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در هفته گذش��ته عواملی همچون گزارش های درآمد سه ماهه شرکت ها، گزارش هایی از صندوق بین المللی پول، آژانس بین المللی 
انرژی و اداره اطالعات انرژی امریکا، اعالم خبرهایی از تصمیمات بانک های مرکزی چین و همچنین اوضاع اقتصادی امریکای التین 

همراه با انتشار گزارش هایی از اوضاع اقتصادی امریکا ، اروپا و چین به بروز نوساناتی در قیمت ارز، طال، نفت و فلزات منجر شد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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پ�س از اعالم این خبر که بانک مرکزی چی�ن در نظر دارد برای کوتاه مدت، به بانک های تجاری خود نقدینگی تزریق نماید 
بازارهای سهام آسیا و در ادامه آن بازارهای سهام اروپا تقویت شدند.

همچنین صندوق بین المللی پول طی گزارش�ی پیش بینی خود از رش�د اقتصادی جهان در س�ال 2014 را معادل 3/7 درصد 
اعالم کرد. این درحالیست که در اکتبر سال گذشته این رقم را 3/6 درصد پیش بینی کرده بود.  به عالوه این صندوق انتظار 

دارد رشد اقتصادی امریکا  نسبت به 1/9 درصد سال 2013 به 2/8 درصد برسد. 
در عین حال بااینکه انتش�ار گزارش�ی از س�وی فدرال رزرو مبنی بر اینکه این بانک در نشست آتی خود که هفته آخر ماه 
ژانویه برگزار می ش�ود همچنان بر ادامه روند کاهشی سیاست های انبساطی امریکا  تأکید خواهد نمود شاخص دالر را قوت 

بخشید، اما در کل نبود خبر خاصی در این روز تا حدی از معامالت دالر کاست و موجب افت ارزش آن شد.

به
شن

سه 

در حالیک�ه انتش�ار گزارش های مثبتی از اوضاع اقتصادی منطقه پولی یورو موجب رش�د نرخ براب�ری یورو به دالر گردید، 
کاهش درآمد برخی از ش�رکت ها همراه با بروز عالئمی از کند بودن رش�د اقتصادی چین و امیدوارکننده نبودن گزارش های 

مربوط به اقتصاد امریکا  به افت بازارهای سهام منجر شد. به
شن

ج 
پن

در روز پایانی هفته، در حالیکه بازار سهام آسیا در پی انتشار 
گزارش  ن�ه چندان مطلوب�ی از اوضاع اقتص�ادی چین تنزل 
یافت، بازارهای س�هام اروپا هم بیشترین افت روزانه خود را 
در هفت ماه اخیر به ثبت رساندند به طوریکه تمام رشدی که 
در س�ال جدید کس�ب کرده بودند را در این ریزش از دست 
دادند؛ چراکه تشدید نگرانی ها از وضعیت اقتصادی و اوضاع 
ارز امریکای التین موجب رش�د تمایل س�رمایه گذاران برای 

خروج از بازار شد.
ظاه�راً افزای�ش نگرانی ه�ا از کاهش رش�د اقتص�ادی چین 
و همچنی�ن بروز مش�کالت سیاس�ی در ترکی�ه، آرژانتین و 
اوکرای�ن از عوامل اصل�ی افت ارزش دارایی ه�ا در بازارهای 
نوظهور بوده است. روز جمعه دولت آرژانتین اظهار داشت در 
نظر دارد از شدت کنترل های سخت اعمال شده بر مبادله ارز 
در این کش�ور بکاهد. در واقع بااینکه بانک مرکزی آرژانتین 

چند ص�د میلیون دالر برای حمای�ت از ارزش ارز خود خرج 
کرده اما تنها در هفته گذش�ته ارزش پ�زو 15 درصد کاهش 

نشان داده است. 
ذخای�ر ارزی آرژانتی�ن از 52/6 میلیارد دالر در س�ه س�ال 
گذش�ته به 29 میلیارد دالر تنزل یافته اس�ت، مسئله ای که 
احتم�ال ناتوان�ی دولت در پرداخت به موق�ع بدهی هایش را 
افزای�ش داده و می تواند زمینه بروز رکود وحش�تناکی را در 
این کش�ور فراهم آورد. با توجه به ش�رایط موجود از آنجاکه 
گمانه زنی ها از عدم کاهش بیش�تر خرید ماهانه اوراق قرضه 
از 75 ب�ه 65  میلیارد دالر افزایش یافت ش�اخص دالر افت 
قاب�ل توجهی را تجربه کرد. از آنجاکه این نگرانی وجود دارد 
کاه�ش نقدینگی، نرخ بهره دارایی ه�ای بازارهای نوظهور را 
افزای�ش دهد انتظار می رود این مس�ئله بر بازارهای س�هام 

امریکا  تاثیری منفی داشته باشد.

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2/20/3-1/1-1,719آلومینیوم

0/9-1/4-1/3-7,230مس

4/2-1/7-1/9-2,133سرب

0/23/7-0/9-14,620نیکل

3/8-1/7-0/8-22,049قلع

2/3-2/0-2/2-2,034روی

3550/00/020/7شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

14,925-32,550-7,100-5,459,775آلومینیوم

44,575-9,425-975-327,400مس

7,500-3,050-900-207,950سرب

261,3966961503,138نیکل

835-360-90-9,170قلع

14,675-17,125-4,225-870,925روی

65-65-16,4450شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,2632/11/64/3طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,2621/91/73/9نیویورک 

0/31/4-20/041/2نقره

0/11/67/2-1456/25پالتینیوم

0/40/16/3-743/95پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR123/90/3-3/4-6/2 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
1/5-0/6-0/2-562/27چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
2/3-97/260/53/5)نایمکس(

2/8-0/53/0-109/00برنت

4/4-115/720/81/3تاپیس سنگاپور

3/3-104/920/82/0دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/7270/87/96/6

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

بی.تی.یو(
65/5500/4-2/3-6/9

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

3/7-1220/00/4گازوئیل 

3/7-1220/00/3سوخت جت

2/1-6030/00/1نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

4500/000/0010/29امریکاي شمالي

6320/000/000/00اروپا

5900/000/007/27 آسیا

410/984/764/7620/25اوره - جهانی

در پ�ی انتش�ار خبر اف�ت درآمد یک�ی از بانک ه�ای معتبر 
اروپایی و برخی از گزارش های منفی منتش�ر شده از اوضاع 

اقتصادی چین، بازارهای سهام اروپا تنزل یافت.
کاهش ش�اخص تولی�دات صنعتی، افت رش�د تولید ناخالص 
داخلی سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم سال 2013 و 
رشد ش�اخص خرده فروشی از جمله آمار و ارقامی بودند که 

درخصوص چین منتشر شد. 
از س�وی دیگ�ر بااینکه افزایش امیدواری ها نس�بت به ادامه 

روند بهبود اوضاع اقتصادی امریکا  موجب رشد شاخص دالر 
تا باالترین سطح خود در دو ماه اخیر گردید، اما افزایش نرخ 
بهره کوتاه مدت بازارهای پولی در اروپا فشار رو به باالیی بر 

نرخ برابری یورو به دالر وارد ساخت. 
ناگفت�ه نماند نگرانی ها از ادامه رک�ود در منطقه پولی یورو و 
احتمال اجرای سیاس�ت های انبس�اطی بیشتر از سوی بانک 
مرکزی اروپا با هدف حفظ روند ضعیف بهبود در منطقه فشار 

رو به پایینی بر ارزش یورو وارد می ساخت.

به
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دو

ب�ا وجود افزایش پیش بینی صندوق بین المللی پول از رش�د 
اقتصادی جهان برای سال 2014، انتشار گزارش های نه چندان 
امیدوارکنن�ده ای از درآمد س�ه ماهه برخی از ش�رکت های 

اروپایی افت بازارهای سهام اروپا را در پی داشت.

به نظر می رس�ید مجدداً فعاالن بازار در انتظار س�یگنال های 
بیش�تری بودند تا مشخص ش�ود آیا بانک مرکزی امریکا در 
نشس�ت بعدی خ�ود روند کاهش�ی برنامه حمایت�ی خود را 

افزایش خواهد داد یا خیر.  به
شن

هار
چ

دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

1/8-1/4-1/1-16,187امریکا )داوجونز(

1/06-1/56-2/40-3,527/5امریکا )نزدک(

~0/6-0/8-6,773لندن )اف.تی.اس.ای 100(

~1/1-1/1-3,117اروپا  )یورواستاک 50(

8/67-5/17-2/89-14,955آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

0/040/99-0/16-1/36739یورو به دالر

0/960/330/65-1/648پوند به دالر

1/92-1/96-0/98-102/245دالر به ین

0/17-1/67-0/34-0/894دالر به فرانک سوئیس

2/74-1/12-1/02-0/86773دالر استرالیا به دالر امریکا

  تن

دالر در هر اونس

دالر به تن

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

دالر به تن
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

تقویم اقتصادی )29 دی تا 5 بهمن 1392- 19 تا 25 ژانویه 2014(
رویداد

تولید ناخالص داخلی چین
شاخص تولیدات صنعتی چین

شاخص خرده فروشی چین
ZEW اعالم شاخص تمایالت اقتصادی آلمان بررسی شده توسط مؤسسه

اعالم نرخ بیکاری ماهانه انگلستان 
اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در بخش کارخانه ها طی ماه گذشته درمنطقه یورو

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری  طی هفته گذشته در امریکا )میلیون(
اعالم تعداد خانه های موجود فروخته شده در امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز )میلیارد(

اعالم موجودی نفت خام امریکا )میلیون بشکه(

زمان
دوشنبه
دوشنبه

دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

واقعی
7/70%
9/70%
13/60%
61/7
7/10%
53/9
326
4/87

1

پیش بینی
7/60%
9/80%
13/60%
63/4
7/30%
53/2
331
4/94
0/7

قبلی
7/80%
10/00%
13/70%

62
7/40%
52/7
325
4/82
-7/7

افت بازارهای س�هام، افزایش خرید فیزیکی طال از س�وی چین و همچنین رش�د موجودی 

طالی صندوق سرمایه گذاری SPDR از عوامل محرک بهای طال در معامالت این روز بود.

به نقل از مرکز آمار ملی چین، فروش جواهرات در ماه دس�امبر در این کش�ور با 17 درصد 

رشد به 4/43 میلیارد دالر رسیده است؛ این در حالی است که کل فروش جواهرات در سال 

گذشته 26 درصد افزایش نشان داده است.

Mondayدوشنبه

بهبود بازارهای سهام، رشد شاخص دالر و احتمال ادامه کاهش برنامه حمایتی امریکا  همراه 

ب�ا افت خرید فیزیکی طال از تقاضا برای این کاالی گرانبها کاس�ت و موجب کم ش�دن بهای 

آن شد.

Tuesdayسه شنبه

مثبت بودن جو روانی بازار نس�بت به چش�م انداز رش�د اوضاع اقتصادی جهان و همچنین 

افزایش احتمال ادامه روند کاهش�ی سیاس�ت های انبساطی امریکا  فش�ار رو به پایینی بر 

بهای طال وارد آورد. به عالوه به نظر می رس�ید خرید فیزیکی طال از س�وی چین نیز کاهش 

یافته است. 

Wednesdayچهارشنبه

تش�دید نگرانی ه�ا از اوضاع اقتصادی امریکا  و چین همراه با افت ش�اخص دالر و بس�تن 

موقعیت های فروش از عوامل اصلی رش�د بهای ط�ال در بازارهای جهانی بود؛ اگرچه در این 

روز موجودی طالی صندوق SPDR با 5/39 تن کاهش به 790/46 تن رسید.

Thursdayپنج شنبه

ادام�ه کاهش ش�اخص دالر و ریزش بازارهای س�هام به دلیل افزایش نگرانی ها نس�بت به 

اوض�اع اقتصادی موجود در جهان، تقاضا برای طال را به عنوان کاالیی با حاش�یه ایمنی باال 

افزایش داد و موجب رشد بهای آن تا باالترین سطح خود در دو ماه اخیر گردید.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

106/84

108/4

108/2

108

107/8

107/6

107/4

107/2

107

106/8

106/6

106/4

106/2

106
106/25

108/14

107/53

107/9

حمایت دول�ت چین از بانک های این کش�ور، 
تشدید نگرانی ها از شورش های داخلی سودان 
جنوبی و لیبی که بر عرضه نفت از س�وی این 

کشورها تاثیر منفی خواهد گذاشت.

 افزایش پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی جهان و 
امریکا  همراه با گزارش مثبت آژانس بین المللی انرژی  مبنی بر رشد 

تقاضا برای نفت خام در سال 2014 )تا 90,000 بشکه در روز(

انتشار گزارشی مبنی بر اینکه تولید کارخانجات 
چین در ماه ژانویه برای اولین بار به کمترین حد 

خود در شش ماه اخیر رسیده است.

افت ریس�ک پذیری در بازارها همراه با 
اخبار ناامیدکنن�ده  از اوضاع اقتصادی 
چی�ن، افزایش مصرف نف�ت امریکا در 
پی س�رد ش�دن هوا و همچنین انتشار 
گزارشی از مرکز اطالعات انرژی امریکا 

درخصوص رشد تقاضا 

باال ب�ودن ش�اخص دالر، مطل�وب نب�ودن برخی از 
گزارش های منتش�ر شده از سوی چین ، مثبت بودن 
چشم انداز روند رشد اقتصادی امریکا، مسئله افزایش 

تولید نفت لیبی و منطقه خاورمیانه

بدتر از پیش بینی اعالم شدهبهتر از پیش بینی اعالم شده
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