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در هفته گذش��ته تأثیر مثبت س��خنرانی خانم یلن و انتش��ار گزارش مطلوبی از بازار مس��کن امریکا، از ش��دت نگرانی ها نسبت به اوضاع 
اقتصادی امریکا کاس��ت و خریداران فیزیکی و س��فته بازان بازار طال را به عقب نشینی واداشت. ظاهراً انتظار افت بیشتر بهای طال در میان 
سرمایه گذاران قوت گرفته که این نگرش می تواند در صورت اعالم خبرهای بهتری از اقتصاد امریکا و اروپا فشار رو به پایین بیشتری بر 

قیمت این کاالی گرانبها وارد سازد. اگرچه باید دید آیا واقعاً با گذر از فصل سرما اوضاع امریکا بهبود خواهد یافت یا خیر.

جهان در هفته ای که گذشت...

2 0 1 4 س  ر 1 م�ا ی�ه ت�ا  ر 2 فو 3 -1 3 9 2 س�فند  1 ا 0 4 ت�ا 

گزارش ه�ای نه چن�دان مطلوبی از اوض�اع اقتصادی امریکا، 
مجدداً این س�ؤال را برای س�رمایه گذاران مطرح کرد که آیا 
ف�درال رزرو تغییری در روند کاهش�ی برنام�ه حمایتی خود 
خواهد داد یا خیر. این نگرش، فش�ار رو به پایینی بر شاخص 
دالر وارد س�اخت. همچنی�ن تش�دید نگرانی ه�ا از اوض�اع 

اقتصادی چین منجر به افت بازارهای سهام شد.
از س�وی دیگر اتحادیه اروپا پیش بینی خود در خصوص رشد 

اقتص�ادی منطقه پولی ی�ورو در س�ال 2014 را از 1/1 به 1/2 
درص�د افزایش و نرخ ت�ورم را از 1/5 به ی�ک درصد کاهش 
داد و در عین حال نس�بت به روند افزایش�ی بدهی برخی از 

کشورهای منطقه اظهار نگرانی کرد.
کاه�ش نرخ رش�د بهای مس�کن نیز در امری�کا طی یک ماه 
گذش�ته، در کم ش�دن سطح ریسک پذیری س�رمایه گذاران 

بی تأثیر نبود.

به
شن

سه 

خان�م یل�ن در س�خنرانی خ�ود ب�ر ادام�ه روند کاهش�ی 
برنام�ه حمایت�ی ف�درال رزرو تأکی�د کرد و اظهار داش�ت 
سیاس�ت گذاران پول�ی، موقتی ی�ا دائمی ب�ودن آمارهای 
ضعی�ف اقتصادی در این کش�ور را بررس�ی خواهند نمود. 
ایش�ان سرمای ش�دید هوا را در این خصوص مؤثر دانست 
و اذعان نمود باید تالش کنیم دقیقًا مش�خص ش�ود س�هم 
 س�رمای ه�وا و عوامل دیگر در این مس�ئله ب�ه چه میزان 

بوده است.
ب�ه گفته وی تا زمانی که نرخ بیکاری باالی 6/5 درصد بوده 
و تورم از 2/5 درصد فراتر نرفته اس�ت، نرخ بهره در سطح 
پایین فعلی باقی خواهد ماند. به اعتقاد ایشان توجه صرف 

ب�ه نرخ بیکاری برای ارزیابی وضعیت بازار کار امریکا کافی 
نیس�ت و بررسی فاکتورها و ش�اخص های بیشتری در این 
خصوص الزم اس�ت. در این س�خنرانی مشخص شد فدرال 
رزرو معتق�د اس�ت طی س�ال های آینده، بی�کاری به روند 
کاهشی خود ادامه خواهد داد و تورم هم به سطح دو درصد 

باز خواهد گشت. 
س�خنرانی خانم یلن عالوه بر رشد ش�اخص دالر، بازارهای 
س�هام امری�کا را مثب�ت ک�رد، ول�ی در اروپ�ا افزای�ش 
ناآرامی ه�ای سیاس�ی در اوکرای�ن و تش�دید نگرانی ها از 
 خط�ر رکود در منطق�ه پولی یورو، منجر ب�ه افت بازارهای

 سهام شد.
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کاهش رشد اقتصادی امریکا در سه ماهه چهارم سال گذشته 
و احتم�ال ایج�اد خلل در روند کاهش سیاس�ت انبس�اطی 
امریکا در پی گزارش مزبور، شاخص دالر را به کمترین سطح 
خود در دو ماه اخیر رس�اند. از س�وی دیگر ب�روز عالئمی از 

ثبات نس�بی تورم در اروپا و توقف روند کاهشی آن به رشد 
قابل توجه نرخ برابری یورو به دالر منجر شد و این گمانه زنی 
را ایجاد کرد که ممکن اس�ت بانک مرکزی اروپا در نشس�ت 

آینده خود اقدام خاصی برای مقابله با رکود انجام ندهد.
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  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/22/3-0/3-1,725آلومینیوم

0/7-1/6-0/3-7,086مس

0/10/9-2,1180/1سرب

14,4151/60/64/8نیکل

23,6280/02/27/1قلع

2,0850/31/75/7روی

3600/00/00/0شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

114,725-36,025-6,950-5,317,400آلومینیوم

41,850-15,250-2,050-274,350مس

6,550-1501,150-202,425سرب

1861,4823,978-270,696نیکل

470-15-8,41550قلع

90,600-23,025-3,450-765,850روی

1,820-14,43000شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,3300/00/56/9طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,3300/10/97/0نیویورک 

2/611/0-21/260/1نقره

1,451/251/22/35/0پالتینیوم

742/951/40/74/9پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR118/000/2-4/0-3/8 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
4/0-1/8-0/2-539/30چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
0/64/1-0/3-102/28)نایمکس(

1/20/7-0/3-109/20برنت

0/4-0/8-0/4-114/94تاپیس سنگاپور

1/31/1-0/4-105/44دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/492-7/5-25/9-10/4

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

بی.تی.یو(
56/9501/6-2/6-8/6

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

0/30/8-1240/0گازوئیل 

0/20/1-1230/0سوخت جت

0/6-0/2-6070/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

4500/000/000/00امریکاي شمالي

6320/000/00/00اروپا

5900/000/000/00 آسیا

0/27-0/19-0/19-409/87اوره - جهانی

انتشار گزارش�ی مبنی بر کاهش رشد بهای مسکن در چین، 
گمانه زنی ه�ا در مورد کم ش�دن وام های اعطای�ی بانک ها به 
ش�رکت های دارایی محور را در این کش�ور افزایش داد. خبر 
مذک�ور بازارهای س�هام آس�یا را منفی کرد. از س�وی دیگر 
رش�د فراتر از انتظار ش�اخص وضعیت کسب و کار در آلمان، 

بازارهای سهام اروپا را قوت بخشید.

وزرای دارایی گروه بیست در نشست اخیر متعهد شدند، که 
برای افزایش رش�د تولید ناخالص داخلی جهان به نرخ هدف 

دو درصد، تالش کنند.
در میان فعاالن بازار نسبت به اقتصاد امریکا نیز ابهاماتی وجود 
داش�ت که اخبار منتشره یا از شدت نگرانی ها می کاست و یا بر 

آن می افزود.

به
شن

دو

انتشار گزارش قابل قبولی از وضعیت بازار مسکن در امریکا، 
خوش بین�ی را به فعاالن ب�ازار بازگرداند. ای�ن خبر عالوه بر 
بهبود نس�بی بازارهای سهام امریکا، شاخص دالر را هم قوت 

بخش�ید. به عالوه ظاهراً س�رمایه گذاران در انتظار سخنرانی 
خان�م یل�ن نیز بودند ت�ا ابهامات ب�ه وجود آمده نس�بت به 

سیاست بانک مرکزی امریکا برطرف شود.  به
شن

هار
چ

دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

6,2600/40/82/6امریکا )داوجونز(

0/180/905/60-3,697امریکا )نزدک(

6,8100/20/04/2لندن )اف.تی.اس.ای 100(

0/40/43/6-3,135اروپا  )یورواستاک 50(

1/38-149150/000/96آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/3800/660/450/95یورو به دالر

1/6740/320/760/98پوند به دالر

1/17-0/72-0/38-101/726دالر به ین

1/96-0/92-0/98-0/879دالر به فرانک سوئیس

0/61/6-0/5-0/892دالر 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 )4 تا 10 اسفند 1392-23 فوریه تا 1 مارس 2014(
رویداد

  شاخص کسب  وکار آلمان طی ماه گذشته
 شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در اتحادیه یورو

 ضریب اطمینان مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا
 تعداد خانه های نوساز فروخته شده طی ماه گذشته در امریکا )هزار(

 میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا
 تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا طی هفته گذشته )هزار نفر(

نرخ خرده فروشی آلمان
برآورد اولیه از نرخ تورم ساالنه منطقه یورو

دومین برآورد از تولید ناخالص داخلی امریکا طی فصل گذشته

زمان
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
111/3
0/80%
78/1
468

-0/10%
348

2/50%
0/80%
2/40%

پیش بینی
110/7
0/70%
80/2
406

-0/70%
333
1/20%
0/70%
2/60%

قبلی
110/6
0/70%
79/4
427

-4/20%
334

-1/70%
0/80%
3/20%

بهای طال متأثر از کاهش ریس�ک پذیری در بازار به دلیل رش�د نگرانی ها نسبت به وضعیت 

اقتصادی امریکا و چین تقویت شد.

Mondayدوشنبه

ادام�ه تنش ه�ا در اوکراین، مصر و ونزوئال، مبهم بودن روند بهبود اقتصادی در امریکا و چین 

و همچنین افزایش موجودی طالی صندوق های س�رمایه گذاری، به�ای هر اونس طال را قوت 

بخشید.

Tuesdayسه شنبه

قیم�ت طال پس از چهار روز صعود، تنزل یافت. چرا که بروز عالئمی از بهبود بازار مس�کن 

در امریکا، افزایش شاخص دالر و کاهش نگرانی ها، سرمایه گذاران را به بستن موقعیت های 

خرید و شناسایی سود ترغیب کرد.

Wednesdayچهارشنبه

اظهارات خانم یلن درخصوص ادامه روند کاهشی برنامه حمایتی امریکا و رشد شاخص دالر 

هم�راه با کاهش خرید فیزیکی طال، از دالیل اصلی افت به�ای این فلز گرانبها در بازارهای 

جهانی بود.

Thursdayپنج شنبه

رش�د بازارهای سهام، کاهش خرید فیزیکی طال از سوی چین و بستن موقعیت های خرید با 

هدف شناسایی سود به افت بهای طال منجر شد. به عالوه قیمت این کاالی گرانبها بیشترین 

رشد ماهانه را نسبت به جوالی سال گذشته به ثبت رساند.

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 

113

112/5 

112

111/5

111

110/5

110

109/5

109

108/5

108

107/5

107

110/7

109/38

108/84

109/1

وضعی�ت  از  نگرانی ه�ا  ادام�ه 
اقتصادی امریکا و چین به عنوان 
مصرف کننده ه�ای  بزرگتری�ن 
ان�رژی در جهان به همراه وجود 
عواملی نظیر تنش ها در آفریقا 

و خاورمیانه

بدتر از پیش بینی اعالم شدهبهتر از پیش بینی اعالم شده

109/59

افزایش گمانه زنی ها از رشد موجودی ذخایر نفت امریکا 
و فروکش کردن س�رمای هوا در این کشور در کنار بروز 
نگرانی هایی نس�بت به روند بهبود اقتصادی در چین و 

امریکا و کاهش عرضه نفت لیبی و سودان جنوبی

احتمال کاهش بیش�تر تقاضا به دلیل بسته بودن پاالیشگاه ها در 
دوران تعمیر و نگهداری، تأثیر منفی تشدید تنش ها در اوکراین بر 

نفت مصرفی از سوی اروپا و نیز رشد شاخص دالر

کاه�ش رش�د تولی�د ناخالص 
داخل�ی امریکا، افت ش�اخص 
دالر همراه با افزایش نگرانی ها 

از کاهش عرضه

ادام�ه س�رما در امریکای ش�مالی، افت ش�اخص دالر، 
انتش�ار گزارش کاهش موجودی نفت کشورهای توسعه 
یافته که به کمترین س�طح خود از س�ال 2008 رسید و 

بروز ناآرامی های سیاسی در لیبی


