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در هفت�ه  میالدی گذش�ته عوامل�ی نظیر انتش�ار گزارش های فصلی ش�رکت ها، س�خنرانی رؤس�ای بانک های 
مرکزی امریکا و اروپا، س�قوط هواپیمای مس�افربری متعلق به خطوط هوایی مالزی و ش�دت درگیری ها در غزه 
هم�راه ب�ا اعالم گزارش هایی از اوضاع اقتصادی امریکا، اروپا و چین منجر به بروز نوس�اناتی در بازارهای مالی 

و کاال از جمله طال گردید.

جهان در هفته ای که گذشت...

ی ال ج�و  1 9 تا   1 3 - تی�ر  2 8 ت�ا   2 2

در حالی که بازار در پی انتشار گزارش های رضایت بخشی از درآمد 
فصلی ش�رکت های جی پی مورگان و گلدمن ساچ، مثبت شده بود، 
اظهارات رییس بانک مرکزی امریکا درخصوص وضعیت اقتصادی 
این کشور جو روانی موجود را تحت الشعاع قرار داد و نوساناتی را در 

بازارهای مالی پدید آورد.
خانم یلن با تأکید بر کامل نبودن روند بهبود در امریکا بیان داشت؛ 
ف�درال رزرو در نظر دارد همچنان به برنامه های حمایتی خود ادامه 
دهد تا شرایط اقتصادی و اشتغال به سطح مطلوب برسد و بحران 

مالی اخیر به طور کامل پایان یابد. وی همچنین تأکید کرد که بهبود 
وضعیت اشتغال در صورتی که سریع تر از میزان مورد انتظار باشد، 
تنها عاملی است که می تواند زمان افزایش نرخ بهره را جلو بیندازد 
و درصورت ناامیدکننده بودن اوضاع، نرخ فوق در همین سطح پایین 

فعلی باقی خواهد ماند.
این در حال�ی بود که معامله گران تحت تأثیر انتش�ار گزارش های 
ضعیفی از اقتصاد آلمان و اروپا محافظه کارانه تر عمل کردند و درنتیجه 

فشار رو به پایینی بر ارزش یورو وارد آمد.

به
شن

سه 
انتش�ار خبر ناگهانی منهدم ش�دن هواپیمای مسافربری 
هلند-مال�زی که بر فراز آس�مان اوکرای�ن در حال پرواز 
بود، موجی از تنش و اضطراب را در میان سرمایه گذاران 
ب�ه راه انداخ�ت و درنتیجه ترس از گس�ترش و تش�دید 
جنگ بین غرب و روس�یه به کاهش ریس�ک پذیری افراد 

منجر ش�د و بازارهای س�هام را به ریزش واداش�ت.

ب�ه ع�الوه ادام�ه درگیری ه�ا در خاورمیان�ه )رژی�م 
از  گزارش های�ی  انتش�ار  غ�زه(،  و  صهیونیس�تی 
وضعی�ت نه چن�دان مطلوب درآمد س�ه ماهه بعضی از 
ش�رکت ها، همراه با اعالم ش�اخص هایی ک�ه بر ضعیف 
ب�ودن ب�ازار مس�کن امری�کا دالل�ت داش�ت، نیز بر 

نگرانی های موجود افزود.

به
شن

ج 
پن

ای�ن گمانه زنی ک�ه حمالت اخی�ر در اوکراین بی�ش از این 
گس�ترش نخواهد یافت، مجدداً توجه س�رمایه گذاران را به 
س�مت گزارش های سه ماهه شرکت ها جلب نمود و درنتیجه 
ب�ه علت امیدوارکننده ب�ودن روند بهبود، بازارهای س�هام 

مثبت شد.
البته س�طح ریس�ک پذیری اف�راد هنوز چش�مگیر نبود و 
انتش�ار آمارهای ضعیفی از اقتصاد اروپا دوباره فش�ار رو به 

پایینی بر ارزش یورو وارد س�اخت.

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%6/7%4/0%1,9741/0آلومینیوم

%4/9%1/6-%0/1-7,066مس

%2/9%0/3-%0/6-2,164سرب

%3/6%0/3-%0/5-19,129نیکل

%2/2-%0/3%22,0980/1قلع

%7/2%1/1%2,2970/2روی

%6/6%6/4%4160/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

124,625-47,925-8,775-4,967,425آلومینیوم

1,425-600475-158,575مس

5020,975-213,550175سرب

310,7822,3643,3725,430نیکل

35230915-11,775قلع

17,000-4,475-350-657,375روی

520000شمش فوالد

فلزات گرانبها

%0/1-%1/2-%1,3191/5طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%0/4%1/5-%1,3191/5نیویورک 

%1/7%1/2-%21/161/9نقره

%2/0%0/8-%1,500/501/5پالتینیوم

%5/50%1/50%883/800/80پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR97/50-0/5%0/6%7/5% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%0/6%0/5%507/400/1چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%2/5-%0/8%103/752/5)نایمکس(

%6/8-%0/5-%107/181/8برنت

%8/0-%1/0-%109/550/7تاپیس سنگاپور

%6/0-%1/6-%0/4-104/15دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
3/965-3/7%-3/8%-13/5%

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

بی.تی.یو(
37/9702/7%6/7%-5/3%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%4/9-%0/2-%1190/0گازوئیل 

%5/5-%0/1-%1190/0سوخت جت

%3/9-%0/4-%5970/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

%21/84-%0/0%3220/00امریکاي شمالي

%9/40-%0/0%4820/00اروپا

%4/65-%0/0%4100/00 آسیا

%7/90%0/83-%0/83-343/58اوره - جهانی

کاهش نگرانی های ناشی از گسترش بحران مالی در سیستم 
بانکی اروپا به همراه انتش�ار گزارش رضایت بخشی از درآمد 
س�ه ماهه مؤسسه سیتی گروپ، چش�م انداز امیدوارانه ای در 
بین س�رمایه گذاران ایجاد کرد. در عین ح�ال ماریو دراگی، 
ریی�س بانک مرکزی اروپ�ا تأکید کرد، افزای�ش ارزش یورو 
می تواند آسیبی جدی به بدنه اقتصاد این منطقه وارد سازد و 
از تالش این بانک برای اجرای سیاس�ت های انبساطی بیشتر 
و در ص�ورت لزوم، افزایش خری�د دارایی های مالی یا کاهش 

نرخ بهره خبر داد.
از آنجا که تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در دارایی های 
پرریس�کی همچون س�هام و یورو وجود داش�ت، امیدواری 

افراد از اینکه احتماالً خانم یلن در سخنان آتی خود به زمان 
اولین افزایش نرخ بهره اش�اره خواهد نمود، نتوانست تقاضا 
برای دالر را باال ببرد. البته همچنان الزم بود محتاطانه رفتار 
ش�ود، چراکه هنوز مش�کالت اقتصادی در منطقه پولی یورو 
رف�ع نش�ده بود و روند بهب�ود در اوضاع اروپ�ا مبهم به نظر 
می رسید. در این میان صندوق بین المللی پول نیز اعالم کرد، 
بانک مرکزی اروپا باید اوراق بدهی متعلق به کشورهای عضو 
این منطقه را خریداری کند تا با کاستن از بازده اوراق قرضه 
دولت ها، بازار س�هام را رونق بخش�د و با تقویت ارزش اوراق 
قرضه ش�رکت ها، سطح تقاضا و انتظارات تورمی را در منطقه 

پولی یورو باال ببرد.

به
شن

دو

در پ�ی افزای�ش 7/5درص�دی تولید ناخال�ص داخلی چین 
و اع�الم خبره�ای مطلوب�ی از درآم�د س�ه ماهه برخ�ی از 
شرکت ها، خوش بینی نسبت به روند بهبود اقتصادی تقویت 
ش�د که افزایش ریس�ک پذیری را در بازارهای س�رمایه به 

دنبال داشت.
از س�وی دیگر انتشار گزارشی مبنی بر باالرفتن سطح تورم 
در امری�کا و افزای�ش گمانه زنی ها از تغیی�ر مثبت نرخ بهره 

فدرال رزرو در آینده نزدیک، بر جذابیت دالر  ا فزود. به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/3%0/4%0/9-16,977امریکا )داوجونز(

%4/17%0/84%3,9311/66امریکا )نزدک(

%1/0-%1/0%0/7-6,738لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%4/7-%0/2%1/4-3,158اروپا  )یورواستاک 50(

%2/06%1/00%15,3170/53آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/17-%0/62-%0/02-1/352یورو به دالر

%0/71%0/19-%0/09-1/708پوند به دالر

%0/81-%0/02-%101/3040/15دالر به ین

%0/12-%0/72%0/8980/11دالر به فرانک سوئیس

%0/59%0/53%0/9390/42دالر 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
شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در اتحادیه یورو، درصد

ZEW شاخص تمایالت اقتصادی اتحادیه یورو، بررسی شده توسط مؤسسه
شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در امریکا، درصد

شاخص قیمت تولیدکننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد
شاخص قیمت مصرف کننده ساالنه تا ماه گذشته در اتحادیه یورو، درصد

تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز صادر شده طی ماه گذشته در امریکا، میلیون
تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر

 شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا طی ماه گذشته
برآورد مقدماتی از شاخص میزان تمایالت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا )بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان(

زمان
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
-1/10
48/1
0/20
0/40
0/50
0/96
302
23/9
81/3

پیش بینی
0/30
62/3
0/60
0/20
0/50
1/04
310
15/6
83/5

قبلی
0/70
58/4
0/50
-0/20
0/50
1/01
305
17/8
82/5

تقویم اقتصادی )22 تا 28 تیر-13 تا 19 جوالی(

کم ش�دن نگرانی ها از امکان گس�ترش مش�کالت مالی یکی از کش�ورهای اروپایی به کل 

منطق�ه پولی یورو، مطلوبیت س�هام و نیز فقدان خرید فیزیکی از س�وی چین و هند بهای 

طال را کاهش داد.

Mondayدوشنبه

تفس�یر فعاالن بازار از س�خنان رییس بانک مرکزی امریکا مبنی براین که به زمان تغییر نرخ 

بهره در این کش�ور نزدیک ش�ده ایم، از جذابیت طال کاس�ت و بهای آن را ب�رای دومین روز 

متوالی کاهش داد. البته پایین بودن س�طح خرید فیزیک�ی و نیز اظهارات رئیس فدرال رزرو 

مبنی بر این که هنوز امریکا با مشکل تورم روبرو نشده است نیز در افت تقاضا بی تأثیر نبود.

Tuesdayسه شنبه

بااین که انتش�ار گزارشی مبنی بر باالرفتن س�طح تورم در امریکا و گمانه زنی ها از تغییر 

مثب�ت نرخ بهره فدرال رزرو در آینده نزدیک بر جذابیت دالر می ا فزود و عوامل دیگری 

همچ�ون فق�دان خری�دار فیزیکی و افت موج�ودی طالی صندوق SPDR فش�ار رو به 

پایین�ی بر بهای طال وارد می س�اخت، خبر رش�د 65درصدی واردات ط�ال به هند در ماه 

ژوئن نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته و نیز رضایت بخش بودن گزارشی از چین 

ب�ه عنوان بزرگ تری�ن مصرف کنن�ده ط�ال در جه�ان، قیم�ت ای�ن کاال را افزای�ش داد.

Wednesdayچهارشنبه

س�قوط هواپیمای مس�افربری مالزیایی در اوکراین، تصویب تحریم های جدید علیه روسیه از 

سوی اروپا و امریکا، ادامه درگیری ها در غزه، انتشار اطالعیه های نه چندان مطلوبی از وضعیت 

درآمد سه ماهه بعضی از شرکت ها همراه با اعالم شاخص هایی که بر ضعیف بودن اوضاع مسکن 

امریکا داللت داشتند، بر نگرانی ها افزود و تقاضا برای طال به عنوان کاالیی با حاشیه ایمنی باال را 

افزایش داد. البته خرید فیزیکی این کاال همچنان ضعیف بود.

Thursdayپنج شنبه

درحالی ک�ه تحوالت سیاس�ی در اوکراین و خاورمیانه پیگیری می ش�د، تمایل معامله گران 

برای شناس�ایی سود و اتخاذ موقعیت های فروش، رش�د خرید سهام و نیز احتمال افزایش 

نرخ بهره امریکا در آینده نزدیک، عوامل اصلی کاهش بهای طال بودند.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

106/79

107/2

108/36

107/1

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

مطلوب ب�ودن گزارش  منتشرش�ده 106/72
از اقتصاد چین و ب�روز درگیری های 
داخل�ی در لیبی ک�ه افزایش عرضه 
نفت این کش�ور را مجدداً در هاله ای 

از ابهام فرو برد

احتمال رشد عرضه نفت لیبی، سخنان 
رئی�س ف�درال رزرو درخصوص کامل 
نبودن روند بهبود اقتصادی در امریکا 
همراه با بروز عالئمی از پیش�رفت در 
مذاکرات میان مقامات ایرانی و غربی 

بر سر برنامه هسته ای ایران 

کاه�ش دور از انتظ�ار 
نفت  موج�ودی ذخایر 
هفت�ه  ط�ی  امری�کا 
گذشته همراه با مثبت 
شدن چشم انداز تقاضا 
برای نفت پس از انتشار 
گزارش امیدوارکننده از 

اوضاع اقتصادی چین 

خبر سقوط هواپیمای 
مالزی در  مس�افربری 
احتم�ال  و  اوکرای�ن 
تشدید تنش ها در این 

کشور 

کاه�ش نگرانی ه�ا از 
اوضاع اوکراین به رغم 
ب�ودن  نگران کنن�ده 

وضعیت خاورمیانه

110

109/5

109

108/5

108

107/5

107

106/5

106

105/5
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104/5
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