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این روزها دو عامل بیشترین نقش را در تغییر جو روانی موجود ایفا می کند و هر نوع خبر و گمانه زنی حول این موارد 
بر روند حرکت بازار تأثیر می گذارد. یکی از این عوامل، بی ثباتی در اوضاع سیاس�ی اوکراین است که نگرانی ها از اثر 
نامطلوب اختالفات میان روس�یه و غرب بر اقتصاد ضعیف اروپا را تش�دید می کند و عامل دیگر، احتمال افزایش نرخ 

بهره فدرال رزرو است که در پی بهبود وضعیت امریکا قوت گرفته است. 
در هفته پیش رو عواملی نظیر س�خنرانی برخی از رؤس�ای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو و اعالم گزارش های مهمی از 

کشورهای پیشرو مورد توجه خواهند بود. 

جهان در هفته ای که گذشت...

س�ت گو آ  9 تا   3 - د ا د مر  1 8 ی�ت  لغ�ا  1 2

اث�ر منف�ی ب�روز درگیری ه�ای ت�ازه در اوکرای�ن و خبر 
احتم�ال حمل�ه یا اعمال فش�ار قوی تر از س�وی نیروهای 
نظام�ی روس�یه ب�ه مرزهای ش�رقی اوکراین، باعث ش�د 
انتش�ار گزارش های رضایت بخش�ی از اوض�اع امریکا نیز 
نتوان�د آرام�ش را برقرار س�ازد و در نهای�ت در پی افت 

بازاره�ا  جذابی�ت دارای�ی پرریس�کی همچ�ون س�هام، 
نزولی ش�دند. در ش�رایط مزبور، نگران کننده بودن رشد 
اقتص�ادی ایتالی�ا نی�ز در کاه�ش ریس�ک پذیری چندان 
بی تأثی�ر نبود و فش�ار رو ب�ه پایینی بر ن�رخ برابری یورو 

ب�ه دالر وارد آورد.

به
شن

سه 

جو مثبت ناش�ی از رشد درآمد س�ه ماهه برخی از شرکت ها 
و بهب�ود وضعیت اش�تغال در امریکا چن�دان دوام نیاورد و 
بار دیگر اختالفات سیاس�ی میان روس�یه و غ�رب  از رونق 

بازارهای سهام کاست. 
در این روز همان طور که انتظار می رفت ماریو دراگی، رئیس 
بانک مرکزی اروپا در کنفرانس خبری خود نرخ بهره اروپا را 
بدون تغییر و در همان سطح 0/15 درصد اعالم نمود و اظهار 
داشت اگرچه اثر تحریم های غرب بر روسیه و ارزیابی اقدامات 

متقابل روسیه هنوز مبهم است، بحران اوکراین خطری برای 
اروپا محسوب می شود و چنین مسأله ای می تواند بر اقتصاد 

منطقه پولی یورو تأثیر منفی داشته باشد.
 رئی�س بانک مرکزی اتحادیه ی�ورو روند بهبود در منطقه را 
ضعیف، شکننده و ناهموار خواند و پایین ماندن نرخ بهره در 
سطح فعلی در  بلندمدت را نیز استراتژی بانک با هدف بهتر 
شدن وضعیت مذکور دانست؛ در عین حال این مقام مسئول، 

سخنی از برنامه های حمایتی بیشتر به میان نیاورد.
به

شن
ج 

پن

اگرچه حمله هوایی امریکا به گروه های تروریستی در عراق تا 
حدی از ریسک  پذیری سرمایه  گذاران کاست، اما به تدریج با 
انتشار خبرهای امیدوارکننده ای مبنی بر توقف مانور نظامی 
روس�یه در مرزهای اوکراین و این که روس�یه خواهان کاهش 

تنش ها در منطقه است، اندکی آرامش به بازارها بازگشت.
به عالوه درحالی که ادامه بحران سیاسی در خاورمیانه همراه 
با ضعیف ب�ودن گزارش هایی از اوضاع آلم�ان محافظه کاری 
افراد را تقویت می کرد، کم ش�دن حواش�ی مربوط به بحران 

سیاس�ی در اوکراین منجر به بستن موقعیت های خرید دالر 
ش�د و با کاستن از ارزش این ارز، بر نرخ برابری یورو به دالر 

افزود. 
از س�وی دیگر انتش�ار آمار و ارقام مربوط ب�ه چین مبنی بر 
افزای�ش 14/5درصدی صادرات دومین اقتصاد بزرگ دنیا در 
ماه جوالی نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته، تا حدی 
از نگرانی  س�رمایه گذاران نسبت به کند شدن رشد اقتصادی 

این کشور کاست. 

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%6/3%2/0%2,0180/2آلومینیوم

%2/3-%1/7-%7,0150/5مس

%4/4%2/2%2,2671/1سرب

%1/9-%2/1%18,8260/9نیکل

%1/4%2/0-%22,3550/6قلع

%2/2%2/3-%1/4-2,322روی

%6/6%0/1%4170/1شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

87,850-41,200-9,400-4,927,500آلومینیوم

14,400-3,050-650-143,700مس

215,9002503502,300سرب

318,1142402,31610,704نیکل

12,7102209301,165قلع

678,2509,62522,50016,400روی

520000شمش فوالد

فلزات گرانبها

%1/7-%2/3%1,3130/5طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%2/1-%2/3%1,3110/3نیویورک 

%6/7-%2/1-%0/4-19/96نقره

%2/1-%1/4%1,480/501/2پالتینیوم

%1/60-%1/80-%856/350/70پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR96/000/1%0/4%-0/9% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%1/0%0/5%509/990/1چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%5/4-%0/8-%97/340/4)نایمکس(

%2/7-%0/9%104/801/0برنت

%3/0-%0/3-%0/5-107/39تاپیس سنگاپور

%2/9-%1/0-%0/4-102/81دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
3/876-1/4%0/9%-5/9%

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

بی.تی.یو(
41/5302/4%0/0%16/8%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%0/8-%0/6-%1180/0گازوئیل 

%0/7-%0/6-%1180/0سوخت جت

%1/7-%1/2-%5880/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

%0/00%0/0%3220/00امریکاي شمالي

%0/00%0/0%4820/00اروپا

%0/00%0/0%4100/00 آسیا

%1/37%2/84%348/792/84اوره - جهانی

بازارهای سهام در حالی گشایش یافتند که گمانه زنی ها از ادامه 
سیاست انبساطی فدرال رزرو همراه با خبر حمایت دولت پرتغال 
از سیس�تم بانکی این کش�ور به عنوان محرک ریسک پذیری 
نس�بی س�رمایه گذاران، نقش مؤثری ایفا می کردن�د. در واقع 
معامله گ�ران باتوجه به گزارش ضعیفی که از بازار کار امریکا در 
جمعه پیش منتشر شده  بود، همچنان نسبت به حفظ نرخ بهره 
فدرال رزرو در سطح پایین فعلی امیدوار بودند و همین نگرش 

بر معامالت آن ها افزود. 
بااین ح�ال، نوع�ی محافظه کاری نی�ز در رفتار آن ها به چش�م 
می خ�ورد، چراک�ه ادام�ه تنش ه�ا در خاورمیان�ه و اوکرای�ن، 
بحث  انگیز بودن گسترش رکود در اروپا و نزدیک شدن به زمان 
کنفرانس خبری رئیس بانک مرکزی اتحادیه یورو به همراه اعالم 
آمار نه چندان مطلوبی از وضعیت تولیدی چین موجب افزایش 

سهم ارز مطمئنی همچون دالر در پرتفوی ها شد.

به
شن

دو

وخیم ش�دن بحران سیاس�ی در اوکراین، انتشار خبرهای نه 
چندان مطلوب از وضعیت اقتصادی کش�ورهای اروپایی و نیز 
امکان افزایش نرخ بهره ف�درال رزرو در آینده نزدیک، منجر 
به خروج س�رمایه گذاران از بازارها شد. اقدام پوتین نیز مبنی 
بر ممنوعیت واردات مواد غذایی از کش�ورهای غربی به مدت 

یک سال، در کم شدن معامالت سهام مؤثر بود. 
البته در این میان نه تنها رضایت بخش بودن اطالعیه های فصلی 
مربوط به برخی از ش�رکت ها از ش�دت تأثی�ر منفی خبرهای 
سیاسی و اقتصادی کاست، بلکه کاهش کسری تجاری امریکا 

هم تا حدی به ثبات بازارهای امریکا کمک کرد.  به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%3/2-%1/2-%0/5-16,368امریکا )داوجونز(

%0/75-%0/04%3,8740/53امریکا )نزدک(

%1/1-%2/0-%0/6-6,597لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%4/4-%3/3-%1/2-3,013اروپا  )یورواستاک 50(

%3/91-%4/80-%2/98-14,778آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/43-%0/13-%1/3410/35یورو به دالر

%2/07-%0/30-%0/36-1/677پوند به دالر

%0/17%0/57-%0/07-102/015دالر به ین

%1/31%0/08-%0/40-0/905دالر به فرانک سوئیس

%1/03-%0/37-%0/9270/05دالر 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 مدیران خرید در بخش خدمات طی ماه گذشته در چین

شاخص مدیران خرید در بخش ساخت وساز طی ماه گذشته در انگلیس
شاخص مدیران خرید در بخش خدمات طی ماه گذشته در چین بررسی شده توسط بانک اچ اس   بی سی

شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در اتحادیه یورو، درصد
شاخص مدیران خرید در امریکا طی ماه گذشته به جز بخش تولید بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

تراز تجاری طی ماه گذشته در امریکا، میلیارد دالر
تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر

تراز تجاری طی ماه گذشته در چین، میلیارد دالر
تراز تجاری طی ماه گذشته در انگلیس، میلیارد دالر

زمان
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
54/2
62/4
50/0
0/4

58/7
-41/5
289
47/3
-9/4

پیش بینی
-

62/1
-

0/4
56/6

-44/2
305
26/0
-8/9

قبلی
55/0
62/6
53/1
0/3

56/0
-44/7
303
31/6
-9/2

تقویم اقتصادی )12 تا 18 مرداد-3 تا 9 آگوست 2014(

علی رغم تداوم درگیری ها در خاورمیانه و اوکراین، عواملی نظیر جذابیت سرمایه گذاری در 

سهام، افت خرید فیزیکی طال، رشد شاخص دالر و جریان خروجی صندوق ها و تمایل برای 

شناسایی سود با بستن موقعیت های خرید از قیمت طال کاست. این در حالی بود که بسیاری 

از مشتریان نیز به امید کاهش قیمت، خرید خود را به تعویق انداختند.

Mondayدوشنبه

درعین حال که تحوالت سیاسی در اوکراین و خاورمیانه و افول معامالت سهام بر تقاضا برای 

طال به عنوان کاالیی با حاش�یه ایمنی باال اف�زود، امیدوارکننده بودن آمار مربوط به امریکا و 

کمبود خرید فیزیکی از بهای آن کاست.

Tuesdayسه شنبه

درحالی ک�ه خرید فیزیک�ی طال همچنان ق�درت چندانی برای اثرگذاری ب�ر قیمت این 

کاالی گرانبها نداشت، بس�تن موقعیت های فروش و جذابیت سرمایه گذاری در این بازار 

در ش�رایط سیاس�ی موجود، بهای آن را تقویت کرد.

Wednesdayچهارشنبه

باوجود تقویت ش�اخص دالر و نبود خرید فیزیکی طال، گس�ترش عملیات نظامی روسیه علیه 

اوکراین و باال گرفتن بحث های سیاسی میان غرب و مسکو تقاضا برای طال را قوت بخشید.

Thursdayپنج شنبه

اگرچه حمالت نظامی امریکا به گروه داعش در عراق، بهای طال را به باالترین سطح خود در 

دو هفته اخیر رس�اند، اما مجدداً در پی کم ش�دن اضطراب ناشی از گسترش درگیری ها در 

اوکراین و نیز فقدان خرید فیزیکی در بازار مذکور، بهای طال تنزل یافت.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

105/47

104/6

105/75

104/77

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

104/86
س�رمایه گذاران  توجه 
ب�ه ت�داوم تنش ها در 
اوکراین  لیبی، عراق و 
و کاه�ش نگرانی ها از 
باال بودن سطح عرضه 

نفت در جهان

افزایش عرضه، افت فصلی 
تقاضا و کاهش حاشیه سود 
پاالیشگاه ها و نگرانی ناشی 
از تأثیر تشدید درگیری ها 
آفریق�ای  و  خاومیان�ه  در 

شمالی بر تولید نفت
به کمترین سطح  )نزدیک 

در نه ماه اخیر(
انتش�ار خبرهای تازه  ای 
سیاس�ی  تح�والت  از 
مناط�ق  از  برخ�ی  در 
نفت خیز جهان و نیز افت 
نفت  ذخای�ر  موج�ودی 
امریکا در هفته گذش�ته 
در کنار اعتقاد بر این که 
تولی�د نفت ب�ه میزانی 
هس�ت که فعالً مشکلی 
از بابت عرضه، بازار فوق 

را تهدید نمی کند.

سیاس�ی  بح�ران 
در لیب�ی، ع�راق و 
تش�دید اختالفات 
میان غرب و روسیه

ضعی�ف ب�ودن احتم�ال 
گس�ترش جنگ عراق به 
مناطق جنوبی )تأسیسات 
ش�دت  به رغ�م  نفت�ی( 
این  درگیری ها در شمال 

کشور


