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انتش�ار خب�ر مه�م بهبود وضعیت ب�ازار کار امریکا و کاهش نرخ بیکاری تا پایین ترین س�طح در ش�ش س�ال اخیر، 
سرمایه گذاران را نسبت به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار کرد و از تقاضا برای دارایی های ایمن از جمله طال کاست. 
در هفته پیش رو سخنرانی برخی از مقامات ارشد فدرال رزرو و انتشار گزارش های مهمی از چین و نیز روند تحوالت 

سیاسی در عراق، از عوامل اصلی تعیین کننده نوسانات بازارها خواهند بود.

جهان در هفته ای که گذشت...

ی ال 5 جـو تـا  ئـن  و ژ  2 9 - تیــر  1 4 تـا   8

انتش�ار گزار ش های مطلوبی از وضعیت بخش های تولیدی 
امری�کا و چین به عن�وان دو اقتصاد بزرگ دنی�ا منجر به 
مثب�ت ش�دن چش�م انداز رش�د اقتصادی جه�ان و رونق 
بازارهای س�هام ش�د، چراکه فعالی�ت کارخانه ها در چین 
طی ماه ژوئن برای اولین بار طی شش ماه گذشته افزایش 

یافت و ش�اخص فوق در امری�کا نیز بر امیدواری ها افزود. 
البته آمار و ارقام منتش�ر ش�ده در اروپ�ا چندان مطلوب 
نبود و این مس�أله که بانک مرکزی اروپا به سیاس�ت های 
انبس�اطی خود ادامه خواهد داد، به افت نرخ برابری یورو 

به دالر انجامید. 

به
شن

سه 

کاه�ش نرخ بیکاری امریکا همراه ب�ا مطلوب بودن گزارش 
دیگ�ری از وضعیت ب�ازار کار این کش�ور، خوش بینی افراد 
نس�بت به روند بهبود در ش�رایط فعل�ی را دوچندان کرد. 
در واق�ع پ�س از افت غیرمنتظره رش�د اقتص�ادی امریکا 
در س�ه ماهه اول س�ال ج�اری، چنی�ن خب�ری الزم بود تا 
ریسک پذیری را به بازارهای سهام بازگرداند و موجب شود 

تقاضا برای سرمایه گذاری در این حوزه تقویت شود.
از س�وی دیگ�ر همان طورکه انتظار می رف�ت بانک مرکزی 
اروپ�ا در کنفران�س خبری خود، نرخ به�ره را در همان حد 
قبل�ی 0/15درصد حفظ کرد و بر ادام�ه برنامه های حمایتی 
بیش�تر تأکی�د نم�ود. به رغم تأثی�ر خوب این خب�ر بر جو 

موجود، از ارزش یورو کاسته شد.

به
شن

ج 
پن

جو روانی ب�ازار متأثر از گزارش های مطلوب�ی که نوید بهتر 
ش�دن ش�رایط اقتص�ادی را می دادن�د، تحت الش�عاع این 
دی�دگاه خوش بینانه قرار گرفت و تقویت ریس�ک پذیری به 

ورود جریان پول برای سرمایه گذاری در س�هام کمک کرد.
 در اروپ�ا تمایل به شناس�ایی س�ود و بس�تن موقعیت های 

خرید قوی تر بود و در واق�ع از آنجاکه انتظار می رفت بانک 
مرک�زی اتحادیه یورو تمام تالش خ�ود را جهت مهار رکود 
و مقابل�ه ب�ا پیامدهای آن ب�ه کار گیرد و به سیاس�ت های 
انبس�اطی خ�ود همچنان ادامه دهد، فش�ار رو به پایینی بر 

ارزش یورو وارد آمد.

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%1/7%0/5-%0/1-1,854آلومینیوم

%1/5%1/7%7,0400/0مس

%0/8%1/1-%0/6-2,131سرب

%0/1%5/5%19,0420/4نیکل

%2/2-%1/0%22,7951/1قلع

%4/0%0/6%1/6-2,180روی

%0/4%0/0%3900/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

109,600-475-5,071,65025,450آلومینیوم

14,125-3,025-154,70025مس

1001,1753,275-193,700سرب

13221,270-305,256366نیکل

11,485100640700قلع

39,125-3,300-525-667,950روی

520000شمش فوالد

فلزات گرانبها

%6/5%0/6%0/1-1,326طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%6/6%0/4%1,3270/3نیویورک 

%11/8%0/5%21/030/0نقره

%5/5%2/7%1,509/501/6پالتینیوم

%1/80%3/00%853/701/20 پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR94/200/4%1/0%1/8% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%2/2-%0/4%504/890/1چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%2/6%0/7-%105/340/0)نایمکس(

%1/9%2/1-%0/7-111/32برنت

%1/4%2/7-%1/7-115/04تاپیس سنگاپور

%4/2%1/4-%0/1-108/87دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/455-0/1%-1/8%-3/8%

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

بی.تی.یو(
38/740-2/2%-2/4%-8/4%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%3/5%2/1-%1220/0گازوئیل 

%3/8%2/2-%1220/0سوخت جت

%2/7%1/5-%6100/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

%21/84-%21/8-%3220/00امریکاي شمالي

%9/40-%9/4-%4820/00اروپا

%4/65-%4/7-%4100/00 آسیا

%11/50%3/36%344/183/36اوره - جهانی

اولی�ن روز هفت�ه در حالی آغاز ش�د که انتظار برای انتش�ار 
گزارش�ی از ب�ازار کار امری�کا ب�ر احتی�اط و محافظ�ه کاری 
س�رمایه گذاران افزوده ب�ود، چراکه پیش بینی می ش�د این 
گزارش، نقش زیادی در جهت دهی نگرش معامله گران داشته 
باش�د. در واقع اگرچه فعاالن بازار امیدوار بودند آمار و ارقام 
اقتصادی در این هفته مثبت باش�د تا ش�اید از نگرانی آن ها 
نس�بت به روند رش�د کاس�ته ش�ود، از اتخاذ موقعیت های 

معامالتی جدید خودداری کردند. 

در اروپا نرخ تورم در ماه می به 0/5درصد )پایین ترین س�طح 
از نوامبر سال 2009( رسید و از آنجاکه تغییر چندانی نسبت 
به ماه قبل نداش�ت، مجدداً افراد را متوجه ریس�ک ناشی از 
رک�ود و پیامده�ای منفی آن بر اقتصاد ای�ن منطقه نمود. به 
عالوه افزایش گمانه زنی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو با توجه 
به کاهش اخیر تولید ناخالص داخلی امریکا در آینده نزدیک، 
اقدام به افزایش نرخ بهره نخواهد کرد، فشار رو به پایینی بر 

شاخص دالر وارد ساخت.

به
شن

دو

خوش بینی س�رمایه گذاران طی هفته، بی پاسخ نماند و اولین 
گزارش از وضعیت نیروی کار در امریکا مثبت اعالم ش�د تا بر 
این گمانه زنی صحه بگذارد که ش�اهد بهبود اقتصاد امریکا در 
نیمه دوم سال خواهیم بود. بااینکه خبر مذکور عالوه بر رونق 

بخش�یدن به بازارهای امریکا، دالر را نیز به رش�د واداش�ت، 
اوضاع در منطقه پولی یورو چندان رضایتبخش ارزیابی نشد، 
به طوری که نگرانی ها از ادامه رکود، سایه سنگینی بر بازارهای 

سهام اروپا انداخت و نرخ برابری یورو به دالر تنزل یافت. به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/4%0/8%16,9560/8امریکا )داوجونز(

%4/84%2/12%0/05-3,913امریکا )نزدک(

%0/5-%0/2%6,8030/9لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%0/5%0/8-%3,2590/9اروپا  )یورواستاک 50(

%926/78%2/08%15,4530/06آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/24-%0/40-%0/11-1/359یورو به دالر

%2/44%0/74%1/7160/02پوند به دالر

%0/41-%0/70%0/11-102/071دالر به ین

%0/27-%0/38%0/8940/08دالر به فرانک سوئیس

%1/1%0/7-%0/9360/2دالر 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

رویداد
برآورد اولیه از شاخص قیمت مصرف کننده در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته در اتحادیه یورو، درصد

شاخص مدیران خرید شیکاگو طی ماه گذشته در امریکا
تعداد خانه های پیش فروش شده طی ماه گذشته در امریکا به استثنای ساخت وسازهای جدید، درصد

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

تغییر برآورد در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته در امریکا، به استثنای صنعت کشاورزی و دولت، هزار نفر
تراز تجاری طی ماه گذشته در امریکا، میلیارد دالر

تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر
نرخ بیکاری طی ماه گذشته در امریکا، درصد

زمان
دو شنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

واقعی
0/5

62/6
6/1
51

55/3
281

-44/4
315
6/1

پیش بینی
0/6

63/2
1/4
51

55/6
207

-45/1
314
6/3

قبلی
0/5

65/5
0/5

50/8
55/4
179

-47/0
313
6/3

تقویم اقتصادی )8 تا 14 تیـر-29 ژوئـن تا 5 جـوالی(

بااینکه انتظار برای اعالم خبرهای مهمی از اوضاع امریکا و اروپا، معامالت س�رمایه گذاراِن 

محافظ�ه کار و درعی�ن ح�ال امی�دوار را تاحدی محدود می ک�رد، احتمال حف�ظ نرخ بهره 

امریکا در س�طح پایین فعلی، افت شاخص دالر و رضایت بخش نبودن گزارش های مربوط به 

کشورهای پیشرو همراه با عدم برقراری ثبات در عراق و اوکراین باز هم بر بهای طال افزود.

Mondayدوشنبه

بهبود چش�م انداز رشد اقتصادی چین همراه با ادامه خرید صندوق های سرمایه گذاری 

مانع ریزش بهای طال ش�د و قیمت آن را نزدیک به باالترین سطح خود در دو ماه اخیر 

نگ�ه داش�ت؛ اگرچه فعاالن این حوزه هم تحوالت سیاس�ی در ع�راق و اوکراین را زیر 

نظر داش�تند.

Tuesdayسه شنبه

ب�ه نظر می رس�ید هنوز قیمت ط�ال جهت حرکت بعدی خود را مش�خص نکرده اس�ت.  

همچنی�ن در حالی ک�ه می�زان خری�د فیزیکی ق�وت چندانی نداش�ت، جری�ان ورودی 

صندوق ه�ای س�رمایه گذاری طال برای دومی�ن روز متوال�ی ادامه پیدا ک�رد و همچنان 

جریانات سیاس�ی در عراق پیگیری می ش�د.

Wednesdayچهارشنبه

قوت گرفتن ش�اخص دالر، بهبود بازارهای س�هام و نیز افزایش تمایل معامله گران برای بس�تن 

موقعیت های خرید، بهای طال را به کاهش واداشت.

Thursdayپنج شنبه

تقاضا برای طال همزمان با رشد شاخص دالر و بازارهای سهام تنزل یافت.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

112/3

110/97

111/03

110/55

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

کاهش نگرانی های مربوط به صادرات 112/17
نفت عراق در پی پیش�روی نیروهای 
این کش�ور در مقابله با شورشیان در 

کنار افت شاخص دالر

تأثیر روان�ی احتمال آس�یب پذیری 
تأسیسات نفتی عراق از جنگ داخلی 
ب�ا وج�ود مثبت ب�ودن گزارش ه�ای 
اقتص�ادی منتش�ر ش�ده از اوض�اع 
اقتص�ادی امری�کا و چی�ن و بهب�ود 

چشم انداز تقاضا برای نفت خام

احتم�ال افزای�ش ص�ادرات نفت لیبی 
در کنار انتش�ار گزارش ه�ای مثبتی از 
وضعیت اقتصادی امریکا و تأثیر مثبت 

بر چشم انداز تقاضا

افزایش ش�اخص دالر، کم ش�دن 
نگرانی ها از اوضاع سیاسی عراق 
و نی�ز احتمال از س�رگیری تولید 
نفت لیبی علی رغ�م منفی بودن 
تغیی�ر در موج�ودی ذخایر نفت 

امریکا طی هفته گذشته

تحوالت سیاسی در عراق 
و این دیدگاه که درگیری ها 
در این کشور، در حال حاضر 
ص�ادرات  ب�رای  تهدیدی 
نفت این کش�ور محسوب 
نمی ش�ود، به همراه بهبود 

اوضاع اقتصادی

115

114/5

114

113/5

113

112/5

112

111/5

111

110/5

110

109/5

109


