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در هفته  میالدی گذش�ته عواملی نظیر  نشس�ت دو روزه فدرال رزرو، اجرای برنامه های حمایتی بیش�تر از 
س�وی اروپا و چین، انتشار خبرهایی از اوپک و نیز اعالم شاخص هایی از اقتصاد امریکا، اروپا و چین منجر 

به بروز نوساناتی در بازارهای مالی و کاالها از جمله طال گردید.

جهان در هفته ای که گذشت...

مبر س�پتا  2 0 ت�ا   1 4  - ر یو ش�هر  2 9 تا   2 3

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%5/0-%2/8-%0/7-1,947آلومینیوم

%2/1-%0/4%1/2-6,887مس

%8/4-%2/0-%1/3-2,065سرب

%4/9-%2/8-%0/9-17,826نیکل

%4/2-%0/9%21,2310/5قلع

%4/4-%0/2%0/1-2,257روی

%7/4%0/2%4480/2شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

168,400-46,475-9,500-4,683,450آلومینیوم

1,0008,350-625-154,775مس

175508,275-225,475سرب

339,2881,2966,82814,574نیکل

3,600-325-5-9,885قلع

2,32518,450-400-753,650روی

~~~~شمش فوالد

فلزات گرانبها

%4/0-%1/3-%1,2250/1طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%3/8-%1/0-%0/7-1,226نیویورک 

%4/7-%0/9-%18/540/0نقره

%5/1-%1/8-%0/4-1,346/50پالتینیوم

%5/70-%0/40-%0/70-828/90پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR83/00-1/4%1/3%-9/7% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%2/9-%0/9%0/4-489/79چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%0/9-%0/3%1/4-93/07)نایمکس(

%4/2-%1/0-%0/8-96/48برنت

%1/4-%1/2%0/1-101/96تاپیس سنگاپور

%3/1-%0/8%0/7-96/40دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
3/901-2/8%2/0%0/3%

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

بی.تی.یو(
51/5000/4%3/0%25/4%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%2/3-%0/1%1130/0گازوئیل 

%1/9-%0/2%1130/0سوخت جت

%2/1-%0/8-%5730/0نفت 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

%0/06-%1/70-%1/70-350/04اوره - جهانی

ب�ا آغاز نشس�ت دو روزه ف�درال رزرو، اظه�ارات برخی 
از مقام�ات امریکای�ی مبن�ی ب�ر اینک�ه بانک ف�وق نرخ 
به�ره را ب�رای مدتی قاب�ل مالحظه افزای�ش نخواهد داد 
موج�ب کاهش اضط�راب معامله گ�ران از زودهنگام بودن 
تغیی�ر مثب�ت این ن�رخ ش�د و درنتیجه جان ت�ازه ای به 
بازارهای س�رمایه امریکا بخش�ید. از سوی دیگر در اروپا 
نگران کنن�ده بودن اوض�اع اقتصادی و نزدیک ش�دن به 

رفراندوم اس�کاتلند، ج�و کلی بازار را تحت الش�عاع قرار 
داد و از ریس�ک پذیری کاس�ت.

البت�ه در این روز اعالم خبر اجرای برنامه حمایتی دیگری 
از س�وی چین و اینکه قرار ش�د بانک مرکزی این کش�ور 
81/4 میلی�ارد دالر در اختیار پن�ج بانک بزرگ قرار دهد 
به امیدواری سرمایه گذاران نسبت به رشد دومین اقتصاد 

بزرگ دنیا افزود. 

به
شن

سه 
فعاالن ب�ازار از تصمیم اخیر ف�درال رزرو مبنی بر حفظ نرخ 
بهره در س�طح پایین فعلی اس�تقبال کردند و ب�ا افزودن بر 
سرمایه گذاری خود جان تازه ای به بازارهای سهام بخشیدند. 
به ع�الوه اقدامات حمایتی بانک های مرک�زی  اروپا و چین با 
ه�دف کمک به رش�د اقتصادی نیز در بهتر ش�دن جو روانی 

بی تأثیر نبود.

در این روز در شرایطی که منطقه پولی یورو از کاهش تقاضا برای 
اعتبارات به ویژه پس از تشدید بحران سیاسی در اوکراین و کم 
بودن س�طح اعتماد در بخش تجاری رنج می برد، بانک مرکزی 
اروپا با تزریق نقدینگی به سیس�تم مالی منطقه به تالش خود 
برای بهبود اقتصاد این حوزه ادامه داد. از سوی دیگر در چین نیز 

خبرها حاکی از پایین آمدن نرخ استقراض کوتاه مدت بود.

به
شن

ج 
پن

از آنجاک�ه ب�ه نظ�ر می رس�ید س�رمایه گذاران به این 
ب�اور رس�یده اند ک�ه بای�د منتظ�ر کاه�ش برنامه های 
حمایت�ی بان�ک مرکزی امری�کا و اعمال سیاس�ت های 

انقباض�ی باش�ند رون�ق چندان�ی در معام�الت س�هام 
مش�اهده نش�د و بر تمایل برای خری�د دالر به عنوان 

ارزی مطمئن افزوده شد. عه
جم

ابهام سرمایه گذاران در مورد نتیجه نشست دو روزه فدرال 
رزرو و رفراندوم اس�تقالل در اسکاتلند موجب شد افراد تا 
حدی از س�رمایه گذاری در دارایی ها و ارزهای پرریس�کی 
همچون س�هام و یورو اجتناب کنند و خرید دالر را ترجیح 
دهن�د. ب�ه نوعی آن ه�ا منتظر بودند ت�ا ببینن�د آیا بانک 
مرکزی امریکا در خصوص زمان افزایش نرخ بهره س�خنی 
ب�ه میان خواه�د آورد و اینک�ه آیا تغییر در ن�رخ مذکور، 
زودتر از موعد پیش بینی ش�ده اتفاق خواهد افتاد یا خیر.

در ای�ن بی�ن عوام�ل دیگ�ری همچ�ون کاهش ش�اخص 
تولی�دات صنعت�ی چی�ن ک�ه ب�ه کمترین س�طح خود از 
دس�امبر س�ال 2008 رس�ید همراه با افت م�ازاد تجاری 
اروپا در بی رونقی بازارهای س�هام نقش بسزایی داشتند. 
به عالوه س�ازمان هم�کاری اقتصادی و توس�عه با کاهش 
کش�ورهای  اکث�ر  اقتص�ادی  رش�د  از  خ�ود  پیش بین�ی 
پیش�رفته، هش�دار داد روند بهبود در منطق�ه پولی یورو 

همچنان ضعیف و نگران کننده اس�ت.

به
شن

دو

براس�اس نشس�ت فدرال رزرو، مش�خص ش�د نه�اد مزبور 
همچن�ان معتقد به حفظ ن�رخ بهره در کم ترین س�طح خود 
است و در عین حال در نظر دارد برنامه خرید اوراق قرضه را 

تا ماه اکتبر سال جاری به پایان برساند. 
در نشس�ت فوق، مقامات پولی و مالی متذکر ش�دند تصمیم 
جس�ورانه ای برای افزایش نرخ به�ره ندارند، زیرا بر این باور 
هس�تند هنوز موانعی بر سر راه بازار کار امریکا قرار دارد که 
باید مرتفع ش�ود. همچنین اگرچه وضعیت اش�تغال تا حدی 
بهب�ود یافته ولی نرخ بیکاری تغییر اندکی داش�ته اس�ت و 
برخی از شاخص های اش�تغال زایی نیز نشان می دهند منابع 

کار موج�ود در کش�ور به اندازه کافی اس�تفاده نمی ش�وند. 
مضاف بر آن بهتر اس�ت نرخ به�ره تا زمان قابل توجهی پس 
از پایان برنامه خرید اوراق قرضه در س�طح پایین فعلی حفظ 
ش�ود، به ویژه اگر تورم همچنان در س�طح کمت�ر از 2درصد 

باقی بماند.
ب�ه طور کلی می توان گف�ت از آنجاکه س�رمایه گذاران زمان 
افزای�ش نرخ بهره را زودتر از موعد پیش بینی ش�ده ارزیابی 
نکردن�د معامالت س�هام، رونق گرف�ت و ارزش دالر کاهش 
یاف�ت، در حالی ک�ه ابهام نس�بت ب�ه اوضاع اروپ�ا و نتیجه 

رفراندوم اسکاتلند اندکی از ریسک پذیری در اروپا کاست.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/3%1/3%17,2660/6امریکا )داوجونز(

%1/80%0/49%0/29-4,087امریکا )نزدک(

%0/6%0/3%6,8190/6لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%4/7%1/0%3,2711/0اروپا  )یورواستاک 50(

%5/51%2/37%16,2750/38آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%4/00-%1/04-%0/72-1/283یورو به دالر

%2/63-%0/15%0/63-1/629پوند به دالر

%6/29%1/59%109/0020/30دالر به ین

%3/77%0/83%0/9400/74دالر به فرانک سوئیس

%4/28-%1/25-%0/72-0/892دالر 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 تولیدات صنعتی در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته در چین، درصد

شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در امریکا، درصد
ZEW شاخص تمایالت اقتصادی اتحادیه یورو، بررسی شده توسط مؤسسه

شاخص قیمت تولیدکننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد
برآورد نهایی از شاخص قیمت مصرف کننده در مقیاس ساالنه در اتحادیه یورو، درصد

شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد
حداقل نرخ بهره فدرال رزرو امریکا، درصد

تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا طی هفته گذشته، هزار نفر
تعداد ساختمان های جدید مسکونی در امریکا که مراحل ساخت آن ها از ماه گذشته شروع شده است، میلیون

زمان
شنبه

دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

واقعی
6/9
-0/1
14/2
0/0
0/4

-0/2
0/25
280
0/96

پیش بینی
8/8
0/4

21/3
0/1
0/3
0/1

0/25
312
1/04

قبلی
9/0
0/2

23/7
0/1
0/3
0/1

0/25
316
1/12

تقویم اقتصادی )23 تا 29 شهریور- 14 تا 20 سپتامبر(

افت بازارهای سهام، افزایش خرید فیزیکی در خاور دور، بستن موقعیت های فروش همراه 
با انتش�ار خبرهای تازه ای از روند کند رشد اقتصادی در چین با باال بردن سطح تقاضا برای 
کاالی مطمئن�ی همچون طال بر بهای این فلز گرانبها افزود؛ اگرچه قوی بودن دالر و نزدیک 

شدن به نشست فدرال رزرو تا حدی این افزایش قیمت را محدود کرد.

Mondayدوشنبه

در ش�رایطی که فعاالن ب�ازار محتاطانه و به دقت خبرهای مربوط به نشس�ت بانک مرکزی 
امریکا را پیگیری می کردند، کاهش ارزش دالر، اجرای سیاست انبساطی تازه از سوی چین 
و رشد خرید فیزیکی )هر چند اندک( و همچنین سرمایه گذاری در این بازار با هدف پوشش 
ریس�ک، بهای طال را افزایش داد. هرچند که ظاهراً پایین آمدن قیمت ها هنوز نتوانسته بود 

خریداران فیزیکی را مشتاقانه جذب بازار نماید.

Tuesdayسه شنبه

با وجود کاهش ش�اخص قیمت مصرف کننده امریکا، از آنجا که بیانیه فدرال رزرو حاکی از 

آن بود که این نهاد همچنان در پی بهبود سیاست پولی خود است و به آهستگی با ادامه این 

مسیر، سرانجام نرخ بهره را افزایش خواهد داد فشار رو به پایینی بر بهای طال وارد آمد. 

ای�ن در حال�ی بود که مؤسس�ه بارکلیز پیش بینی خ�ود از میانگین قیمت طال در س�ه ماهه 

چهارم را تا 1,220 دالر کاهش داد و اظهار داش�ت انتظار دارد میانگین قیمت در س�ال های 

2014 و 2015 به ترتیب 1,270 و 1,180 دالر باشد.

Wednesdayچهارشنبه

بااینکه کاهش غیرمنتظره مطالبات بیکاری طی هفته گذشته و قوی بودن ارزش دالر بهای طال 
را تا کمترین سطح خود از ماه دسامبر 2013 تنزل داد، اما بستن موقعیت های فروش و افزایش 

خرید فیزیکی از سوی چین تا حدی این افت را محدود نمود.

Thursdayپنج شنبه

 اگرچه خرید فیزیکی فش�ار رو به باالی اندکی بر بهای طال وارد آورد، در نهایت رش�د 

شاخص دالر و قوت گرفتن گمانه زنی ها از تحقق افزایش نرخ بهره در سال آینده باز هم 

بهای طال را به کاهش واداش�ت.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

98/14 98/34

98/32

98/32

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

97/98

گزارش ه�ای  انتش�ار 
اوض�اع  از  نامطلوب�ی 
اقتصادی چین، رش�د 
ارزش دالر، ک�م بودن 
تقاضا برای نفت به ویژه 
از س�وی اروپا و چین و 
نیز افزایش تولید نفت 

امریکا و عراق

ادامه نگرانی ها از رش�د عرضه 
نفت، کم بودن تقاضا از س�وی 
چین و اروپا و انتش�ار گزارش 
مؤسسه نفت امریکا درخصوص 
افزایش موج�ودی ذخایر نفت 

این کشور طی هفته گذشته

تداوم نگرانی ها از مازاد عرضه 
نفت، کاه�ش تقاضا، افزایش 
ارزش دالر و اظه�ارات وزی�ر 
نفت عربستان سعودی مبنی 
بر اهمیت نداش�تن نوسانات 
کوتاه مدت بهای نفت و بهبود 

چشم انداز بلندمدت

انتش�ار خبری مبنی ب�ر احتمال 
کاهش تولی�د اوپک و افت میزان 
تولید نفت لیبی به علت تش�دید 
تنش ه�ا در این کش�ور در مقابل 
مازاد عرض�ه، ضعیف بودن تقاضا 

و رشد شاخص دالر

س�خنرانی دبیرکل س�ازمان نفت اوپک مبنی 
بر احتمال کاه�ش تولید نفت از 30 میلیون به 
29/5 میلیون بشکه در روز و کاهش نگرانی ها 
در مورد م�ازاد عرضه و کمبود تقاضا، ارس�ال 
نیروی نظامی از سوی روسیه به کریمه اوکراین، 

افت دالر و شروع درگیری های تازه در لیبی


