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در هفته گذش�ته بازارها در انتظار برای خبر جدید به س�ر می بردند تا مسیر حرکت بعدی خود را مشخص نمایند. فقدان 
رویداد قابل تأمل موجب شد محافظه کاری، انتخاب اول استراتژی سرمایه گذاران باشد.

این روزها توجه افراد عمدتاً معطوف به نتیجه نشس�ت و کنفرانس خبری فدرال رزرو در روز چهارش�نبه اس�ت. اگر نهاد 
مذکور تصمیم به افزایش نرخ بهره در زمانی زودتر از موعد پیش بینی ش�ده بگیرد، رش�د ارزش دالر و ریزش بهای طال را 
ش�اهد خواهیم بود. همچنین افت بازارهای سهام، تشدید بحران سیاس�ی در سوریه و عراق و لغو آتش بس در اوکراین بر 
خرید طال خواهد افزود. الزم به ذکر است، ادامه افزایش ارزش دالر و کاهش قدرت فروش محصوالت شرکت های امریکایی 

به خارج از مرزها، عواقب نامطلوبی را برای امریکا به همراه خواهد داشت.

جهان در هفته ای که گذشت...

مبر س�پتا  1 3 ت�ا   7 - ر یو ش�هر  2 2 ت�ا  1 6

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%0/8%3/9-%0/8-2,003آلومینیوم

%0/3%1/3-%0/5-6,860مس

%3/7-%4/8-%2,1070/3سرب

%1/4-%5/1-%1/7-18,334نیکل

%6/1-%1/9-%21,0430/4قلع

%0/5-%5/8-%1/9-2,253روی

%7/3%0/0%4470/1شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

169,900-47,300-12,250-4,729,925آلومینیوم

155,7751501,07514,425مس

225,4255008759,525سرب

332,4604801,74011,706نیکل

2,565-2,225-1,085-10,210قلع

7517,90028,025-755,975روی

~~~~شمش فوالد

فلزات گرانبها

%5/5-%1/7-%0/7-1,241طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%5/8-%2/2-%0/5-1,238نیویورک 

%5/9-%1/8-%1/4-18/71نقره

%6/5-%2/4-%0/8-1,370/90پالتینیوم

%5/70-%6/40-%2/30-832/40پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR81/90-0/4%-2/8%-12/1% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%4/4-%1/0-%0/2-485/29چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%2/9-%1/7-%92/831/3)نایمکس(

%3/2-%3/3-%97/470/3برنت

%6/1-%4/8-%1/6-100/73تاپیس سنگاپور

%7/1-%5/5-%1/7-95/60دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
3/845-2/8%0/7%-1/6%

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

بی.تی.یو(
50/0000/7%-1/5%16/1%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%2/7-%2/5-%1130/0گازوئیل 

%2/6-%2/4-%1130/0سوخت جت

%0/4%0/5-%5760/0نفت 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

%2/09%0/64-%0/64-356/08اوره - جهانی

بااینک�ه فضای س�رمایه گذاری متأثر از دی�د خوش بینانه افراد 
نس�بت به اوضاع اقتصادی امریکا کلیتی منفی نداشت و حتی 
انتش�ار خبرهایی از ش�رکت اپل و معرف�ی محصول جدید نیز 
تا حدی در بهبود بورس س�هام مؤثر بود، ول�ی در نهایت روند 
معام�الت پ�س از چند هفته صعود ب�ه دلیل فق�دان رویداد و 

گزارش جدید، چه در مورد درآمد شرکت ها و چه اطالعات مهم 
و تأثیرگذار دیگراقتصادی، وارد فاز اصالح شد.

همچنین اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه از سوی اروپا که 
قدرت این کشوررا برای سرمایه گذاری در اروپا محدود می کرد 

تا زمان ارزیابی دوام آتش بس در اوکراین به تعویق افتاد.

به
شن

سه 

بازارهای مالی اروپا و امریکا در رکودی نسبی، روز معامالتی 
را س�پری کردند و تنها امیدواری ها از اجرای سیاس�ت های 
انبساطی گسترده تر از سوی چین، پس از انتشار گزارشی از 
شاخص قیمت مصرف کننده این کشور، رونق اندکی به روند 

معامالت سهام در بورس آسیا بخشید. 
در واقع س�رمایه گذاران از یک س�و به خاطر نزدیک ش�دن 
ب�ه زمان اتم�ام برنامه حمایتی فدرال رزرو و از س�وی دیگر 
امکان افزایش نرخ به�ره در آینده نزدیک به نوعی از اتخاذ 

سیاست جسورانه اجتناب کردند و متأثر از خبرهای مربوط 
به اجرای تحریم های بیش�تر از س�وی امریکا علیه روسیه و 
ت�الش بین المللی ب�رای مقابله ب�ا گروه شورش�ی در عراق 

ترجیحاًمحافظه کاری را در پیش گرفتند.
در این میان یکی از مقامات فرانسوی  در اظهارات خود بانک 
مرکزی اروپا را ملزم دانس�ت تا به تالش خود جهت تضعیف 
یورو با هدف رس�یدن به نرخ تورم 2 درصد ادامه دهد؛ زیرا 

معتقد بود هنوز ارزش یورو بسیار باال است. 

به
شن

ج 
پن

در آخرین روز هفته انتشار گزارش مطلوبی از وضعیت امریکا 
به این دلیل که ب�از هم احتمال تغییر مثبت نرخ بهره فدرال 
رزرو را افزای�ش داد، فش�ار رو به پایینی بر بازارهای س�هام 

وارد آورد. به عالوه سرمایه گذاران تا حدودی متأثر از امکان 
اجرای تحریم های بیش�تر غرب علیه روسیه نیزمحتاطانه تر 

رفتار کردند. عه
جم

ج�و روانی بازار در حالت انتظار و محافظه کاری به س�ر می برد و 
از این رو تمایل محسوس�ی برای ریس�ک پذیری وجود نداشت. 
به عالوه نه تنها سیاست اخیر بانک مرکزی اروپا مبنی بر کاهش 
نرخ بهره فش�ار رو به پایینی بر ارزش یورو وارد ساخت بلکه به 
نظر می رسید هنوز سرمایه گذاران گزارش ضعیف منتشر شده از 

وضعیت اشتغال در امریکا را از یاد نبرده اند.
عوام�ل مختلف دیگ�ری نیز نظیر خبره�ای مربوط ب�ه اعمال 
تحریم های جدید غرب علیه روسیه و نگرانی ناشی از تأثیر منفی 

این اقدامات بر س�ودآوری شرکت های اروپایی، نزدیک شدن به 
برگزاری رفراندوم جدایی اس�کاتلند از انگلستان و حتی ریزش 
س�هام بخش انرژی نقش عمده ای در کاهش رونق بازارهای مالی 

داشتند.
از س�وی دیگر در عین حال ک�ه ادامه آتش ب�س در اوکراین از 
اضطراب سرمایه گذاران می کاست، بهتر از حد مورد انتظار اعالم 
شدن تراز تجاری چین توانس�ت اثر مطلوبی بر معامالت بورس 

آسیا بگذارد.

به
شن

دو

بااینکه ابهام نس�بت به نتیجه رفراندوم اسکاتلند و نگرانی 
باب�ت تصمیم بعدی ف�درال رزرو در خصوص زمان افزایش 
ن�رخ بهره، اف�راد را از ریس�ک پذیری زیاد بازمی داش�ت، 
ام�ا محرک های�ی چون رش�د س�هام اپ�ل و مثب�ت بودن 

چش�م اندازمعامله گران نس�بت ب�ه آینده امری�کا به رونق 
نس�بی بازار کمک کرد و ش�اخص دالر را فزونی بخش�ید.

این در حالی بود که اقتصاد ضعیف اروپا و ریزش ارز منطقه 
پولی یورو ب�ر تقاضا برای اوراق قرض�ه آلم�ان می اف�زود. به

شن
هار

چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%2/0%0/1-%0/1-17,049امریکا )داوجونز(

%4/12%0/54-%0/70-4,067امریکا )نزدک(

%1/7%1/1-%0/4-6,800لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%5/9%1/2-%0/2-3,238اروپا  )یورواستاک 50(

%5/08%1/39%0/06-15,898آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%3/15-%0/10%1/2960/31یورو به دالر

%3/11-%0/35-%1/6260/06پوند به دالر

%5/02%2/12%107/3000/20دالر به ین

%2/90%0/21%0/31-0/933دالر به فرانک سوئیس

%2/43-%3/64-%0/68-0/904دالر 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
تراز تجاری چین طی ماه گذشته، میلیارد دالر

تراز تجاری آلمان طی ماه گذشته، میلیارد دالر
شاخص مدیران خرید کاخانه ها طی ماه گذشته در انگلیس، درصد

شاخص قیمت مصرف کننده چین در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته، درصد
شاخص قیمت تولیدکننده چین در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته، درصد

تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا طی هفته گذشته، هزار نفر
شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در اتحادیه یورو، درصد

شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در امریکا، درصد
شاخص مقدماتی میزان تمایالت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا )بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان(

زمان
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
 پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
49/8
22/2
0/3
2/0

-1/2
315
1/0
0/6

84/6

پیش بینی
40/8
17/3
0/3
2/2
-1/1
306
0/6
0/3

83/2

قبلی
47/3
16/4
0/3
2/3
-0/9
304
-0/3
0/3

82/5

تقویم اقتصادی )16  تا 22 شهریور-7 تا 13 سپتامبر(

افزای�ش احتمال تغییر مثبت نرخ به�ره فدرال رزرو در آینده نزدی�ک، عوامل تکنیکالی، 
رشد دالر تا باالترین سطح خود در 13 ماه اخیر و نیز فقدان خرید فیزیکی به ویژه از سوی 

چین، بهای طال را کاهش داد.

Mondayدوشنبه

باوجود بس�تن موقعیت ه�ای فروش، عواملی نظیر افزایش دالر و پایین بودن س�طح خرید 
فیزیکی به افت قیمت انجامید.

Tuesdayسه شنبه

ادامه آرامش نسبی در مرزهای اوکراین، خبرساز نبودن آمار اقتصادی منتشر شده در این 

روز و صعود دالر موجب شد خرید طال به عنوان کاالیی با حاشیه ایمنی باالتر تنزل یابد.

Wednesdayچهارشنبه

گمانه زنی ها از افزایش زودهنگام نرخ بهره امریکا، قوی بودن ش�اخص دالر و کم شدن تنش ها 
در اوکراین و همچنین این مسأله که ظاهراً دولت هند فعالًبرنامه ای برای کاهش فوری عوارض 

وارداتی طال ندارد و همچنان در پی کم کردن کسری خود است، از بهای طال کاست.

Thursdayپنج شنبه

کاه�ش نگرانی ها از تش�دید درگیری ها در اوکراین بر خرید طال تأثیری منفی گذاش�ت 

و ادامه روند صعودی دالر همراه با اعالم ش�اخص های رضایت بخش�ی از اوضاع اقتصادی 

امریکا به افت بهای طال منجر ش�د.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

100/25

98/07 98/16

97/09

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

99/2
فروکش کردن نگرانی ها 
از بحران سیاس�ی در 
اوکراین و عراق، کاهش 
واردات نفت چین برای 
دومین ماه متوالی و نیز 

رشد شاخص دالر

رش�د عرض�ه نف�ت، کاه�ش 
تقاض�ا  از  اوپ�ک  پیش بین�ی 
برای نفت خام در س�ال  آینده، 
فراورده های  موجودی  افزایش 
نفتی پاالیش ش�ده در امریکا، 
بیش�تر ش�دن می�زان تولید 
نفت لیبی هم�راه باادامه روند 

صعودی شاخص دالر

بین المللی  آژان�س  گزارش 
ان�رژی درخص�وص کاهش 
تقاض�ا و ب�اال بودن س�طح 
عرضه نفت و ادامه نگرانی ها 
از کند شدن رشد اقتصادی 
جهان، مخصوص�اٌ در چین 
و اروپ�ا وکاه�ش بهای نفت 
خام ت�ا کمترین س�طح در 
16 ماه اخیر، در کنارمحرک 
سیاسی هش�دار روسیه به 
امری�کا در خص�وص حمله 
هوایی به سوریه برای مقابله 

با گروه های شورشی 

افزای�ش نگرانی ها از کم 
ش�دن تقاضا ب�رای نفت 
خ�ام از س�وی چی�ن و 
اروپا،تشدیدتحریم های 
غرب علیه روسیه ومنفی 
بودن تأثیر آن بر مصرف 
نف�ت، عرض�ه ف�راوان و 
رشد شاخص دالر و ادامه 
در  سیاسی  درگیری های 

خاورمیانه و اوکراین 

تنش ها در عراق و امیدواری به 
کاهش تولید اوپک، علی رغم 

عرضه فراوان نفت در بازار 


