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در هفته  میالدی گذش�ته عواملی نظیر س�خنرانی ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، تش�دید تنش ها 
در س�وریه،  بی ثباتی در روابط روس�یه با غرب، اظهارات برخی از اعضای س�ازمان نفت اوپک و نیز اعالم 

شاخص هایی از اقتصاد امریکا، اروپا و چین منجر به بروز نوساناتی در بازارهای مالی و کاالها شد.

جهان در هفته ای که گذشت...

27 س�پتامبر  2 تا  5 مهر – 1 30 ش�هریور ت�ا 

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%8/0-%1/5-%1/2-1,918آلومینیوم

%3/2-%2/1-%0/6-6,741مس

%8/1-%0/2-%0/7-2,061سرب

%7/0-%3/2-%0/4-17,259نیکل

%4/4-%2/3-%2/5-20,733قلع

%3/6-%0/0%0/6-2,258روی

%2/4%0/1-%4480/1شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

173,175-46,075-6,850-4,637,375آلومینیوم

5008257,175-155,600مس

225,47510004,850سرب

344,7961,5125,50817,874نیکل

3,100-305-10-9,580قلع

1,47516,300-250-752,175روی

~~~~شمش فوالد

فلزات گرانبها

%5/3-%0/3-%1,2220/4طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%5/3-%0/4-%1,2210/2نیویورک 

%10/1-%5/4-%1/0-17/53نقره

%7/8-%2/4-%0/4-1,313/65پالتینیوم

%10/70-%3/30-%1/90-801/15پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR78/60-1/0%-5/3%-10/0% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%4/8-%2/8-%0/3-474/70چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%2/1-%0/6-%0/3-92/53)نایمکس(

%4/9-%1/1-%95/370/3برنت

%5/3-%3/0-%98/950/3تاپیس سنگاپور

%6/6-%2/0-%94/510/1دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
3/9591/2%1/3%-2/1%

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

بی.تی.یو(
51/0301/7%-0/9%13/3%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%4/0-%0/5-%1120/0گازوئیل 

%3/3-%0/3-%1120/0سوخت جت

%2/4-%0/1-%5710/0نفت 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

%5/12-%2/86-%2/86-340/03اوره - جهانی

در حالی ک�ه ناامیدکننده بودن خبرهای اقتصادی از اروپا 
هم�راه با آغ�از حمله هوای�ی امریکا و پنج کش�ور عربی 
علی�ه مواضع داعش در س�وریه، ریزش بازارهای س�هام 
را در پی داش�ت، رشد دور از انتظار ش�اخصی از فعالیت 
تولی�دی در چی�ن، تا ح�دی از نگران�ی س�رمایه گذاران 

نس�بت به ضعیف بودن اقتصاد این کش�ور کاس�ت. 
به عالوه ادامه بهبود ش�رایط اقتصادی در امریکا بر تقاضا 
ب�رای دالر اف�زود و از طرف دیگ�ر ارزش یورو ب�ه دلیل 
گس�ترش سیاس�ت های انبس�اطی بانک مرک�زی اتحادیه 

اروپا کاهش یافت.

به
شن

سه 
خبر تهیه پیش نویس�ی توس�ط پارلمان روس�یه که به دولت 
اجازه می دهد دارایی های اش�خاص خارج�ی را در واکنش به 
تحریم های غیرقانونی غرب توقیف نماید بازارهای س�هام را 

به ریزش واداشت. 

البته عوامل دیگری همچون بستن موقعیت های فروش و شناسایی 
س�ود در روزهای پایانی ماه و فصل ج�اری، ادامه درگیری ها در 
خاورمیانه و همچنین انتشار گزارش های ضعیفی از اقتصاد امریکا 

نیز در ریسک گریزی سرمایه گذاران بی تأثیر نبود.  به
شن

ج 
پن

 اعالم آم�ار و ارقام امیدوارکننده ای از تولید ناخالص داخلی 
امریکا، جو روانی بازار را بهبود بخشید و باعث رونق معامالت 

سهام و افزایش ارزش دالر شد.
 ای�ن در حالی بود ک�ه همچنان گمانه زنی ه�ا از افزایش نرخ 

به�ره ف�درال رزرو در آین�ده نزدی�ک، ادام�ه نگرانی ه�ا از 
گس�ترش تنش ها میان روسیه و کشورهای غربی و نیز ضعف 
مش�اهده شده در اوضاع اروپا و چین تا حدی ریسک پذیری 

را محدود کرد.

عه
جم

انتخاب اس�تراتژی محافظه کارانه توسط سرمایه گذاران به 
دنب�ال نگرانی ه�ا در مورد ادام�ه روند بهب�ود در امریکا و 
کاهش سیاست های انبساطی فدرال رزرو، ضعف اقتصادی 
منطق�ه پولی یورو و اقدامات بانک مرک�زی این اتحادیه و 
کندی رش�د اقتصادی چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ 
دنی�ا با توجه به گزارش های منتش�ر ش�ده اخی�ر، تأثیری 

منفی بر معامالت س�هام گذاش�ت. 
به عالوه در پی اظهارات وزی�ر دارایی چین مبنی بر اینکه 
دولت این کش�ور ب�ه خاطر اف�ت ش�اخص های اقتصادی، 
سیاس�ت خود را تغییر اساس�ی نخواه�د داد، امیدواری ها  
نس�بت به اجرای برنامه های حمایتی بیش�تر کاهش یافت. 
همچنین انتش�ار گزارش های نه چندان رضایت بخش�ی از 
وضعی�ت مس�کن در امریکا که نش�ان داد می�زان فروش 
خانه های موجود برای اولین بار در 5ماه گذش�ته کم ش�ده 
اس�ت مضاف بر تشدید اضطراب س�رمایه گذاران، فشار رو 

به پایینی بر ارزش دالر وارد س�اخت.

همچنی�ن در ای�ن روز، رییس بانک مرک�زی اتحادیه اروپا 
از برنامه های حمایتی این بانک دفاع کرد و اذعان داش�ت 
هیچ نش�انه ای مبنی بر توقف روند کاهش�ی ش�اخص های 
اقتص�ادی در منطقه پولی یورو، وجود ن�دارد. همچنین نه 
تنها اکثر 18 کشور عضو در سه ماهه دوم سال جاری رشد 
اقتص�ادی خوب�ی را اع�الم نکرده  اند بلکه حت�ی نمی توان 
بهب�ود قابل توجهی را برای س�ه ماهه های بعدی پیش بینی 
کرد. در عین حال، ش�رایط نس�بت به گذشته و دورانی که 
چاره ای جز اج�رای برنامه های کمک�ی درقالب اعطای وام 
به کش�ورهای اروپایی نظیر یون�ان، ایرلند، پرتغال، قبرس 
و اس�پانیا نبود، بهتر شده است؛ اگرچه در حال حاضر باید 
نگ�ران تأثیر نامطلوب تنش های سیاس�ی اخیر در اوکراین 
بر وضعیت منطقه پولی یورو نیز بود. به عالوه بانک مرکزی 
ای�ن اتحادیه اظهار آمادگی ک�رد در زمان الزم، برنامه های 
حمایت�ی دیگری در قال�ب خرید اوراق قرضه به پش�توانه 

دارایی ها و وام ها به مرحله اجرا بگذارد.

به
شن

دو

انتشار آمار رضایت بخشی از وضعیت مسکن در امریکا همراه 
با س�خنان ماری�و دراگی، رئیس بانک مرک�زی اروپا مبنی بر 
اینکه این بانک به اجرای سیاس�ت های پولی و هر اقدام الزم 
دیگری ادامه خواهد داد تا س�رانجام تورم را از سطح بسیار 
پایی�ن فعلی به نرخ هدف 2درصد برس�اند، امید نس�بت به 

بهبود ش�رایط را میان س�رمایه گذاران زنده کرد و بازارهای 
س�هام را رونق بخش�ید. همچنین در حالی که عوامل مذکور 
فش�ار رو به پایینی بر نرخ برابری یورو به دالر وارد س�اخت، 
عدم اطمینان نس�بت به تحوالت سیاس�ی موجود، بر تقاضا 

برای ارز مطمئنی همچون دالر افزود.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/8-%1/9-%1/5-16,946امریکا )داوجونز(

%0/42-%1/00%4,0451/00امریکا )نزدک(

%2/4-%2/6-%1/0-6,640لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%1/2%2/1-%1/3-3,202اروپا  )یورواستاک 50(

%4/89%1/05%16,3531/05آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%3/86-%1/14-%0/53-1/268یورو به دالر

%2/03-%0/28-%0/45-1/624پوند به دالر

%5/04%0/26%109/2800/50دالر به ین

%3/93%1/14%0/9510/51دالر به فرانک سوئیس

%5/73-%0/26-%0/26-0/876دالر 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 خانه های موجود فروخته شده در امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز، میلیون

برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در چین بررسی شده توسط اچ اس بی سی
برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا

برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در بخش خدمات طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا
تعداد خانه های نوساز فروخته شده طی ماه گذشته در امریکا، هزار

میزان موجودی نفت امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه
میزان سفارشات کاالهای بادوام طی ماه گذشته در امریکا، درصد
تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر

برآورد نهایی از شاخص تولید ناخالص داخلی طی فصل گذشته در امریکا، درصد

زمان
دو شنبه
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
5/05
50/5
50/5
52/8
504

-4/3
-18/2
293
4/6

پیش بینی
5/21
50/0
50/6
53/2
432
0/7

-17/7
294
4/6

قبلی
5/14
50/2
50/7
53/1
427
3/7
22/6
281
4/2

تقویم اقتصادی )30 شهریور تا 5 مهر – 21 تا 27 سپتامبر 2014(

قیمت طال در این روز افزایش کمی داش�ت، اما نهایتًا با کاهش غیر منتظره تعداد خانه های 
فروخته ش�ده طی ماه گذش�ته در امریکا و افزایش ارزش دالر، اظهارات وزیر دارایی چین 
مبنی بر مؤثر نبودن محرک های اقتصادی این کش�ور و نش�انه های ف�روش مبنی بر تحلیل 
تکنی�کال تا پایین ترین س�طح خ�ود از اوایل ژانوی�ه کاهش یافت. این کاه�ش، مانع خرید 

سرمایه گذاران شد.

Mondayدوشنبه

به دنبال حمله هوایی امریکا به مواضع داعش در س�وریه و افزایش تقاضای کاالی مطمئنی 
چون طال، قیمت پس از هش�ت ماه افت، از پایین ترین س�طوح خود افزایش یافت. البته این 

اصالح کوتاه مدت بود و موقعیت مناسبی برای خرید محسوب نمی شد.

Tuesdayسه شنبه

افزایش ش�اخص دالر برای اولین بار در چهار سال گذشته و رسیدن به 85، افزایش فروش 

خانه های نوس�از فروخته ش�ده در ماه آگوست و به دنبال آن، افزایش ارزش دالر، باعث شد 

این گمانه زنی تقویت ش�ود که ممکن اس�ت امریکا نرخ بهره را زودتر از موعد افزایش دهد. 
همچنی�ن کاهش ضریب اطمین�ان مصرف  کننده در آلمان و کاهش یورو در برابر دالر، نهایتًا 

منجر به افزایش ارزش دالر و به تبع آن کاهش قیمت طال گردید.

Wednesdayچهارشنبه

قیمت به پایین ترین س�طح در هش�ت ماه اخیر رس�ید اما از اواسط روز به دلیل رسیدن به 
مح�دوده بیش فروش، ریزش بازارهای س�هام امریکا و حمایت قیمت از س�طح مهم 1207 

دالر افزایش یافت.

Thursdayپنج شنبه

بهتر از پیش بینی اعالم ش�دن تولید ناخالص داخلی امریکا، تقویت دالر، افزایش معامالت 

سهام بورس امریکا پس از سقوط شدید آن در روز گذشته منجر به ریزش مجدد طال شد.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

96/8 96/95

96/97

96/98

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

96/98
ادامه نگرانی ها از شرایط 
چی�ن و اروپ�ا هم�راه با 
انتشار خبرهایی مبنی بر 

افزایش تولید نفت لیبی 

تضعیف شرایط اقتصادی اروپا 
و نیز باال بودن سطح عرضه در 
کنار ادامه تنش های سیاس�ی 
در خاورمیان�ه، اع�الم آم�ار و 
ارقام مطلوب�ی از امریکا و نیز 
کم شدن موجودی ذخایر نفت 

این کشور طی هفته گذشته

افزایش تولید نفت کشورهای 
عضو اوپ�ک از جمله لیبی و 
ع�راق، افزای�ش عرضه نفت، 
ک�م ب�ودن تقاض�ا و افزایش 

ارزش دالر

کمب�ود مصرف به دلیل کند بودن 
فعالیت اقتصادی در اروپا و آس�یا 
و م�ازاد عرض�ه ف�راوان در کنار 
انتشار گزارش مطلوبی از امریکا و 
بهبود چشم  انداز تقاضا برای نفت 
از س�وی بزرگترین مصرف کننده 
انرژی در جهان و ادامه درگیری ها 

در خاورمیانه

هش�دار دهنده بودن مازاد عرضه موج�ود در بازار 
علی رغم رش�د ش�اخص تولی�دی چین ب�ه عنوان 
دومین مصرف کننده بزرگ ان�رژی در جهان و بروز 
درگیری های ت�ازه در خاورمیانه در کن�ار اظهارات 
وزیر نفت عربس�تان س�عودی مبنی ب�ر عدم تأثیر 

کاهش قیمت نفت بر تولید اوپک 


