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در هفته گذش��ته انتش��ار داده های اقتصادی از ایاالت متحده امریکا، اروپا و آس��یا، برگ��زاری اجالس اوپک، 
تقویت دالر، کاهش قیمت نفت و طال منجر به پیدایش نوس��اناتی در قیمت سهام، ارزها و کاالهای جهانی شد. 
در هفته جاری نیز نشست بانک مرکزی اتحادیه یورو و تصمیم این بانک در مورد نرخ بهره به همراه انتشار 

داده های مربوط به بخش اشتغال در امریکا مورد توجه سرمایه گذاران است.

جهان در هفته ای که گذشت...

2014 مبر  29 نوا 23 ت�ا   -1393 ذر  8 آ 2 ت�ا 

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%1/5%1/6%0/3-2,075آلومینیوم

%2/8-%1/7-%0/2-6,615مس

%3/0%1/3%2,0560/0سرب

%3/7%0/0%16,3020/0نیکل

%0/9%0/2-%0/1-20,278قلع

%2/4-%0/4%0/7-2,253روی

%6/5%6/5%4900/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

109,025-45,175-10,025-4,332,400آلومینیوم

675-175450-161,950مس

8,625-25775-217,900سرب

401,8501,8548,52620,088نیکل

2501152,500-11,760قلع

34,025-9,150-669,0752,725روی

58565585585شمش فوالد

فلزات گرانبها

%0/6-%0/2-%0/6-1,191/18$طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%0/7-%0/1-%0/6-1,189/80نیویورک 

%1/6-%0/2-%1/6-16/24نقره

%2/3-%0/3%0/9-1,217/35پالتینیوم

%3/3%4/5%805/650/2پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR69/982/2%-1/4%-12/3% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%3/0-%1/1-%481/220/0چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%14/9-%8/6-%6/3-69/05)نایمکس(

%15/5-%8/7-%6/1-71/72برنت

%12/1-%2/2-%2/8-78/19تاپیس سنگاپور

%15/1-%2/0-%3/0-72/15دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/240-2/6%-5/5%10/8%

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

بی.تی.یو(
58/58-0/9%4/9%10/6%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%5/3-%0/2%940/0گازوئیل 

%4/4-%0/0%970/0سوخت جت

%5/9-%0/2%4520/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

~~~354امریکاي شمالي

~~~457اروپا

~~~415 آسیا

~~~79/318اوره - جهانی

در این روز، بازارهای س�هام امریکا تح�ت تأثیر کاهش آمار 
شدید شاخص اعتماد مصرف کننده دچار افت شدند. شاخص 
داوجون�ز و اس اند پی500 هرکدام کاهش چند دهم درصدی 
را تجرب�ه کردن�د. در بازارهای اروپایی ش�اخص های عمده و 

به طور ویژه ش�اخص داکس آلمان تحت تأثیر گزارش رش�د 
مالیم اقتصادی 0/1درصدی سه ماهه اقتصاد این کشور، اندکی 
بهبود داش�تند و در آسیا در پی خبر کاهش غیرمنتظره نرخ 

بهره چین، بازارها مثبت بودند. به
شن

سه 

بازارهای س�هام امریکا تحت تأثیر کاهش شدید قیمت نفت 
در پی جنگ قیمتی نفت بین کش�ورهای عربس�تان، امریکا 
و روس�یه و الیت�ه ب�ه لطف عملکرد مناس�ب برخ�ی صنایع 
دیگر نظی�ر ش�رکت های هواپیمایی و خرده فروش�ی ها ، در 
آخرین روز هفته ش�اهد کاهش اندکی در  شاخص های عمده 
نظی�ر اس.اند.پی500 و حتی افزایش ش�اخص نزدک بود. در 
بازارهای آس�یا، بیشتر بازارهای سهام به ویژه بازارهای ژاپن 
و چین به علت کاهش شدید قیمت های انرژی و کاهش ارزش 

ارزهای داخلی رشد مناسبی را تجربه کردند. هرچند در این 
بین برخی بورس ها نظیر استرالیا به علت تصمیم اوپک مبنی 
بر عدم کاهش تولید نفت و ادامه سیاست فعلی افت داشتند. 
در این بین، اروپا همچنان در ش�رایط بحران و رکود به س�ر 
می ب�رد و متأثر از تورم منفی بود. ش�رکت های نفتی اروپایی 
نیز نظیر س�ایر غول های نفتی از اثر منفی کاهش قیمت نفت 
مصون نماندند و البته آلمان در این روز شاهد استمرار اخبار 

و نشانه های حاکی از بهبود وضع اقتصادی بود.

عه
جم

در آغازین روز هفته ای که گذشت، بازارهای سهام امریکا در پی 
ادامه جو کلی مثبت حاکم بر اقتصاد این کش�ور و رش�د برخی 
صنایع پیشرو نظیر صنایع مربوط به فناوری و امیدواری به اتخاذ 
سیاست های نرخ بهره مناسب بانک مرکزی چین، عمدتاً مثبت 

بودند. در آس�یا بازارهای ژاپن به علت روز کارگر تعطیل بودند، 
ام�ا بازارهای چین و هنک کن�گ تحت تأثیر خبرهای مبنی بر 
کاهش نرخ سود س�پرده های چین و در پی آن افزایش قیمتی 

سهام بخش مالی و بانکی، رشد یافتند. به
شن

دو

در امری�کا برآین�د بازاره�ا اندک�ی مثبت ب�ود. در این روز 
علی رغ�م عملک�رد مثب�ت بخش ه�ای فن�اوری و تل�کام، 
سقوط ش�دید قیمت های س�هام ش�رکت های انرژی در پی 
کاهش مس�تمر قیمت نفت مانع رش�د مناسب شاخص های 
س�هام نظی�ر داوجونز ش�د. اروپا در این روز ش�اهد کاهش 
اندکی در ش�اخص بازارهای مطرح س�هام نظیر داکس بود. 
به عقیده کارشناس�ان آمارهای دلس�ردکننده حوزه یورو، 

ع�دم چش�م انداز مثبت ب�رای خ�روج از وضعی�ت رکود و 
همین طور نزدیک ش�دن به تعطیالت پایان س�ال و متعاقبًا 
افت نقدینگی بازار از علل این کاهش بودند. بازارهای سهام 
آس�یا نیز عملکرد منفی داش�تند. ش�اخص نیکی عمدتًا به 
دلیل افزایش ارزش ین کاهش یافت و در دیگر کش�ورهای 
آس�یایی نیز آمار عملکرد منفی صنای�ع بزرگ الکترونیکی 

نظیر س�ونی اثر منفی بر بازارها گذاش�ت.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%2/56%0/10%17828/20/00امریکا )داوجونز(

%4/35%2/04%4337/780/47امریکا )نزدک(

%4/0%0/7%0/1-6,723لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%6/9%4/6%3,2450/6اروپا  )یورواستاک 50(

%2/61%174801/010/29آسیا )نیکی 225(

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

به
شن

ج 
پن

بازارهای امریکا در این روز به علت روز شکرگذاری تعطیل بودند. 
در بازارهای اروپا تغییرات مثبت اندکی مشاهده شد. در آلمان نیز 
در پی کاهش نرخ بیکاری و روند اخبار نس�بتاً مثبت اقتصادی، 
ش�اخص داکس افزایش مالیم�ی را تجربه کرد. در کش�ورهای 
اس�پانیا و پرتقال نیز آمار رش�د اقتصادی و نشانه های خروج از 

رکود امیدوارکننده بود. در فرانسه بازار سهام به علت اختالالت 
فنی بیشتر ساعات بسته بود. اما در آسیا شاخص های عمده دچار 
کاهش ش�دند. در چین در پی گزارشات مربوط به کاهش رشد 
صنعتی ماهانه و در ژاپن به دلیل عملکرد نامناسب کمپانی های 

خودروسازی نظیر تویوتا شاخص ها اندکی کاهش پیدا کردند.

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/55-%0/48%0/13-1/245یورو به دالر

%2/15-%0/09-%0/60-1/564پوند به دالر

%5/54%0/65%118/530/73دالر به ین

%0/27%0/47-%0/96510/13دالر به فرانک سوئیس

%3/41-%1/97-%0/56-0/8493دالر استرالیا به دالر امریکا



در پ�ی کاهش قیمت نفت و پایین ماندن تورم، طال کاهش یافت. همچنین س�رمایه گذاران 

به علت برگزاری همه پرسی در سوییس در مورد دارایی های شمش طالی بانک مرکزی این 

کشور محتاط به نظر می رسیدند. سوئیس در تاریخ سی ام نوامبر در مورد افزایش سهم طال 

در دارایی های بانک مرکزی این کش�ور از 8درصد فعل�ی به 20درصد تصمیم خواهد گرفت. 

نتایج این نظرسنجی هفته آینده منتشر خواهد شد.
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
دومین برآورد از تولید ناخالص داخلی امریکا طی فصل گذشته، درصد

ضریب اطمینان مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا
تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا طی هفته گذشته، هزار نفر

میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا، درصد
شاخص مدیران خرید شیکاگو طی ماه گذشته در امریکا

تعداد خانه های جدید فروخته شده طی یک ماه گذشته در امریکا، هزار
تغییر در تعداد خانه های پیش فروش شده طی ماه گذشته در امریکا به استثنای ساخت و سازهای جدید، درصد

برآورد اولیه از شاخص قیمت مصرف کننده در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا، درصد
نرخ بیکاری طی ماه گذشته در اتحادیه یورو، درصد

زمان
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه

جمعه
جمعه

واقعی
3/9

88/7
313
0/4

60/8
458
-1/1
0/3
11/5

پیش بینی
3/3
95/9
287
-0/4
63/1
471
0/9
0/3
11/5

قبلی
3/5
94/1
292
-1/1
66/2
455
0/6
0/4
11/5

تقویم اقتصادی )2 تا 8 آذر 1393- 23 تا 29 نوامبر 2014(

قیم�ت ط�ال که در روز جمعه هفته گذش�ته به علت کاهش نرخ بهره چین پس از دو س�ال 
و تقویت تقاضا با افزایش مواجه ش�ده بود، در روز دوش�نبه به دنبال اظهارات رییس بانک 
مرک�زی آلمان اندکی کاهش یافت. جینس ویدمن اعالم کرد؛ سیاس�ت های پولی به تنهایی 
نمی توانند باعث افزایش نرخ رش�د ش�وند و باید این سیاس�ت ها بر مبنای افزایش تولید و 

اصالحات سیاسی باشند.

Mondayدوشنبه

قیمت طال پس از یک استراحت در روز گذشته با 5/30دالر افزایش، به محدوده 1201/90دالر 
در هر اونس رسید. هیچ روند خاصی در بازار مشاهده نشد. پس از سه هفته افزایش قیمت 
طال در بازارهای جهانی به علت پایان یافتن بس�ته سیاس�ت های پولی در جهان، قیمت بار 

دیگر کاهش یافت. 

Tuesdayسه شنبه

در آس�تانه تعطیالت پایان هفت�ه ایاالت متحده امریکا، قیمت طال ب�ار دیگر کاهش یافت. 

معامله گ�ران در انتظار انتش�ار اخبار اقتصادی ایاالت متحده امری�کا و تأثیر آن ها بر دالر و 

برگزاری همه پرسی در سوئیس بودند. قیمت طال در این روز نیز روند پرقدرتی نداشت و در 

محدوده رو به جلویی حرکت کرد.

Wednesdayچهارشنبه

در پ�ی تعطیل�ی بازارهای امریکا به علت برگزاری جش�ن ش�کرگزاری، قیمت کاهش یافت. 
خروج طال از صندوق های س�رمایه گذاری جهان، محافظه کاری سرمایه گذاران در مورد اثرات 
نتایج برگزاری همه پرسی در سوئیس و  تقویت دالر به دنبال انتشار داده های مثبت اقتصادی 

امریکا باعث تشدید کاهش قیمت شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

79/49

77/54

72/83

69/99

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

78/16

انتظار معامله گران در مورد 
ع�دم  اوپ�ک،  تصمیم�ات 
وجود اتفاق نظر میان اهالی 
ب�ازار، اظه�ارات وزیر نفت 
عربس�تان مبنی ب�ر تثبیت 
خودکار ب�ازار نفت، افزایش 
میزان موجودی نفت امریکا 
طی هفته گذش�ته به میزان 

1/9 میلیون بشکه

پنج  نتیجه جلسه  اعالم 
س�اعته اوپ�ک مبنی بر 
عدم کاهش میزان تولید 

نفت این سازمان

کاهش میزان موجودی 
نفت خ�ام امری�کا به 
می�زان ده درص�د که 
یک  کاهش  بیشترین 
بی�ش  ط�ی  در  روزه 
از پن�ج س�ال اخی�ر 
ب�وده اس�ت، توجی�ه 
نداش�تن خری�د نفت 
در قیم�ت جاری برای 

سرمایه گذاران

مورد  در  گمانه زنی ه�ا  افزای�ش 
نتایج نشست اوپک و برنامه های 
جه�ان،  در  اقتص�ادی  مح�رک 
ش�کل گیری تئوری ه�ای متعدد 
توطئه ناشی از بی میلی عربستان 
ب�ه ع�دم کاه�ش تولی�د نف�ت

افزای�ش بی س�ابقه ش�اخص دالر امریکا هم�راه با 
25درصد افت قیمت جهانی نفت برنت و نفت وست 
تگ�زاس امری�کا، کاه�ش پیش بینی رش�د اقتصاد 
کش�ورهای پی�ش رو در جهان برای س�ال 2015 به 
علت تضعیف تقاضای جهانی توس�ط اداره اطالعات 
ان�رژی امریکا، ناامی�دی س�رمایه گذاران از کاهش 

میزان تولید نفت اوپک


