
در آغازین روزهای هفته گذش��ته، تأثیر روانی سیاست های تسهیل کمی اتحادیه اروپا سبب ادامه روند بهبود 
بازارهای س��رمایه اروپا و بس��یار از کش��ورهای دیگر دنیا شد، در ادامه با انتش��ار آمارهای ضعیف نرخ رشد 
اقتصادی امریکا و کاهش شدید رشد تولیدات صنعتی چین، وضعیت بازارهای مالی جهان دچار آشفتگی شد 

و به جز اروپا اغلب بازارهای دیگر ماه ژانویه را با عملکرد و بازده منفی به پایان رساندند.

جهان در هفته ای که گذشت...

I I I A. . .
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  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

%0/9-%3/0-1,808490آلومینیوم

%14/7-%4/6-%1/6-5,433مس

%0/2%1/6-%1/5-1,846سرب

%1/5-%0/4%1/0-14,846نیکل

%1/5-%1/8-%0/3-19,137قلع

%3/9-%2/5-%1/3-2,082روی

%0/0%0/0%4900/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

151,975-36,675-10,150-4,058,300آلومینیوم

151,975-247,4502,77522,075مس

6,925-475-25-215,050سرب

425,5621,8363,72012,414نیکل

185-115-5-11,860قلع

58,425-16,225-3,550-633,175روی

585000شمش فوالد

فلزات گرانبها

%6/3%3/5-%2/1-1,257/01طالی نقدی

طال بورس کاالی 
~%3/4-%2/3-1,256/10نیویورک 

%7/9%7/8-%6/1-16/90نقره

%1/0%5/1-%2/8-1,219/75پالتینیوم

%3/0-%0/5-%2/8-773/10پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR63/270/3%-11/2%2/9% چین

 میلگرد در بازار داخلی 
%5/2-~~~چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
~%3/8-%44/560/2)نایمکس(

~%0/8%46/881/3برنت

%17/6-%1/8-%0/7-48/28تاپیس سنگاپور

%16/2-%1/3%0/8-45/14دوبی

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

%9/3-%0/0%630/0گازوئیل 

%8/8-%0/1%640/0سوخت جت

%9/9-%0/2%2720/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

~~~339امریکاي شمالي

~~~416اروپا

~~~315 آسیا

~~~333/11اوره - جهانی

بازارهای امریکا ش�اهد بدترین افت خود طی سه هفته معامالتی اخیر 
بودند. این افت ش�اخص به علت انتش�ار آمار ضعی�ف و ناامیدکننده 
سفارش�ات خرید کااله�ای بادوام و نگرانی از کاهش س�رعت رش�د 
اقتص�ادی و نیز آم�ار ضعیف فروش برخی  ش�رکت های ب�زرگ نظیر 
مایکروس�افت بود. بازارهای اروپا نیز پس از 9 روز رونق، ش�اهد افت 
شدیدی بودند. از مهم ترین دالیل افت سنگین بازارهای اروپا می توان 
به آمار نزولی سفارش�ات خرید امریکا و تعدیل منفی پیش بینی رشد 

اقتصادی انگلس�تان اشاره کرد. در بازارهای آس�یا عملکرد بازارهای 
ژاپ�ن و چی�ن این بار عکس روز گذش�ته بود، به گونه ای که ش�اخص 
نیکی ژاپن پس از مش�اهده تأثیرگذاری ان�دک نتایج انتخابات یونان 
بر س�ایر بازارهای دنی�ا، روز معامالتی منفی قبل را با رش�دی معادل 
1/7درصد جبران نمود. اما شاخص شانگ های چین در واکنش به آمار 
افت ش�دید 2014 رشد فروش صنایع بزرگ نسبت به سال 2013 و نیز 

کاهش نسبتًا شدید نرخ یوان، 0/9درصد سقوط کرد.

به
شن

سه 

بازارهای س�هام امریکا آخری�ن روز هفته را با بازده�ی منفی به پایان 
رس�اندند. با افزای�ش صف های ف�روش در س�اعات پایان�ی روز، اکثر 
شاخص ها شاهد پایین ترین مقدار در ماه ژانویه بودند. گزارش آمار کمتر 
از حد انتظار رش�د اقتصادی این کش�ور قبل از پایان ساعات معامالتی 
علی رغم افزایش اندک بهای نفت، سبب خروج برخی از سرمایه گذاران 
و هج�وم آن ها به س�رمایه گذاری های امن همچ�ون اوراق خزانه و طال 
ش�د. در قاره اروپا نیز عملکرد بازارهای س�هام منفی بود. آمار کاهش 

0/6درصدی ش�اخص بهای مصرف کننده نس�بت به ژانویه سال 2014، 
س�بب ادامه نگرانی ها از رکود فراگیر در اتحادیه اروپا ش�ده است. در 
بازارهای سهام قاره آسیا، شاخص نیکی ژاپن به لطف آمار فروش خوب 
غول های الکترونیکی و بهبود قیمت سهام شرکت های اکتشافات انرژی 
این کش�ور به علت افزایش اندک بهای نفت خ�ام، آخرین روز هفته را 
با رش�د به اتمام رس�انید. این درحالی بود که شاخص سهام چین برای 

چهارمین روز متوالی بازدهی منفی به ثبت رسانید.

عه
جم

بازارهای س�هام امریکا با بی اعتنایی به تحوالت یون�ان و پیروزی حزب 
تندرو چپ سیریزا، اندکی افزایش یافتند. به نظر می رسد برنامه تسهیل 
کمی بانک مرکزی اروپا و تصمیم این بانک برای خرید ماهانه اوراق قرضه 
تا س�ال 2016 میالدی وقایع یونان را که می توانس�ت نوعی فاجعه تلقی 
گردد، به شدت تحت تأثیر قرار داده است. برخی از کارشناسان نیز بر این 
نکته تأکید دارند که در هر صورت در شرایط فعلی اقتصاد دنیا، بازار سهام 
و اوراق قرض�ه امریکا بهترین انتخاب س�رمایه گذاران خارجی و داخلی 

است. در اروپا نیز اکثر بازارهای معتبر روز موفقی را پشت سر گذاشتند. 
ظاهراً سرمایه گذاران بحران یونان و وعده های حزب پیروز مبنی بر پایان 
سیاس�ت های ریاضت�ی و و مذاکره ب�ا تروئیکای اروپایی برای بخش�ش 
بدهی های این کش�ور را ج�دی نگرفته اند و خوش بین�ی فزاینده ای در 
باب سیاست های تسهیل کمی در بازارهای اروپا وجود دارد. در بازارهای 
آس�یایی شاخص شانگ های چین در پی اقدامات اخیر بانک مرکزی این 

کشور برای تزریق نقدینگی بیشتر به بازارها، افزایش یافت.

به
شن

دو

بازارهای س�هام امریکا ش�اهد اف�ت ارزش خود بودن�د. در پی تداوم 
نگرانی ها از انتش�ار گزارش کاهش سفارشات خرید کاالهای بادوام و 
کاه�ش احتمالی رونق اقتصاد امریکا، کاه�ش بهای نفت خام و بیانیه 
جلس�ه فدرال رزرو مبن�ی بر تداوم انتظار ب�رای افزایش نرخ بهره به 
عل�ت پیش بینی کاهش نرخ تورم به زیر 2درصد، ش�اخص بورس های 
اس.اند.پ�ی500 و داوجون�ز ارزش خود را از دس�ت دادن�د. افت بهای 
س�هام ش�رکت های نفتی از دالیل اصلی س�نگین تر شدن روند منفی 
معام�الت بود. در اروپا به دنبال تش�کیل اولین جلس�ه کابینه جدید 

یونان و وعده افزایش حداقل حقوق، توقف برخی خصوصی س�ازی ها 
و س�ایر اقدامات ناقض برنامه های ریاضتی، ش�اخص بورس یونان طی 
یک روز به کمترین میزان از س�ال 2012 تاکنون رس�ید. در بازارهای 
قاره کهن، ش�اخص نیکی ژاپن به دنبال کاهش ارزش نرخ ین در برابر 
دالر امریکا رشد اندکی را تجربه کرد. شاخص شانگ های چین نیز در 
ادام�ه روند منفی روز گذش�ته خود در واکنش ب�ه آمار ضعیف فروش 
تولیدات صنعت�ی 1/4درصد دیگر افت کرد. برخالف چین، بورس های 

هنگ کنگ و استرالیا اندکی رشد داشتند.

به
شن

هار
چ

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

~%2/3-%17,4131/3امریکا )داوجونز(

%2/07-%3/04-%0/79-4,148/38امریکا )نزدک(

~%0/2%0/2-6,811لندن )اف.تی.اس.ای 100(

~%1/5%3,3720/4اروپا  )یورواستاک 50(

%0/52%0/49%1/96-17,510آسیا )نیکی 225(

  تن

دالر در هر انس

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

شاخص بازارهای سهام امریکا پس از دو روز عملکرد منفی، افزایش پیدا 
کردن�د که مهم ترین علت آن، افزایش بهای ق�رارداد  آتی نفت خام بود. 
البته در این میان برخی از کارشناسان بازار سهام امریکا نسبت به ادامه 
روند کاهش بهای یورو در برابر دالر و تأثیر منفی آن بر برخی شرکت های 
صادرات�ی بزرگ هش�دار می دهند. در ح�وزه یورو بازارهای س�هام روز 
معامالتی پر نوس�انی را پشت سر گذاشتند که برآیند پایانی آن افزایش 
شاخص بورس های آلمان و فرانسه بود. با ادامه کاهش نرخ تورم در سطح 
کش�ورهای اروپا، جو سرمایه گذاری در س�طح این قاره چندان روشن و 

امیدوارکننده نیس�ت. اما بازارهای آسیایی، روز معامالتی کامالً ناموفقی 
را تجرب�ه کردن�د. در ژاپن به دنبال آمارهای فروش ضعیف ش�رکت های 
س�هامی و البته نش�انه هایی از تعلل فدرال رزرو امریکا در افزایش نرخ 
بهره، ش�اخص نیکی افت کرد. بازار س�هام چین نیز در ادامه روند منفی 
خود و نیز در واکنش به اطالعیه کمیته قانون گذاری اوراق بهادار مبنی بر 
ادامه برخورد با کارگزاران متخلف سهام 1/3درصد دیگر از ارزش خود را 
از دست داد. همچنین شاخص سهام کشورهای کره جنوبی و هنگ کنگ 

کاهش یافتند.

به
شن

ج 
پن

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

%6/74-%0/72%0/30-1/1284یورو به دالر

%3/32-%0/49%0/02-1/5061پوند به دالر

%1/97-%0/22-%0/68-117/47دالر به ین

%7/40-%5/01%0/35-0/92017دالر به فرانک سوئیس

%4/99-%1/91-%0/01-0/7757دالر استرالیا به دالر امریکا
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

رویداد
میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا، درصد

ضریب اطمینان مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا
تعداد خانه های جدید فروخته شده طی یک ماه گذشته در امریکا، هزار

میزان موجودی نفت امریکا طی هفته گذشته، میلیون بشکه
تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا، هزار نفر

تعداد خانه های پیش فروش  شده طی ماه گذشته در امریکا به استثنای ساخت وسازهای جدید، درصد
برآورد اولیه از شاخص قیمت مصرف کننده در اتحادیه یورو، درصد

برآورد پیشرفته از تولید ناخالص داخلی در امریکا، درصد
شاخص خرید مدیران شیکاگو طی ماه گذشته در امریکا

زمان
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

 جمعه
 جمعه
جمعه

واقعی
-3/4
102/9
481
8/9
265
-3/7
-0/6
2/6

59/4

پیش بینی
0/6

95/3
452
4/2
301
0/6

-0/5
3/0

57/7

قبلی
-0/9
93/1
431
10/1
308
0/6

-0/2
5/0

58/3

تقویم اقتصادی )6 تا 12 بهمن 1393-26 ژانویه تا 1 فوریه 2015(

روند قیمت طال در هفته گذشته 

48/07

48/52

49

52/26

بدتر از پیش بینیبهتر از پیش بینی

49/23

افزایش موجودی نفت امریکا 
ب�رای دومین هفت�ه متوالی، 
انتش�ار بیانیه فدرال رزرو و 

عدم تغییر نرخ بهره امریکا 

کاهش ن�رخ تورم آلمان 
طی ماه گذشته و بهبود 

آمار اشتغال امریکا 

کاه�ش غی�ر منتظره رش�د 
اقتصادی ایاالت متحده امریکا 

طی فصل گذشته 

اظه�ارات دبی�ر کل اوپ�ک مبن�ی بر 
افزای�ش قیم�ت نف�ت و رس�یدن آن 
ب�ه 200 دالر در ه�ر بش�که در صورت 
فق�دان س�رمایه گذاری های جدید در 
ح�وزه نفت، کاهش میزان سفارش�ات 
کااله�ای ب�ادوام در امری�کا ط�ی ماه 
گذشته در کنار بهبود ضریب اطمینان 
مصرف کننده و میزان فروش خانه های 

نوساز در این کشور

اعالم رش�د اقتصادی کمتر از انتظار ایاالت متحده در سه ماه آخر سال 2014، اعالم مواضع 
ح�زب برن�دگان انتخابات یونان مبنی ب�ر این که با اتحادیه اروپا و صن�دوق بین المللی پول 
هم�کاری نخواهند کرد و افزایش نگرانی در بازارهای س�هام امریکا منجر به افزایش ارزش 

طال شد.

کاه�ش نگرانی ه�ا درباره نتای�ج انتخابات یونان، گزارش مؤسس�ه Ifo از ش�اخص اعتماد 
کس�ب و کار آلمان در ماه ژانویه، تقویت دالر، افزایش ش�اخص های سهام و شناسایی سود 

معامله گران منجر به کاهش ارزش هر اونس طال در بازارهای جهانی شد. 

Mondayدوشنبه

افت ش�اخص های بازارهای سهام در پی انتشار گزارش های بازدهی سه ماهه کمتر از انتظار 
شرکت ها، افت ش�اخص دالر از اوج 12 ساله خود و کاهش میزان سفارشات کاالهای بادوام 
طی یک ماه گذش�ته در امریکا منجر به افزایش خرید طال به عنوان سرمایه ایمن و افزایش 

ارزش این فلز گرانبها شد.

Tuesdayسه شنبه

انتش�ار بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزو مبنی بر عدم تغییر سیاس�ت های پولی این بانک 
منجر به کاهش طال در بازارهای جهانی شد.

Wednesdayچهارشنبه

تفس�یر س�رمایه گذاران از بیانیه فدرال رزرو مبنی بر جدی بودن این بانک در افزایش نرخ 
بهره طی ماه های آتی، کاهش ش�دید میزان مطالبات هفتگی بیمه بیکاری آمریکا و افزایش 

ارزش دالر باعث شد بیشترین افت های روزانه در ماه های اخیر برای طال رقم بخورد.

Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه

اظهارات وزیر اقتصاد 
امارات متحده عربی 
مبن�ی ب�ر افزای�ش 
در  نف�ت  قیم�ت 
جاری  س�ال  اواسط 
هم�راه با بهب�ود در 

اقتصادهای بزرگ


