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در هفته  میالدی گذش�ته عواملی نظیر بحران سیاسی در اوکراین، کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا و 
نیز اعالم ش�اخص های مهمی از اقتصاد امریکا، اروپا و چین منجر به بروز نوس�اناتی در بازارهای مالی و 

کاالها از جمله طال گردید.

جهان در هفته ای که گذشت...

مبر 6 س�پتا تا  س�ت  گو آ  3 1  - ر یو 1 ش�هر 5 تا   9

اعالم ادام�ه کاهش نرخ تورم در اروپا از آنجا که باعث جدی 
ش�دن تهدید رکود و افزای�ش بحران مال�ی در اقتصاد اروپا 
می ش�ود، ریس�ک گریزی را افزایش داد. البت�ه جو مطلوبی 
ب�ر کلیت بازار حاکم بود؛ با این پش�توانه که ش�اید به زودی 
سیاستی تازه از س�وی بانک مرکزی اروپا اجرا شود و بتواند 
تحولی در روند رش�د اقتصادی منطقه پدی�د آورد. در واقع 

از آنجاکه به نظر می رس�ید افراد در انتظار شنیدن خبرهایی 
در ای�ن خصوص به س�ر می برند کمی از حس منفی کاس�ته 
ش�د و بهب�ود فعالیت در بخ�ش تولیدی امری�کا نیز، فضای 
س�رمایه گذاری را اندکی مس�اعد کرد؛ اگرچه هنوز عواملی 
نظیر بحران سیاس�ی و آمار ضعیف منتش�ر شده از وضعیت 

اروپا و چین بر لزوم رعایت محافظه کاری می افزود. 

به
شن

سه 

درحالی که بحران سیاسی در اوکراین، تهدیدی برای اقتصاد 
ضعیف اروپا به ش�مار می رفت و بان�ک مرکزی اتحادیه یورو 
تحت فش�ار قرار داش�ت تا گام�ی در جهت مقابل�ه با رکود 
بردارد، خبر غافلگیرکننده کاهش نرخ بهره اروپا و اجرای دو 
برنامه خرید اوراق قرضه از س�وی بانک مرکزی این اتحادیه 
و همچنین انتشار شاخص های مثبتی از اقتصاد امریکا جان 

تازه ای به بازارهای سهام بخشید و بر ریسک پذیری افزود.

در ای�ن روز اگرچه کاهش نرخ بهره اروپ�ا، ارزش یورو را به 
ش�دت پایین آورد اما در کل، اقدام مزب�ور حس مطلوبی را 
نس�بت به آینده منطقه پولی یورو به سرمایه گذاران منتقل 
ک�رد. در عین ح�ال از آنجاکه هنوز ابهامی ج�دی در مورد 
نتیج�ه مذاکرات گروه های درگیر در اوکراین وجود داش�ت، 
احتمال اعمال تحریم های تازه غرب علیه روس�یه همچنان 

افراد را به رعایت محافظه کاری واداشت.

به
شن

ج 
پن

کمتر از حد مورد انتظار اعالم ش�دن شاخص اشتغال زایی در 
بخش غیرکش�اورزی امریکا، این گمازنه زنی را برانگیخت که 
شاید فدرال رزرو از تغییر مثبت نرخ بهره در زمانی زودتر از 
موعد پیش بینی شده اجتناب کند. از این رو حس خوش بینی 

ناشی از ادامه سیاست های انبساطی فدرال رزرو به بازارهای 
س�هام رونق بخش�ید و به کاه�ش ارزش دالر انجامید. البته 
برداش�تن اولی�ن گام در مس�یر توافق بر س�ر آتش بس بین 

اوکراین و روسیه نیز در ریسک پذیری بی تأثیر نبود. 

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%3/3%0/0%2,0841/1آلومینیوم

%0/9-%0/2-%6,9490/3مس

%2/3-%1/3-%2,2130/7سرب

%2/6%4/1%19,3171/7نیکل

%4/0-%1/1-%21,4530/7قلع

%3/0%2/0%2,3911/2روی

%7/3%2/3%4470/1شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

150,275-33,325-8,900-4,777,225آلومینیوم

1256,27511,000-154,700مس

224,55003,9258,650سرب

3483,79812,606-330,720نیکل

275-245-12,4350قلع

9252,20059,825-738,075روی

~~~~شمش فوالد

فلزات گرانبها

%3/9-%2/2-%0/6-1,262طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%3/8-%2/2-%0/6-1,262نیویورک 

%4/6-%2/3-%0/7-19/05نقره

%5/2-%1/4-%0/5-1,404/25پالتینیوم

%3/80%0/90-%889/101/60پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR84/30-1/6%-3/4%-12/2% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%3/9-%1/6-%0/4-490/34چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%2/9-%0/0%1/1-94/53)نایمکس(

%3/8-%0/4%0/5-100/75برنت

%1/5-%1/3%105/791/2تاپیس سنگاپور

%1/6-%0/0%101/170/8دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
3/836-0/3%-5/1%-1/0%

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

بی.تی.یو(
50/7700/5%12/7%22/2%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%1/7-%0/4-%1160/0گازوئیل 

%1/7-%0/1%1160/0سوخت جت

%0/9-%0/1-%5840/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

%0/00%0/0%3220/00امریکاي شمالي

%0/00%0/0%4820/00اروپا

%2/44%0/0%4200/00 آسیا

%5/67%0/02%358/390/02اوره - جهانی

تعطیلی بازارهای امریکا به مناسبت روز کارگر، انتشار گزارش های 
ضعیفی از سوی کشورهای اروپایی و نگرانی  ناشی از تأثیر منفی 
تحریم های غرب علیه روس�یه بر اقتصاد شکننده منطقه پولی 

یورو از جذابیت سرمایه گذاری در بازارهای مالی کاست.
به عالوه، نزدیک ش�دن به کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا 
و انتظار سرمایه گذاران در مورد اعالم اقدامات حمایتی جدید 
ای�ن بانک برای مقابل�ه با رکود، تقاضا ب�رای دالر را به عنوان 

ارزی مطمئ�ن تقویت کرد و باعث کاه�ش نرخ برابری یورو به 
دالر گردید.

از س�وی دیگر اعالم گزارش نه چندان رضایت بخشی از بخش 
تولی�دی چین، ع�الوه بر افزای�ش امکان تداوم کاهش رش�د 
در دومی�ن اقتصاد ب�زرگ دنیا، احتمال اجرای سیاس�ت های 
انبس�اطی بیشتر از سوی دولت چین را باال برد و تأثیر مثبتی 

بر بازارهای سهام آسیا گذاشت.

به
شن

دو

از آنجاکه س�رمایه گذاران امیدوار بودند بانک مرکزی اروپا 
در کنفرانس خبری خود در روز پنج ش�نبه، برنامه حمایتی 
جدی�دی را اع�الم نمای�د، ب�ا رغبت بیش�تری ریس�ک را 
پذیرفتن�د. در این بین نه تنها ادامه تالش مقامات روس�ی 
و اوکراینی برای رس�یدن به توافق بر سر آتش بس در آرام 
ش�دن جو روانی موج�ود بی تأثیر نبود بلک�ه مطلوب بودن 
گزارش�ی از اوضاع اقتصادی چین نیز معامالت سهام اروپا 

و آس�یا را رونق بخش�ید. 
در بازاره�ای امریکا ش�رایط ب�ه گونه ای دیگ�ر رقم خورد 

چرا که علی رغم اظهارات اخیر مقامات روس�ی و اوکراینی 
مبن�ی ب�ر اینکه می ت�وان ب�ه نتیجه بخش ب�ودن اقدامات 
صلح آمیز میان گروه های درگیر امیدوار بود، نخس�ت وزیر 
اوکرای�ن طرح پیش�نهادی پوتین را رد ک�رد و درنتیجه با 
کمرنگ ش�دن خوش بینی افراد نسبت به فرایند مذاکرات 
و ریزش س�هام ش�رکت های بخ�ش فناوری، ب�ازار امریکا 
منفی ش�د. در این بین اگرچه برایند آمار و ارقام مربوط به 
امریکا تا حدی رضایت بخش بود، اما در کل نتوانس�ت مانع 

افت ارزش دالر ش�ود.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%4/3%0/1-%0/1-17,070امریکا )داوجونز(

%4/97%0/28%4,0890/42امریکا )نزدک(

%4/3%1/1%6,8780/1لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%8/8%3/6%3,2771/8اروپا  )یورواستاک 50(

%1/22%1/55%0/16-15,680آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%3/51-%1/37-%1/2950/06یورو به دالر

%3/21-%1/65-%0/06-1/632پوند به دالر

%2/46%0/97%0/17-105/072دالر به ین

%2/67%1/37%0/10-0/931دالر به فرانک سوئیس

%0/49%0/49%0/9380/32دالر 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 کارخانه ها طی ماه گذشته در چین

شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
شاخص نرخ خرده فروشی طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا، درصد

حداقل نرخ بهره بانک مرکزی اتحادیه اروپا، درصد
تراز تجاری امریکا طی ماه گذشته، میلیارد دالر

تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر
شاخص مدیران خرید در بخش غیر کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

تغییر در تعداد افراد استخدام شده طی ماه گذشته در امریکا در بخش های غیر کشاورزی، هزار نفر
نرخ بیکاری امریکا طی ماه گذشته، درصد

زمان
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
1/51
0/59
4/0-
05/0

5/40-
302
6/59
142
1/6

پیش بینی
2/51
0/57
3/0-
15/0

5/42-
298
3/57
226
1/6

قبلی
7/51
1/57
3/0
15/0

8/40-
298
7/58
212
2/6

تقویم اقتصادی )9 تا 15 شهریور- 31 آگوست تا 6 سپتامبر(

در عین حال که تنش ها در اوکراین کمی از بهای طال حمایت  می کرد، افزایش شاخص دالر 
و کم حجم بودن معامالت، متأثر از تعطیلی بازارهای امریکا و آرامش نس�بی موجود، فش�ار 

رو به پایینی بر بهای این کاالی گرانبها وارد آورد.

Mondayدوشنبه

باوجود تداوم درگیری ها در اوکراین و کم رونق بودن بازار س�هام، ظاهراً رشد دالر ناشی از 
مثبت اندیش�ی نسبت به آینده اقتصاد امریکا به حدی بود که موجب شد قیمت این کاال به 
شدت تنزل یابد و به کمترین سطح خود در 11 هفته اخیر برسد. البته فقدان خرید فیزیکی 

نیز اثر خود را داشت.

Tuesdayسه شنبه

رش�د معامالت سهام به دلیل اجرای سیاست های انبساطی گسترده تر از س�وی بانک مرکزی اروپا و 
افزایش دالر در برابر یورو در پی اعمال تصمیم فوق، از دالیل اصلی کم شدن بهای طال محسوب می شد.
ناگفته نماند اجرای برنامه های حمایتی ذاتًا از جمله محرک هایی اس�ت که از باال رفتن بهای 

ادام�ه تنش ه�ا در اوکرای�ن، افت ش�اخص دالر و بس�تن موقعیت های ف�روش با هدف 

شناس�ایی س�ود به افزایش بهای طال انجامید.

Wednesdayچهارشنبه

ط�ال حمایت می کند ام�ا در اینجا چون خبر مذک�ور موجب افت نرخ براب�ری یورو به دالر 
و گران ش�دن طال ب�رای خریداران دارنده س�ایر ارزها غیر از دالر گردی�د تقاضا برای طال 
افزایش نیافت و درنهایت ریزش بهای آن تشدید شد. در این میان نقش انتشار آمار و ارقام 

رضایت بخشی از اوضاع امریکا را نیز نمی توان در این کاهش، نادیده گرفت.

Thursdayپنج شنبه

اع�الم گ�زارش دور از انتظ�اری از وضعیت بازار کار امری�کا و درنتیج�ه کاهش نگرانی 

س�رمایه گذاران از ای�ن اینکه فدرال رزرو در آینده نزدیک ن�رخ بهره را افزایش خواهد 

داد، ب�ا تقوی�ت تقاض�ا ب�رای ط�ال ب�ر به�ای ای�ن کاالی گرانبه�ا اف�زود.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

102/59

102/37 101/82

100/89

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

100/51

و  ب�ازار  م�ازاد عرض�ه در 
گزارش های  ب�ودن  ضعیف 
اقتص�ادی مربوط ب�ه اروپا 
و بخ�ش تولی�دی چی�ن ، 
درگیری ها  تداوم  علی رغم 
در تع�دادی از مناطق مهم 

تولیدکننده نفت در جهان

نس�بت  کاه�ش خوش بین�ی 
به نتیج�ه مذاک�رات اوکراین 
و روس�یه ب�رای رس�یدن ب�ه 
آتش بس همراه با روشن بودن 
چش�م  انداز مصرف در امریکا، 
در کنار م�ازاد عرضه همراه با 
نامطمئن بودن رشد اقتصادی 

چین و اروپا

اع�الم گزارش�ی مبن�ی بر 
اینکه موجودی ذخایر نفت 
امریکا کمتر از آنچه که انتظار 
می رفت کاهش یافته است 

همراه با رشد شاخص دالر

ضعیف بودن گزارش منتشر 
ش�ده از وضعیت ب�ازار کار 
امریکا ب�ا افزایش نگرانی ها 
از چش�م انداز تقاض�ا برای 
نف�ت خ�ام و همچنین کند 
بودن رشد اقتصادی چین و 
اروپا همراه با کاهش تنش ها 

در اوکراین

منفی بودن چش�م انداز 
تقاضا برای نفت از سوی 
چی�ن و اروپ�ا هم�راه با 
و  دالر  ش�اخص  رش�د 

فراوانی عرضه در بازار
)کمتری�ن حد قیمت در 

16 ماه اخیر(


