 5پیشامدی که اروپا با آن روبرو می شود

 )1چشم انداز تاریک بورس چین
شاخص بورس شانگهای روز دوشنبه سقوط  8/5درصدی را تجربه کرد که بیشترین سقوط شاخص طی یک روز از سال 7002
میالدی است واین روند تا پایان هفته بهبود نیافت .با وجود مداخله بی سابقه دولت برای نجات بازار ،شاخص بدترین وضعیت خود را
طی یکماه از آگوست  7002تجربه کرد .
تحلیلگربازارسرمایه – تام دی مارک – پیش بینی کرد که شاخص درطول  3هفته آینده روند نزولی خود را حفظ کند وسفارشات
فروش وضعیتی شبیه بحران مالی سال  9272وال استریت بوجود آورند  .درمقابل جان کارنرزمعتقد است این افت مقدمه شروع یک
روند صعودی است که شاخص را طی  98ماه  7برابر خواهد کرد .
 )2طال روند نزولی خود را حفظ می کند .
طال بیشترین روند نزولی را طی یک دهه تجربه کرد و بهای آن برای  6هفته ی متوالی کاهش یافت تا به حدود  9900دالر برای
هرانس رسید  .زمانیکه معامله گرها گمانه زنی درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا را آغاز کردند عالوه برخروج نقدینگی
از بازار سرمایه و اوراق قرضه  ،طال هم تقریبا پایین ترین قیمت خود را از سال  7090تجربه کرد .
 Goldman Suchsپیش بینی کرد سقوط ارزش طال تا  8درصد دیگر هم ادامه می یابد و این فلز گرانبها به حدود  9000دالر برای
هر انس برسد .
 )3شرکت های اروپایی به سمت رشد حرکت می کنند
گذشته از همه نگرانی ها درباره خروج یونان از اتحادیه اروپا وهمچنین مشکالت اقتصادی چین و برزیل گزارش های این هفته نشان
می دهد که شرکت های منطقه با وجود چالش ها  ،حرکت رو به رشد خود را آغاز کرده اند .
شرکت خودروسازی  PSA Peugeot Citroenباالترین میزان فروش خودرو دراروپا را به خود اختصاص داد  Nokia oyiبا جهش
سود خود بواسطه فروش لوازم اینترنتی و تجاری همه را متعجب کرد و  Glaxo Smithاز طریق کاهش هزینه و فروش داروهای
بیماری ایدز چشم اندازروشنی را برای خود رقم زد .
 )4یونان دراتحادیه اروپا می ماند ولی هنوز درلبه پرتگاه است
ارتباط با وام دهندگان وموافقت با مذاکره درباره بسته کمک های مالی هیچ چیزرا برای نخست وزیر یونان راحت نکرده است.
نخست وزیر یونان این هفته خود را برای کشمکش با هم حزبی های ناراضی آماده می کند که او را متهم به پذیرفتن بسته کمک های
مالی ای میکنند که قبال به آن برچست باج خواهی زده بود .
به نظرمی رسد نخست وزیر یونان آموخته است راه سختی برای ماندن دراتحادیه اروپا دارد  .روز دوشنبه بازار بورس آتن که از
 76ژوئن بسته شده بود درحالی بازگشایی می شود وتحلیلگران آمریکایی اعالم کردند شاخص بورس آتن تاکنون  92درصد افت
داشته است.
 )5داستان مهاجران غیرقانونی
منطقه کاله شاهد صدها مهاجر ناامیدی است که تالش می کنند از طریق تونل مانش خود را به انگلیس برسانند  .روز سه شنبه یک
مرد سودانی در حالیکه سعی میکرد سوار یک کامیون در تونل مانش شود کشته شد.
به گفته مقامات بیش از  3500تن از مهاجران غیرقانونی در طول تنها دوشب تالش کردند از طریق مرز فرانسه وارد انگلیس شوند.
کاله دوباره به مشکلی عمده برای سیاستمداران اروپایی بدل شده وروحیات تند نسبت به مهاجران را دربعضی ازمناطق تقویت کرده
است .

