
در هفت��ه گذش��ته میالدی عواملی همچون انتش��ار داده های اقتص��ادی از ایاالت متحده امری��کا، چین، ژاپن و 
اروپا موجب بروز نوس��اناتی در بازارهای س��هام، کاال و نرخ برابری ارزها شد. در هفته جاری نیز گزارش های 
اقتصادی مورد توجه تحلیلگران اس��ت. خاطر نشان می شود تعطیالت پایان هفته منجر به کاهش نوسانات در 

بازارها خواهد شد.

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

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%7/8-%2/3-%0/5-1,883آلومینیوم

%5/5-%2/4-%0/9-6,362مس

%8/9-%6/2-%1/1-1,849سرب

%4/5-%3/9-%15,5800/2نیکل

%6/1-%6/4-%1/8-19,082قلع

%5/8-%3/0-%0/5-2,115روی

%6/5%0/0%4900/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

105,950-30,075-4,271,6259,875آلومینیوم

1,3004,4509,400-170,900مس

220,8009756003,675سرب

13219813,398-406,722نیکل

12,1900945545قلع

5,8503,475-3,575-681,700روی

58500585شمش فوالد

فلزات گرانبها

%0/2%2/5-%1,196/320/6طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%0/3%2/5-%1,194/700/0نیویورک 

%2/3-%7/0-%15/900/9نقره

%1/2-%3/3-%1,199/250/6پالتینیوم

%2/9%3/1-%793/501/9پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR68/420/5%-1/4%-3/6% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%6/2-%2/1-%0/6-456/27چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%27/3-%8/3-%2/7-54/95)نایمکس(

%24/7-%5/8-%1/3-59/11برنت

%18/7-%3/6-%65/024/7تاپیس سنگاپور

%20/1-%4/9-%58/805/1دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
3/646-1/5%0/3%-18/8%

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

بی.تی.یو(
54/130/4%-0/2%-3/1%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%16/0-%2/6-%770/0گازوئیل 

%15/9-%2/4-%790/0سوخت جت

%20/6-%3/6-%3500/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

~~~354امریکاي شمالي

~~~475اروپا

~~~415 آسیا

~~~317/71اوره - جهانی

بازاره�ای امریکا در ادامه روند منفی خود، دچار افت بیش�تری ش�دند. 
بیشترین افت متعلق به شاخص س�هام نزدک بود که بیش از 1/2درصد 
از ارزش خود را از دس�ت داد. کارشناس�ان علل اصل�ی روند منفی و در 
عین حال سردرگمی روزهای اخیر بازار امریکا را نوسانات نسبتاً نامعین 
قیمت های نفت، ط�ال و ارزش دالر اعالم می کنند. اما بازارهای اروپا روز 
مثبتی را پشت سر گذاشتند. از علل اصلی عملکرد مثبت اکثر بازارهای 
قاره سبز می توان به افزایش شاخص خرید مدیران در ماه دسامبر نسبت 

به دو ماه گذشته در حوزه یورو، افزایش اندک ارزش روبل روسیه در برابر 
سایر ارزها به دنبال افزایش بی سابقه نرخ سود بانکی روسیه از 10/5 به 
17درصد و کاهش نوس�انات و عدم افت بیش�تر قیمت نفت در این روز 
اش�اره کرد. در بازارهای آسیا بیش�تر بازارهای بزرگ به جز بازار سهام 
چین شاهد ادامه روند منفی بودند. ادامه روند ارزش نرخ ین در برابر دالر 
و در پی آن کاهش قیمت س�هام بس�یاری از تولیدکنندگان ژاپنی نظیر 

غول های صنعت الکترونیک بیشترین تأثیر را بر روی این افت داشتند.

به
شن

سه 

شاخص های بورس های امریکا برای سومین روز پیاپی مثبت بودند و هفته 
معامالتی اخیر را به س�ودآورترین هفته از ماه اکتبر تا به این زمان تبدیل 
کردند. پس از تصمیم اخیر فدرال رزرو، سهام صنایع فعال در انرژی و مواد 
اولیه که زیان های سنگینی در ماه های اخیر به خود دیده اند، فرصتی برای 
رشد قیمت به دلیل پیش بینی افزایش تدریجی در قیمت نفت یافتند. اما 
در بازارهای سهام اروپا، بورس لندن با رشد 1/2درصدی آخرین روز کاری 
را مثبت را پایان رس�اند. از مهم ترین دالیل رونق روز جمعه بورس لندن، 

افزایش قیمت سهام شرکت های بخش معدن و انرژی بود. بازارهای سهام 
فرانسه و آلمان آخرین روز هفته را با افت به پایان رساندند که مهم ترین 
دالیل آن تعدیل منفی پیش بینی سود شرکت های شیمیائی و هواپیمائی 
دو کشور در پی اختالف با غول روسی گازپروم بود. بازار سهام اقتصادهای 
پیش�رو قاره آس�یا، موفق و درخش�ان بودند. فضای مثبت ایجاد شده از 
تصمیم اخیر فدرال رزرو و در پی آن خوش بینی و ماندگاری سرمایه گذاران 

آسیایی و به خصوص ژاپنی، سبب رونق معامالت بیشتر شرکت ها شد.

عه
جم

ب�ا کاهش مجدد قیمت ه�ای نفت، بازاره�ای مالی ای�االت متحده نیز 
اولی�ن روز هفت�ه را با افت آغ�از کردند. افت مج�دد قیمت ها، پس از 
رون�د بهب�ود اندکی که در حال ش�کل گیری بود، س�بب افزایش عدم 
اطمینان سرمایه گذاران شد. همچنین با نزدیک شدن به موعد انقضای 
بسیاری از معامالت آتی و اختیارات خرید، رفتار محتاطانه صندوق های 
س�رمایه گذاری نیز بر شدت جو نه چندان مثبت بازار افزود. بخش های 
مالی و انرژی بیش�ترین س�هم را در افت ش�اخص اس.اند.پی داشتند. 
اما بازارهای اروپا ش�اهد افت شدیدتر بودند. پس از افت دوباره قیمت 

نفت و کاهش نس�بتاً ش�دید ارزش روبل روس�یه در برابر سایر ارزها، 
بیش�تر بورس های مش�هور اروپا به ش�دت افت کردند. بازارهای آسیا 
نیز کمابیش به صورت مش�ابه روز منفی را پشت سر گذشتند. شاخص 
نیکی علی رغم پیروزی حزب نخست وزیر آبه در انتخابات پارلمان روز 
یکشنبه، با افتی معادل1/6درصد مواجه شد که دالیل عمده آن افزایش 
نرخ ی�ن در براب�ر دالر و همچنین نتایج هش�دار دهنده پرس�ش نامه 
توزیع ش�ده بانک مرکزی ژاپن در بین تولیدکنندگان در مورد وضعیت 

آینده اقتصاد ژاپن بود.

به
شن

دو

بازارهای س�هام در امریکا پس از انتش�ار بیانیه کمیته ب�ازار آزاد فدرال 
رزرو امریکا و س�خنان جانت یل�ن رئیس ف�درال رزرو مبنی بر وضعیت 
امیدوارکنن�ده اقتصاد و این که »احتمال کمی وج�ود دارد که فدرال رزرو 
نرخ های بهره را تا قبل از چند نشست دیگر کمیته افزایش دهد« روز بسیار 
درخشانی را سپری کردند. با گنجانده شدن عبارت »زمان قابل مالحظه« در 
بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در مورد زمان احتمالی تصمیم در مورد 
افزایش نرخ های بهره، بخش های پر اهمیت بازارهای سرمایه با بی اعتنایی 
ب�ه نگرانی ها در مورد ظهور مجدد رکود در س�طح جهان و همچنین افت 
قیمتی نفت، رشد قابل مالحظه ای داشتند. بخش های تکنولوژی و انرژی 

از صنایع پیش�تاز بودند. در اروپا نیز بورس های مشهور روز نسیتاً خوبی 
را پشت سر گذاشتند. شاخص های یورو ایندکس و کاک فرانسه به دنبال 
افزایش قیمت نفت و رونق سهام غول های نفتی اروپا و همین طور کاهش 
ارزش دالر در برابر روبل روسیه به ترتیب 0/1 و 0/5درصد رشد کردند. اما 
بازارهای قاره آس�یا پیش از آغاز به کار بازارهای سهام امریکا آغازکننده 
روند مثبت معامالت جهانی بودند. شاخص نیکی ژاپن با ادامه افزایش ارزش 
دالر در برابر ین ژاپن علی رغم این واقعیت که به زعم کارشناسان به نظر 
نمی رسد ین ضعیف برای وضع ضعیف و شکننده اقتصاد ژاپن مفید باشد، 

به علت رشد ارزش صادرات 0/4درصد رشد کرد.

به
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%0/3-%0/4%17,6721/8امریکا )داوجونز(

%1/29-%1/92%4281/630/38امریکا )نزدک(

%3/2-%0/1%6,4662/0لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%1/7%0/2-%3,1543/3اروپا  )یورواستاک 50(

%1/72%3/01%177800/79آسیا )نیکی 225(

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

بازارهای س�هام امری�کا در ادامه ذوق زدگی س�رمایه گذاران از بیانیه 
کمیته فدرال رزرو در م�ورد به تأخیر انداختن زمان افزایش نرخ های 
بهره، افزایش یافتند. شاخص داوجونز و شاخص اس.اند.پی500 هریک 
با رشد کم س�ابقه 2/4درصدی مواجه شدند. در حالی که هر ده بخش 
اصلی بازار این روز معامالتی را با افزایش قیمت چشمگیری پشت سر 
گذاشتند، اما این بخش  های تکنولوژیک و مراقبت های پزشکی بودند 
که بیش�ترین تأثیر را بر این صعود فوق العاده داش�تند. در قاره سبز 
نی�ز بازاره�ای س�هام روز معامالتی درخش�انی را تجرب�ه کردند. در 
انگلس�تان ش�اخص بورس لندن به دلیل انتشار گزارش های دولت در 

مورد افزایش قابل مالحظه آمار خرده فروش�ی و رش�د قیمت س�هام 
صنایع خرده فروش�ی و انرژی، جهش 2درصدی را ش�اهد بود. همین 
طور ش�اخص های کاک فرانس�ه و داکس آلم�ان در ادامه واکنش های 
مثبت به تصمیم فدرال رزرو امریکا در مورد عدم افزایش نرخ بهره و 
جو مثبت معامالت رشد قابل مالحظه ای داشتند. بازارهای سهام آسیا 
نیز عملکرد مثبتی داش�تند. در این بین اما ش�اخص شانگ های چین 
در واکن�ش به ادامه اف�ت قیمت ها در بخش مس�کن در ماه نوامبر به 
عنوان یکی از بخش های اصلی مولد رش�د اقتصادی کشور، 0/1درصد 

کاهش داشت.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/82-%0/50-1/2224یورو به دالر

%0/11-%0/59-%0/29-1/5622پوند به دالر

%0/79%0/66%119/5320/60دالر به ین

%1/98%2/16%0/98420/48دالر به فرانک سوئیس

%4/27-%1/27-%0/32-0/8136دالر استرالیا به دالر امریکا
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در امریکا، درصد

برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در چین بررسی شده توسط اچ اس بی سی
برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا

تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز صادر شده طی ماه گذشته در امریکا، میلیون
تعداد ساختمان های جدید مسکونی ساخته شده در ماه گذشته در امریکا، میلیون

شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا، درصد
شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در انگلیس، درصد

تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر
شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا طی ماه گذشته

زمان
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

واقعی
1/3

49/5
50/8
1/04
1/03
-0/3
1/6
289
4/5

پیش بینی
0/8

49/8
50/5
1/06
1/04
-0/1
0/3
297
26/3

قبلی
0/1

50/0
50/1
1/09
1/05
0/0
1/0

295
40/8

تقویم اقتصادی )23 تا 29 آذر 1393-14 تا 20 دسامبر 2014(

روند قیمت طال در هفته گذشته 

60/48

63/60

59/88

62/2

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

59/82

اعالم موج�ودی نفت امریکا 
کمتر از ماه گذش�ته، کاهش 
نرخ ت�ورم در امری�کا، عدم 
تغییر نرخ بهره فدرال رزرو، 

کاهش ارزش دالر

س�رمایه گذاران  اعتق�اد 
در مورد کاه�ش بیش از 
حد قیمت نفت، اظهارات 
وزیر نفت عربستان مبنی 
ب�ر این که رک�ود اقتصاد 
جهانی ب�ه کاهش قیمت 
نفت به عنوان یک مشکل 
موقت، کمک کرده است، 
به منطقه  رسیدن قیمت 
بیش فروش در کنار بهبود 
داده اش�تغال در امریکا و 

افزایش ارزش دالر 

خری�د معامله گران ب�ه دلیل 
ارزانی قیمت کااله�ا، افزایش 
ظرفی�ت پاالیش نف�ت چین 
طی س�ال های 2012 ت�ا 2013 
در حدود 900,000بشکه در روز 
و همچنی�ن افزای�ش ظرفیت 
خاورمیان�ه براس�اس گزارش 

اداره اطالعات انرژی امریکا

مدیران خرید  کاهش شاخص 
چی�ن ب�ه زی�ر ع�دد 50 ک�ه 
توسط مؤسسه اچ.اس.بی.سی 
بررسی ش�ده بود برای اولین 
بار پ�س از هفت ماه و افزایش 
نگرانی ها در مورد تقاضا، عدم 
بهبود در داده ه�ای اقتصادی 

اتحادیه اروپا

با کاهش هیجانات و تالطم افزایش قیمت روز گذش�ته، در نهایت بهای طال در قیمت حدود 
1200دالر به ازای هر اونس آرام گرفت. افزایش شدید قیمت در روز گذشته، زیان های ایجاد 
شده برای دارندگان طال را که ناشی از بیم افزایش نرخ بهره امریکا بود، جبران کرد. افزایش 

بهای طال در هفته گذشته باعث کاهش دیدگاه منفی سرمایه گذاران شده است.

با نزدیک ش�دن به برگزاری نشس�ت فدرال رزرو و تصمیم گیری احتمالی در مورد افزایش 
نرخ بهره، قیمت طال کاهش یافت. این در حالی اس�ت که در بیش�تر روزهای هفته گذش�ته 
قیمت طال متأثر از کاهش نرخ دالر، گزارش های ناامیدکننده از روند رش�د اقتصادی چین و 

امریکا و البته وضعیت ریسکی بازار سهام روندی صعودی به خود گرفته بود.

Mondayدوشنبه

نشس�ت روز آینده کمیته آزاد فدرال رزرو و همین طور روند نامش�خص بهای نفت و در پی 
آن سردرگمی بازارها باعث تداوم روند نزولی قیمت شد. قیمت های آتی طال برای چهارمین 
هفته افزایش یافت، چراکه روند منفی بازار سهام طی هفته های گذشته موجب از بین رفتن 
بیش از دو تریلیون دالر از ارزش سهام شرکت های مختلف شده است و بحران عظیم ارزی و 

بودجه ای روسیه سبب افزایش ریسک گریزی و تمایل به سرمایه گذاری ایمن  تر شده است.

Tuesdayسه شنبه

بهای طال در انتظار برای مشخص شدن نتایج نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو به شکل 
ناپایداری نوس�ان داشت و سرمایه گذاران در حالت انتظار به سر می بردند. در نهایت پس از 
س�خنان خانم یلن مبنی بر این که فدرال رزرو احتماالً تا چند جلسه بعد کمیته نیز نرخ های 

بهره را افزایش نخواهد داد قیمت طال کاهش یافت.

Wednesdayچهارشنبه

پس از سخنرانی پوتین، رئیس جمهور روسیه در مورد وضعیت بحرانی روسیه و عدم جلب 
اعتماد س�رمایه گذاران به اقتصاد روس�یه، و مهم تر از آن سخنان رییس فدرال رزرو، بهای 
فل�ز گران به�ای طال به صورت پی در پی افزایش یافت تا جایی که به رقم 1,209 دالر به ازای 

هر اونس نیز دست یافت.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اظه�ارات عربس�تان س�عودی 
مبنی بر عدم تغییر حجم تولید 
حتی اگر قیمت به 40دالر در هر 
بش�که برس�د و اظهارات وزیر 
نفت امارات متحده عربی مبنی 
بر این که کشورهای صادرکننده 
اضط�راری  نفت هی�چ جلس�ه 
برگزار نخواهند کرد مگر این که 
اتفاق بس�یار نگران کننده ای در 
ب�ازار بیافتد، افزایش ش�اخص 
امری�کا  تولی�دات صنعت�ی در 

افزایش ارزش دالر


