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در هفت�ه  گذش�ته علی رغم تداوم تحوالت سیاس�ی در خاورمیان�ه و اوکراین، معامله گران با امید ب�ه اتمام تحوالت 
سیاسی اوکراین، عمده تمرکز خود را متوجه گزارش های اقتصادی کشورها و گزارش های فصلی شرکت ها نمودند.

در حال حاضر خوش بینی نس�بت ب�ه روند بهبود اقتصادی، جو مثبتی را در میان فعاالن بازار به وجود آورده اس�ت. 
همچنین به رغم این که برنامه های حمایتی بانک های مرکزی در سال های اخیر، جریان نقدی زیادی را به سیستم های 
مالی تزریق کرده و عمدتًا رش�د بازارهای س�هام را در پی داش�ته اس�ت، هنوز نگرانی چندانی از بروز تورم احساس 

نمی شود و درنتیجه جذابیت طال افزایش نداشته است.

جهان در هفته ای که گذشت...

2014 26 جوالی  20 ت�ا  د- 4 مردا 29 تی�ر تا 

بااین ک�ه نگران�ی از بروز حب�اب در قیمت برخی از س�هم ها 
موج�ب رفت�ار محافظه کاران�ه معامله گ�ران ش�د، انتش�ار 
گزارش های مثبتی از درآمد بعضی از ش�رکت ها، چش�م انداز 
روش�نی نس�بت به روند بهبود اقتص�ادی به وج�ود آورد و 

سرمایه گذاری در سهام و حجم معامالت افزایش یافت.
از س�وی دیگ�ر اعالم کاهش ش�اخص قیم�ت مصرف کننده 
در امری�کا به عنوان یکی از ش�اخص های تورم�ی نیز به نفع 

بازارهای سهام تمام شد، چراکه نشان داد احتمال بروز تورم 
همچنان ضعیف اس�ت و ممکن است ش�رایط فوق بر تصمیم 
فدرال رزرو درخصوص زمان باال بردن نرخ بهره تأثیر بگذارد؛ 
زی�را پایین بودن نرخ با افزودن بر وجه نقد در دس�ترس اثر 
مثبتی بر معامالت سهام خواهد گذاشت. در این میان نگرانی 
از پیامدهای منفی تحریم های اتحادیه اروپا در روابط تجاری 

با روسیه از ارزش یورو می کاست.

به
شن

سه 
ب�ا وجود این که انتش�ار گزارش های مطلوب�ی از وضعیت 
درآم�د ش�رکت ها، افراد را به پذیرفتن ریس�ک بیش�تر 
ترغیب نمود، س�ایه سنگین اضطراب ناشی از درگیری ها 
در خاورمیانه و اوکراین بر معامالت مشهود بود. به عالوه 
اگرچه بهبود وضعیت اش�تغال در امریکا و بخش تولیدی 

اروپ�ا منجر ب�ه تقوی�ت دی�دگاه خوش بینانه نس�بت به 
ش�رایط اقتصادی شد، کاهش شاخص های مسکن و بخش 

تولید امریکا از ریس�ک پذیری  کاس�ت.
 البته در آس�یا به دلیل انتشار آمار و ارقام رضایت بخشی 

از بخش تولی�دی چین، جو روان�ی بهت�ری حاک�م ب�ود.

به
شن

ج 
پن

انتش�ار گزارش ه�ای ضعیف�ی از وضعی�ت درآم�د برخی از 
ش�رکت ها هم�راه با تواف�ق مقام�ات اروپایی برای تش�دید 
تحریم ها علیه روس�یه، بازارهای مالی را از رونق انداخت. به 

عالوه از آنجاکه آمار و ارقام منتش�ر شده از اوضاع اقتصادی 
اروپا چندان مطلوب به نظر نمی رسید، ریسک پذیری و ارزش 

یورو کاهش یافت، که این شرایط بر جذابیت دالر افزود. عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%7/8%1/7%2,0080/6آلومینیوم

%2/8%1/6%7,1802/0مس

%3/5%2/6%2,2211/3سرب

%1/9%0/2-%19,0940/6نیکل

%0/4-%1/0%22,3260/7قلع

%9/4%4/1%2,3911/2روی

%6/6%0/1%4160/1شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

138,375-45,375-8,425-4,922,050آلومینیوم

1,650-4,225-1,950-154,350مس

12521,525-213,42575سرب

311,9641,2481,1826,408نیکل

6570660-11,845قلع

12,750-2,425-875-654,950روی

520000شمش فوالد

فلزات گرانبها

%1/7-%1/9-%0/8-1,294طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%1/7-%1/7-%0/8-1,294نیویورک 

%3/5-%3/7-%2/6-20/38نقره

%0/0%2/1-%0/9-1,469/25پالتینیوم

%4/10%1/40-%0/10-871/00پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR93/60-0/7%-4/0%-1/8% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%0/6%0/4-%0/1-505/30چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%3/6-%1/2-%1/1-102/00)نایمکس(

%6/4-%1/2-%1/1-105/69برنت

%7/3-%0/2%109/760/0تاپیس سنگاپور

%4/7-%0/8%104/980/2دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
3/8392/0%-2/9%-12/8%

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

بی.تی.یو(
38/7902/1%2/2%-1/3%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%3/7-%0/1%1190/0گازوئیل 

%3/5-%0/2%1190/0سوخت جت

%2/7-%0/3-%5960/0نفت 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

%0/29%2/81-%2/81-333/93اوره - جهانی

اولین روز هفته در حالی آغاز ش�د که س�ه عامل احتمال 
اج�رای سیاس�ت های انبس�اطی بیش�تر از س�وی بان�ک 
مرک�زی اروپا با ه�دف مقابله با رک�ود، نگرانی از افزایش 
تحری�م  غرب علیه روس�یه ک�ه خطری برای س�ودآوری 
ش�رکت های اروپایی محس�وب می شد و تش�دید تنش ها 

در خاورمیانه و اوکراین از رونق بازارهای س�رمایه کاست 
و فش�ار رو ب�ه پایین�ی بر ارزش ی�ورو وارد آورد. در این 
روز که نتایج مختلفی از وضعیت درآمد ش�رکت ها منتشر 
ش�د، تداوم بحران سیاس�ی منجر به افزایش تقاضا برای 

دالر به عنوان یک ارز مطمئن  ش�د.

به
شن

دو

چرخش نگاه و تمرکز س�رمایه گذاران از بحران سیاسی به 
س�مت گزارش های فصلی و تمایل به ریسک پذیری، تداوم 
رون�ق معامالت را به دنبال داش�ت. بیش�تر از ح�د انتظار 
ب�ودن اطالعیه های مربوط به درآمد اکثر ش�رکت ها همراه 
با انتش�ار آمار و ارقام رضایت بخشی از وضعیت مسکن در 
امریکا، بار دیگر توانس�ت تأثیر منفی تنش های سیاسی را 

بر جو روانی موجود خنثی نماید.

البت�ه ناگفت�ه نمان�د همچنان تا ح�دی محافظ�ه کاری در 
میان فعاالن بازار احس�اس می ش�د و اف�راد، نگران اثرات 
نامطل�وب مح�دود ش�دن روابط غرب با روس�یه بر رش�د 
اقتص�ادی منطق�ه پولی ی�ورو به وی�ژه آلم�ان بودند. افت 
ش�اخص اعتماد مصرف کنندگان نیز بر ای�ن موضوع صحه 
گذاش�ت و شاخص دالر در مقابل یورو را به باالترین سطح 

خود در 8 ماه اخیر رس�اند.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/4%0/6%17,0840/0امریکا )داوجونز(

%4/29%0/60%0/29-3,954امریکا )نزدک(

%1/3%1/2%6,8210/3لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%0/4-%2/0%3,2200/8اروپا  )یورواستاک 50(

%0/52%0/66%15,4180/57آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/30-%0/70-%0/25-1/343یورو به دالر

%0/07-%0/65-%0/07-1/697پوند به دالر

%0/16-%0/49%101/8010/00دالر به ین

%0/76-%1/27-%1/74-0/887دالر به فرانک سوئیس

%0/29%0/04%0/26-0/939دالر 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 قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد

تعداد خانه های موجود فروخته شده در امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز )میلیون(
برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در چین بررسی شده توسط بانک اچ اس بی سی

برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا
برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در بخش خدمات طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا

تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا )هزار نفر(
برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا

تعداد خانه های فروخته شده طی ماه گذشته در امریکا )هزار(
میزان سفارشات کاالهای بادوام طی ماه گذشته در امریکا، درصد

زمان
سه شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
چهارشنبه

جمعه

واقعی
0/30
5/04
52

51/9
54/4
284
56/3
406
0/70

پیش بینی
0/30
4/98
51/2
52

52/7
310

57/5
485
0/40

قبلی
0/40
4/91
50/7
51/8
52/8
303

57/3
442

-0/90

تقویم اقتصادی )29 تیر تا 4 مرداد-20 تا 26 جوالی 2014(

پیامدهای سیاس�ی سقوط اخیر هواپیمای خطوط هوایی مالزی در اوکراین و شدت حمالت 

رژیم صهیونیستی به غزه، جذابیت طال به عنوان کاالیی با حاشیه ایمنی باال را افزایش  داد؛ 

چراکه موضع گیری های غرب و روسیه به نوعی آغاز یک جنگ روانی تلقی   می شد.

Mondayدوشنبه

تمایل برای شناسایی سود در میان معامله گران طال، رشد شاخص دالر، بهبود بازارهای سهام، 

کاهش س�طح خرید فیزیکی، بهای طال را به کاهش واداش�ت که این کاهش از طریق تحلیل 

تکنیکال نیز مورد تأیید قرار گرفت.

Tuesdayسه شنبه

در ش�رایطی که به علت تحوالت سیاسی، س�رمایه گذاران به خرید طال به عنوان کاالیی 

ب�ا حاش�یه ایمنی باال تمایل داش�تند، این ج�و نتوانس�ت تأثیر زیادی ب�ر میزان خرید 

طال بگذارد. از این رو، اولویت بیش�تری به دارایی های پرریس�کی داده ش�د که بازدهی 

مطلوب تری به همراه خواهند داش�ت و همین مس�أله فش�ار رو به پایین�ی بر قیمت طال 

وارد آورد. 

Wednesdayچهارشنبه

عواملی همچون عبور از حمایت مهم 1,300 دالر، اعالم خبرهای امیدوارکننده ای از چین، رشد 

ش�اخص دالر، بهبود بازارهای سهام و جریان خروجی صندوق اس .پی .دی. آر فشار رو به پایین 

زیادی بر بهای این فلز گرانبها وارد ساخت. همچنین مؤسسه گلدمن ساچ در آخرین پیش بینی 

خود اظهار داشت همچنان به نزولی بودن روند بهای طال در بلندمدت معتقد است، اگرچه برآورد 

خود از میانگین قیمت کاالی مزبور در سال 2014 را از 1,066 به 1,200 دالر افزایش داد.

Thursdayپنج شنبه

تنش های سیاسی در اوکراین و غزه عامل اصلی رشد بهای طال در آخرین روز هفته بود که 

افت بازارهای سهام را هم می توان در این خصوص مؤثر دانست.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

107/75

108/16

107/2

108/18

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

107/02
انتظار ب�رای اعالم نتیج�ه مذاکرات 
ایران و غرب در مورد برنامه هسته ای 
ای�ران، ادامه ناآرامی ه�ا در اوکراین 
و خاورمیان�ه و نیز احتم�ال افزایش 
تحریم ه�ای غرب علیه روس�یه که 
بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان 
محس�وب می ش�ود، در کنار، کاهش 
نگرانی ها از عرضه نفت عراق و کاهش 
خرید فیزیکی از سوی پاالیشگاه های 

اروپایی و آسیایی

رژی�م  حم�الت  تأثی�ر  ع�دم 
صهیونیستی به غزه )به عنوان 
عاملی فزاینده بر ریسک عدم 
ثب�ات در منطق�ه خاورمیانه( 
و درگیری ه�ای بی�ن غ�رب و 
روسیه بر سر اوکراین بر عرضه 
نفت خام در بازارهای جهانی و 
کاه�ش 20 درصدی تولید نفت 

لیبی نسبت به هفته پیش

نگرانی ه�ا  افزای�ش   
سیاسی  تنش های  از 
در اوکرای�ن با وجود 
دالر  شاخص  افزایش 
و پایین بودن س�طح 

تقاضا

از بین رفتن دیدگاه مثبت ناشی 
از انتشار گزارش رضایت بخشی 
از بخش تولیدی چین به عنوان 
دومین مصرف کنن�ده انرژی در 
جهان ب�ه دلیل کاه�ش تقاضا 
به ویژه از س�وی پاالیشگاه های 

اروپایی و عرضه فراوان در بازار

ادام�ه درگیری ه�ا در 
ش�دن  تیره  اوکراین، 
روابط میان روس�یه و 
غرب و تحت فشار قرار 
پاالیشگاه های  گرفتن 
دلی�ل  ب�ه  اروپای�ی 
افزای�ش قاب�ل توجه 
فراورده ه�ای  واردات 
نفتی از س�وی امریکا 
در کنار افزایش تولید 

نفت لیبی
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