
اولی��ن هفته کاری بازارهای دنیا در س��ال جدید میالدی برای س��رمایه گذاران چندان امی��د بخش نبود. ادامه 
بحران کاهش بهای نفت، وضعیت نابس��امان اقتص��ادی اتحادیه اروپا، افزایش احتمال قدرت گیری جناح چپ 
در یونان و احتمال رد تدابیر اقتصادی درخواستی اتحادیه اروپا در کنار اخبار امیدوارکننده مربوط به سیاست 

افزایش برنامه تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا، روزهای پر افت و خیزی را برای بازارهای دنیا رقم زد.

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

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%6/0-%0/7-%1,8122/8آلومینیوم

%5/2-%3/0-%0/1-6,176مس

%6/7-%0/3-%1,8370/1سرب

%4/5-%2/7%15,4860/0نیکل

%3/0-%1/8%19,7770/4قلع

%1/5-%0/9-%2,1481/2روی

%0/0%0/0%4900/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

125,950-34,525-8,650-4,175,750آلومینیوم

179,2255502,20012,775مس

221,975001,775سرب

415,842302,6949,318نیکل

12,16545120920قلع

11,175-15,225-4,475-676,375روی

585000شمش فوالد

فلزات گرانبها

%1/6-%2/2%0/3-1,208/36طالی نقدی

طال بورس کاالی 
%1/5-~%0/3-1,207/20نیویورک 

%4/4-%4/3%1/2-16/34نقره

%1/8-%0/9%0/1-1,217/85پالتینیوم

%3/3-%0/6-%791/950/1پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR71/360/6%0/1%2/9% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%5/2-%1/1-%0/6-441/74چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
%18/3-%8/0-%48/990/7)نایمکس(

%19/9-%9/8-%50/270/2برنت

%22/5-%10/8-%52/271/0تاپیس سنگاپور

%23/1-%11/7-%47/560/7دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
2/9492/7%~-18/8%

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

بی.تی.یو(
46/23-0/2%~-14/8%

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%16/8-%6/6-%650/0گازوئیل 

%17/7-%6/9-%650/0سوخت جت

%20/8-%9/9-%2720/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

~~~354امریکاي شمالي

~~~449اروپا

~~~355 آسیا

~~~329/5اوره - جهانی

بازاره�ای س�هام امری�کا رون�د منفی روز گذش�ته را ادام�ه دادند. 
غول های نفتی با از دس�ت دادن بی�ش از 5/5درصد ارزش خود طی 
دو روز گذش�ته پیش�رو افت بازاره�ا بودند. آمارها نش�ان می دهد 
کاهش امواج کاهش�ی قیمت نفت س�بب شده اس�ت که بسیاری به 
ب�ازار اوراق ب�ا درآمد ثاب�ت و اوراق خزانه امری�کا روی آورند. آمار 
منتش�ر ش�ده پایین تر از س�طح مورد انتظار فعالیت ه�ای اقتصادی 
بخ�ش خصوصی در ح�وزه یورو،  از عل�ل جو منف�ی بازارهای اروپا 

ب�ود. قاره آس�یا نیز در این روز همچون س�ایر قاره ه�ا روز منفی را 
پش�ت سر گذاشت. ش�اخص نیکی نیز با حدود 3درصد کاهش یکی 
از بدتری�ن روزهای خود طی 10 ماه اخیر را تجربه کرد. افت ش�دید 
بازاره�ای امریکا طی روز دوش�نبه، افزایش بهای ین در برابر دالر و 
تضعیف صادرات مهم ترین عوامل این نزول ش�دید بودند. در آس�یا 
نیز ش�اخص های هنگ س�نگ و ش�انگهای، عمدتًا تح�ت تأثیر زیان 

ش�رکت های نفتی چینی، 1درصد افت داش�تند.

به
شن

سه 

آخری�ن روز کاری هفت�ه پ�ر اف�ت و خی�ز بازاره�ای جهان، ب�ا کاهش 
ش�اخص های مش�هور امریکا همراه بود. گزارش اشتغال امریکا مبنی بر 
کاهش دس�تمزدها، ادامه افت عجیب و کم س�ابقه قیمت نفت و بحران 
گروگان گی�ری فرانس�ه مهم ترین عوامل ج�و منفی معام�ات در بازار 
امریکا بودند. در بازارهای س�هام قاره س�بز نیز وضعیت مش�ابه و حتی 
بدتر بود. بازار س�هام لندن در پی افزایش ریسک اعتباری سهام بخش 
مسکن، حدود 1/1درصد منفی شد. بازارهای آلمان و فرانسه نیز هرکدام 
1/9درصد از ارزش خود را در آخرین روز هفته از دست دادند. آمار ضعیف 

تولیدات صنعتی اقتصادهای آلمان و فرانسه، سایه سنگین رکود و تورم 
منفی بر س�ر اروپا و بحران گروگان گیری در فرانسه از عوامل روز منفی 
و ک�م رمق بازارهای اروپایی بود. در این میان اما بازارهای آس�یایی روز 
موفقی داشتند. شاخص نیکی ژاپن در پی افزایش دوباره ارزش نرخ دالر 
در براب�ر ی�ن، در مجموع حدود 0/2درصد افزایش پیدا ک�رد. بازده بازار 
سهام اس�ترالیا و هنگ کنگ نیز به ترتیب 1/6 و 0/4درصد رشد کردند. 
اما شاخص شانگهای چین در پی رشد کمتر از مقدار مورد انتظار شاخص 

قیمت مصرف کننده در سال گذشته حدود 0/2درصد کاهش یافت.

عه
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بازارهای سهام امریکا تحت تأثیر سقوط مجدد قیمت های نفت و انرژی و 
افزایش بی سابقه ارزش دالر در برابر یورو کاهش کم سابقه ای طی ماه های 
اخیر را تجربه کردند. ش�اخص اس. اند.پی500 برای چهارمین بار متوالی 
افت کرد و بیش از 1/8درصد از ارزش خود را از دس�ت داد. در بازارهای 
ق�اره اروپا وضعیت به مراتب بدتر بود. ش�اخص س�هام بازارهای داکس 
آلمان و کاک فرانسه هریک به ترتیب 3 و 3/3درصد از ارزش خود را از 
دست دادند. از مهم ترین دالیل این موج کاهشی شدید، احتمال پیروزی 
قریب الوق�وع حزب چپ در یونان و وعده این حزب برای پایان دادن به 

وضعیت ریاضت اقتصادی و نیز نبود نشانه  امیدوارکننده در مورد بهبود 
رشد اقتصادی در آینده است. عمده کشورهای آسیایی اولین روز کاری 
را مثبت آغاز کردند. شاخص شانگهای چین جهش 3/6درصدی را شاهد 
بود. مهم ترین دالیل این رشد قابل توجه، افزایش سقف وام خرید مسکن 
و در پی آن رشد سهام بخش اماک و مستغات و البته صعود چشمگیر 
قیمت سهام شرکت های معدنی در پی تعدیل مالیات این بخش ها بود. در 
ژاپن شاخص نیکی به علت افزایش نرخ ین در برابر دالر، حدود 0/2درصد 

کاهش یافت.
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بازارهای س�هام امریکا پس از چند روز منفی، ش�اهد رشد دوباره بودند. 
اس.اند.پی500 در حالی 1/2درصد رشد کرد که 9 صنعت از 10 صنعت اصلی 
این بازار، افزایش قیمت را تجربه کردند. همچنین ش�اخص های داوجونز 
و ن�زدک نیز به ترتیب 1/2 و 1/3درصد افزایش یافتند. به اعتقاد برخی از 
کارشناس�ان رونق دوباره معامات ناش�ی از صف های فروش بیش از حد 
روزهای گذش�ته بازارهای سهام اس�ت. در بازارهای اروپا نیز شاخص های 
سهام افزایش یافتند. شاخص داکس آلمان در واکنش به آمارهای کاهش 
سریع نرخ بیکاری در ماه دس�امبر، حدود 0/4درصد رشد کرد. همچنین 

ش�اخص س�هام بازارهای لن�دن و کاک40 پاری�س نیز به ترتی�ب 0/8 و 
0/7درصد افزایش یافتند. مهم ترین دلی�ل این افزایش، انتظار برای آغاز 
برنامه های محرک مالی جدید بانک مرکزی حوزه یورو در کوتاه مدت است. 
همچنین در بازارهای آس�یایی، شاخص سهام هنگ سنگ پس از دو روز 
زیان متوالی، 0/8درصد افزایش داش�ت، شاخص شانگهای نیز 0/7 درصد 
صعود کرد. عامل اصلی رشد این دو بازار مرتبط با هم، رشد قیمت سهام 
شرکت های چاینا موبایل و هلدینگ تنسنت بود. شاخص نیکی ژاپن مانند 

روز گذشته کم نوسان بود.
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مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

%1/8~%17,9081/8امریکا )داوجونز(

%43/07-2413/77امریکا )نزدک(

%1/7~%6,5702/3لندن )اف.تی.اس.ای 100(

%0/8-~%3,1353/6اروپا  )یورواستاک 50(

%2/50-%2/94-%2/41-16,985آسیا )نیکی 225(

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

بازارهای سهام امریکا رشد نس�بتاً چشمگیری را تجربه کردند. صنایع 
مربوط به مواد اولیه و تکنولوژی بیشترین سهم را در این افزایش داشتند. 
شاخص بازارهای داوجونز و نزدک نیز به همین میزان صعود کردند. برخی 
از خبرگان بازار اعام کردند پس از افت های ش�دید بازار س�هام امریکا 
طی روزهای س�ال جدید میادی، این افزایش دور از انتظار نبوده اس�ت 
و هنوز بس�یاری از س�هم ها زیر ارزش ذاتی معامله می گردند. بازارهای 
سهام قاره اروپا نیز روز کاری بسیار خوبی را تجربه کردند. خبر افزایش 
احتمالی برنامه های محرک مالی بانک مرکزی حوزه یورو س�بب شد که 
اکثر ش�اخص های اروپایی بیش از 2درصد افزایش یابند. ارزش بازارهای 

س�هام آلمان و فرانسه هریک به ترتیب حدود 3/4 و 3/6درصد افزایش 
یافت. بخش بانکی پیشرو این صعود چشمگیر بود. در اروپا شاخص های 
نیکی، هنگ سنگ و اس.اند.پی200 به ترتیب 1/7، 0/7 و 0/5درصد صعود 
کردند. رشد قابل توجه شاخص بورس ژاپن بیش از هرچیز مدیون رونق 
روز کاری گذش�ته ش�اخص های امریکا پس از افت مقطعی اخیر و البته 
افزای�ش ن�رخ دالر در برابر ین بود. در این میان اما ش�اخص ش�انگهای 
برخاف سایر اقتصادهای بزرگ دنیا شاهد افت شدید 2/4درصدی بود. 
مهم ترین علت این مسئله کاهش رتبه A چند شرکت بانکی، توسط داچ 

بانک و مریل لینچ امریکا بود.
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 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%2/14-%1/34-%1/1840/43یورو به دالر

%2/71-%1/09-%1/51570/46پوند به دالر

%1/16-%1/69-%1/00-118/443دالر به ین

%2/03%1/25%0/41-1/0139دالر به فرانک سوئیس

%0/42%1/37%0/81980/95دالر 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 در بخش خدمات طی ماه گذشته در چین بررسی شده توسط اچ اس بی سی

شاخص مدیران خرید در امریکا طی ماه گذشته به جز بخش تولید بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
برآورد اولیه از شاخص قیمت مصرف کننده در اتحادیه یورو در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته، درصد

نرخ بیکاری طی ماه گذشته در اتحادیه یورو، درصد
تغییر در برآورد تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته در امریکا، به استثنای صنعت کشاورزی، هزار نفر

تراز تجاری طی ماه گذشته در امریکا، میلیارد دالر
تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا طی هفته گذشته، هزار نفر

تغییر در تعداد افراد شاغل طی ماه گذشته در امریکا به استثنای صنعت کشاورزی، هزار نفر
نرخ بیکاری طی ماه گذشته در امریکا، درصد

زمان
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
53/4
56/2
-0/2
11/5
241

-39/0
294
252
5/6

پیش بینی
-

58/2
0/0

11/5
227

-42/3
291
241
5/7

قبلی
53/0
59/3
0/3
11/5
227

-42/2
298
353
5/8

تقویم اقتصادی )14 تا 20 دی 1393-4 تا 10 ژانویه 2015(

روند قیمت طال در هفته گذشته 

53/01

51/06 51/05 50/01

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

51/04

کاهش ت�ورم اروپ�ا در مقیاس س�االنه طی ماه 
گذش�ته، عدم تغییر نرخ بیکاری در این منطقه، 
کاه�ش تراز تجاری کان�ادا، افزایش تراز تجاری 
امری�کا و کاهش میزان موجودی نفت امریکا در 

کنار افزایش میزان موجودی بنزین این کشور

افزایش نرخ خرده فروشی 
در اتحادی�ه اروپا طی ماه 
گذش�ته، کاهش شاخص 
قیمت تولیدکننده دراین 
منطقه طی ماه گذشته و 
عدم تغییر قابل ماحظه 
در تع�داد مدعی�ان بیمه 
بی�کاری در امری�کا طی 

هفته گذشته 

باقی ماندن نرخ تورم ساالنه در 
چین در مح�دوده پایین ترین 
میزان در پنج س�ال گذش�ته، 
خری�د و ذخیره نفت توس�ط 
برخی از بزرگترین معامله گران 
نفت جه�ان، بهب�ود داده های 
اش�تغال امریکا و کاهش آمار 

اشتغال در کانادا

در  بهب�ود  ع�دم 
مربوط  داده ه�ای 
به ش�اخص خرید 
مدی�ران در بخش 
خدمات در ایتالیا، 
انگلستان و امریکا 

طی ماه گذشته

ن�رخ ط�ا در آخری�ن روز کاری هفته، به پیش روی خ�ود ادامه داد. علی رغ�م اعام دولت 
آلمان مبنی بر آن که این کشور از باقی ماندن یونان در اتحادیه اروپا حمایت می کند و هیچ 
برنامه ای برای خروج این کش�ور و نکول بدهی های آن ن�دارد، فعاالن بازار همچنان از بابت 

این مسأله نگران هستند.

بهای طا در بازارهای جهانی نوس�ان زیادی داش�ت ولی در نهای�ت در محدوده 1,190دالر 
به ازای هر اونس معامله ش�د. افزایش ش�اخص دالر منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری 
در طا ش�ده اس�ت. در حالی که بانک مرکزی اتحادیه اروپا و ژاپن در تدارک افزایش برنامه 
محرک مالی هستند، فدرال رزرو امریکا در ماه های پیش رو نرخ بهره را افزایش خواهد داد. 

بنابراین چشم انداز پیش روی نرخ دالر افزایشی و به زیان سرمایه گذارن طا خواهد بود. 

Mondayدوشنبه

افت ش�اخص های س�هام امریکا، افزای�ش احتمال قدرت گرفتن جناح چ�پ افراطی یونان 
در انتخابات 25 ژانویه، تش�دید بحران عظیم بدهی های یونان در اتحادیه اروپا و اس�تمرار 
کاهش بی سابقه بهای نفت، نرخ طا را به 1,222 دالر به ازای هر اونس رساند. با شدت گرفتن 

این دو بحران، طا به عنوان دارایی ایمن، رونق دوباره ای می یابد.

Tuesdayسه شنبه

در حالی ک�ه به�ای طا حتی تا نرخ 1,219 دالر به ازای ه�ر اونس نیز باال رفته بود، با 9 دالر 
کاهش نهایتًا به 1,210 دالر رسید. با وقایع مربوط به یونان و باال گرفتن احتمال ریسک نکول 
بدهی های این کش�ور و نیز بحران بهای نفت، بهای طا طی روزهای سه ش�نبه و چهارشنبه 
به بیشترین میزان خود طی سه هفته اخیر رسید و بسیاری از سرمایه گذاران ریسک گریزتر 

به طا پناه آوردند.

Wednesdayچهارشنبه

با بهبود ش�اخص بورس های دنیا و  افزایش نرخ دالر، طا تا حدی از رونق باز ایس�تاد و تا 
نرخ حدوداً 1,204 دالر به ازای هر اونس پایین آمد. نرخ دالر امریکا در حالی تقریبًا به میزان 
0/4درصد در مقابل س�بدی از س�ایر ارزهای معتبر افزایش یافت، که به بیشترین نرخ خود 
در 9 س�ال اخیر نزدیک می ش�ود و بنابراین بهای خرید و نگهداری طا در مقابل سایر ارزها 

کمی افزایش یافته است.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

افزایش بی س�ابقه تولید توسط 
روسیه و افزایش صادرات عراق 
نس�بت به س�ال 1980، برآورد 
مقدماتی از نرخ تورم آلمان طی 
ماه گذشته کمتر از پیش بینی ها


