار افت حداکثر تا 

2- درصد را داش�تند. با این حال به نظر می رس�ید معامله گران 
سرمای هوا را عامل اصلی چنین اتفاقی می دانستند و درنتیجه 

به بهتر شدن شرایط در سه ماهه دوم امیدوار بودند.
از س�وی دیگر از آنجاکه برخی اعتقاد داش�تند چنین گزارشی 
ممکن است مانع افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک شود، از تقاضا 

برای دالر کاسته شد. 

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/9%0/4-%0/1-16,846امریکا )داوجونز(

%3/85%0/98%3,8320/36امریکا )نزدک(

%2/0-%1/1-%6,7350/0لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%0/4-%2/5-%0/6-3,233اروپا  )یورواستاک 50(

%3/66%1/91-%1/11-15,138آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/03%0/36%1/3650/28یورو به دالر

%1/13%0/10%1/7030/03پوند به دالر

%0/54-%0/68-%0/35-101/365دالر به ین

%0/45-%0/50-%0/34-0/890دالر به فرانک سوئیس

%2/1%0/4%0/9420/1دالر 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 )1 تا 7 تیر 1393- 22 تا 28 ژوئن 2014(
رویداد

برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در چین بررسی شده توسط اچ اس بی سی
برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا

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

ضریب اطمینان مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا
تعداد خانه های نوساز فروخته شده طی ماه گذشته در امریکا )هزار(

برآورد نهایی از تولید ناخالص داخلی امریکا طی فصل گذشته )درصد(
میزان سفارشات کاالهای بادوام در امریکا طی ماه گذشته )درصد(
 تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا )هزار نفر(

زمان
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

واقعی
50/8
51/9
57/5
4/89
85/2
504
-2/9
-1/0
312

پیش بینی
49/7
52/2
56/1
4/74
83/6
442
-1/8
-0/1
314

قبلی
49/4
52/2
56/4
4/66
82/2
425
-1/00
0/6
314

باوجود پایین بودن س�طح خرید فیزیکی در چین و هند، عواملی نظیر جذاب نبودن سهام 

و افت ش�اخص دالر و همچنین با سخنان جان کری و اوباما که منجر به تشدید نگرانی ها از 

شرایط عراق شد، به افزایش تقاضای طا به عنوان کاالیی با حاشیه ایمنی باال انجامید.

Mondayدوشنبه

اگرچه اوضاع عراق موجب ش�د بهای طا به باالترین سطح خود در دو ماه اخیر برسد، 

اما س�رانجام بهبود بازارها و افزایش ش�اخص دالر، بهای این کاال را تنزل داد.

Tuesdayسه شنبه

به رغم نبود خریدار فیزیکی در س�طوح قیمت فعلی، خبر رش�د منفی اقتصاد امریکا بر 

بهای طا افزود.

Wednesdayچهارشنبه

در حالی که درگیری ها در عراق همچنان مورد پایش قرار می گرفت، انتشار گزارش مطلوبی از بازار 

کار امریکا، پایین بودن سطح خرید فیزیکی طا، افت تقاضا از سوی صندوق های سرمایه گذاری و 

نیز خبر کاهش 17 درصدی واردات طای چین در ماه می به همراه بستن موقعیت های خرید با هدف 

شناسایی سود، از بهای طا کاست.

Thursdayپنج شنبه

در عین حال که عدم رونق در بازارهای س�هام و کاهش ش�اخص دالر همراه با گمانه زنی ها 

از حفظ نرخ بهره امریکا در س�طح پایین فعلی، از رشد بهای طا حمایت می کرد، اما انتشار 

گزارشی مطلوب از وضعیت اقتصادی امریکا مانع صعود قیمت شد.

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

114/04 114/17 113/06
113/18

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

114/24

امیدوارکننده بودن گزارشی از اقتصاد 
چین همراه با هشدار اوباما در زمینه 
امکان س�رایت بحران سیاسی عراق 
به سایر کشورهای همسایه، در کنار 
خبر ادامه تولی�د نفت عراق با وجود 

جنگ داخلی در این کشور 

رضایت بخ�ش بودن آمار و ارقام منتش�ر 
شده از وضعیت اقتصادی امریکا علی رغم 

تداوم درگیری ها در عراق کم ش�دن نگرانی ها نس�بت ب�ه اوضاع 
عراق و لیبی همراه با خبر کاهش بیشتر 
رش�د اقتصادی امریکا در سه ماهه اول 

سال جاری

انتش�ار گزارش ه�ای ناامیدکنن�ده از اوض�اع 
اقتصادی امریکا، افزایش موجودی ذخایر نفت 
این کش�ور در هفته گذش�ته و اظهارات اوپک 
درخصوص ادامه تولید نفت عراق با وجود ادامه 

تنش ها در این کشور

عدم اطمینان نس�بت ب�ه روند بهبود اقتص�اد امریکا به 
همراه این دیدگاه که تنش ها در عراق، تأثیری بر صادرات 
نفت این کش�ور حداقل در شرایط فعلی نخواهد گذاشت 
و انتشار گزارش�ی از پلتس مبنی بر کاهش 0/7 درصدی 
مصرف ظاهری نفت چین در ماه می نسبت به دوره مشابه 

در کنار افت شاخص دالر و افزایش حجم معامات


