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وجود ناآرامی های سیاس��ی، کند ش��دن رش��د اقتصادی چین و همچنین اج��رای تصمیم اخیر فدرال رزرو در کاه��ش برنامه حمایتی خود 
س��رمایه گذاران را نگران و مضطرب نموده، چرا که به س��ختی می توانند تأثیر این مسائل را بر رشد اقتصادی جهان ارزیابی کنند و از این 
حیث ترجیح می دهند از انجام معامالت پرریسک دوری گزینند. در واقع جدی شدن طرح رفراندوم در کریمه اوکراین و تهدیدهای اروپا 
به تحریم روسیه موج تازه ای از نگرانی ها را به راه انداخته که تشدید یا تخفیف اختالفات می تواند روند قیمت  طال طی هفته آینده را تحت 
تأثیر قرار دهد. به عالوه مجدداً نگاه س��رمایه گذاران به نشس��ت فدرال رزرو در روزهای 17 و 18 مارس )28 و 29 اسفند( دوخته شده 

است تا مشخص شود آیا همچنان این نهاد تصمیم گیری، روند کاهشی خرید ماهانه اوراق قرضه را ادامه خواهد داد یا خیر.

جهان در هفته ای که گذشت...
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تش�دید نگرانی ها نس�بت به اوضاع اقتصادی چین همراه با 
ادامه بحران سیاسی در اوکراین منجر به افت بازارهای سهام 
شد. در این میان اظهارات یکی از مقامات بانک مرکزی اروپا 

مبن�ی بر احتم�ال اقدام های جدید حمایتی ای�ن بانک برای 
کمک به بهبود اقتصادی در منطقه پولی یورو، به کاهش نرخ 

برابری یورو به دالر انجامید. به
شن

سه 
گزارش ه�ای دیگ�ری مبن�ی ب�ر مطل�وب نب�ودن اوضاع 
اقتص�ادی چی�ن منتش�ر ش�د و ب�ه نوع�ی وضعی�ت این 
کش�ور را نگران کنن�ده توصی�ف نم�ود. در ای�ن روز ه�م 

ع�دم ثبات در ش�رایط اوکراین بر ش�دت ریس�ک گریزی 
 س�رمایه گذاران افزود و آن ها را به خروج از بازارهای سهام 

ترغیب کرد. به
شن

ج 
پن

بی نتیج�ه مان�دن مذاکرات غرب و روس�یه و طرح مس�ئله 
رفراندوم در کریمه اوکراین و همچنین افزایش احتمال اجرای 
تحریم های اروپا علیه روسیه، حس اعتماد سرمایه گذاران را 

تحت تأثیر قرار داد و موجب افت بازارهای سهام شد.
 از س�وی دیگر انتش�ار گ�زارش  نه چندان مثبت�ی از اوضاع 
اقتص�ادی امریکا همراه با افزایش اش�تغال در اروپا در س�ه 

ماه�ه چهارم س�ال 2013 که برای اولین بار طی س�ه س�ال 
گذشته رخ داد، نرخ برابری یورو به دالر را تقویت کرد.

 البت�ه اظهارات ماریو دراگ�ی مبنی بر اینکه بن�ا بر ارزیابی  
بان�ک مرک�زی اتحادیه اروپ�ا از قیم�ت یورو، ن�رخ این ارز 
 رون�دی فزاین�ده خواهد داش�ت نی�ز در رش�د ارزش یورو 

تأثیرگذار بود. 

عه
جم

  فلزات، نقدی )بورس فلزات لندن(

درصد تغییرمقدار
ماههفتهروز

0/1-3/1-1/0-1,699آلومینیوم

9/8-8/9-1/4-6,439مس

4/8-5/5-0/5-2,001سرب

15,7430/81/911/7نیکل

1/91/4-0/2-22,925قلع

1/9-6/6-0/4-1,985روی

0/54/89/2-393شمش فوالد

موجودی کاال )بورس فلزات لندن(

126,775-27,150-11,575-5,255,225آلومینیوم

47,400-18,900-2,225-253,275مس

2,025-1,575-700-202,400سرب

270,6367501,2661,380نیکل

75210-9,05015قلع

10,825-3,45036,575-796,700روی

715-65-14,0400شمش فوالد

فلزات گرانبها

1,3720/41/65/3طالی نقدی

طال بورس کاالی 
1,3730/11/55/5نیویورک 

1/33/4-0/5-21/20نقره

0/64/1-1,476/750/1پالتینیوم

0/56/0-776/700/1پاالدیوم

 سنگ آهن و فوالد

 سنگ آهن 62%، 
CFR111.503.8-4.6-8.6 چین

 میلگرد در بازار داخلی 
4.5-2.2-529.060.1چین

نفت 

نفت سبک شیرین 
2/1-3/3-98/220/2)نایمکس(

2/0-1/0-0/7-107/08برنت

0/2-0/4-113/450/0تاپیس سنگاپور

0/6-104/030/40/0دوبی

گاز طبیعی

هنری هاب امریکا 
)دالر در هر میلیون 

بی.تی.یو(
4/385-2/3-5/9-16/0

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

بی.تی.یو(
58/6100/70/0-1/7

محصوالت پاالیش شده، سنگاپور

1/0-0/3-1210/0گازوئیل 

1/6-0/3-1200/0سوخت جت

1/1-0/1-5970/0نفت کوره )دالر به تن(

متانول و اوره

4500/000/000/00امریکاي شمالي

6320/000/00/00اروپا

5900/000/000/00 آسیا

4/62-2/03-2/03-386/52اوره - جهانی

در ش�رایطی که مطلوبیت گزارش منتش�ر ش�ده از بازار کار 
امریکا در جمعه گذش�ته تا حدی نگاه س�رمایه گذاران را به 
تداوم رون�د بهبود اقتص�ادی مثبت کرده بود، از س�رگیری 
تنش های سیاس�ی در اوکراین همراه با انتش�ار گزارش های 
ناامیدکننده  و بس�یار دور از انتظار از اوضاع اقتصادی چین، 
باعث کاهش ریسک پذیری سرمایه گذاران و ریزش بازارهای 
سهام ش�د. در این روز معلوم شد صادرات ماه فوریه چین با 
وجود پیش بینی رشد 6/8 درصدی با 18/1 درصد کاهش، به 
کمترین س�طح خود از سال 2009 رسیده است و در حالی که 
انتظ�ار می رفت این کش�ور 14/5 میلی�ارد دالر مازاد تجاری 

اعالم کن�د، به می�زان 22/98 میلیارد دالر کس�ری به ثبت 
رس�اند. همچنین نه تنها واردات این کشور 10/1 درصد رشد 
داش�ت، بلکه ش�اخص  تورم از 2/5 درصد در ماه ژانویه به 2 
درص�د در ماه فوریه و کمترین س�طح خ�ود در 11 ماه اخیر 
رس�ید. کارشناس�ان، توقف فعالی�ت بس�یاری از کارخانه ها 
در تعطیالت س�ال ن�وی چینی را عامل اصلی انتش�ار چنین 
اعداد و ارقامی می دانستند. از سوی دیگر تصمیم اخیر بانک 
مرک�زی اروپا مبن�ی بر عدم کاهش نرخ به�ره و اجرا نکردن 
سیاس�ت های انبس�اطی بیش�تر در ش�رایط فعلی، منجر به 

تقویت نرخ برابری یورو به دالر شد.

به
شن

دو

از آنج�ا که کش�ور چین به عنوان دومین اقتص�اد بزرگ دنیا، 
بیش�ترین س�هم را در مصرف فلزات اساسی دارد، کند شدن 
رش�د اقتص�ادی این کش�ور، نه تنها فش�ار رو ب�ه پایینی بر 
بازارهای نوظه�ور وارد آورد؛ بلکه با پایین آمدن بهای کاالها، 
ارزش سهام شرکت های معدنی را کاهش داد که در نهایت تنزل 

بازارهای سهام را در پی داشت. از سوی دیگر ادامه درگیری ها 
در اوکراین در ش�رایطی که امید آن می رفت اختالفات، بعد از 
گذشت چند روز حل و فصل شده باشد، نگرانی سرمایه گذاران 
تداوم یافت و ب�ه دنبال اعالم خبرهای منفی در این خصوص، 

سرمایه گذاران را از انجام معامالت پر ریسک باز داشت.

به
شن

هار
چ

دالر به تن

مقداربازارهای سرمایه )سهام(
درصد تغییر

ماههفتهروز

1/90/5-1/4-16,109امریکا )داوجونز(

0/72-2/09-0/80-3,626امریکا )نزدک(

1/6-3/5-1/0-6,554لندن )اف.تی.اس.ای 100(

2/5-4/0-1/5-3,020اروپا  )یورواستاک 50(

2/77-7/16-1/42-14,204آسیا )نیکی 225(

 نرخ برابری 
مقدارجفت ارزها ی اصلی

درصد تغییر

ماههفتهروز

1/3910/290/271/70یورو به دالر

0/04-0/36-1/6650/16پوند به دالر

0/81-1/85-0/52-101/332دالر به ین

2/39-0/62-0/26-0/872دالر به فرانک سوئیس

0/40/6-0/1-0/903دالر 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 )18 تا 24 اسفند 1392-9  تا 15 مارس 2014(
رویداد

اعالم تراز تجاری طی ماه گذشته در چین )میلیارد(
اعالم شاخص قیمت مصرف کننده طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص تولیدات صنعتی منطقه یورو
اعالم شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در چین 

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

تغییرات اشتغال طی فصل گذشته در اتحادیه اروپا
اعالم شاخص قیمت تولیدکننده طی ماه گزشته در امریکا

اعالم میزان تمایالت مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا، بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان

زمان
شنبه

یکشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه

جمعه
جمعه
جمعه

واقعی
-23/0
2/1%

-0/2%
8/6%
0/3%
315
0/1%

-0/1%
79/9

پیش بینی
13/2
2/1%
0/6%
9/5%
0/3%
334
0/0%
0/2%
81/9

قبلی
31/9
2/5%
-0/4%
9/7%
-0/6%
324
0/0%
0/2%
81/6

افزای�ش نگرانی ها از کند ش�دن رش�د اقتصادی دومی�ن اقتصاد بزرگ دنی�ا، تأثیر مثبت 

گزارش های اخیر منتش�ر ش�ده از بازار کار امریکا را خنثی نمود؛ در واقع تقابل این دو نیرو 

موجب شد قیمت های باز و بسته شدن طال در این روز معامالتی خیلی نزدیک به هم باشند. 

مؤسس�ه مورگان استنلی، پیش بینی خود را از بهای طال برای سال های 2014 و 2015 کاهش 

داد و میانگین قیمت این کاال را در این سال ها به ترتیب 1,160 و 1,138 دالر اعالم نمود.

Mondayدوشنبه

انتشار خبرهایی از وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی کشورها )به ویژه اوکراین و چین( تقاضا 

برای طال به عنوان کاالیی با حاشیه ایمنی باال را افزایش داد.

Tuesdayسه شنبه

نگرانی ها از اقتصاد چین همراه با ادامه ناآرامی ها در اوکراین به رش�د بهای طال تا باالترین 

سطح خود در شش ماه اخیر انجامید.

Wednesdayچهارشنبه

در حالی که کاهش ریس�ک پذیری و افت بازارهای س�هام، تقاضا برای ط�ال را افزایش داد، 

انتش�ار گزارش های مطلوبی از اوضاع اقتصادی امریکا هم�راه با کاهش خرید فیزیکی طال، 

فشار رو به پایینی بر بهای این کاالی گرانبها وارد ساخت.

Thursdayپنج شنبه

 قیم�ت ط�ال متأث�ر از ادام�ه نگران�ی و اضط�راب ناش�ی از بح�ران سیاس�ی در اوکراین 

افزایش یافت. 

Fridayجمعه

روند قیمت طال در هفته گذشته 
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109/5

109

108/5

108

107/5

107

106/5

106

105/5

105

104/5

104

107/82

108/28

107/39

108/26

بدتر از پیش بینی اعالم شدهبهتر از پیش بینی اعالم شده

108/4

احتمال کاهش عرضه نف�ت در جهان به دلیل ادامه تنش ها 
در اوکرای�ن و لیبی؛ با وجود افزایش تولید نفت لیبی، تداوم 
محاص�ره یک�ی از پایانه های ص�ادرات نفت در این کش�ور 

همچنان سرمایه گذاران را مضطرب کرده بود

نگران�ی فعاالن ب�ازار از اوضاع 
اوکرای�ن، افزای�ش نگرانی ه�ا 
نسبت به اوضاع اقتصادی چین، 

منفی بودن چشم انداز تقاضا

احتمال کند ش�دن رشد اقتصادی چین و در نتیجه 
منفی بودن چشم انداز تقاضا برای نفت خام در کنار  

ادامه درگیری ها در اوکراین و لیبی

انتش�ار گزارش�ی مبنی بر افزایش 
موج�ودی ذخایر نف�ت امریکا طی 
هفت�ه گذش�ته و همچنی�ن ادامه 
نگرانی ها از وضعیت اقتصادی چین 

کاه�ش تقاضا ب�رای نفت 
خ�ام از س�وی امری�کا و 
ادام�ه  علی رغ�م  چی�ن 
بحران سیاسی در اوکراین 
و توق�ف فعالی�ت یکی از 
لیبی،  نفت�ی در  میادی�ن 
انتشار گزارش�ی مبنی بر 
تولی�د نفت ع�راق در ماه 
گذشته در باالترین سطح 

طی 30 سال اخیر


