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در هفته گذشته عواملی همچون ادامه نگرانی ها از وضعیت بازارهای نوظهور، نشست فدرال رزرو 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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آغاز اقدام�ات بانک های مرکزی برخی از کش�ورهای دارای 
بازارهای نوظهور برای مقابله با افت بیش�تر ارزش پول ملی، 
همراه با بهبود وضعیت بانک ها و شرکت های معدنی در اروپا، 

تا حدی آرامش را به بازارهای سهام بازگرداند. 
در عی�ن ح�ال افزایش احتم�ال کاهش خری�د ماهانه اوراق 

قرضه از سوی فدرال رزرو شاخص دالر را تقویت کرد. به
شن

سه 
از آنج�ا ک�ه به نظر می رس�ید ادام�ه روند کاهش�ی برنامه 
حمایتی فدرال رزرو مؤید بهتر ش�دن شرایط موجود است؛ 
نه تنها ریس�ک پذیری به بازار روز پنج شنبه بازگشت بلکه 
ش�اخص دالر هم تقویت ش�د. همچنین با انتش�ار گزارش  

مطلوب�ی از اوضاع اقتص�ادی امریکا امیدواری ه�ا از ادامه 
روند بهبود در بزرگترین اقتصاد دنیا افزایش یافت.

به
شن

ج 
پن

انتشار گزارش�ی مبنی بر ادامه رکود در اروپا موجب افزایش 
گمانه زنی ها از اجرای سیاس�ت های انبس�اطی بیشتر توسط 
بانک مرکزی اروپا ش�د.  این گزارش نه تنها نرخ برابری یورو 
به دالر را کاهش داد، بلکه همراه با خبرهای دیگری همچون 

وضعی�ت نامطل�وب درآمد برخی از ش�رکت های امریکایی و 
ادامه وخامت اوضاع در بازارهای نوظهور، ریس�ک پذیری در 

بازارهای سهام را کاهش داد. عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%4/1-%2/0-%0/7-1,685آلومینیوم

%3/6-%1/3-%0/3-7,136مس

%4/3-%1/6-%1/3-2,099سرب

%1/3-%5/9-%1/2-13,757نیکل

%0/0%0/1%0/7-22,068قلع

%5/0-%3/1-%0/4-1,971روی

%25/7%1/4%3600/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

19,675-27,650-7,000-5,432,125آلومینیوم

49,500-11,200-2,600-316,200مس

4,975-5001,025-208,975سرب

266,7182,2865,3225,250نیکل

775-285-8,88530قلع

74,725-14,475-3,225-856,450روی

260-195-130-16,250شمش فوالد

فلزات گرانبها

%1/6%1/6-%1/8-1,245طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%1/5%1/4-%1/4-1,244نیویورک 

%4/1-%4/2-%2/9-19/19نقره

%1/4-%5/0-%2/1-1,383/75پالتینیوم

%3/0-%4/9-%0/8-708/75پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR122/600/0%-1/0%-9/2% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
~~~~چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%2/8%0/8%98/120/8)نایمکس(

%1/1%0/4-%108/680/2برنت

%2/7-%0/3-%115/400/3تاپیس سنگاپور

%3/0-%0/6-%104/340/1دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
5/026-9/6%6/3%16/3%

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

بی.تی.یو(
62/310-1/2%-4/9%-8/8%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%1/0-%0/2-%1220/0گازوئیل 

%1/5-%0/4-%1220/0سوخت جت

%1/7%0/0%6050/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

%0/00%0/00%4500/00امریکاي شمالي

%0/00%0/0%6320/00اروپا

%0/00%0/00%5900/00 آسیا

%17/30%2/45-%2/45-400/91اوره - جهانی

ادام�ه نگرانی ها از وضعیت اقتصادهای نوظهور و ش�رایط نه 
چندان مس�اعد بانک ه�ای چینی و اروپای�ی، همچنین کند 
ش�دن رش�د اقتصادی چی�ن و احتمال ادامه روند کاهش�ی 
برنام�ه حمایت�ی امریکا، بازارهای س�هام را ب�ا کاهش روبرو 

کرد. س�رمایه گذاران نی�ز در انتظار نتیجه نشس�ت مقامات 
فدرال رزرو در روز چهارش�نبه بودند تا معلوم ش�ود آیا این 
 بان�ک باز هم خرید ماهان�ه اوراق قرضه را کاهش خواهد داد 

یا خیر. به
شن

دو

به طور کلی جو روانی بازارها و سرمایه گذاران تحت تأثیر دو 
موضوع قرار گرفت: 

   وخیم بودن وضعیت اقتصادی بازارهای نوظهور 
   نتیجه نشس�ت فدرال رزرو که حوالی ساعت ده و نیم شب 

به وقت تهران اعالم شد.
انتشار گزارش امیدوارکننده از اوضاع اقتصادی آلمان همراه 
ب�ا کاه�ش نرخ به�ره ترکیه تا حدی س�طح ریس�ک پذیری 
س�رمایه گذاران را در س�اعات اولیه معامالت بهبود بخشید، 
ولی افزای�ش گمانه زنی ها از ناکافی ب�ودن این گونه اقدامات 
برای رفع مش�کالت پیش آمده، باعث افت بازارهای س�هام 
ش�د و درنتیجه تقاضا برای ارزهای مطمئن ت�ر مانند فرانک 

سوییس و ین ژاپن بیشتر شد.
بان�ک مرکزی امریکا اعالم ک�رد در نظ�ر دارد در ماه فوریه 
مبل�غ خرید ماهانه اوراق قرض�ه را از 75 به 65 میلیارد دالر 

کاهش دهد.

علیرغم اینکه فدرال رزرو در س�ال گذش�ته با هدف کاهش 
نرخ بهره بلندمدت و رش�د تقاضای مصرف کنندگان نزدیک 
به یک تریلیون دالر ب�ه بازارهای پولی تزریق و اوراق قرضه 
خری�داری کرد، از ماه گذش�ته به دلیل بهتر ش�دن وضعیت 
اشتغال و افزایش امیدواری نسبت به بهبود شرایط اقتصادی، 
تصمیم به کاهش این بس�ته حمایتی گرفت. آقای بن برنانکه 
در آخرین نشس�ت خود به عنوان رئیس بانک مرکزی امریکا 
اظه�ار داش�ت ف�درال رزرو انتظار دارد در س�ال ج�اری با 
گام های�ی آرام به برنامه حمایتی خود خاتمه دهد؛ گرچه این 

مسئله به سالمت اقتصادی بستگی خواهد داشت.
ناگفته نماند این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که آشفتگی در 
بازارهای نوظهور، منجر به جو روانی منفی در سرمایه گذاران 
ش�د. از طرف دیگر تا ح�دی فعاالن بازار نگ�ران ادامه روند 
بهبود اقتصادی ب�ه ویژه در بازارهای نوظهور به دلیل کاهش 

برنامه حمایتی امریکا هستند.

به
شن

هار
چ

دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%3/6-%2/1-%15,8540/7امریکا )داوجونز(

%1/92-%0/38- 3,5140/12امریکا )نزدک(

%2/7-%3/5-%0/1-6,538لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%1/1-%2/9-%3,0270/5اروپا  )یورواستاک 50(

%10/33-%2/32-%145820/12آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%2/20-%1/39-%0/51-1/34841یورو به دالر

%0/79-%0/25-%0/30-1/643پوند به دالر

%3/11-%0/26-%0/71-101/978دالر به ین

%1/96%1/32%0/9060/37دالر به فرانک سوئیس

%1/9-%0/9%0/5-0/875دالر 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 )6 تا 12 بهمن 1392-26 ژانویه تا 1 فوریه 2014(
رویداد

اعالم شاخص وضعیت کسب و کار آلمان
اعالم تعداد خانه های نوساز فروخته شده طی ماه گذشته در امریکا )میلیون(

اعالم میزان سفارشات کاالهای بادوام طی ماه گذشته در امریکا
اعالم ضریب اطمینان مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا

اعالم برآورد پیشرفته از تولید ناخالص داخلی امریکا طی فصل گذشته
اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا طی هفته گذشته )میلیون نفر(

اعالم تعداد خانه های پیش فروش شده به جز ساخت و سازهای جدید طی ماه گذشته در امریکا
اعالم برآورد اولیه از شاخص قیمت مصرف کننده ساالنه اتحادیه یورو

اعالم نرخ بیکاری اتحادیه یورو طی ماه گذشته

زمان
دوشنبه
دو شنبه
سه شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
110/6
414

-4/3%
80/7
3/2%
348

-8/7%
0/7%

12/00%

پیش بینی
110/2
457
1/9%
78/3
3/3%
331

-0/1%
0/9%
12/1%

قبلی
109/5
445
3/4%
77/5
4/1%
329

-0/3%
0/8%

12/00%

در حالی که افت بازارهای س�هام و تش�دید نگرانی ها نس�بت به اوضاع بازارهای نوظهور، 

تقاض�ا برای طال به عنوان کاالیی با حاش�یه ایمنی باال را افزایش می داد، س�رمایه گذاران با 

نزدیک ش�دن به نشست فدرال رزرو اقدام به بستن موقعیت های خرید خود کردند که این 

موضوع همراه با افزایش ش�اخص دالر و کم ش�دن خرید فیزیکی طال از س�وی چین به افت 

بهای طال انجامید. 

Mondayدوشنبه

افزایش گمانه زنی ها از ادامه سیاس�ت های انبس�اطی بانک مرکزی امریکا، از نوسانات شدید 

بهای طال جلوگیری کرد.

Tuesdayسه شنبه

پایین بودن س�طح ش�اخص دالر همراه با افزایش نگرانی ها از اوض�اع بازارهای نوظهور به 

رش�د تقاضای طال به عنوان کاالیی با حاش�یه ایمنی باال منجر ش�د ک�ه درنتیجه بهای آن 

افزایش یافت.

Wednesdayچهارشنبه

رش�د ش�اخص دالر در نتیجه ادامه سیاس�ت های انبس�اطی فدرال رزرو و افزایش نس�بی 

اطمینان به وضعیت موجود، بعد از انتشار گزارشی مطلوب از اوضاع اقتصادی امریکا، منجر 

به کاهش تقاضای طال و افت قیمت این فلز گرانبها شد. 

Thursdayپنج شنبه

در حالی که رش�د ش�اخص دالر فش�ار رو ب�ه پایینی بر به�ای طال وارد   س�اخت، افزایش 

 نگرانی ه�ا نس�بت ب�ه اوض�اع اقتص�ادی موج�ود، تقاض�ا ب�رای ای�ن کاالی گرانبه�ا را 

قوت بخشید.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

108/4

108/2

108

107/8

107/6

107/4

107/2

107

106/8

106/6

106/4

106/2

106

106/98

107/71

107/96

106/33

کاهش موج�ودی فرآورده های نفتی در امریکا 
به دلیل س�رمای ش�دید ه�وا ، افزایش تمایل 
س�رمایه گذاران برای انج�ام خریدهای تازه به 
علت افت بهای نفت برنت در روزهای گذشته 

امیدوارکننده بودن گزارش های منتشر شده از اوضاع اقتصادی 
امریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی در جهان همراه با 

افزایش تقاضا برای سوخت حرارتی به دلیل برودت هوا

رش�د نامطل�وب اقتصاد چی�ن، انتش�ار گزارش های 
ناامیدکننده  از بازار مس�کن امری�کا، وخامت اوضاع 
احتم�ال کاه�ش  و  نوظه�ور  بازاره�ای  اقتص�ادی 

سیاست های انبساطی امریکا 

بدتر از پیش بینی اعالم شدهبهتر از پیش بینی اعالم شده

107/48
تصمیم فدرال رزرو مبنی بر ادامه روند کاهشی سیاست های 
انبساطی، انتشار گزارش مؤسسه نفت امریکا مبنی بر کاهش 
موجودی فرآورده های نفتی امریکا و رش�د تقاضا برای نفت 

خام به دلیل شدت سرمای زمستان در این کشور

ادام�ه نگرانی ه�ا از وضعی�ت بازارهای 
نوظهور و همچنین ج�و روانی به وجود 
آمده ناشی از تصمیم اخیر فدرال رزرو 
مبنی بر کاهش سیاس�ت های انبساطی 
که ممکن است منجر به کاهش تقاضای 

نفت خام از سوی امریکا شود. 


