
در هفته میالدی گذش��ته انتش��ار آمارهای اقتصادی مهمی از آس��یا، اروپا و امریکا به همراه سخنرانی رؤسای 
بانک ه��ای مرکزی امریکا و اتحادیه اروپا از عوامل اصلی نوس��انات در بازاره��ای مالی جهان بودند. همچنین 
کاهش قیمت نفت، افزایش ارزش دالر و نتایج رفراندوم در مورد افزایش ذخایر طالی سوییس بر بازارها اثر 
گذاش��تند. در هفته پیش رو داده های اقتصادی چین از جمله تراز تجاری، تورم و ش��اخص تولیدات صنعتی به 

همراه آمارهای مربوط به اتحادیه اروپا و امریکا بر بازارها مؤثر خواهند بود.

جهان در هفته ای که گذشت...
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  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%4/2-%3/9-%1,9951/4آلومینیوم

%3/0-%1/2-%6,5361/6مس

%1/7%1/0-%2,0350/6سرب

%10/5%4/6%17,0553/2نیکل

%2/1%0/6%0/3-20,398قلع

%0/3%1/0-%2,2311/0روی

%6/5%0/0%4900/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

110,275-5,550-4,326,8502,975آلومینیوم

1,4502,0753,625-164,025مس

229,075011,1756,575سرب

6545,14220,874-406,992نیکل

2651,225-55-11,495قلع

24,300-674,8502,3005,775روی

58500585شمش فوالد

فلزات گرانبها

%5/7%1/3%0/2-1,207/13طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%5/7~%0/1-1,207/50نیویورک 

%7/2%1/7%16/520/6نقره

%3/6%1/7%1,237/851/0پالتینیوم

%6/3%0/9-%798/400/2پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR71/252/9%1/8%-5/5% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%5/1-%1/4-%0/3-474/58چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%14/3-%9/4-%1/0-66/73)نایمکس(

%16/0-%3/8-%1/0-69/03برنت

%14/8-%6/6-%1/2-73/02تاپیس سنگاپور

%15/7-%6/2-%0/5-67/65دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
3/649-4/1%~-17/1%

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

بی.تی.یو(
56/03-0/4%-4/4%3/6%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%12/6-%8/6-%840/0گازوئیل 

%12/2-%7/7-%860/0سوخت جت

%14/6-%9/5-%3940/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

~~~354امریکاي شمالي

~~~475اروپا

~~~415 آسیا

~%0/34~317/71اوره - جهانی

بورس های امریکا جهش چشمگیری داشتند. از عمده ترین دالیل رشد 
0/6درصدی کم س�ابقه در ماه  اخیر بورس ه�ای داوجونز و اس.اند.پی
500 می توان به جهش فراتر از انتظار مصارف ساخت وس�از ماه اکتبر، 
آمار فروش کم س�ابقه خودرو و کامیون های سبک و رشد قیمت نفت 
اش�اره ک�رد. بازارهای اروپا نی�ز تحت تأثیر افزای�ش قیمت نفت و به 
تبع آن رش�د س�هام ش�رکت های نفتی پس از هفته ها زیان، افزایش 
اندک�ی را تجربه کردند. به نحوی که حتی در آلمان نیز با وجود کاهش 
محس�وس فروش کمپانی های مش�هور خودروس�ازی، شاخص داکس 

0/2درص�د افزایش یافت. در بازارهای قاره کهن نیز عمده ش�اخص ها 
رش�د قابل توجهی را به ثبت رساندند. از عوامل اصلی رونق بازارهای 
سهام شرق آسیا می توان به انتظار برای رشد بخش های مالی و بانکی 
به علت س�رمایه گذاری های کالن س�رمایه گذاران نهادی و به کاهش 
ارزش ین در برابر دالر امریکا اشاره کرد. همچنین بازار سهام استرالیا 
در پ�ی افزایش چند دالری قیمت نف�ت و بهبود وضعیت بخش معدن 
با رش�د 1/4درص�دی خود مقدار زیادی از اف�ت روزهای اخیر خود را 

جبران کرد.

به
شن

سه 

بازاره�ای امریکا تحت تأثیر گزارش غافلگیرکننده آمار مش�اغل ایجاد 
ش�ده در ماه اکتبر، عملکرد رو به رش�دی داش�تند. در رش�د ش�اخص 
اس.اند.پ�ی500 به می�زان 0/2درصد گروه های مالی و بخش س�المت و 
در جریان بهبود ش�اخص س�هام داوجونز به میزان 0/3درصد نیز بخش 
مالی و به طور خاص مؤسس�ات جی. پی. مورگان و گلدمن س�اکس نقش 
اصلی را به عهده داش�تند. عالوه بر آمار مثبت در بخش مش�اغل، آمار 
میانگین حقوق ساعتی دریافتی کارگران نیز به میزان 0/4درصد رشد را 
در ماه اکتبر نشان داد. همچنین به دنبال این گزارش ها و نشانه های روند 

مستمر بهبود اقتصاد امریکا، روند تقویت دالر در برابر سایر ارزهای معتبر 
همچنان ادامه داشت. سرمایه گذاران امیدوارند با وجود عملکرد ضعیف 
اقتصاد حوزه یورو، رکود نس�بی طوالنی مدت حاکم بر ژاپن و همین طور 
کاهش نرخ رش�د اقتصادی چین، ایاالت متحده به عنوان موتور محرک 
رش�د اقتصاد جهانی همچنان عملکرد مناسبی داشته باشد. در بیشتر 
بورس های اروپایی تنها س�هام بخش ان�رژی و مواد معدنی به دلیل افت 
قیمت مجدد نفت و طال کاهش یافتند. در بازارهای قاره کهن نیز همانند 

سایر نقاط جهان روند مثبتی بر بازارها و معامالت حاکم بود.

عه
جم

ش�اخص های مالی در بازارهای س�هام امریکا از جمل�ه اس.اند.پی500 
و نزدک کاهش ش�دیدی داش�تند. عمده ترین دالیل س�قوط بازارهای 
وال اس�تریت، انتش�ار آمارهای ناامیدکننده از اقتصاد چی�ن و اروپا و 
البته سقوط گسترده سهام شرکت های مربوط به حوزه فناوری از جمله 
اپل، گوگل و علی بابا بود. در این میان تثبیت نسبی بهای نفت امریکا، 
سبب شد بخش انرژی اوضاع بهتری داشته باشد. اما در بازارهای اروپا 
شاخص ها عمدتاً کاهش یافتند. شاخص های داکس و کاک و برخی دیگر 

از ش�اخص های مطرح به علت آمار ضعیف و نه چن�دان امیدوارکننده 
مرب�وط به آمار اقتصادی چین، کاهش ش�اخص مدیران خرید در حوزه 
یورو و وضعیت نامشخص نفت، افت چند دهم درصدی را تجربه کردند. 
بازارهای آس�یا نیز در این روز کاهش داش�تند که در این میان بورس 
استرالیا افتی بیش از دو درصد را تجربه کرد. البته تنها استثنا در این 
میان اقتصاد ژاپن بود که به دلیل روند صعودی پایدار نرخ دالر در برابر 

ین، شاخص نیکی اندکی افزایش یافت.

به
شن

دو

بازارهای بورس امریکا روز کاری درخشانی را سپری کردند. به طوری که هر 
سه شاخص اس.اند.پی500، داوجونز و نزدک افزایش چند دهم درصدی را 
ش�اهد بودند. رشد سهام بخش های انرژی، صنعتی و مواد معدنی به علت 
افزایش قیمت های نفت و طال، از اصلی ترین دالیل افزایش شاخص ها بود. 
در عین حال کارشناسان بخش انرژی هشدار دادند که دوره کاهش قیمت ها 
در بخش انرژی هنوز به پایان نرسیده است. در بازارهای اروپا به جز لندن، 
سایر شاخص ها تحت تأثیر جو ایجاد شده در مورد احتمال کاهش قوانین 
مربوط به بخش مالی و برنامه های محرک اقتصادی توسط بانک مرکزی اروپا 

و کاهش نرخ برابری یورو در برابر دالر و مزیت صادراتی حاصل از آن، بهبود 
اندکی را تجربه کردند. اما بورس لندن به علت تغییر احتمالی در نرخ مالیات 
بانک های انگلستان و در پی آن سقوط قیمتی بانک ها، کاهش 0/4درصدی 
را شاهد بود. همچنین بازارهای آسیا، روز مثبتی را پشت سر گذاشتند. در 
چین ش�اخص شانگهای تحت تأثیر بهبود آمار مربوط به شاخص مدیران 
خرید و شاخص نیکی ژاپن، رشد یافتند. همچنین بورس استرالیا به علت 
افزایش قیمت نفت و طال و به دنبال آن افزایش قیمت اجناس و بخش های 

خرده فروشی، 0/8درصد رشد کرد.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/8~%0/2-17,872امریکا )داوجونز(

%0/61-%0/61-%4311/190/00امریکا )نزدک(

%2/0%0/7-%0/6-6,679لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%2/9%1/7-%1/7-3,191اروپا  )یورواستاک 50(

%3/26%3/26%18,0501/09آسیا )نیکی 225(

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

به
شن

ج 
پن

بازارهای س�هام در ایاالت متحده افت اندک�ی را به علت بهبود آمار 
مربوط به بیکاری تجربه کردند. کارشناسان این افت را واکنشی عادی 
در برابر این آمار عنوان کردند. بازارهای اروپا به دلیل نامشخص بودن 
چش�م انداز تصمی�م بانک مرک�زی اروپا جهت اجرای سیاس�ت های 
محرک اقتص�ادی، افت قیمت نفت و به دنبال آن افت قیمت س�هام 
شرکت های نفتی بزرگ و نیز ادامه فضای نامساعد اقتصادی و کاهش 
ن�رخ تورم این منطقه، افت قابل توجهی را ش�اهد بودند. اما در بازار 

آسیا اغلب کشورها روز کاری خوبی را سپری کردند. بورس شانگهای 
چین، بیش از 4/3درصد رش�د کرد. فضای مثبت پایدار اقتصاد چین 
تحت تأثیر تصمیم اتخاذ ش�ده هفته قبل مقامات این کشور مبنی بر 
کاهش نرخ های بهره و البته بهبود ش�اخص خرده فروش�ی از دالیل 
اصلی این افزایش فوق العاده بودن�د. بورس ژاپن نیز به علت واکنش 
مثبت بازار ب�ه احتمال پیروزی حزب لیبرال دمکراتیک در انتخابات 

14دسامبر، یک درصد افزایش یافت.

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/34-%1/34-%0/77-1/2283یورو به دالر

%0/40-%0/40-%0/60-1/5577پوند به دالر

%2/42%2/42%121/461/42دالر به ین

%1/41%1/41%0/98780/77دالر به فرانک سوئیس

%2/19-%2/19-%0/79-0/8313دالر استرالیا به دالر امریکا



در آس�تانه اعالم گزارش مش�اغل ایجاد ش�ده طی ماه گذش�ته در امریکا، قیمت طال روند 
خنثی داش�ت. پس از انتشار این گزارش قیمت، با کاهش یک درصدی روبرو شد ولی باالتر 
از 1190 دالر در هر اونس باقی ماند. انتش�ار این گزارش احتمال افزایش نرخ بهره از س�وی 

فدرال رزرو امریکا را بیشتر کرده و این مسأله فشار زیادی را بر قیمت طال وارد می کند.
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
برآورد نهایی از شاخص خرید مدیران کارخانه ها در چین بررسی شده توسط بانک اچ اس بی سی

شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته در امریکا، به استثنای صنعت کشاورزی و دولت، هزار نفر

شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در اتحادیه یورو، درصد
شاخص مدیران خرید در امریکا طی ماه گذشته به جز بخش تولید بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر
تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته در امریکا، به استثنای صنعت کشاورزی، هزار نفر

تراز تجاری طی ماه گذشته در امریکا، میلیارد دالر
نرخ بیکاری طی ماه گذشته در امریکا، درصد

زمان
یکشنبه
دو شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
50/0
58/7
208
0/4

59/3
297
321

-43/4
5/8

پیش بینی
50/0
57/9
223
0/6

57/5
296
231

-41/3
5/8

قبلی
50/0
59/0
233
-1/2
57/1
314
243

-43/6
5/8

تقویم اقتصادی )9 تا 15 آذر 1393- 30 نوامبر تا 6 دسامبر 2014(

رأی نیاوردن طرح افزایش ذخایر طالی بانک مرکزی س�وییس باعث ش�د قیمت هر اونس 
ط�ال ت�ا میزان 1142دالر کاه�ش یابد. این خبر موج�ب کاهش تقاضا برای طال ش�د. اما در 
ادامه س�اعت های معامالتی، خبر کاهش رتبه اعتباری ژاپن توس�ط مؤسس�ه مودیز موجب 
ریس�ک گریزی س�رمایه گذاران شد و باعث شد قیمت طال بیش�ترین افزایش را در معامالت 

شبانه تجربه کند.

Mondayدوشنبه

به دنبال بهبود داده های اقتصادی در ایاالت متحده، تقویت دالر و تصمیم فدرال رزرو مبنی 
بر افزایش نرخ بهره در اوایل سال 2015، قیمت هر اونس طال کاهش یافت.

Tuesdayسه شنبه

قیمت هر اونس طال با چهار دالر افزایش به 1,204 رسید اما تحلیلگران انتظار کاهش قیمت 
را برای هفته های آتی داش�تند. افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت دالر و رس�یدن آن 
به س�طح 1,200دالر شد ولی افزایش ارزش دالر و خوش بینی نسبت به اقتصاد امریکا موانع 
اصلی ادامه این روند هس�تند. خرید 2/4تن شمش طال توسط صندوق SPDR نیز از قیمت 

طال حمایت کرد.

Wednesdayچهارشنبه

پ�س از آن که بانک مرکزی اتحادیه ی�ورو اعالم کرد در حال حاض�ر محرک های اقتصادی 
بیش�تری را اعمال نخواهد کرد، طال نزولی ش�د، اما توانست س�طح 1,200دالر را حفظ کند. 
بانک مرکزی اتحادیه اروپا نرخ بهره را در سطح 0/05درصد فعلی تثبیت کرد. پس از سخنان 
ماریو دراگی، دالر و طال کاهش یافتند. البته ماریو دراگی در سخنان خود به خرید طال توسط 

این بانک اشاره ای نکرد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

72/8

69/84

69/46
68/76

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

70/95

انتشار گزارش اداره اطالعات 
ب�ر  مبن�ی  امری�کا  ان�رژی 
افزایش تولید پاالیشگاه های 
امریکای�ی در ادامه س�قوط 
قیم�ت  انتظ�ار  از  بی�ش 
س�هام ش�رکت های نفتی و 
گزارش ه�ای افزای�ش تولید 
و توزیع نفت عراق از مس�یر 
ترکی�ه پس از تواف�ق اقلیم 
کردس�تان و دول�ت عراق و 
متعاقب�اً افزایش عرضه نفت 
جهان در شرایط اشباع تقاضا

تعویق برنامه های محرک 
بانک  توس�ط  اقتص�ادی 
مرک�زی اتحادی�ه اروپا و 
ثاب�ت نگ�ه داش�تن نرخ 
به�ره ای�ن اتحادی�ه در 
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کاه�ش قیم�ت فروش 
مش�تریان  ب�ه  نف�ت 
امریکای�ی و آس�یایی 
توسط عربس�تان که از 
س�ال 2002 به این س�و 
بی س�ابقه بوده است، با 
هدف افزایش سهم بازار

کاهش  ادام�ه  انتظ�ار 
قیمت نف�ت در آینده 
بازار و  توس�ط فعاالن 
دالر ارزش  افزای�ش 

داده های اقتصادی نامساعد 
از تولی�د چی�ن و اتحادیه 
اروپا و تأثیرات منفی آن ها 
ب�ر تقاضای نف�ت، افزایش 
نگرانی ه�ا در م�ورد وقوع 
ت�ورم منف�ی در اتحادی�ه 
اروپا و ژاپن به دلیل کاهش 
قیم�ت نفت، کاه�ش رتبه 
اعتباری ژاپن و به دنبال آن 
کاه�ش ارزش ین در مقابل 

ارزهای معتبر


