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در هفت��ه گذش��ته عواملی همچون اعالم وضعیت درآمد برخی از ش��رکت ها، س��خنرانی خانم یلن به عن��وان رئیس جدید بانک 
مرک��زی امریکا و اظهارات رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا همراه با انتش��ار گزارش های��ی از اوضاع اقتصادی امریکا، اروپا و 

چین منجر به نوساناتی در قیمت ارز، طال، نفت و فلزات شد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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خانم یلن در س�خنرانی خود در حضور اعضاء کمیته خدمات 
مالی کنگره امریکا اظهار داش�ت روند کاهشی خرید ماهانه 
اوراق قرضه فدرال رزرو تغییر نخواهد کرد، نرخ بهره بلندمدت  
این بانک در س�طح فعلی حفظ خواهد ش�د، اقداماتی جهت 
بهبود بازار کار امریکا انجام خواهد شد و تالش برای افزایش 

نرخ تورم تا س�طح مطلوب دو درصد از اهداف پیش روی این 
بانک است. این اظهارات، مش�ابه سیاست های پیشین بانک 
مرکزی این کش�ور در دوران ریاست قبلی آن یعنی آقای بن 
برنانکه بود. پس از این س�خنرانی، بازارهای س�هام با رش�د 

مواجه شدند و شاخص دالر تضعیف شد.

به
شن

سه 

ش�اخص دالر در روز پنج ش�نبه به دلیل ناامیدکننده بودن 
گزارش های اقتصادی امریکا افت کرد. 

البته انتش�ار این گزارش ها باعث افزایش نگرانی ها نسبت 
به کند ش�دن رشد اقتصادی امریکا نش�د و بازارها ریزش 
خاصی را تجربه نکردند؛ زیرا سرمایه گذاران، سرمای شدید 

هوا را عامل اصلی کاهش فعالیت های اقتصادی می دانستند 
و امی�دوار بودند ب�ه این بهانه فدرال رزرو از س�رعت روند 
کاهش�ی سیاس�ت انبس�اطی خود بکاهد. عالوه بر این، از 
سرگیری درگیری های سیاسی در ایتالیا تا حدی بر احتیاط 

سرمایه گذاران افزود. به
شن

ج 
پن

اصل�ی  دلی�ل  ظاه�راً  آنجاک�ه  از  هفت�ه،  پایان�ی  روز  در 
اقتص�ادی  از وضعی�ت  ناامیدکنن�ده   گزارش ه�ای  انتش�ار 
امری�کا از نظ�ر س�رمایه گذاران، نامس�اعد ب�ودن ه�وا بود، 
آن ه�ا نگران�ی چندان�ی ب�ه خ�ود راه ندادند؛ به ط�وری که 
 ای�ن خبره�ا نتوانس�ت تأثی�ری منف�ی ب�ر ریس�ک پذیری 

موجود بگذارد. 
البت�ه گزارش ه�ای مطلوب�ی از اوضاع اقتصادی کش�ورهای 
منطق�ه پولی یورو اعالم ش�د که تا حدی فع�االن بازار را به 

بهب�ود تدریجی روند رش�د این منطقه امی�دوار کرد و باعث 
رواج این عقیده شد که این گزارش ها ممکن است مانع انجام 
اقداماتی مانند کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی 

اروپا شود. 
در ای�ن میان حمایت  بانک های مرک�زی اقتصادهای نوظهور 
)از جمله ترکیه، آفریقای جنوبی، مجارستان و روسیه( برای 
مقابله با ریزش ش�دید ارزش پول ملی این کشورها تا حدی 

به تقویت بازار آن ها کمک کرد.

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

3/2-770/51/7آلومینیوم

2/6-0/5-0/8-324مس

3/1-950/10/2سرب

3/8-1/91/1-639نیکل

1,0250/52/10/7قلع

2/4-920/20/6روی

3550/00/11/4شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

110,325-10,800-5,382,00023,900آلومینیوم

36,150-8,575-1,375-300,675مس

6,575-2,500-500-204,425سرب

269,2565883,2648,010نیکل

690-100-8,84050قلع

80,525-26,200-5,075-807,525روی

1,755-845-14,7550شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,3030/93/54/9طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,3010/43/54/9نیویورک 

20/511/32/72/0نقره

1/1-1,417/380/82/9پالتینیوم

1/3-733/050/63/2پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR122/000/80/8-4/9 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
2/1-1/3-0/3-554/10چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
0/12/56/7-100/27)نایمکس(

108/540/21/32/5برنت

0/5-1/11/4-113/72تاپیس سنگاپور

0/42/11/7-104/64دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
5/2138/15/719/0

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

بی.تی.یو(
59/610-1/9-3/0-11/1

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

1230/01/21/9گازوئیل 

1230/01/10/9سوخت جت

6050/00/61/7نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

4500/000/000/00امریکاي شمالي

6320/000/00/00اروپا

5900/000/000/00 آسیا

412/931/901/9010/71اوره - جهانی

نگ�رش س�رمایه گذاران در م�ورد بهبود وضعی�ت اقتصادی 
امریکا منجر به ایجاد جو مثبت در بازارها ش�د. ضمن آن که 
انتظار سرمایه گذاران این بود که با  کم شدن اشتغال در بازار 
کار امریکا، فدرال رزرو تا حدی از روند فعلی کاهش سیاست 

انبساطی بکاهد. 
در اروپ�ا اعداد و ارق�ام جذابی برای ش�اخص های اقتصادی 

کش�ورهای منطق�ه پول�ی ی�ورو اعالم نش�د. البته انتش�ار 
گزارش های قابل قبولی از وضعیت درآمد برخی از شرکت ها، 
اندک�ی به رش�د بازارهای س�هام در این منطق�ه کمک کرد. 
فعاالن بازار در انتظار س�خنرانی خانم یل�ن به عنوان رئیس 
جدید ف�درال رزرو بودند ت�ا از ادامه روند اجرای سیاس�ت 

انبساطی امریکا اطالعات بیشتری به دست آورند.

به
شن

دو

ع�دم افزای�ش روند کاهش�ی برنام�ه حمایتی ف�درال رزرو 
و خوش بین�ی خان�م یلن نس�بت به رش�د اقتص�ادی امریکا 
 تأثی�ر مثبت�ی ب�ر ج�و روان�ی بازاره�ای روز چهارش�نبه 

گذاشت. 
انتشار آمار و ارقام مطلوبی از صادرات و واردات چین در ماه 

ژانویه و مثب�ت بودن گزارش  برخی از ش�رکت ها از وضعیت 
درآمد خود، به رش�د بازارهای سهام آسیا و اروپا و همچنین 

بازارهای نوظهور انجامید. 
پس از اعالم بانک مرکزی اروپا مبنی بر بررس�ی مس�أله نرخ 

سپرده منفی، نرخ برابری یورو به دالر کاهش یافت.  به
شن

هار
چ

دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

2/4-16,0200/32/5امریکا )داوجونز(

3,6610/232/822/46امریکا )نزدک(

2/3-0/21/5-6,659لندن )اف.تی.اس.ای 100(

1/7-3,0980/12/9اروپا  )یورواستاک 50(

7/89-1/39-1/20-14,430آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/3690/090/430/09یورو به دالر

1/6750/542/061/88پوند به دالر

2/32-0/50-0/37-101/781دالر به ین

3/06-0/65-0/14-0/892دالر به فرانک سوئیس

0/9030/60/80/7دالر 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 )20 تا 26 بهمن 1392-9 تا 15 فوریه 2014(
رویداد

 تراز تجاری طی ماه گذشته در چین )میلیارد دالر(
تغییر در تعداد بشکه نفت خام طی هفته گذشته در امریکا )میلیون بشکه(

تراز بودجه فدرال رزرو امریکا )میلیارد دالر(
نرخ بیکاری طی ماه گذشته در استرالیا

نرخ خرده فروشی طی ماه گذشته در امریکا 
 تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا )هزار نفر(

شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در چین
برآورد اولیه از تولید ناخالص داخلی در اتحادیه یورو

 شاخص تمایالت مصرف کننده امریکا بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان

زمان
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
31/9
3/3

-10/4
6/00%

-0/40%
339

2/50%
0/30%
81/2

پیش بینی
24/2
2/5

-16/4
5/90%
0/00%
331

2/40%
0/20%
80/6

قبلی
25/6
0/4

53/2
5/80%
-0/10%
331

2/50%
0/10%
81/2

افت ش�اخص دالر و رش�د خرید فیزیکی طال از س�وی چین از عوامل اصلی رشد بهای طال 

در این روز بودند. 

Mondayدوشنبه

عدم تسریع روند کاهشی برنامه حمایتی امریکا همراه با رشد ریسک پذیری و بهبود بازارهای 

سهام به افزایش بهای هر اونس طال در بازارهای جهانی انجامید.

Tuesdayسه شنبه

افزایش شاخص دالر و همچنین مثبت بودن چشم انداز رشد اقتصادی جهان از تقاضا برای 

طال کاست و موجب افت قیمت آن شد. 

Wednesdayچهارشنبه

انتش�ار گزارش ضعیفی از بازار کار امریکا و افت قابل توجه ش�اخص خرده فروش�ی در این 

کشور منجر به افزایش گمانه زنی  فعاالن بازار در خصوص تجدید نظر فدرال رزرو در تصمیم 

اخی�ر خود برای ادامه کاهش 10 میلیارد دالری خرید اوراق قرضه، باعث رش�د بهای طال در 

بازارهای جهانی شد.

Thursdayپنج شنبه

رش�د خرید فیزیک�ی طال، افزای�ش جریان ورودی صندوق های س�رمایه گذاری و انتش�ار 

گزارش  ه�ای نه چن�دان مطلوب از اوضاع اقتص�ادی امریکا از دالیل اصلی رش�د بهای طال 

در این روز بود.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

111

110/5

110

109/5

109

108/5

108

107/5

107

106/5

106

105/5

105

108/49
108/66

108/7

108/24

اظه�ارات امیدوارکننده رئی�س جدید فدرال 
رزرو درخصوص رشد اقتصادی امریکا و افزایش 
گمانه زنی ها از کاهش ذخایر فرآورده های نفتی 

به دلیل سرد بودن هوا 

افزایش احتمال ادامه کاهش برنامه حمایتی امریکا 

بدتر از پیش بینی اعالم شدهبهتر از پیش بینی اعالم شده

108/71

مثبت بودن گزارش های منتشر 
ش�ده از اوض�اع اقتصادی چین 
همراه با رش�د ریس�ک پذیری 
س�خنان  دلی�ل  ب�ه  ب�ازار  در 
امیدوارکننده روز گذشته رئیس 

بانک مرکزی امریکا

آغاز دوره تعمیر و نگهداری پاالیشگاه ها، انتشارخبر 
افزایش واردات نفت چین در ماه ژانویه و همچنین 
پیش بینی ه�ای خوش بینان�ه اداره اطالعات انرژی 

امریکا و سازمان اوپک از رشد تقاضا برای نفت

ادامه س�ردی هوا در امریکا، افزایش نگرانی ها از 
کاه�ش عرضه نفت لیبی و آنگوال، افت ش�اخص 
دالر و انتش�ار آم�ار و ارق�ام ناامیدکنن�ده ای از 

اوضاع اقتصادی امریکا 


