
I I I A. . .

4

در هفته گذشته عواملی همچون ادامه نگرانی ها از اوضاع بازارهای نوظهور، کنفرانس خبری بانک مرکزی اتحادیه اروپا همراه با 
انتشار گزارش هایی از اوضاع اقتصادی امریکا، اروپا و چین به بروز نوساناتی در قیمت ارزها، طال، نفت و فلزات منجر شد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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انتش�ار گزارش ه�ای مطلوب�ی از وضعیت درآمد س�ه ماهه 
ش�رکت ها و درنتیجه امیدوار ش�دن ب�ه ادامه رون�د بهبود 
اقتصادی در امریکا تا حدی از ش�دت فش�ار منفی ناش�ی از 
وخامت بازارهای نوظهور کاس�ت و بازارها را در روز سه شنبه 

تقویت کرد. 

در این میان بهبود ش�اخص دالر و اف�ت ارزش یورو به دلیل 
نزدیک ش�دن به نشس�ت خبری بانک مرکزی اتحادیه اروپا 
و احتمال اجرای سیاس�ت های انبس�اطی بیشتر از سوی این 
نه�اد به خاطر ادامه رک�ود در این منطقه پول�ی به افت نرخ 

برابری یورو به دالر انجامید. 

به
شن

سه 

آرامش نس�بی در بازارهای سرمایه ترکیه، آفریقای جنوبی 
و هند به رش�د بازارهای س�هام کش�ورهای توس�عه یافته 
 کمک کرد و تمایل س�رمایه گذاران برای ریس�ک پذیری را 

افزایش داد. 
همانط�ور که انتظ�ار می رفت بانک مرک�زی اروپا نرخ بهره 

را پایین ت�ر نی�اورد و ظاه�راً ترجیح داد در ای�ن روز اقدام 
خاصی برای مقابله با رکود پیش آمده در منطقه پولی یورو 
انجام ندهد. اگرچه بنا بر اظهارات مقامات رسمی، این نهاد 
همچنان مترصد اس�ت تمام تالش خود را برای حل معضل 

رکود به کار گیرد. به
شن

ج 
پن

اعالم خبر کاهش ن�رخ بیکاری امریکا در روز پایانی هفته به 
عن�وان یکی از اهداف اصلی سیاس�ت های انبس�اطی فدرال 
رزرو بعد از بحران مالی، امید را به بازارهای س�هام بازگرداند 
و موجب شد س�رمایه گذاران نسبت به روند بهبود اقتصادی 

در بزرگترین اقتصاد دنیا امیدوار شوند.
 از سوی دیگر دادگاه قانون اساسی آلمان برنامه خرید اوراق 

قرض�ه بانک مرک�زی اروپا را به دادگاه اتحادی�ه اروپا ارجاع 
داد و بانک مرکزی اروپا پیش نویس�ی را درخصوص چگونگی 
نظارت بر بانک های تجاری 18 کش�ور عضو منطقه پولی یورو 

از ماه نوامبر ارائه کرد. 
در ای�ن روز ارزش دالر ب�ه دلیل انتش�ار گ�زارش نه چندان 

مطلوب دیگری از بازار کار امریکا تنزل یافت. 
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  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

2/0-0/8-760/9آلومینیوم

0/8-3261/30/6مس

0/11/2-951/1سرب

6321/71/34/9نیکل

1,0040/20/32/6قلع

912/12/10/5روی

0/17/3-3550/1شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

51,225-39,325-8,000-5,392,800آلومینیوم

39,000-6,950-1,975-309,250مس

6,575-2,050-500-206,925سرب

7264,728-265,992282نیکل

670-8,9405055قلع

76,300-22,725-5,450-833,725روی

910-650-65-15,600شمش فوالد

فلزات گرانبها

0/11/12/4-1,257طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,2580/01/22/3نیویورک 

19/930/24/01/8نقره

2/9-0/5-0/3-1,376/25پالتینیوم

3/4-711/750/40/5پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR121/00-1/1-1/3-7/6 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
~~~~چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
0/46/7-97/810/4)نایمکس(

1/40/8-107/010/9برنت

2/7-2/8-112/160/1تاپیس سنگاپور

1/6-1/8-102/510/3دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/983-0/9-0/624/4

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

بی.تی.یو(
61/4501/8-1/4-10/0

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

0/2-1/6-1210/0گازوئیل 

1/0-2/0-1200/0سوخت جت

1/71/8-6010/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

4500/000/000/00امریکاي شمالي

6320/000/00/00اروپا

5900/000/000/00 آسیا

405/231/081/0813/97اوره - جهانی

ادام�ه نگرانی ها از تأثیر منف�ی اوضاع بازاره�ای نوظهور بر 
اقتصادهای توس�عه یافته و نیز احتمال کند شدن روند بهبود 
اقتصادی چین، ریس�ک پذیری فعاالن ب�ازار را در اولین روز 
معامالتی هفته دس�تخوش تغییر کرد و ن�ه تنها موجب افت 
بازارهای س�هام در این روز ش�د، بلکه س�رمایه گذاران را به 

خرید ارز مطمئن تری همچون ین ژاپن سوق داد. به عالوه در 
حالی که از یک سو انتشار گزارش ناامیدکننده ای از وضعیت 
اقتصادی امریکا بر ریس�ک گریزی س�رمایه گذاران افزود، از 
س�وی دیگر مثبت بودن آمار و ارقام منتش�ر شده از اوضاع 

اقتصادی اروپا نرخ برابری یورو به دالر را قوت بخشید.

به
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انتشار چندین گزارش اقتصادی متفاوت از وضعیت امریکا و 
اروپا در روز چهارش�نبه نوساناتی را در بازارهای سهام پدید 
آورد. ب�ه عنوان مث�ال در حالی که ضعیف بودن گزارش�ی از 
ب�ازار کار امریکا فش�ار رو به پایینی بر بازارهای س�هام وارد 
 س�اخت، گزارش دیگری حاکی از رشد بخش خدمات امریکا 

در ماه ژانویه ریسک پذیری را قوت بخشید. 

ب�ه ع�الوه بااینک�ه گزارش های مرب�وط به درآم�د برخی از 
ش�رکت ها تا حدی امیدبخش بودند، اما نگرانی ها از ش�رایط 
بازاره�ای نوظه�ور پس از انتش�ار آم�ار و ارقام ن�ه چندان 
مطلوب�ی از روس�یه و آفریقای جنوبی همچن�ان ادامه یافت 
 و رش�د تقاضا برای ین، ج�و کلی ریس�ک گریزی در بازار را 

تأیید  کرد. 
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دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

5/1-1/5-15,6081/1امریکا )داوجونز(

3,5602/011/310/32امریکا )نزدک(

2/0-6,5581/60/3لندن )اف.تی.اس.ای 100(

2/6-0/5-3,0111/6اروپا  )یورواستاک 50(

7/63-14.6581/610/62آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/363290/321/100/14یورو به دالر

0/150/06-1/6410/55پوند به دالر

2/18-102/2910/190/31دالر به ین

1/21-0/89-0/32-0/898دالر به فرانک سوئیس

0/8960/02/30/3دالر استرالیا به دالر امریکا

  تن

دالر در هر اونس

دالر به تن

دالر در هر بشکه

دالر در هر بشکه

دالر به تن
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روند قیمت نفت در هفته گذشته 

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

تقویم اقتصادی )13 تا 19 بهمن 1392-2 تا 8 فوریه 2014(
رویداد

اعالم شاخص خرید مدیران در صنعت ساخت طی ماه گذشته در انگلیس
اعالم شاخص خرید مدیران در صنعت ساخت طی ماه گذشته در امریکا، بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

اعالم نرخ خرده فروشی طی ماه گذشته در اتحادیه یورو
تغییر برآورد در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته در امریکا به استثنای صنعت کشاورزی و دولت )میلیون نفر(

اعالم شاخص مدیران در صنعت ساخت طی ماه گذشته در امریکا به استثنای بخش تولید
اعالم تراز تجاری طی ماه گذشته در امریکا )میلیارد(

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا )میلیون نفر(
تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته به استثنای صنعت کشاورزی در امریکا )میلیون نفر(

اعالم نرخ بیکاری طی ماه گذشته در امریکا

زمان
دوشنبه
دوشنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه

واقعی
56/7
51/3

-1/60%
175
54

-38/7
331
113

6/60%

پیش بینی
57/1
56/2

-0/70%
191

53/6
-35/8
337
185

6/70%

قبلی
57/2
57

0/90%
227
53

-34/6
351
75

6/70%

در ش�رایطی ک�ه بازارهای چین با آغاز تعطیالت س�ال ن�و چینی فعالیتی نداش�تند، افت 

ش�اخص دالر و ری�زش بازارهای س�هام و همچنین افزای�ش نگرانی ها نس�بت به وضعیت 

بازاره�ای نوظه�ور، عامل اصلی افزایش تقاض�ا برای طال به عنوان کاالیی با حاش�یه ایمنی 

باال در این روز بود.

Mondayدوشنبه

بازگش�ت آرامش به بازارهای سهام همراه با کاهش خرید فیزیکی طال از سوی چین به دلیل 

بسته بودن بازارهای این کشور، افت بهای طال را در پی داشت.

Tuesdayسه شنبه

انتش�ار خبر تعداد مش�اغل ایجاد ش�ده در بازار کار امریکا طی ماه گذش�ته به جز بخش 

کش�اورزی و دول�ت که کمتر از مقدار پیش بینی ش�ده بود، منجر به کاهش ریس�ک پذیری 

فعاالن بازار و در نتیجه افزایش قیمت اونس در بازارهای جهانی شد.

Wednesdayچهارشنبه

فع�االن بازار ط�ال در انتظار اع�الم نتیجه گزارش های مهم�ی بودند که احتم�ال می دادند 

می تواند بر تصمیم اخیر فدرال رزرو در مورد روند برنامه حمایتی امریکا تأثیر بگذارد.

Thursdayپنج شنبه

در این روز س�پری شدن تعطیالت سال نو چینی و بازگشت خریداران فیزیکی طال به بازار 

و همچنین انتشار آمار و ارقامی مبنی بر کاهش اشتغال زایی در بخش غیرکشاورزی امریکا 

به رشد بهای طال منجر شد.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

111

110/5

110
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109

108/5

108

107/5

107

106/5
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105/5

105

106/09
106/2

107/43

109/51

افزای�ش تقاضا به علت س�رد ش�دن ه�وا در 
امریکا و اروپا، احتمال کاهش عرضه از س�وی 
تولیدکنن�دگان و ادام�ه نگرانی ه�ا از اوض�اع 

اقتصادی امریکا و چین 

انتشار گزارش های نامطلوب از بخش تولیدی امریکا و چین به 
عن�وان بزرگترین مصرف کننده های انرژی در جهان و افزایش 

نگرانی ها نسبت به کندشدن رشد اقتصادی این دو کشور 

بدتر از پیش بینی اعالم شدهبهتر از پیش بینی اعالم شده

105/93

اعالم کمتر از حد م�ورد انتظار 
رش�د موج�ودی ذخای�ر نف�ت 
گذش�ته  هفت�ه  ط�ی  امری�کا 
س�ازمان  گ�زارش   براس�اس 
اطالعات انرژی امریکا و تشدید 

سرما در کشورهای غربی 

بهبود چشم انداز تقاضا برای نفت خام، رشد تقاضا 
برای فراورده های نفتی به دلیل ادامه سردی هوا 

و نیز افزایش نگرانی ها از کاهش عرضه

کاه�ش عرض�ه نفت لیب�ی، ادامه 
انتش�ار  ه�وا،  ب�ودن  نامس�اعد 
اف�ت  ب�ر  مبن�ی  گزارش های�ی 
موج�ودی ذخای�ر نف�ت امری�کا 
براساس گزارش مؤسسه نفت این 
کش�ور و کاهش مطالبات بیکاری 

امریکا در هفته گذشته 


