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در هفته  میالدی گذشته انتشار گزارش های بسیار مهم از شرایط اقتصادی آمریکا، چین، ژاپن و منطقه یورو و 
گزارش عملکرد شرکت های بزرگ بورسی در آمریکا در کنار پیش بینی تحلیلگران از شرایط اقتصاد جهانی 

منجر به بروز نوساناتی در بازارهای مالی و کاالها شد.

جهان در هفته ای که گذشت...

2014 18 اکتبر  12 تا   -1393 26 مه�ر  20 تا   

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%3/5-%0/8-%1/5-1,892آلومینیوم

%4/1-%0/0%2/5-6,685مس

%4/6-%3/4-%2/4-1,997سرب

%12/5-%4/3-%3/2-15,753نیکل

%7/5-%2/8-%0/2-19,551قلع

%0/7%1/6-%2/9-2,273روی

%0/0%0/1%4470/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

157,475-35,900-4,450-4,535,475آلومینیوم

750-154,6502,9255,025مس

125-75300-225,525سرب

374,9341,82410,40436,942نیکل

735-9,1559525قلع

27,650-10,950-75-726,400روی

~~~~شمش فوالد

فلزات گرانبها

%1/3%1/5%1,239/590/5طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%0/7%3/2%1,244/100/9نیویورک 

%5/9-%0/4%17/440/3نقره

%6/7-%1/4-%0/3-1,261/35پالتینیوم

%8/2-%4/6-%3/4-765/90پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR82/55-1/5%3/0%-2/3% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%0/6-%2/7%488/710/4چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%13/6-%6/6-%0/4-81/54)نایمکس(

%14/2-%8/4-%1/9-83/42برنت

%14/1-%7/0-%3/7-87/60تاپیس سنگاپور

%14/0-%7/1-%4/4-83/42دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
3/805-0/3%-1/3%-5/2%

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

بی.تی.یو(
54/22-0/3%-2/2%5/7%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%9/9-%2/4-%1010/0گازوئیل 

%9/3-%2/5-%1020/0سوخت جت

%11/9-%5/4-%4970/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

~~~354امریکاي شمالي

~~~482اروپا

~~~435 آسیا

%-6/8%-2/1~3/322اوره - جهانی

گ�زارش تولی�دات صنعتی و ش�اخص اعتم�اد اقتصادی در 
منطقه یورو و آلمان منتش�ر ش�د ک�ه براس�اس آن، میزان 
تولی�دات صنعت�ی در منطق�ه یورو کاه�ش یافت�ه و دولت 
آلم�ان نیز پیش بینی خود را از رش�د اقتصاد این کش�ور در 
س�ال جاری میالدی و س�ال 2015 کاهش داده اس�ت. ارزش 
پوند انگلس�تان نیز در برابر ارزهای معتبر کاهش یافت؛ زیرا 

اعالم ش�د نرخ تورم در این کش�ور ب�ه پایین ترین میزان در 
پنج س�ال اخیر رسیده است. البته ارزش ین به عنوان حوزه 
امن س�رمایه گذاری افزایش یافت و رش�د ارزش دالر نیز در 
برابر ارزهای معتبر به ویژه یورو از س�ر گرفته ش�د که انتشار 
خبرهای جدید از ضعف اقتص�اد منطقه یورو و بهبود اوضاع 

در اقتصاد آمریکا دو دلیل اصلی این موضوع هستند.

به
شن

سه 

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از نشست سران آسیا 
و اروپا )ASEM( در میالن به خبرنگاران گفت: اگر قیمت نفت 80 

دالر در هر بشکه باقی بماند، اقتصاد جهانی سقوط خواهد کرد. 
بازارهای سهام آسیا در آخرین روز کاری، حالت تدافعی داشتند 
و بی حرک�ت ماندن بازارهای آمریکا تنها مق�داری رونق موقت 
به این بازارها بخش�ید. با این ح�ال، طبق گزارش رویترز به نظر 

می رسد نگرانی ها بابت کاهش رشد اقتصاد جهانی به قوت خود 
باقی است.

احتمال رکود اقتصادی در اروپا و تالش اقتصاد ژاپن برای بیرون 
آمدن از مش�کالت، کاهش رش�د اقتصادی در چی�ن و تأثیرات 
ویروس ابوال، انگیزه سرمایه گذاری در بازار سهام را کاهش داده و 

نوعی بی ثباتی در بازارهای جهانی به وجود آورده است.

عه
جم

در آغاز هفته، شاخص های مالی آسیا کاهش یافتند، در حالی که 
گزارش منتش�ر شده از وضعیت تجاری چین مثبت بود. در پی 
اعالم افزایش بیش از انتظار صادرات چین طی یک سال گذشته 
تا ماه سپتامبر و رشد آن به میزان 15/3 درصد و افزایش واردات 
این کش�ور طی همین بازه زمانی به می�زان 7درصد، بازارها در 
ابتدای یک حرکت صعودی بودند. شاخص  های بورس های اروپا 
به دنبال افزایش قیمت س�هام شرکت های هواپیمایی به دلیل 
کاه�ش جهانی قیمت نف�ت، افزایش یافتند ولی با بازگش�ایی 
بازاره�ای امریکا دوب�اره کاهش یافتند. البته بازارهای س�هام 
امریکا اولین روز هفته را در سطوح پایین قیمت طی کردند؛ زیرا 

از دیدگاه سرمایه گذاران فرصت های خرید، مناسب نبودند.
 مهم ترین خبر بازارهای جهانی ارز، رشد قابل توجه ین ژاپن بود 
ک�ه به باالترین ارزش خود به ازای هر دالر در یک ماه گذش�ته 
و همچنین بهترین ارزش مقابل یورو در 11 ماه گذش�ته رسید. 
افزایش نگرانی ها درباره اقتصاد جهان باعث رونق معامالت این 
ارز جهانی شده است. ضمن آن که دالر استرالیا نیز در برابر ین 

و دالر احیا شد.
تضعیف اقتصاد منطقه یورو، کند شدن رشد اقتصاد چین، رشد 
ارزش دالر و پیش بینی افزایش عرضه، مهم ترین عوامل کاهش 

قیمت فلزات اساسی هستند.

به
شن

دو

ش�اخص های مالی در اروپا و آمریکا به ش�دت کاهش یافتند 
و قیمت نفت به پایین ترین میزان در چهار س�ال اخیر رسید. 
سود اوراق قرضه نیز در بسیاری از بازارها به سرعت باال رفت. 
طبق نظرس�نجی بانک مرکزی آمریکا از مدیران صندوق های 
س�رمایه گذاری، مشخص ش�د میزان خوش بینی آن ها درباره 
چشم انداز اقتصاد و نرخ تورم به پایین ترین سطح در دو سال 
اخیر رسیده اس�ت. در نتیجه از س�رمایه گذاری در مواد خام 

کاسته و به تبدیل دارایی های خود به وجه نقد روی آورده اند.
در چی�ن نیز نرخ تورم کاهش یافت که نش�ان می دهد تقاضا 
در حال کاهش است. از س�وی دیگر میزان تولیدات صنعتی 
در ژاپن 3/3درصد کاهش یافته و نرخ تورم در انگلس�تان به 
ط�ور غیرمنتظره ای به پایین ترین میزان در پنج س�ال اخیر 
رسیده اس�ت. در این میان، مهم ترین عامل نگرانی، وضعیت 

اقتصادی در منطقه یورو است.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%5/9-%5/0-%1/1-16,142امریکا )داوجونز(

%5/82-%1/48-%3814/81/34امریکا )نزدک(

%8/4-%4/2-%2/8-6,212لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%10/7-%5/3-%3/6-2,893اروپا  )یورواستاک 50(

%8/08-%1/00-%14,9001/36آسیا )نیکی 225(

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

به
شن

ج 
پن

روند کاهش قیمت فلزات اساسی ادامه یافت. در آمریکا قیمت 
عمده فروشی به شکلی غیرمنتظره و برای نخستین بار در یک 
س�ال اخیر کاهش یاف�ت. وزارت کار آمریکا اع�الم کرد تعداد 
متقاضیان بیمه بیکاری در هفته گذشته با 23,000 نفر کاهش به 
254,000 نفر رسیده که پایین ترین میزان در 14 سال اخیر است.

ارزش یورو به رغم رش�د 0/03درصدی در برابر دالر، در مقابل 
ین کاهش یافت.

همچنی�ن ش�اخص های صنعتی آمری�کا، بع�د از کاهش ماه 
گذش�ته، با شیب تندی افزایش یافت و باعث شد نوعی رونق 
موق�ت در بازارهای جهانی به وج�ود بیاید که البته برای رفع 

کامل نگرانی ها و شکوفایی بازار کافی نیست.
ن�رخ تورم ناحیه یورو نیز به 0/3درصد رس�ید که پایین ترین 
میزان طی پنج س�ال گذشته محس�وب می شود. کاهش نرخ 

تورم ناحیه یورو بیانگر ادامه روند نزولی کاهش تقاضا است.

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/03%1/05%0/39-1/276یورو به دالر

%0/75-%0/09%1/6090/03پوند به دالر

%2/53-%0/72-%106/870/52دالر به ین

%0/94-%1/12-%0/94590/38دالر به فرانک سوئیس

%0/02-%0/69%0/14-0/8743دالر استرالیا به دالر امریکا



قیم�ت طال برای دومی�ن روز متوالی به دنب�ال افزایش تقاضای س�هام در بازارهای اروپا و 

امریکا کاهش یافت، ولی همچنان آخرین قیمت باالتر از قیمت پایانی هفته گذشته بود. 
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
ZEW شاخص تمایالت اقتصادی اتحادیه یورو طی ماه گذشته بررسی شده توسط مؤسسه

شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در اتحادیه یورو، درصد
شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در امریکا، درصد

شاخص قیمت تولیدکننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد
تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر

شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در امریکا، درصد
شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا طی ماه گذشته

تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز صادر شده طی ماه گذشته در امریکا، میلیون
شاخص  مقدماتی میزان تمایالت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا )بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان(

زمان
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
4/1

-1/8
-0/3
-0/1
264
1/0

20/7
1/02
86/4

پیش بینی
7/1

-1/5
-0/1
0/1

286
0/4

19/9
1/04
84/3

قبلی
14/2
0/9
0/6
0/0

287
-0/2
22/5
1/00

84/6

تقویم اقتصادی ) 20 تا 26 مهر 1393- 12 تا 18 اکتبر 2014(

بع�د از مدت ها، قیم�ت طال در کنار افت ش�اخص دالر، تحت تأثیر ادام�ه نگرانی ها درباره 
وضعیت اقتصاد جهان و افزایش نسبی تقاضای فیزیکی، روند مثبتی را طی کرد که می تواند 
با توجه به نوس�انات ریس�ک، در کوتاه مدت بر قیمت سهام ش�رکت های معدنی مؤثر باشد. 
البته این تنها یک نوس�ان کوتاه مدت بود و اتخاذ موقعیت فروش توصیه نمی شد. قیمت طال 

در بازارهای آسیا و امریکا افزایش یافت و در بازار اروپا کاهش یافت.

Mondayدوشنبه

قیمت طال قبل از کاهش در این روز، کمی مقاومت داشت. طالی جهانی در ابتدای معامالت 
بهترین س�طح در 4 ماه گذش�ته را تجربه کرد، اما با احیای ش�اخص دالر تاحدودی از اوج 

قیمت فاصله گرفت و در هر اونس به 1,233/8 دالر رسید.

Tuesdayسه شنبه

افت بهای طال ادامه پیدا کرد و اونس به محدوده 1,220 دالری بازگشت، اما به دنبال انتشار 

داده ه�ای اقتصادی از آمریکا، انتش�ار گزارش ه�ای ناامیدکننده از اقتص�اد اتحادیه اروپا، 
س�قوط بهای نفت خام، افت دالر و شاخص سهام، روند طال معکوس و اونس نیز بهای 1,250 

دالر را لمس کرد.

Wednesdayچهارشنبه

کاهش نسبی قیمت در این روز، نشان از قدرت عوامل فشار داشت که البته تداوم افت دالر 
و نگرانی ها نس�بت به اقتصاد جهان مانع از ریزش قیمت اونس ش�د و جایگاه طال به عنوان 

سرمایه ای امن همچنان محفوظ ماند.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

88/06

83/41

86/02 86/18

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

85/51

افزایش تولید اوپک 
قیمت�ی  جن�گ  و 
عراق  و  عربس�تان 
ب�رای حفظ س�هم 
قیمت  کاهش  بازار، 
کش�ورهای  توسط 
ب�رای  خاورمیان�ه 
آسیایی  مش�تریان 

و اروپایی

افزایش عرضه به باالترین میزان طی 
30سال گذشته، رشد ضعیف تقاضا، 
افزایش تولید عربس�تان در واکنش 
به کاه�ش قیم�ت و گمانه زنی ها در 

مورد افزایش ذخایر نفت امریکا افزای�ش نگرانی ها در مورد 
اقتص�اد جهان�ی ب�ه دنبال 
کاهش ش�اخص تورم چین 
و کاه�ش ش�اخص قیم�ت 
تولیدکنن�دگان در امریکا، 
کاه�ش پیش بین�ی رش�د 
تقاض�ای نف�ت برای س�ال 
2015 توسط اداره اطالعات 
کاه�ش  امری�کا،  ان�رژی 
موجودی نف�ت امریکا طی 
رس�یدن  گذش�ته،  هفت�ه 
قیمت به منطقه بیش فروش 

در روز گذشته

گلدمن س�اچ  اظه�ارات 
مبن�ی ب�ر نب�ود اضافه 
عرض�ه در ب�ازار، بهبود 
صنعت�ی  ش�اخص های 
امری�کا، اع�الم برنام�ه 
صادرات نفت عراق برای 
م�اه نوامبر و افزایش آن 
از 400,000 بشکه در روز 

به 2/83 میلیون بشکه

آژان�س  گ�زارش  انتش�ار 
بین الملل�ی ان�رژی مبن�ی 
تقاضای  بر رش�د ضعی�ف 
جهانی و پیش بینی کاهش 
کاه�ش  قیم�ت،  بیش�تر 
مصرف به می�زان 250,000 
افزای�ش  روز،  در  بش�که 
ارزش دالر و گ�ران ش�دن 
دارندگان  برای  نفت  خرید 

سایر ارزها


