
در هفته میالدی گذش��ته انتش��ار داده های اقتصادی از چین، امریکا و اروپا به همراه اعالم برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری یونان و تغییرات در پیش بینی قیمت نفت از عوامل اصلی نوسانات در بازارهای مالی بود. در 

هفته پیش رو نیز نشست کمیته بازار آزاد  فدرال رزرو امریکا به شدت مورد توجه سرمایه گذاران است.

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

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%5/8-%3/3-%0/5-1,928آلومینیوم

%3/1-%0/3-%6,5180/6مس

%2/4-%3/2-%1/7-1,970سرب

%5/7%5/0-%0/3-16,210نیکل

%2/6%0/0%20,3890/8قلع

%2/8-%2/3-%2,1810/7روی

%6/5%0/0%4900/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

101,075-25,150-825-4,301,700آلومینیوم

166,4503752,4256,500مس

8,8753,850-150-220,200سرب

46817,388-1,044-406,524نیکل

2501,130-11,245100قلع

1,950-687,5505,70012,700روی

58500585شمش فوالد

فلزات گرانبها

%5/4%1/6%0/2-1,224/75طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%5/5%1/5%0/3-1,225/10نیویورک 

%8/9%3/5%0/1-17/05نقره

%3/6%0/2%0/1-1,239/40پالتینیوم

%6/6%2/7%819/500/6پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR69/370/3%-2/6%-8/7% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%6/6-%1/8-%0/6-466/16چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%19/5-%10/6-%2/0-59/71)نایمکس(

%17/1-%8/4-%0/8-63/22برنت

%17/9-%7/6-%1/9-67/47تاپیس سنگاپور

%18/4-%8/6-%2/3-61/81دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
3/645-1/6%-0/1%-8/3%

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

بی.تی.یو(
54/24-1/5%-3/2%0/5%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%14/9-%4/2-%790/0گازوئیل 

%15/3-%4/7-%810/0سوخت جت

%15/5-%6/3-%3670/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

~~~354امریکاي شمالي

~~~475اروپا

~~~415 آسیا

~%5/65~323/36اوره - جهانی

بازارهای امریکا پس از افت نس�بتًا ش�دیدی ک�ه در پی وضع قوانین 
س�خت گیرانه جدید در مورد نحوه وام  دهی توسط بانک مرکزی چین 
و اعالم انتخابات زودتر از موعد یونان ایجاد شده بود، اندکی افزایش 
یافتند. تحلیلگران اظهار داشتند؛ در پی کاهش های اخیر، بسیاری از 
س�فته بازان موقعیت قیمتی فعلی را برای ورود به بازار و کس�ب سود 
مناسب یافته اند. در بازارهای اروپا به دنبال اعالمیه غیرمنتظره دولت 
یونان مبنی بر برگزاری انتخابات زودتر از موعد ریاست جمهوری و در 
پی آن نگرانی از پایان دادن به برنامه های ریاضتی دولت، شاخص های 
س�هام کاهش یافتند. با وضعیت به وجود آمده برای یونان، به احتمال 
زیاد بانک مرکزی اروپا برنامه محرک مالی خود را تعلیق خواهد کرد. 

بازار ش�رق آسیا شاهد سقوط کم س�ابقه 5/4درصدی شاخص بورس 
شانگ های چین بود. برآورد می گردد در پی اعالم ممنوعیت استفاده 
از اوراق بدهی ش�رکت های کم اعتبار به عنوان وثیقه در قراردادهای 
تواف�ق بازخری�د و در نتیجه آن کاهش دسترس�ی به اه�رم باال برای 
معامالت، حدود 60درصد اوراق قرضه ش�رکتی لیست شده در بورس 
چین، از دور خارج شوند. شاخص بورس استرالیا نیز علی رغم افزایش 
قیمت ه�ای 1درصدی نف�ت و 3درصدی طالی آتی، ب�ه دلیل کاهش 
ش�اخص های مصرف در م�اه نوامبر، بیش از 1/5درص�د کاهش یافت. 
ب�ورس ژاپن نیز در پ�ی هش�دارهایی مبنی بر احتم�ال کاهش رتبه 

اعتباری ژاپن و فضای رکود مستمر اقتصادی 0/7درصد افت کرد.

به
شن

سه 

بازار س�هام وال اس�تریت ش�اهد بی س�ابقه ترین افت طی سال های 
اخی�ر بود ک�ه از مهم ترین دالی�ل آن می توان به افزای�ش نگرانی ها 
مربوط به آینده رش�د اقتصاد جهان در پی کاهش مس�تمر قیمت ها، 
پیش بینی آژانس بین المللی انرژی مبنی بر کاهش بیش�تر تقاضا طی 
س�ال آینده و البته سقوط شدید قیمت برخی سهم های ارزنده اشاره 
کرد. ش�اخص س�هام اس.اند.پی500 به علت افت شدید قیمت سهام 
بخش ه�ای معدنی، انرژی و تلکام، 1/6درص�د کاهش یافت. بازارهای 

اروپ�ا نیز به دلیل افت مداوم قیمت نف�ت و افزایش تردیدها در مورد 
بهب�ود وضعیت اقتص�ادی جهان ش�اهد افتی به مراتب ش�دیدتر از 
امریکا بودند. در عین حال ش�اخص نیکی ژاپن به دلیل کاهش دوباره 
ارزش ی�ن ژاپن در برابر دالر امری�کا و پیروزی احتمالی حزب لیبرال 
در روز یکش�نبه افزایش یافت. شاخص شانگ های چین نیز علی رغم 
افزایش کمتر از انتظار میزان تولیدات صنعتی در کنار رشد نرخ خرده 

فروشی، 0/4درصد بهبود یافت.

عه
جم

بازارهای س�هام امری�کا تحت تأثی�ر گزارش�ات ناامیدکننده وضعیت 
اقتصادی چین، ژاپن و اروپا، روزی منفی را پشت سر گذاشتند. شاخص 
اس.اند.پ�ی500، 0/75درص�د کاهش یاف�ت، که تغیی�ر صورت گرفته 
برآین�دی از مجموع زیان های مربوط به بخش ه�ای انرژی، تکنولوژی، 
مواد اولیه و صنایع در برابر سوددهی بخش های مراقبت های پزشکی و 
آب و برق بود. همچنین به علت افت قابل توجه س�هام غول های نفتی 
از جمله شورون و اکسون موبیل، شاخص بازار داوجونز 0/6درصد نزول 
ک�رد. بازارهای س�هام اروپا نیز به دلیل انتش�ار گزارش کاهش رش�د 
اقتصادی چین و ژاپن و رش�د کمتر از ح�د انتظار تولیدات صنعتی در 

آلم�ان، روز بدی را س�پری کردن�د. بورس های آس�یایی روز مثبتی را 
پیش رو داش�تند؛ بورس ش�انگ های چین به دلیل انتشار آمار کاهش 
واردات چین در برابر رشد صادرات و البته وضع قوانین پیش نویس برای 
اوراق اختیار شاخص سهام رشد 2/8درصدی داشت. شاخص نیکی نیز 
علی رغم انتشار گزارش وزارت مالیه ژاپن مبنی بر کوچک شدن اقتصاد 
این کش�ور طی ماه های اخیر، به دلیل رونق بازار های امریکا در آخرین 
روز کاری هفته قبل و آمار مازاد تراز پرداخت ها در ماه اکتبر، 0/1درصد 
افزایش یافت. دیگر بازارهای تأثیرگذار آسیا نظیر هنک کنگ و استرالیا 

نیز عملکرد مثبتی داشتند.

به
شن

دو

بازاره�ای امریکا در ادامه روند س�قوط قیمت نف�ت، افزایش نگرانی ها از 
احتمال کاهش رش�د اقتصادی دنیا به دلیل وضعیت تقاضا و قیمت انرژی 
دچار افت شدید شدند. همچنین بازدهی انواع اوراق خزانه ایاالت متحده 
امریکا به دلیل افزایش نرخ بازده اوراق قرضه خارجی یونان، کاهش ارزش 
دالر در برابر ین ژاپن و کاهش ش�اخص بورس های امریکا با کاهش نسبتًا 
قاب�ل مالحظه ای همراه بود. در بازارهای اروپا نیز اکثر ش�اخص ها به علت 
سقوط گسترده قیمت سهام شرکت های بزرگ نفتی در پی کاهش قیمت 

نفت برنت به زیر 65دالر در هر بش�که، گ�زارش آژانس بین المللی انرژی 
در م�ورد اضافه عرضه نف�ت و افزایش نرخ بازده�ی اوراق بدهی یونان با 
افت مواجه ش�دند. در آسیا شاخص نیکی ژاپن، در پی کاهش ارزش دالر 
امریکا در برابر ین و کاهش احتمالی درآمد کمپانی های بزرگ صادرکننده 
نظیر تویوتا و س�وزوکی ش�اهد س�قوط آزاد 2/3درصدی بود. همچنین 
ش�اخص بورس استرالیا نیز پس از ارائه داده های مربوط به کاهش اعتماد 

مصرف کننده، کاهش یافت.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/1-%1/5-%17,6370/6امریکا )داوجونز(

%3/15-%2/55-%1/07-4،201/08امریکا )نزدک(

%2/6-%3/3-%0/6-6,462لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%3/3%1/0-%3,1590/3اروپا  )یورواستاک 50(

%1/37-%4/49-%17,2400/17آسیا )نیکی 225(

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

در حالی که سهامداران همچنان در بین منافع حاصل از کاهش قیمت 
ان�رژی و بنزین و همزمان زنگ خطر رکود اقتصادی دنیا و نامش�خص 
ب�ودن آین�ده آن به دنبال س�یگنال کاهش مس�تمر تقاض�ای نفت، 
س�ردرگم و نگران بودند، بازارهای سهام امریکا رشد اندکی را تجربه 
کردند. در عین حال اکثر ش�اخص ها در اروپا کاهش یافتند. بانک های 
اروپای�ی تقاضای قابل توجهی در مقاب�ل وام 161میلیارد دالری بانک 

مرکزی اروپا نداش�تند و در مجموع س�رمایه گذاران اروپایی در سایه 
رک�ود اقتصاد، واکن�ش چندان مثبتی ب�ه برنامه مح�رک مالی بانک 
مرکزی اروپا نشان ندادند. فشار شدید بر شرکت های نفتی آسیایی و 
چشم انداز ناامیدکننده رش�د اقتصادی کشور چین باعث افت شدید 
تمامی بازارهای مهم آس�یایی شد. البته در ژاپن افزایش ارزش ین در 

برابر دالر امریکا دلیل اصلی افت شاخص سهام بود.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/07%1/43%1/24590/39یورو به دالر

%0/49%0/89%0/09-1/5716پوند به دالر

%0/13%2/24-%118/740/08دالر به ین

%0/18-%1/56-%0/43-0/9634دالر به فرانک سوئیس

%3/02-%0/85-%0/28-0/8242دالر استرالیا به دالر امریکا
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
شاخص مدیران خرید کاخانه ها طی ماه گذشته در انگلیس، درصد

خالصه گردش کار و فرصت های شغلی طی ماه گذشته در امریکا، میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده چین  در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته، درصد

شاخص قیمت تولیدکننده چین  در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته، درصد
شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در امریکا، درصد

تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا طی هفته گذشته، هزار نفر
شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در اتحادیه یورو، درصد

شاخص قیمت تولیدکننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد
شاخص مقدماتی میزان تمایالت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا، بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان(

زمان
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
-0/7
4/83
1/4

-2/7
0/7
294
0/1

-0/2
93/8

پیش بینی
0/2

4/81
1/6

-2/3
0/4
299
0/2
-0/1
89/6

قبلی
0/6

4/69
1/6

-2/2
0/5
297
0/5
0/2

88/8

تقویم اقتصادی )16 تا 22 آذر 1393- 7 تا 13 دسامبر 2014(

روند قیمت طال در هفته گذشته 

66/08

64/4

63/24

61/66

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

66/4

پیش بینی اوپ�ک از افزایش 
و  جهان�ی  عرض�ه  م�ازاد 
کاهش تقاضا در س�ال 2015 
ب�ه کمترین می�زان در بیش 
از ی�ک دهه، اع�الم افزایش 
نفت  موج�ودی  غیرمنتظره 
امری�کا و اظهارات وزیر نفت 
عربستان مبنی بر بعید بودن 

کاهش تولید توسط اوپک

کاهش انتظار رش�د برای 
منطقه  اقتصاد  بزرگترین 
توسط مؤسسه تحقیقات 
اقتص�ادی ایف�و آلمان با 
توجه ب�ه س�قوط ارزش 
یورو و کاهش قیمت نفت

کاهش 230,000هزار بشکه ای رشد تقاضای 
جهان�ی در س�ال 2015 از س�وی آژان�س 
بین الملل�ی انرژی به علت مص�رف پایین 
کش�ورهای اتحادی�ه جماهیر ش�وروی و 
س�ایر صادرکنندگان نفت، کاهش شاخص 
تولیدات صنعتی در چی�ن و اروپا و کاهش 

شاخص قیمت تولیدکننده در امریکا

کاه�ش ارزش دالر و 
سرمایه گذاران  خرید 
به دلیل ارزان ش�دن 

قیمت کاالها

کاه�ش پیش بین�ی قیمت 
ب�رای س�ال  برن�ت  نف�ت 
و  70دالر  ب�ه   98 از   2015
 102 از   2016 س�ال  ب�رای 
ب�ه 88دالر توس�ط بان�ک 
امریکایی مورگان اس�تنلی 
به عل�ت اوج گرفتن مازاد 
عرضه به ویژه در فصل دوم 
س�ال 2015 ب�ه دنبال عدم 

کاهش میزان تولید اوپک

قیم�ت ط�ال هرچند که در ادامه روند افزایش�ی خود ب�ه مرز 1,230 دالر رس�ید، در ادامه 
معام�الت با توجه ب�ه روند افزایش مجدد قیمت دالر امریکا و خوش بینی نس�بت به رش�د 
اقتص�ادی ای�االت متحده کاهش یاف�ت و نهایتًا با نرخ 1,222/38 دالر ب�ه ازای هر اونس به 

کار خود پایان داد.

قیم�ت هر اونس طال در کنار رش�د ارزش دالر امریکا افزای�ش یافت. آمار ضعیف مربوط به 
عملکرد اقتصادی دنیا و همچنین کاهش ش�دید شاخص های سهام از مهم ترین دالیل رشد 

دوباره قیمت این فلز زرد به عنوان پناهگاه مطمئن سرمایه گذاران بود.

Mondayدوشنبه

علی رغم وج�ود نگرانی ها در رابطه با وضعیت اقتصادی جه�ان، دالر ایاالت متحده امریکا 
در برابر س�ایر ارزها اندکی کاهش یافت و در پی آن، طال با افزایش 10دالری، 1,205دالر در 
هر اونس معامله شد. با وجود این همچنان روند کلی حاکم بر قیمت طال با وجود روند فعلی 

کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش تورم، چندان مثبت ارزیابی نشده است.

Tuesdayسه شنبه

انتظ�ارات مبنی بر احتم�ال افزایش نرخ به�ره امریکا باعث بدبینی در م�ورد آینده طال و 
کاهش قیمت آن ش�د. همچنین صندوق مش�ترک س�رمایه گذاری مبتنی بر طالی اس.پی.

دی.آر، میزان ذخایر طالی خود را به کمترین مقدار طی شش سال اخیر کاهش داد.

Wednesdayچهارشنبه

در پی انتظار برای نتایج نشست هفته آتی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو امریکا، فضای نسبتًا 
بدبینان�ه ای در مورد آینده طال ش�کل گرفت، به طوری که بهای ای�ن فلز گزان بها 8/3 دالر 

کاهش یافت و روند افزایش قیمت طال طی روزهای اخیر روند کندتری به خود گرفت.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه


