
در هفته ای که گذشت عملکرد بازارهای سهام، امیدوارکننده و مثبت بود. مهم ترین دلیل این نگاه مثبت، نهایی شدن 
برنامه تسهیل کمی بانک مرکزی حوزه یورو برای خرید ماهانه میلیاردها یورو از اوراق قرضه دولتی است. در هفته 
آینده بازارهای جهان در بیم و انتظار برای انتخابات روز یکشنبه یونان و تأثیر آن بر وضعیت اتحادیه اروپا خواهند بود.

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

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%1/6%4/6%0/4-1,863آلومینیوم

%10/4-%0/3%1/8-5,697مس

%1/4%6/3%1/6-1,877سرب

%3/1-%2/6%1/2-14,792نیکل

%2/3%0/8%19,4860/7قلع

%0/6-%3/9%2,1350/0روی

%0/0%0/0%4900/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

136,300-36,375-7,500-4,094,975آلومینیوم

225,3755,92526,65053,525مس

5,500-300-75-215,525سرب

421,8421,8783,51010,962نیکل

170-135-10-11,975قلع

44,600-11,975-3,275-649,400روی

585000شمش فوالد

فلزات گرانبها

%11/2%3/4%1,305/441/0طالی نقدی

طال بورس کاالی 
~%3/2%1,304/800/9نیویورک 

%17/4%8/9%18/461/8نقره

%8/2%2/1%1,285/851/0پالتینیوم

~%1/1%774/850/9پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR66/79-1/5%-2/7%-0/2% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%6/0-%2/6-%0/4-418/10چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
~%0/9%2/4-46/65)نایمکس(

~%0/2%46/440/5برنت

%21/3-%0/3%49/142/5تاپیس سنگاپور

%22/6-%0/3-%44/580/1دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
2/866-3/6%-9/2%~

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

بی.تی.یو(
45/07-1/1%-4/7%~

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

%13/9-%0/6-%630/0گازوئیل 

%14/8-%0/5-%640/0سوخت جت

%14/5-%0/5%2710/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

~~~354امریکاي شمالي

~~~449اروپا

~~~355 آسیا

~~~338/75اوره - جهانی

بازاره�ای س�هام امری�کا ب�ه علت رش�د قیمت ش�رکت های بخش 
تکنول�وژی ب�ا افزایش اندکی روبه رو ش�دند. در این میان ش�اخص 
نزدک رش�د بیشتر خود نسبت به سایر شاخص ها در بازار امریکا را 
مدی�ون عملکرد اپل بود. در بازاره�ای اروپا نیز، جو مثبت معامالت 
تحت تأثی�ر خبر برنام�ه بازخرید اوراق قرضه دولتی توس�ط بانک 
مرکزی اتحادیه اروپا، س�بب ادامه روند افزایش ش�اخص های سهام 
ش�د. به گزارش رس�انه ها انتظار می رود بانک مرکزی اتحادیه اروپا 
بی�ن 500 تا 750 میلی�ارد یورو از اوراق قرض�ه دولتی را خریداری 

کن�د و این برنامه به عنوان نش�انه ای از مقابله ج�دی بانک مرکزی 
حوزه یورو در برابر تورم کاهشی و رکود محسوب می شود. در آسیا 
نیز تمامی ش�اخص های معتبر روز مثبتی را پش�ت س�ر گذاش�تند. 
در چین ش�اخص ش�انگ های به دنبال انتش�ار آمار رشد اقتصادی 
7/3درصدی این کش�ور در سه ماهه چهارم، افزایش یافت و بخشی 
از زیان کم س�ابقه عملکرد روز گذش�ته خود را پوشش داد. در ژاپن 
نیز شاخص نیکی به علت آمار رشد اقتصادی مطلوب چین و کاهش 

نرخ ین در برابر دالر رش�د 2/1درصدی را تجربه کرد. 

به
شن

سه 

بازاره�ای س�هام امریکا آخرین روز هفت�ه را با اندکی کاه�ش به پایان 
رساندند. مهم ترین دلیل این افت، آمار ضعیف مربوط به خرید مسکن و 
نگرانی برخی سرمایه گذاران در مورد پیچیدگی های برنامه تسهیل کمی 
اتحادیه اروپا بود. اما بازارهای اروپا با عملکرد درخش�ان در آخرین روز 
هفته کاری، بهترین عملکرد هفتگی خود طی س�ه س�ال اخیر را شاهد 
بودن�د. در ادام�ه واکنش مثبت دی�روز بازارها به س�خنان رئیس بانک 
مرکزی اتحادیه اروپا شاخص بازارهای سهام آلمان، انگلستان و فرانسه 
ب�ه ترتیب 2/1، 1/9 و 0/5درص�د افزایش یافت. روند افزایش بهای اوراق 

قرضه و در نتیجه کاهش نرخ های این اوراق نیز همچون روزهای گذشته 
ادامه یافت. در قاره کهن نیز بازارهای آسیایی همچون همتایان اروپایی 
خود روز جمعه را با افزایش به پایان رس�اندند. شاخص بورس های چین 
و هنگ کنگ تحت تأثیر اعالم رش�د آمار شاخص مدیران خرید چین و 
نیز نهایی ش�دن برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرک�زی اتحادیه اروپا، 
به ترتیب 0/3 و 1/3درصد افزایش یافت. ش�اخص بورس نیکی ژاپن نیز 
علی رغم رشد ارزش ین در برابر یورو، به دلیل کاهش ارزش ین در برابر 

دالر در آخرین روز هفته شاهد رشد 1/1 درصدی بود.

عه
جم

 بازارهای اروپا روز نس�بتاً موفقی را س�پری کردند و در آس�تانه اجرای 
برنامه تس�هیل کمی بانک مرکزی اروپا و خوش بینی س�رمایه گذاران به 
نتیجه این اقدامات، ش�اخص اغلب بورس ها افزایش یافت. یکی از دالیل 
این رونق نسبی علی رغم نزدیک شدن به موسم انتخابات یونان و نگرانی 
از قدرت گیری احزاب چپ گرا، اظهار نظر رئیس جمهور فرانس�ه مبنی بر 
تصمیم احتمال�ی بانک مرکزی اروپا برای خری�د اوراق قرضه دولتی بود 
که موجب افزایش نقدینگی و ایجاد ش�رایط مساعد برای رشد اقتصادی 
کش�ورهای اتحادیه اروپا می شود. در قاره آس�یا بازار سهام چین شاهد 

یک افت بی سابقه از س�ال 2008 تا کنون بود. شاخص بورس شانگ های 
7/7درص�د از ارزش خود را به یکباره از دس�ت داد. مهم ترین علت این 
افت چشمگیر، تصمیم کمیته قانون گذاری اوراق بهادار چین برای جریمه 
س�نگین چند ش�رکت کارگزاری به علت تخلفات کاری بود. بسیاری از 
سرمایه گذاران چینی از این تصمیم بهت زده و خشمگین شدند. شاخص 
هنگ کنگ نیز کاهش یافت. در عین حال شاخص بازارهای ژاپن و استرالیا 
برخالف همتایان چینی خود عملکرد مثبتی داشتند. بازارهای امریکا در 

این روز به مناسبت روز مارتین لوترکینگ تعطیل بودند.

به
شن

دو

بازاره�ای امری�کا رون�د رو ب�ه رش�د مالیم�ی را تجرب�ه کردند. از 
مهم ترین دالیل این رش�د، گزارش رس�انه ها در آس�تانه جلسه روز 
پنج شنبه بانک مرکزی اتحادیه اروپا در مورد تصمیم این بانک برای 
خری�د ماهان�ه 50 میلیارد یورو از اوراق قرض�ه دولتی و متعاقب آن 
خوش بینی نس�بت به احتم�ال خروج اتحادیه ی�ورو از رکود فراگیر 
اقتص�ادی و نیز افزای�ش اندک بهای نفت خام ب�ود. صنایع فعال در 
ان�رژی و ش�رکت های ب�زرگ عرصه تکنولوژی پیش�رو رش�د بهای 
س�هام در بازارها بودند. در اروپا، بازارهای س�هام برای پنجمین روز 

پیاپی افزایش یافتند. در آس�یا نیز شاخص ش�انگ های چین شاهد 
جهش فوق العاده 4/7درصدی بود. به دنبال گزارش رش�د اقتصادی 
فراتر از پیش بینی های قبلی س�ه ماهه چهارم، افزایش قیمت سهام 
ش�رکت های بخش مالی مهم ترین سهم را در این جهش داشتند. اما 
در ژاپن پس از چندین روز عملکرد مثبت، ش�اخص س�هام نیکی به 
دنب�ال تعدیل منفی پیش بینی بانک مرکزی ژاپن در مورد نرخ تورم، 
0/5درص�د افت کرد. به جز ژاپن بازارهای دیگر آس�یا روز مثبتی را 

پشت سر گذاشتند.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

~%2/9%17,8241/5امریکا )داوجونز(

%1/00%3/34%4,278/50/20امریکا )نزدک(

~%4/6%6,7971/0لندن )اف.تی.اس.ای 100(

~%5/2%3,3231/6اروپا  )یورواستاک 50(

%0/03%1/87%0/94-17,425آسیا )نیکی 225(

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

ب�ه دنبال اعالم بان�ک مرکزی حوزه ی�ورو مبنی بر اج�رای برنامه 
خرید اوراق قرضه دولتی به میزان 60 میلیارد یورو در ماه، شاخص 
بازارهای س�هام در امریکا رش�د قابل توجهی را ش�اهد بودند. در 
بازاره�ای اروپ�ا نیز واکنش های مثب�ت به برنامه تس�هیل کمی که 
فرات�ر از انتظ�ار بود، ادامه داش�ت. همزمان، ن�رخ اوراق قرضه ده 
س�اله سراس�ر کش�ورهای اتحادیه اروپا از آلمان تا اسپانیا و یونان 

کاهش یافت. در چین ش�اخص شانگ های علی رغم هشدار بسیاری 
از کارشناس�ان در م�ورد ناکاف�ی بودن ن�رخ رش�د اقتصادی7/3 
درص�دی، ب�از هم افزایش یاف�ت و به میزان 0/6درصد رش�د کرد. 
ش�اخص نیکی ژاپن نیز به دنبال ادامه کاهش نرخ ین در برابر سایر 
ارزهای مطرح، حدود 0/3درصد بیش�تر شد. بورس استرالیا و کره 

جنوب�ی نیز به ترتیب 0/5 و 0/1درصد افزای�ش و کاه�ش یافتن�د.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%7/41-%3/13-%1/41-1/1203یورو به دالر

%3/80-%1/04-%0/13-1/4987پوند به دالر

%1/75-%0/13%0/62-117/733دالر به ین

%11/81-%2/00%0/87630/64دالر به فرانک سوئیس

%3/14-%3/80-%1/45-0/7908دالر استرالیا به دالر امریکا
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
شاخص تولید ناخالص داخلی طی فصل گذشته در چین، درصد

شاخص تولیدات صنعتی در مقیاس ساالنه طی ماه گذشته در چین، درصد
ZEW شاخص تمایالت اقتصادی اتحادیه یورو طی ماه گذشته بررسی شده توسط مؤسسه

تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز صادر شده طی ماه گذشته در امریکا، میلیون
تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر

برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا
برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در بخش خدمات طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا

برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا
تعداد خانه های موجود فروخته شده در امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز، میلیون

زمان
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
7/3
7/9

45/2
1/03
307
51/0
52/3
53/7
5/04

پیش بینی
7/2
7/4

37/6
1/06
301
51/0
52/1
54/1
5/08

قبلی
7/3
7/2
31/8
1/05
317
50/6
51/6
53/9
4/92

تقویم اقتصادی )29 دی تا 5 بهمن 1393-19 تا 25 ژانویه 2015(

روند قیمت طال در هفته گذشته 

48/94
48/72

48/80
48/70

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

48/12

انتقاد ش�دید وزیر نفت عم�ان در کنفرانس 
صنع�ت ان�رژی در کویت از سیاس�ت اوپک 
و اظه�ار این ک�ه چنی�ن سیاس�تی موجب 
بی ثباتی در بازار ش�ده اس�ت ب�دون آن که 
تولیدکنن�دگان و حت�ی خ�ود عربس�تان 
وزی�ر  پیش بین�ی  ببرن�د،  آن  از  منفعت�ی 
نفت ع�راق از کاهش نیافتن بیش�تر قیمت 
نفت و ع�دم توجیه ت�داوم کاهش بیش�تر

اعالم تصمیم بانک مرکزی اتحادیه یورو و 
انتشار گزارش اداره اطالعات انرژی امریکا 
مبنی بر افزایش موجودی ذخایر نفت این 
کش�ور طی هفته گذشته و رسیدن آن به 
میزان 10/1 میلیون بش�که که بیش�ترین 

مقدار از سال 2001 تا کنون است.

عدم تغییر اس�تراتژی 
عربس�تان  نفت�ی 
درگذش�ت  علی رغ�م 
پادش�اه این کش�ور و 
ابقا شدن وزیر نفت این 

کشور در سمت خود

اثرات متضاد نشس�ت روز پنج ش�نبه منجر به تضعیف یورو و در نتیجه رشد دالر و افزایش 
شاخص های سهام اروپایی شد و در نهایت قیمت طال تا محدوده 1,294دالر کاهش یافت. 

انتظار بازار برای معلوم ش�دن نتیجه نشس�ت مهم بانک مرکزی اروپا در روز پنج ش�نبه و 
ادامه نگرانی ها درباره وضعیت اقتصاد جهان به همراه تعطیلی بازارهای امریکا در این روز به 
مناسبت بزرگداشت مارتین لوتر کینگ باعث نوسان قیمت در محدوده 1,270 تا 1,270دالر 

در هر اونس شد.

Mondayدوشنبه

اعالم کاهش پیش بینی از رش�د اقتصاد جهان توس�ط صندوق بین المللی پول و رشد 7/4 
درصدی چین در سال 2014 منجر به خرید طال به عنوان دارایی ایمن شد. همچنین عوامل 
تکنیکالی تأیید کننده صعود، در نهایت باعث رسیدن اونس به باالترین قیمت خود در پنج 

ماه و نیم گذشته شد.

Tuesdayسه شنبه

بس�تن معامالت برای گرفتن س�ود و رشد بازارهای س�هام اروپایی منجر به افت اندکی در 
قیمت طال شد. اونس در این روز نتوانست سطح 1,300دالری را حفظ کند.

Wednesdayچهارشنبه

تصوی�ب برنامه های محرک اقتصادی از س�وی بانک مرکزی اروپ�ا باعث افزایش خرید طال 
شد. البته در این روز دالر، بازارهای سهام و اوراق قرضه نیز افزایشی بودند ولی در نهایت، 

تقاضای ناشی از نگرانی فعاالن بازار منجر به افزایش قیمت هر اونس طال شد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

نگرانی از ادامه عرض�ه فراوان در بازار 
و ع�دم تغی�ر تصمیم اوپ�ک در مورد 
می�زان تولی�د خ�ود در کن�ار انتظ�ار 
روز  نشس�ت  ب�رای  س�رمایه گذاران 

پنج شنبه بانک مرکزی اتحادیه یورو

کاهش رشد چشم انداز اقتصاد جهانی 
براس�اس گزارش صن�دوق بین المللی 
پ�ول و کاهش رش�د چی�ن علی رغم 
اخبار مثبت اقتص�ادی از آلمان، دیدار 
وزیر نف�ت عربس�تان با مع�اون وزیر 
انرژی ایاالت متح�ده امریکا در ریاض


