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در هفته ای که س��پری شد خبرهایی همچون تنش های سیاسی در اوکراین، اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا، سخنان 
مقامات ارش��د فدرال رزرو همراه با انتش��ار گزارش هایی از اوضاع اقتصادی امریکا، اروپا و چین منجر به بروز نوساناتی 

در نرخ ارز، قیمت طال، فلزات و نفت شد.

جهان در هفته ای که گذشت...

2 0 1 4 س  ر 8 م�ا 2  ت�ا  -1 3 9 2 س�فند  1 ا 7 1 ت�ا  1

تصمی�م روس�یه مبنی بر عدم گس�ترش فعالی�ت نظامی در 
اوکراین به هم�راه فروکش کردن حس عدم اطمینان موجود، 
موجب شد فعاالن بازار مجدداً به سرمایه گذاری در دارایی های 

پرریسک تری همچون سهام ترغیب شوند. شاخص  های مالی 
در آسیا، اروپا و امریکا رشد قابل  مالحظه ای داشتند و قیمت 

مس و برخی دیگر از فلزات اساسی رشد کرد. به
شن

سه 

انتشار گزارش های مثبتی از اوضاع اقتصادی امریکا و اروپا 
هم�راه با اظهارات رئیس بانک مرکزی نیویورک درخصوص 
اینک�ه نرخ به�ره امریکا احتماالً تا اواس�ط س�ال 2015 در 
 س�طح پایین فعل�ی باقی خواه�د ماند، بازارهای س�هام را 

قوت بخشید. 
به عالوه در شرایطی که صندوق بین المللی پول انتظار داشت 
اقدامی از س�وی بانک مرکزی اتحادیه اروپا در جهت بهبود 

وضعی�ت رکود و بیکاری صورت گی�رد، رئیس بانک مرکزی 
اروپا اعالم کرد این بانک تغییری در نرخ بهره نخواهد داد که 

این تصمیم به رشد ارزش یورو و طال انجامید.
 قابل ذکر اس�ت نرخ ه�ای تورم و بی�کاری در منطقه پولی 
ی�ورو به ترتیب 0/8 و 12 درصد ب�وده و بانک مرکزی اروپا 
انتظ�ار دارد نرخ تورم تا س�ال 2016 رش�د آرامی را تا 1/7 

درصد تجربه کند. 

به
شن

ج 
پن

در کل جو روانی بازار به گونه ای مبهم، محتاط و نگران  به نظر 
می رس�ید به طوری که س�رمایه گذاران به دلیل ادامه تنش ها 
در اوکراین و نامطمئن  بودن جریانات سیاس�ی در آن ترجیح 
دادند موقعیت باز در پایان هفته نداش�ته باشند. البته آمار و 
ارقام�ی هم از اوض�اع اقتصادی امریکا و اروپا اعالم ش�د که 

تأثیری مثبت بر ریسک پذیری افراد گذاشت.
گزارش منتش�ر ش�ده از وضعیت ب�ازار کار امری�کا حاکی از 
رش�د دور از انتظ�ار اش�تغال در بخ�ش غیرکش�اورزی بود 

و ای�ن گمانه زن�ی را تقوی�ت ک�رد که س�رمای ه�وا در ارائه 
گزارش ه�ای ضعیف پیش�ین نقش عمده ای داش�ته اس�ت. 
درنتیجه از لحاظ بنیادی می توان به روند بهبود در بزرگترین 
 اقتص�اد دنیا امیدوار بود که این حس مثبت ش�اخص دالر را 

افزایش داد.
 از س�وی دیگر اظه�ارات ماریو دراگی مبنی ب�ر عدم نیاز به 
اجرای سیاست های انبس�اطی بیشتر در شرایط فعلی، فشار 

رو به باالیی بر ارزش یورو وارد ساخت.

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

1,7541/41/74/9آلومینیوم

1/5-0/3-7,0670/1مس

0/10/9-2,1170/4سرب

15,4421/37/110/8نیکل

1/15/5-23,3710/3قلع

0/21/95/5-2,124روی

3750/04/24/3شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

110,425-35,025-6,900-5,282,375آلومینیوم

37,075-2,175-1,500-272,175مس

2,950-203,9751,3251,550سرب

1,3263,378-996-269,370نیکل

25710185-9,125قلع

73,600-5,725-760,1258,150روی

1,495-325-14,1050شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,3511/11/57/4طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,3510/81/57/5نیویورک 

21/511/61/17/7نقره

1,483/750/42/27/7پالتینیوم

780/601/05/19/8پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR116/900/2-0/9-3/4 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
3/7-540/800/10/3چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
1/13/5-0/2-101/27)نایمکس(

1/00/6-107/840/4برنت

0/81/6-0/6-113/98تاپیس سنگاپور

1/31/5-1/1-104/08دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/6573/03/2-5/6

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

بی.تی.یو(
58/6001/72/9-4/6

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

0/21/2-1230/0گازوئیل 

0/40/4-1210/0سوخت جت

0/4-1/2-5930/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

4500/000/000/00امریکاي شمالي

6320/000/00/00اروپا

5900/000/000/00 آسیا

1/59-3/74-3/74-394/54اوره - جهانی

تش�دید بحران سیاس�ی در اوکراین و اعزام نیروهای نظامی 
روس�یه به این کش�ور، ریس�ک گریزی فع�االن ب�ازار را در 
سرتاسر جهان افزایش داد. شاخص ها در اکثر بازارهای مالی 
کاهش یافتن�د. س�رمایه گذاران، خرید ارزه�ا و دارایی های 
مطمئن ت�ر همچون دالر امری�کا، فرانک س�وئیس، ین ژاپن 

و طال را ب�ر فعالیت در بازارهای س�هام و خرید یورو ترجیح 
 دادند. بورس روس�یه نی�ز 60 میلی�ارد دالر از ارزش خود را 

از دست داد.
در این میان گزارش نه چندان مطلوبی از اوضاع اقتصادی چین 

نیز منتشر شد که بر این نگرانی ها افزود.

به
شن

دو

با اینکه اظهارات پوتین و آمادگی روسیه و امریکا برای انجام 
مذاکره با هدف کاهش اختالفات در اوکراین تا حدی آرامش 
را به بازارها بازگرداند، اما ادامه خروج سرمایه گذاران از بازار 
س�هام و احتیاط آن ها نسبت به اوضاع اوکراین، روند بازارها 

را تحت تأثیر قرار داد و موجب افت آن ها شد. 

در این میان با توج�ه به اینکه وضعیت رکود در منطقه پولی 
یورو همچن�ان نگران کننده بود، احتمال اج�رای برنامه های 
حمایت�ی بیش�تر و یا حتی کاه�ش نرخ بهره از س�وی بانک 
مرکزی اتحادیه اروپا وجود داش�ت که این مس�أله هم فشار 

رو به پایینی بر ارزش یورو وارد  ساخت. 

به
شن

هار
چ

دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

16,4380/51/05/2امریکا )داوجونز(

0/520/174/02-3,703امریکا )نزدک(

0/33/5-6,7880/2لندن )اف.تی.اس.ای 100(

3,1450/30/34/4اروپا  )یورواستاک 50(

15,2992/752/574/37آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/3870/110/541/77یورو به دالر

0/181/83-0/17-1/671پوند به دالر

103/2380/171/490/93دالر به ین

2/29-0/24-0/33-0/877دالر به فرانک سوئیس

0/31/61/2-0/906دالر 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 )11 تا17 اسفند 1392-2 تا 8 مارس 2014(
رویداد

 شاخص خرید مدیران در بخش تولید طی ماه گذشته در انگلیس
 شاخص خرید مدیران در بخش تولید طی ماه گذشته در امریکا، بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

 تولید ناخالص داخلی در استرالیا
 شاخص خرید مدیران  طی ماه گذشته در امریکا به استثنای بخش تولید، بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

 حداقل نرخ بهره بانک مرکزی اتحادیه یورو
 تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در امریکا )هزار نفر(

تغییر در تعداد افراد استخدام شده در طول ماه گذشته به استثنای بخش کشاورزی در امریکا )هزار نفر(
 تراز تجاری طی ماه گذشته در امریکا )میلیارد(

نرخ بیکاری طی ماه گذشته در امریکا

زمان
دوشنبه
دوشنبه

چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
56/9
53/2
0/8%
51/6

0/25%
323
175

-39/1
6/7%

پیش بینی
56/9
52/3
0/7%
53/8
0/25%
336
151

-39/1
6/6%

قبلی
56/6
51/3
0/6%
54

0/25%
349
129

-39/0
6/6%

ب�روز تنش های سیاس�ی در اوکراین، حس عدم اطمینان و ناامن�ی را در بازار تقویت کرد و 

تقاض�ا برای طال به عنوان کاالیی با حاش�یه ایمنی باالتر افزای�ش یافت. اگرچه نگرانی ها از 

کند ش�دن رش�د اقتصادی چین )به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا( هم در افزایش بهای 

این کاالی گرانبها بی تأثیر نبود.

Mondayدوشنبه

بازگشت نس�بی آرامش به بازارهای سهام و رفع نگرانی ها درخصوص اوضاع اوکراین، تقاضا 

برای طال را کاهش داد. البته مواردی نظیر بستن موقعیت های خرید و افت خرید فیزیکی طال 

از سوی آسیا هم نقش مهمی در پایین آمدن بهای هر اونس طال داشتند.

Tuesdayسه شنبه

به نظر می رسد فعاالن این بازار در انتظار خبرهای مربوط به بازار کار امریکا به سر می بردند 

که قرار بود در روزهای پایانی هفته منتش�ر ش�وند که این مس�أله موجب شد شاهد نوسان 

خاصی در قیمت این کاالی گرانبها نباشیم.

Wednesdayچهارشنبه

افت شاخص دالر و افزایش ریسک پذیری در بازار، رشد بهای طال را در پی داشت.

Thursdayپنج شنبه

امیدوارکنن�ده ب�ودن گزارش های اقتصادی امری�کا و درنتیجه افزایش احتم�ال ادامه روند 

کاهشی برنامه حمایتی این کشور، عامل اصلی افت تقاضا برای طال بود.

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

111/06

107/67

108/38

108/76

افزایش احتمال بروز اخت�الل در عرضه انرژی 
روس�یه به اروپ�ا از طری�ق اوکراین )روس�یه 
بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است و 25 

درصد گاز اروپا از این کشور تأمین می شود(

بدتر از پیش بینی اعالم شدهبهتر از پیش بینی اعالم شده

109/7

افزایش موجودی ذخایر نفت 
امری�کا طب�ق گ�زارش اداره 
انرژی این کش�ور  اطالع�ات 
و فروک�ش ک�ردن تنش های 
مربوط به بحران سیاس�ی در 
اوکرای�ن، اعالم از س�رگیری 
تولی�د یک�ی از میادین نفت 
لیبی )در پی ب�روز تنش ها و 
این  نف�ت  تولید  اختالف�ات، 
کش�ور از 1/4 میلیون بشکه 
در روز ب�ه 200 ه�زار تقلی�ل 

یافته است(

بهبود چش�م انداز تقاضا ب�رای نفت به دلیل انتش�ار 
گزارش های مثبتی از اوضاع اقتصادی امریکا و اروپا

افزایش امیدواری ها نسبت به بهبود 
اوضاع اقتصادی امریکا همراه با بروز 
تنش هایی در اوکراین، در کنار افت 

تقاضای فصلی 
کاهش نگرانی ها از اوضاع 

سیاسی در اوکراین 


