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در هفته گذش��ته عواملی همچون بیانیه صندوق بین المللی پول، تصمیم بانک مرکزی ژاپن، انتش��ار صورتجلسه نشست 
اخیر فدرال رزرو همراه با انتش��ار گزارش هایی از اوضاع اقتصادی امریکا، اروپا و چین منجر به نوس��اناتی در نرخ ارز،  

قیمت طال، نفت و فلزات شد.

جهان در هفته ای که گذشت...
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چندین عامل بیش�ترین تأثیر را بر جو روانی بازار گذاش�تند 
که عبارت بودند از تمدید اجرای برنامه سیاس�ت انبس�اطی 
بانک مرکزی ژاپن که به رشد بازارهای سهام و کاهش ارزش 
ین کم�ک کرد، انتش�ار گزارش ه�ای نه چن�دان مطلوبی از 
اوضاع اقتصادی اروپا و همچنین ابهام و عدم اطمینان نسبت 

به چش�م انداز بازارهای نوظهور که تأثیری منفی بر بازارهای 
اروپا گذاشت.

همچنی�ن ادامه نگرانی ه�ا از گزارش های ضعی�ف اقتصادی 
منتشر ش�ده از اوضاع اقتصادی امریکا که افت شاخص دالر 

را در پی داشت.

به
شن

سه 

در حالی ک�ه از یک س�و بهب�ود وضعیت تولی�د در امریکا، 
بازارهای س�هام این کش�ور را مثبت ک�رد و موجب تقویت 
شاخص دالر شد، افزایش نگرانی ها نسبت به رشد اقتصادی 

چین و برخی از کش�ورهای منطقه پولی یورو نه تنها فشار 
رو به پایینی بر بازارهای س�هام آس�یا و اروپا وارد ساخت، 

بلکه به افزایش بهای طال نیز منجر شد. به
شن

ج 
پن

ب�ا اینکه در آخرین روز هفته ش�اهد انتش�ار گزارش ضعیف 
دیگ�ری از ب�ازار مس�کن امریکا بودی�م، اما رش�د بازارهای 
س�هام مؤی�د این نگرش ب�ود ک�ه همچنان س�رمایه گذاران 
نامس�اعد ب�ودن وضعیت ج�وی را عامل اصلی منفی ش�دن 
 گزارش های اخیر منتش�ر ش�ده از اوضاع اقتص�ادی امریکا 

می دانند. 
با این حال افت شاخص دالر نشان داد فعاالن بازار از شرایط 

موج�ود راضی نبوده و این احتم�ال را می دهند که ادامه این 
گزارش های ضعیف به کم ش�دن روند کاهشی برنامه حمایتی 

امریکا بیانجامد. 
از س�وی دیگر در نشست گروه بیست، رشد اقتصادی جهان 
و نگرانی های اخیر در بازارهای نوظهور و همچنین اثر کاهش 
سیاس�ت های انبس�اطی امریکا بر اقتصاد این کشورها محور 

اصلی گفتگوها بود.

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,7290/21/70/6آلومینیوم

0/4-0/40/8-7,198مس

0/6-1/30/8-2,120سرب

2/0-1/01/7-14,326نیکل

0/52/34/9-23,125قلع

0/51/30/8-2,050روی

3600/00/01/4شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

106,350-28,575-4,275-5,353,425آلومینیوم

37,800-11,075-1,025-289,600مس

6,675-3,150-600-201,275سرب

427,818-42-269,214نیکل

740-410-165-8,430قلع

82,050-18,650-6,175-788,875روی

2,015-325-14,4300شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,3230/81/54/6طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,3210/01/64/6نیویورک 

21/851/56/69/0نقره

2/6-1,419/380/50/1پالتینیوم

1/1-736/650/40/5پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR122/90-0/80/7-0/8 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
2/3-0/9-0/2-549/26چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
0/42/65/8-102/92)نایمکس(

0/11/11/2-110/44برنت

0/21/90/1-115/85تاپیس سنگاپور

0/12/01/8-106/78دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
5/998-2/514/826/8

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

بی.تی.یو(
58/450-0/1-1/9-10/8

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

1240/01/01/1گازوئیل 

0/1-1230/00/9سوخت جت

6080/00/20/7نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

4500/000/000/00امریکاي شمالي

6320/000/00/00اروپا

5900/000/000/00 آسیا

0/564/67-0/56-410/63اوره - جهانی

افزایش امیدواری ها نس�بت به بهبود رش�د اقتصادی کشور 
چین بر بازارهای س�هام آسیا تأثیر کاماًل مثبتی داشت. البته 
ظاهراً در این روز س�رمایه گذاران هنوز نگران گزارش های نه 
چن�دان مطلوبی بودند که از وضعی�ت تولیدی امریکا در روز 
جمعه انتش�ار یافته بود که این مس�ئله همراه با رشد تولید 

ناخال�ص داخلی کش�ورهای منطقه پولی یورو، فش�ار رو به 
پایینی بر شاخص دالر وارد کرد.

درخص�وص چی�ن نیز گزارش ه�ا حاکی از آن ب�ود که حجم 
وام ه�ای اعطای�ی در این کش�ور طی ماه ژانویه ب�ه باالترین 

سطح خود طی چهار سال اخیر رسیده است.

به
شن

دو

صورتجلس�ه آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو که 
در روز چهارشنبه منتشر شد یکی از مهم ترین خبرهایی بود 
که س�رمایه گذاران منتظر آن بودند. این بیانیه نشان داد که 
برنام�ه بانک مرکزی امریکا برای کاه�ش خرید ماهانه اوراق 
قرضه همچنان پابرجا است، مگر آنکه عملکرد اقتصادی این 

کشور همه را شوکه نماید.
در واقع تفکر غالب این بود که روند رشد اقتصادی امریکا به 
خوبی پیش رفته و می تواند به مرور بهتر هم ش�ود، درآمدها 
باالت�ر از س�طح مورد انتظ�ار بوده و کش�ورهای اروپایی هم 

کمابیش در همین مسیر قرار گرفته ا ند.
از دیگر خبرهای مهم این روز، بیانیه صندوق بین المللی پول 
بود که از ریسک موجود در بازارهای نوظهور و ریسک رکود 
در منطقه پولی یورو س�خن گفت و اینکه این مس�ائل رش�د 

اقتصادی جهان را تهدید می کنند. 
در این میان احتمال کاهش نرخ بهره امریکا در اواس�ط سال 
2015 ب�ه نقل از یکی از اعضای کمیته ف�درال رزرو همراه با 
انتش�ار گزارش ناامیدکننده ای از بازار مس�کن امریکا، افت 

نسبی بازارهای سهام را در پی داشت.

به
شن

هار
چ

دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

0/3-16,1540/70/8امریکا )داوجونز(

89/99-0/130/10-3,664امریکا )نزدک(

6,8130/22/30/6لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,1220/00/80/1اروپا  )یورواستاک 50(

6/44-147731/582/38آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/3740/140/341/31یورو به دالر

0/790/84-0/22-1/661پوند به دالر

1/75-102/4660/200/67دالر به ین

2/44-0/50-0/20-0/888دالر به فرانک سوئیس

0/61/9-0/3-0/898دالر 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 )27 بهمن تا 3 اسفند 1392-16 تا 22 فوریه 2014(
رویداد

شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در انگلیس
ZEW شاخص تمایالت اقتصادی منطقه یورو  بررسی شده توسط مؤسسه

نرخ بیکاری طی ماه گذشته در انگلیس
تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز، صادر شده طی ماه گذشته در امریکا )میلیون(

 شاخص قیمت تولیدکننده طی ماه گذشته در امریکا
 برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در چین بررسی شده توسط بانک اچ اس بی سی

 شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا
 تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا طی هفته گذشته )هزار نفر(

 نرخ خرده فروشی طی ماه گذشته در انگلیس

زمان
سه شنبه
سه شنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه

واقعی
1/9%
68/5
7/2%
0/94
0/2%
48/3
0/1%
336

-1/5%

پیش بینی
2/00%
73/9
7/1%
0/98
0/2%
49/4
0/1%
335

-0/9%

قبلی
2/00%
73/3
7/1%
0/99
0/4%
49/5
0/3%
339
2/5%

افت ش�اخص دالر، نگران کننده بودن اوضاع اقتصادی امریکا و افزایش خرید فیزیکی طال 

از سوی چین موجب رشد بهای طال شد.

Mondayدوشنبه

شناسایی سود و بستن موقعیت های خرید توسط معامله گران و افت خرید فیزیکی طال، بهای 

این فلز گرانبها را کاهش داد. 

Tuesdayسه شنبه

کم بودن خرید فیزیکی طال و امیدوارکننده بودن صورتجلس�ه نشس�ت اخیر فدرال رزرو 

نسبت به وضعیت اقتصادی موجود، منجر به افت بهای طال در بازارهای جهانی گردید.

Wednesdayچهارشنبه

 انتش�ار گزارش های ناامیدکننده ای از وضعیت تولید در امریکا و چین، عامل اصلی رش�د 

بهای طال در این روز بود.

Thursdayپنج شنبه

قیمت طال متأثر از افت خرید فیزیکی، نامطمئن بودن س�رمایه گذاران نسبت به ثبات رشد 

اقتصادی و همچنین تش�دید تنش های سیاس�ی در اوکراین نوس�انات زیادی را تجربه کرد. 

البته فعاالن این بازار واکنش خاصی به افت شاخص بازار مسکن امریکا از خود نشان ندادند.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 
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109/5
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108/5
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107/5
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109/06

110/47 110/41

109/79

کاهش عرضه نف�ت لیبی، ادامه 
س�رمای هوا در امریکا، تشدید 
نگرانی ه�ا از تضعی�ف اوض�اع 

بازارهای نوظهور

بدتر از پیش بینی اعالم شدهبهتر از پیش بینی اعالم شده

110/63

س�رد ش�دن هوا و رش�د نگرانی ها از کاهش 
عرض�ه به دلیل وجود تنش های�ی در آفریقا و 
ونزوئال، انتشار گزارش افزایش موجودی ذخایر 

نفت امریکا

گزارش اداره اطالعات انرژی امریکا در خصوص افزایش 
موجودی ذخایر نفت این کشور و کاهش تقاضا به دلیل 
بس�ته ش�دن پاالیش�گاه ها با ش�روع فصل تعمیرات و 
نگهداری در ماه های فوریه و مارس، ضعیف بودن گزارش 

منتشر شده از اوضاع اقتصادی چین

خری�د  موقعیت ه�ای  بس�تن 
توسط س�فته بازان، گرم شدن 
نسبی هوا در کشورهای غربی، 
گزارش ه�ای  نب�ودن  جال�ب 
اخیر منتشر ش�ده از وضعیت 
ادام�ه  و  امری�کا  اقتص�ادی 
نگرانی ها از کاهش عرضه نفت 

لیبی، سودان جنوبی و ونزوئال

ادامه سرما در امریکای شمالی، 
انتش�ار  دالر،  ش�اخص  اف�ت 
گ�زارش کاهش موج�ودی نفت 
کشورهای توس�عه یافته که به 
کمتری�ن س�طح خود از س�ال 
2008 رسید و بروز ناآرامی های 

سیاسی در لیبی


