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در هفته گذشته با توجه به گزارش های منتشرشده، سرمایه گذاران آینده روشنی را برای اقتصاد جهانی 
به ویژه امریکا متصور ش�ده بودند و اکثر تصمیمات آن ها بیش�تر متأثر از گمانه زنی ها و خبرهایی بود که 

ریشه اقتصادی داشت و کمتر به تحلیل و تأثیر مسائل سیاسی پیرامون خود پرداختند. 
در هفت�ه جاری نیز با توجه به ش�رایط نس�بتًا باثبات امری�کا و ناپایدار اروپا و ع�دم تعیین زمان دقیق 
افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، همچنان پیگیری گزارش ها و در عین حال توجه به تقابل تحرکات 

سیاسی با چشم انداز روشن اقتصادی حائز اهمیت خواهد بود. 

جهان در هفته ای که گذشت...

1 ش�هریور – 17 تا 23  آ گوس�ت 26 مرداد تا 

انتش�ار گزارش های رضایت بخش�ی از وضعیت مس�کن و 
ت�ورم در امریکا همراه با اعالم خبرهای مطلوبی از رش�د 
درآم�د برخ�ی از ش�رکت ها از جمل�ه بی اچ پ�ی بیلیتون 
)بزرگترین شرکت اس�تخراج معادن دنیا(، امیدواری ها از 
ادام�ه روند ثبات اقتصادی در امری�کا را تقویت کرد و به 

بازارها رونق بخش�ید.

از  ک�ه  مصرف کنن�ده  قیم�ت  ش�اخص  اف�ت  همچنی�ن 
ش�اخص های تورم�ی اس�ت، بیانگ�ر این موض�وع بود که 
ف�درال رزرو قادر اس�ت نرخ ت�ورم را در حدود 2 درصد 
کنت�رل و حفظ نماید و این خبر خوب�ی برای فعاالن بازار 
تلقی ش�د. همچنین احتمال تغییر مثبت نرخ بهره فدرال 

رزرو در آینده نزدیک منجر به افزایش ارزش دالر ش�د.

به
شن

سه 

اگرچ�ه انتش�ار چندین گ�زارش رضایت بخ�ش از وضعیت 
بخش های تولیدی، مس�کن و کار امری�کا، بر احتمال تغییر 
نرخ بهره فدرال رزرو افزود، اما تقویت امیدواری ها از روند 
بهبود اقتصادی منجر به رش�د معامالت س�هام شد. ظاهراً 

همچن�ان عمده تمرکز فعاالن بازار معطوف به نشس�ت روز 
جمع�ه رؤس�ای بانک ه�ای مرکزی امری�کا و اروپ�ا بود که 
موجب می ش�د افراد در عین ریس�ک پذیری ت�ا حدی نیز 

محافظه کارانه رفتار نمایند. به
شن

ج 
پن

خانم یلن در سخنرانی خود با محوریت قرار دادن وضعیت 
ب�ازار کار امریکا اظهار داش�ت بحران مال�ی اخیر، ارزیابی 
دقیق وضعیت اش�تغال را دشوار کرده است و از این رو به 
س�ختی می توان با قاطعیت در مورد زمان تعدیل نرخ بهره 
اعالم نظر ک�رد. آقای دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز 
هیچ اش�اره ای به تغییر یا تعدیل سیاس�ت های انبس�اطی 
نک�رد و همان س�خنان قبلی خود از وضعی�ت منطقه پولی 

یورو را تکرار نمود.
البت�ه از آنجاک�ه رئیس بان�ک مرکزی امریکا بیان داش�ت 

ممک�ن اس�ت ب�ازار کار قوی تر از آنچه باش�د ک�ه به نظر 
می رس�د و درنتیج�ه ف�درال رزرو را ناچ�ار ب�ه افزای�ش 

زودهنگام نرخ بهره نماید، ش�اخص دالر تقویت ش�د.
به طور کلی دالیل فوق همراه با نگرانی های ناش�ی از بروز 
درگیری ه�ای ت�ازه  در اوکرای�ن از رون�ق معامالت س�هام 
کاس�ت و بر تقاضا ب�رای دارایی ه�ای مطمئن تری همچون 
اوراق قرض�ه امری�کا و آلم�ان افزود. در ای�ن میان تداوم 
رکود در اقتصاد ضعیف و ش�کننده اروپا بر ریس�ک گریزی 

س�رمایه گذاران  تأثیر گذاش�ت.

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%2/1%3/2%0/7-2,050آلومینیوم

%2/0-%2/9%7,0370/0مس

%1/5%3/1%0/3-2,255سرب

%1/8-%0/8%0/6-18,746نیکل

%0/8-%1/1-%1/0-22,156قلع

%1/3-%4/2%2,3600/1روی

%0/2%0/1%4170/2شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

70,200-47,975-11,500-4,851,850آلومینیوم

7,925-146,4251,2255,075مس

217,2001,6001,3003,775سرب

1263,96012,750-324,714نیکل

13,48507101,640قلع

6757,25080,250-735,200روی

~~~~شمش فوالد

فلزات گرانبها

%1/3-%2/8-%1/2-1,277طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%1/3-%3/1-%1/5-1,274نیویورک 

%4/6-%2/2-%0/2-19/44نقره

%3/5-%3/3-%0/6-1,418/25پالتینیوم

%0/90%0/40-%879/201/40پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR91/90-0/4%-1/4%-1/8% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%0/1-%0/6-%0/4-504/55چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%8/0-%1/7-%2/2-93/93)نایمکس(

%4/7-%0/0%100/680/3برنت

%5/8-%3/6-%0/8-103/38تاپیس سنگاپور

%5/2-%3/3-%1/3-99/50دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
3/8841/6%-0/6%1/0%

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

بی.تی.یو(
41/0600/0%-4/7%5/9%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%1/7-%0/2-%1160/0گازوئیل 

%1/9-%0/3-%1160/0سوخت جت

%0/8-%0/8%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

~~~~اوره - جهانی

نشس�ت مش�ترک وزرای خارجه آلمان، روسیه، اوکراین و 
فرانس�ه و تالش مقامات بین المللی در راس�تای کاستن از 
تنش ها در اوکراین، منجر به افزایش س�طح ریسک پذیری 
ش�د و با کاهش نگرانی ها از بحران سیاس�ی موجود، توجه 

س�رمایه گذاران بر اوضاع اقتصادی جهان متمرکز ش�د.
در این ش�رایط به رغم انتش�ار ش�اخص مثبتی از وضعیت 
مس�کن در امریکا که بیانگر ادامه روند بهبود اقتصادی در 
این کش�ور بود، تهدید رکود در منطقه پولی یورو همچنان 

نگران کننده به نظر می رس�ید.
ب�ه ع�الوه ب�ا نزدیک ش�دن به نشس�ت س�االنه رؤس�ای 
بانک ه�ای مرک�زی که قرار ب�ود در روزه�ای پایانی هفته 
برگزار ش�ود و بازار نیز نس�بت ب�ه گمانه زنی های افراد در 
م�ورد زمان تغییر ن�رخ بهره ف�درال رزرو و امکان اجرای 
سیاس�ت های انبس�اطی بیش�تر از س�وی بان�ک مرک�زی 
اتحادیه اروپا واکنش نش�ان می داد، وجود حساس�یت باال 

نس�بت به این رویداد کاماًل مش�هود بود.

به
شن

دو

تش�دید تنش ها در اوکراین و نگرانی از خدش�ه دار ش�دن 
رواب�ط تجاری روس�یه و غرب، بازارهای س�هام اروپا را به 
ریزش واداش�ت، چراکه وخامت اوضاع می توانست تأثیری 

منفی بر اقتصاد ضعیف منطقه پولی یورو داش�ته باش�د.
از س�وی دیگ�ر باتوج�ه ب�ه نتیجه نشس�ت کمیت�ه بازار 
آزاد ف�درال رزرو مبنی ب�ر اتفاق نظر اکثر مقامات ارش�د 

امریکایی بر سر افزایش زود هنگام نرخ بهره، شاخص دالر 
به صعود خود ادامه داد.

در واقع با توجه به این استدالل که با استناد بر رشد اقتصادی 
امریکا، بهتر ش�دن وضعیت اش�تغال  و نیز کنترل تورم، زمان 
آغاز روند افزایش�ی نرخ بهره فرارسیده است، خبر مذکور اثر 

مثبتی بر بازارهای سهام امریکا گذاشت.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/3-%1/9%17,0390/4امریکا )داوجونز(

%3/36%1/78%4,0550/18امریکا )نزدک(

%0/6-%1/4%6,7780/3لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%3/0-%2/2%3,1251/3اروپا  )یورواستاک 50(

%1/90%1/55%0/61-15,550آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%2/10-%1/18-%0/31-1/324یورو به دالر

%2/97-%0/73-%0/07-1/657پوند به دالر

%2/52%1/56%103/9330/10دالر به ین

%1/74%1/24%0/9130/24دالر به فرانک سوئیس

%0/61-%0/02-%0/9310/15دالر 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
تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز صادر شده طی ماه گذشته در امریکا، میلیون

شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد
برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در صنعت طی ماه گذشته در چین بررسی شده توسط اچ اس بی سی

برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در صنعت 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 در صنعت طی ماه گذشته در امریکا

تعداد خانه های موجود فروخته شده در امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز، میلیون
شاخص تولیدات صنعتی ایالت فیالدلفیا امریکا طی ماه گذشته 

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

واقعی
1/05
0/1

50/3
50/8
53/5
298
58/0
5/15
28/0

پیش بینی
1/00
0/1

51/5
51/4
53/6
302

55/7
5/01
19/7

قبلی
0/97
0/3

51/7
51/8
54/2
312

55/8
5/03
23/9

تقویم اقتصادی )26 مرداد تا 1 شهریور- 17 تا 23 آگوست 2014(

رش�د بازارهای سهام و ش�اخص دالر همراه با افزایش خوش بینی ها نس�بت به حل بحران 
سیاسی در اوکراین و عراق از تقاضا برای طال به عنوان کاالیی با حاشیه ایمنی باال کاست و 
معامله گران را به س�مت سرمایه گذاری در دارایی های پرریسک تر سوق داد. در این میان با 
افت خرید فیزیکی از سوی چین و هند و همچنین انتظار مصرف کنندگان برای کاهش بیشتر 

قیمت، این فشار رو به پایین دو چندان شد.

Mondayدوشنبه

بهبود بازارهای س�هام و خوش بینی ناش�ی از انتش�ار خبرهای مطلوبی از اوضاع مسکن و 
تورم در امریکا همراه با رشد شاخص دالر و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده 

نزدیک، از تقاضا برای طال در بازارهای جهانی کاست.
اگرچه بنا بر اظهارات مقامات روسیه، مسائل مربوط به کمک های بشردوستانه این کشور به 
اوکراین به طور کامل حل و فصل ش�ده اس�ت، اما از آنجاکه پیشرفتی درخصوص آتش بس و 
حل بحران سیاسی پس از مذاکرات وزرای خارجه حاصل نشده بود، تا حدودی محافظه کاری 

در رفتار افراد احساس می شد.

Tuesdayسه شنبه

پس از نشس�ت فدرال رزرو که احتمال تغییر مثبت نرخ بهره امریکا را در زمانی زودتر 

از زمان مورد انتظار افزایش می داد، فشار رو به پایینی بر بهای طال وارد آمد. البته رشد 

ش�اخص دالر و نبود خرید فیزیکی در بازار نیز در این افت بی تأثیر نبود.

Wednesdayچهارشنبه

انتشار گزارش های رضایت بخشی از اوضاع اقتصادی امریکا و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال 

رزرو موجب تداوم روند نزولی شد.

Thursdayپنج شنبه

تش�دید تحوالت سیاس�ی، اظه�ارات خانم یل�ن مبنی بر رک�ود ب�ازار کار امریکا، افت 

بازارهای س�هام و نیز بس�تن موقعیت های فروش معامله گران به رشد بهای طال انجامید 

ک�ه در ای�ن میان افزایش ش�اخص دالر و نبود خری�د فیزیکی نیز همچنان فش�ار رو به 

پایینی بر قیمت وارد می  س�اخت.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

101/83
102/28

102/7 102/6

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

101/56

کاهش نگرانی ها در مورد بحران 
و ع�راق  اوکرای�ن  سیاس�ی در 
همراه با جو منفی ناشی از عرضه 
باال و و تقاضای ضعیف و افزایش 
تولی�د نف�ت لیبی ت�ا 535,000 

بشکه در روز

فراوانی عرضه نف�ت، افزایش تولید 
نف�ت لیب�ی، ع�دم تغیی�ر در تولید 
عراق و نیز پایین بودن س�طح تقاضا 

از سوی پاالیشگاه ها 
)کمترین سطح قیمت در 14 ماه اخیر(

تشدید تنش ها در اوکراین و عراق 
همراه با انتش�ار گزارش�ی مبنی 
بر کاه�ش موج�ودی ذخایر نفت 
امریکا در هفته گذشته که حاکی 
از رش�د تقاضا از سوی بزرگترین 

مصرف کننده انرژی در جهان بود

انتش�ار گ�زارش ضعیف از 
وضعی�ت بخ�ش تولی�دی 
چی�ن و کاه�ش تقاضا در 
فعاالن  خوش بین�ی  کن�ار 
بازار نس�بت به رشد تقاضا 
از س�وی امری�کا در میان 

فعاالن بازار

تش�دید تنش ه�ای 
سیاسی در اوکراین، 
از  نگرانی ها  افزایش 
مازاد عرضه در بازار، 
هم�راه ب�ا افزای�ش 

شاخص دالر


