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در هفت�ه  میالدی گذش�ته عواملی نظیر س�خنرانی اعض�ای کمیته بازار آزاد ف�درال رزرو، تحوالت 
سیاس�ی در جهان، تش�دید رکود در منطقه پولی ی�ورو و نیز اعالم ش�اخص های اقتصادی مهمی از 

امریکا، اروپا و چین منجر به بروز نوس�اناتی در بازارهای مالی و کاالها از جمله طال ش�د.

جهان در هفته ای که گذشت...

س�ت گو آ   1 6 تا   1 0  - د ا د مر  2 5 ت�ا   1 9

رش�د ع�دم اطمینان نس�بت ب�ه رون�د بهب�ود اقتصادی 
در اروپ�ا و ب�ه هم ریختن ج�و روانی بازار در پی انتش�ار 
گزارش ه�ای بس�یار ناامیدکنن�ده از اوض�اع منطقه پولی 
از جذابی�ت س�رمایه گذاری در س�هام کاس�ت و  ی�ورو، 

ریس�ک گریزی را افزایش داد.

 در واق�ع کاه�ش قابل توجه ش�اخص تمای�الت اقتصادی 
آلمان بررسی ش�ده توس�ط مؤسس�ه ZEW و افت آن تا 
کمترین س�طح خ�ود طی دو س�ال اخیر نش�ان داد نگرانی 
زیادی نسبت به تشدید درگیری ها در اوکراین و وخیم شدن 

روابط تجاری اروپا با روسیه، به ویژه آلمان، وجود دارد.

به
شن

سه 

پ�س از آنکه انتش�ار گزارش ه�ای ضعیفی از می�زان تولید 
ناخال�ص داخلی اروپ�ا، آلمان و فرانس�ه هش�دار داد تأثیر 
تحریم ه�ای اعمال ش�ده از س�وی غ�رب علیه روس�یه بر 
مناسبات تجاری این دو منطقه و بر اقتصاد اروپا را نمی توان 
نادی�ده گرفت جوی منفی بر بازارهای س�هام حاکم ش�د و 
سرمایه گذاران به خرید دارایی های مطمئن تری همچون دالر 

و اوراق قرض�ه آلمان روی آوردند. البته افزایش این احتمال 
ک�ه بانک مرکزی اروپا با هدف مقابله با رکود، سیاس�ت های 
انبساطی قوی تری را در پیش خواهد گرفت همراه با سخنان 
پوتی�ن درخصوص عدم تمای�ل به گس�ترش درگیری ها در 
اوکراین دوباره تا حدی ریس�ک پذیری را بهبود بخشید و از 

بدبینی ها نسبت به چشم انداز اقتصادی کاسته شد.

به
شن

ج 
پن

خب�ر حمله نیروهای اوکراینی به تأسیس�ات نظامی روس�یه 
مستقر در مرزهای دو کش�ور با تقویت ریسک گریزی افراد، 
خرید دارایی های مطمئن تر نظیر اوراق قرضه امریکا را افزایش 
داد ب�ه طوری که نرخ بهره اوراق 10 س�اله به کمترین س�طح 

خود در س�ال جاری رس�ید. البته خوش بینی سرمایه گذاران 
نسبت به نتیجه اقدامات حمایتی بانک مرکزی اتحادیه یورو 
و اینکه ش�اید بحران سیاس�ی در اوکراین بار دیگر فروکش 

کند تا حدی از ریزش بازارها جلوگیری نمود.

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%0.6%1.5-%1.1-1,987آلومینیوم

%3.2-%2.5-%0.9-6,839مس

%1.1%3.5-%1.0-2,188سرب

%2.8-%1.2-%18,5950.7نیکل

%1.4%0.2%22,4010.2قلع

%1.4-%2.4-%0.3-2,265روی

%0.2%0.1-%4170.1شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

67,600-27,675-4,575-4,899,825آلومینیوم

17,225-2,350-141,3500مس

215,900002,350سرب

320,7543062,6409,972نیکل

12,77520651,000قلع

727,9502,87549,70070,575روی

~~~~شمش فوالد

فلزات گرانبها

%0.4-%0.1%1,3140.1طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%0.2-%0.2%1,3140.1نیویورک 

%6.0-%0.4-%19.890.3نقره

%2.3-%0.9-%0.1-1,466.50پالتینیوم

%0.10-%3.10%882.800.20پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR93.200.0%-2.9%-4.4% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%0.0%0.5-%0.1-507.55چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%7.4-%1.8-%2.1-95.58)نایمکس(

%5.8-%3.8-%2.6-100.78برنت

%2.1-%0.1-%107.271.0تاپیس سنگاپور

%1.2-%0.1%102.900.9دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
3.8861.4%0.3%-1.7%

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

بی.تی.یو(
43.0703.3%3.7%13.4%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%1.0-%0.8-%1170.0گازوئیل 

%0.7-%0.7-%1170.0سوخت جت

%0.9-%0.2-%5910.0نفت 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

%1.79%0.42%350.240.42اوره - جهانی

انتش�ار خبرهای�ی از کاه�ش تنش ه�ا در اوکرای�ن، عراق 
و غزه ک�ه در هفته های اخی�ر توجه س�رمایه گذاران را به 
خود جلب کرده اس�ت، باعث بازگش�ت ریس�ک پذیری به 

بازارهای مالی و رونق معامالت س�هام ش�د.
به عالوه پس از آنکه یکی از اعضای فدرال رزرو اظهار داشت 
روند رش�د اقتصادی امریکا و جهان چندان رضایت بخش  به 
نظر نمی رسد، معامله گران امیدوار شدند بانک مرکزی امریکا 
نرخ بهره خود را برای مدت طوالنی تری در پایین ترین سطح 
ممکن حف�ظ کند که این مس�أله تا حدودی مثبت اندیش�ی 

سهامداران را تقویت نمود.
از سوی دیگر احتمال اجرای سیاست های انبساطی بیشتر 
در اروپ�ا، نگرانی  از پیامدهای رکود در منطقه پولی یورو و 
نیز اختالفات بحث انگیز مس�کو و غرب و تأثیر منفی آن بر 
روابط تجاری دو منطقه، فش�ار رو به پایینی بر ارزش یورو 
وارد آورد. در عی�ن ح�ال به ط�ور کل�ی از آنجاکه رعایت 
محافظ�ه کاری ایجاب می کرد تا افراد مایل به نگهداری ارز 
مطمئن�ی نظیر دالر در پرتفوی خود باش�ند ش�اخص دالر 

قوت گرفت.

به
شن

دو

اگرچ�ه آم�ار و ارقام اقتص�ادی مربوط به امری�کا، اروپا، ژاپن 
و چین چن�دان رضایت بخش  نبودند، اما این تفکر که ش�اید 
ف�درال رزرو به ای�ن زودی ها تغییر مثبت�ی در نرخ بهره خود 
اعمال نکند به بهتر شدن جو روانی بازارهای سهام کمک کرد. 
در این مورد امیدوارکننده بودن اطالعیه های مربوط به درآمد 

فصلی برخی از شرکت ها نیز سهم به سزایی داشت. 
به عالوه در شرایطی که اوضاع منطقه پولی یورو نگران کننده به نظر 
می رسید اینکه ممکن است بانک مرکزی اروپا دست به اقدامات 
حمایتی گسترده تر بزند تا بدین وسیله از کند شدن رشد منطقه 

ممانعت نماید نرخ برابری یورو به دالر را به کاهش واداشت.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%1.6-%2.1%16,7140.4امریکا )داوجونز(

%1.63%2.84%3,9840.33امریکا )نزدک(

%0.8-%1.3%6,6850.4لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%3.2-%1.5%3,0580.1اروپا  )یورواستاک 50(

%0.15-%2.11%0.15-15,312آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%1.62-%0.09-%1.3400.25یورو به دالر

%2.31-%0.49-%1.6690.02پوند به دالر

%0.80%0.31%0.10-102.333دالر به ین

%1.18%0.32-%0.46-0.902دالر به فرانک سوئیس

%0.79-%0.46%0.9320.00دالر 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
ZEW اعالم شاخص تمایالت اقتصادی آلمان طی ماه گذشته بررسی شده توسط مؤسسه

اعالم شاخص تولیدات صنعتی  در مقیاس ساالنه  طی ماه گذشته در چین، درصد
اعالم شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در امریکا، درصد

اعالم آخرین برآورد از شاخص قیمت مصرف کننده در مقیاس ساالنه  طی ماه گذشته در اتحادیه یورو، درصد
اعالم آخرین برآورد از شاخص تولید ناخالص داخلی طی فصل گذشته در اتحادیه یورو، درصد

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر
اعالم شاخص قیمت تولیدکننده  طی ماه گذشته در امریکا، درصد

اعالم شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در امریکا، درصد
اعالم برآورد اولیه از شاخص تمایالت مصرف کنندگان  دانشگاه میشیگان امریکا 

زمان
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
8/6
9/0
0/0
0/4
0/0
311
0/1
0/4

79/2

پیش بینی
18/2
9/1
0/2
0/4
0/1

307
0/1
0/3

82/7

قبلی
27/1
9/2
0/2
0/4
0/2
290
0/4
0/4

81/8

تقویم اقتصادی )19 تا 25 مرداد- 10 تا 16 آگوست 2014(

در این روز نه تنها رونق بازارهای س�هام و فروکش کردن بحران سیاس�ی موجود از خرید 

ط�ال ب�ه عنوان کاالیی با حاش�یه ایمنی باال کاس�ت و موج�ب خروج وج�ه از صندوق های 

سرمایه گذاری طال گردید بلکه نبود خرید فیزیکی از سوی مصرف کنندگان اصلی در جهان 

یعنی چین و هند نیز در افت بهای طال نقش به سزایی داشت.

Mondayدوشنبه

از یک سو انتشار خبرهایی تنش زا از اوکراین بهای طال را افزایش داد و از سوی دیگر تمایل 

برای شناس�ایی سود در س�اعات پایانی معامالت همراه با باال بودن ارزش دالر از رشد بیشتر 

قیمت این کاالی گرانبها جلوگیری نمود.

Tuesdayسه شنبه

افت معامالت س�هام و بی ثباتی در وضعیت سیاس�ی اوکراین و ع�راق و نیز گمانه زنی ها 

از ک�م ب�ودن احتمال افزایش نرخ بهره امریکا در آینده نزدیک بر تقاضا برای طال افزود. 

البت�ه همچنان حمایتی از جانب خریداران فیزیکی احس�اس نمی ش�د و باالرفتن ارزش 

دالر نیز افزایش قیمت را اندکی محدود کرد.

Wednesdayچهارشنبه

انتش�ار گزارش ضعیفی از وضعیت بیکاری در امریکا، رشد کند اقتصاد اروپا و افت قابل توجه 

وام های اعطا شده در چین را می توان از دالیل اصلی باال رفتن بهای طال دانست؛ اگرچه همچنان 

س�طح خرید فیزیکی پایین بود و ناآرامی ها در اوکراین و خاورمیانه تحت نظر قرار داش�ت. به 

عالوه اطالعیه ای از انجمن جهانی طال منتش�ر ش�د که نش�ان داد تقاضا در سه ماهه دوم سال 

جاری 16 درصد کاهش یافته است.

Thursdayپنج شنبه

باوجود افت شاخص دالر و بروز درگیری های تازه در اوکراین، امیدواری معامله گران از اینکه 

سیاست های انبساطی بانک های مرکزی امریکا و اروپا در نهایت به بهتر شدن وضعیت فعلی 

خواهد انجامید، فش�ار رو به پایینی بر بهای طال وارد آورد. الزم به ذکر اس�ت ثبت بیشترین 

رش�د هفتگی بازارهای سهام اروپا از اواسط فوریه، رش�د بازارهای نزدک و S&P تا باالترین 

سطح خود از ماه جوالی و نبود تقاضا از سوی چین و هند در کاهش قیمت مؤثر واقع شد.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

104.54

104.03

102.17

103.26

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

102.92

عرض�ه ف�راوان نفت 
کاه�ش  جه�ان،  در 
اوپ�ک  پیش بین�ی 
از تقاض�ا ب�رای نفت 
در س�ال جاری  خام 
و س�ال آین�ده و نیز 
دومین  اوضاع  بهبود 
ب�زرگ  صادرکنن�ده 
در جهان  اوپک  نفت 
پس از حمالت هوایی 
گروه  علی�ه  امری�کا 

داعش در عراق

افزای�ش تولی�د نف�ت اوپک با کاس�تن از 
نگرانی های ناشی از ادامه تنش ها در عراق 
و لیبی، انتشار خبرهای نه چندان مطلوبی از 
اوضاع آلمان و تأثیر منفی آن بر چشم انداز 
تقاضا، انتشار گزارش اداره اطالعات انرژی 
امری�کا مبنی بر کاهش پیش بینی تقاضا تا 

سطح یک میلیون بشکه در روز
)کمترین سطح قیمت در 13 ماه اخیر(

ب�روز تنش های ت�ازه در 
لیبی و اوکراین 

مازاد عرضه در بازار و اعالم 
آمار مربوط به کاهش رشد 
اقتص�ادی اروپا و افزایش 

نگرانی ها از روند تقاضا
کاهش شاخص دالر 
و تشدید تنش ها در 

اوکراین


