
بازار سرمایه

 کنار ضرورت توجه به شفافیت مؤلفه های مهم دیگری از برنامه  های راهبردی بازار سرمایه 
نظیر موضوع ارتباط با سرمایه گذاران وجود دارد که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است 

)مدیر عامل شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 بورس کاالی ایران در مقایسه با سایر بورس های کاالیی منطقه از لحاظ حجم و ارزش معامالت در 
جایگاه دوم قرار دارد و طی سال های اخیر گردش معامالت این بورس بین پنج تا هفت درصد تولید 

ناخالص داخلی کشور را تشکیل داده است )مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران(
 افزایش درآمد هر س��هم یکی از مزایای س��هام خزانه برای ناش��ران و بنگاه های اقتصادی به شمار 

می رود، بر اساس تحلیل متخصصان مالی و اقتصادی یکی از مهم ترین دالیل بازخرید سهام، افزایش سود هر سهم شرکت 
است؛ سهام خزانه تعداد سهام منتشره شرکت را کاهش می دهد و درنتیجه درآمد هر سهم افزایش می یابد )مدیر ناشران 

شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
 بای��د صنایع کوچک و متوس��ط که عامه م��ردم را تحت تأثیر قرار می دهند از رکود خارج کنی��م و نیازهای مالی آن ها را با 
اعطای تسهیالت سرمایه در گردش و تسهیالت ُخرد، رفع کنیم، اعطای تسهیالت خرد با هدف تحریک تقاضا به این بنگاه ها 

از سیاست های جدی دولت در سال جاری است )وزیر امور اقتصادی و دارایی(
 ورود سرمایه گذاران خارجی با بازنگری در روش ها، بهبود فرآیندها و ارتقای فناوری ها و دانش انجام کار همراه شده است 
و تداوم این روند منجر به ارتقا بهره وری شرکت ها، کاهش هزینه ها و بهای تمام شده تولید کاالها و خدمات و در نتیجه ارتقا 

بهره وری خواهد شد )مدیر عامل شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 شرکت ماهان قصد دارد در راستای توسعه فعالیت های خود و با توجه به استقبال فراوان سرمایه گذاران در آینده ای نزدیک 
پنج هزار میلیارد ریال اوراق اجاره برای پروژه های جدیدش در بازار سرمایه منتشر کند )مدیر عامل شرکت سپرده گذاری 

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 مؤسس��ه خدمات مالی ICD یکی از اعضای بانک توس��عه اسالمی، اوراق صکوک با سررسید پنج ساله خود به ارزش 300 

میلیون دالر را در بورس لندن مورد پذیرش قرار داد )سنا(
 وقتی خدمات بازار سرمایه معاف از مالیات بر ارزش افزوده می شود، توسعه این فعالیت ها را در بازار شاهد خواهیم بود ؛ 
مثالً صندوق های سرمایه گذاری بزرگ تر می شوند و ارکان صندوق ها بیشتر انگیزه فعالیت و توسعه خواهند داشت )دبیر کل 

کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار(
 با توجه به این که رس��یدن به نتایج عملی اجرای برجام در داخل کش��ور نیازمند زمان بیشتری است اما چشم انداز اقتصادی 
روش��ن اس��ت بهتر اس��ت س��هامداران با نگاه بلندمدت و با احتیاط در بازار اقدام به خرید س��هام بنیادی کنند و از خرید و 

فروش های هیجانی بپرهیزند )مدیر عامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 در هفته گذشته بازارهای بورس تهران و فرابورس ایران، حجم و ارزش معامالت نسبت به هفته قبل به ترتیب 24 و 12 
درصد افزایش پیدا کرد و صنعت خودرو و ساخت قطعات به تنهایی 46 درصد از حجم معامالت هفتگی را به خود اختصاص 

دادند )سنا(
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 اقتصاد و توسعه

 ش��اخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری )براس��اس س��ال پایه 90( در فصل 
پاییز س��ال 94 برابر با 214/08 بوده اس��ت که حاکی از کاهش 10/60 درصدی تورم آن نسبت 

به فصل قبل، افزایش 0/3 درصدی تورم نقطه به نقطه آن و افزایش 3/54 درصدی تورم آن اس��ت 
)مرکز آمار(

 میزان بدهی بخش دولتی به ش��بکه بانکی در پایان س��ال 93، 104 هزار میلیارد تومان بوده که از 
این رقم 100 هزار میلیارد برای دولت و مابقی برای شرکت ها و مؤسسات دولتی است )ایسنا(

 در دو ماه نخست سال جاری شش میلیارد و 427 میلیون و 713 هزار دالر کاال از ایران صادر شده 
است که از این مقدار یک میلیارد و 562 میلیون دالر آن به مقصد چین رفته است )گمرک(

 مبادالت تجاری ایران و چین در چهار ماه نخس��ت س��ال جاری میالدی با کاهش 28 درصدی نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته مواجه شد و به 8/4 میلیارد دالر رسید )تسنیم(

 طی دو ماه نخس��ت س��ال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذش��ته از لحاظ ارزش واردات ایران از فدراسیون روسیه 494 
درصد، آلمان 15 درصد، هلند 93 درصد، ایتالیا دو درصد، فرانس��ه 81 درصد، اس��پانیا 174 درصد، امریکا دو درصد و س��وئد 

139 درصد رشد داشته است )فارس(
 علی رغم این که یک رشد چهار تا پنج درصدی داشتیم اما این رشد اقتصادی چندان موجب اشتغال نشده است یعنی اشتغالی 
در کش��ور ایجاد نکرد، بنابراین رش��د اقتصادی در کش��ور بین چهار تا پنج درصد وجود داشته است اما این رشد پر نوسان، به 

شدت وابسته به نفت و عمدتاً موجب ایجاد اشتغال نشده است )معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس(
 ارزش س��فته و برات فروخته ش��ده در فروردین ماه س��ال جاری حدود 23/5 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با ماه گذشته 

85/5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 65/2 درصد کاهش یافته است )فارس(
 وزارت دارای��ی روس��یه انتظار دارد در طی دو هفته آینده کابینه این کش��ور با پرداخت دو فق��ره وام به ارزش مجموع 2/5 

میلیارد یورو به ایران موافقت کند )تاس(

مسکن و عمران

 وضعی��ت ای��ن روزهای 
نش��ان دهنده  مس��کن  بازار 

این مس��أله است که رکود به 
عمیق ترین حد خود رس��یده 
چرا که می��زان تولیدات این 
بخش بس��یار کاه��ش یافته 
اس��ت و حجم معام��الت در 

ای��ن دوران رک��ود، س��بب ش��ده که بخش��ی از 
ذخایر اضافی بازار مس��کن مصرف شود )فردین یزدانی، 

کارشناسان بازار مسکن(
 قان��ون پیش فروش س��اختمان در دفاتر اس��ناد رس��می 
اجرایی ش��ده و معامالت پیش فروش به صورت رسمی و با 
تنظیم سند انجام می شود و لوازم اجرایی آن هم فراهم شده 

است )رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(
 از مجموع 347 هزار واحد مسکن مهر شهرهای زیر 25 
هزار نفر تاکنون 303 هزار و 988 واحد به اتمام رسیده و 
45 هزار واحد به دلیل مشکالتی همچون آورده متقاضیان و 
مسائل حقوقی برخی تعاونی ها بالتکلیف است )معاون امور 

مسکن بنیاد مسکن(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 در پ��ی س��قوط تقاضای 
از  س��رمایه گذاری  کااله��ای 

خ��ارج از اتحادی��ه اروپا میزان 
سفارش��ات تنظیم  ش��ده آلمان 
برای نوسانات و تورم فصلی، در 
ماه آوریل س��ال 2016 میالدی 
نسبت به ماه قبل از آن دو درصد 

افت داشته است )بلومبرگ(
 دولت عربس��تان برای مقابله با کسری بودجه و نفت 

ارزان دس��تمزد کارکن��ان بخ��ش دولتی را طی پنج س��ال 
آینده پنج درصد کاهش خواهد داد )بلومبرگ(

 بانک مرک��زی اروپا پس از نرس��یدن به هدف تورمی 
خود در س��ه س��ال اخیر، ب��ا خرید دارایی های��ی به ارزش 
1/74 ه��زار میلی��ارد یورو و کاهش نرخ به��ره به قلمرو 
منفی، در تالش برای اجتناب از کاهش قیمت ها و تحرک 

رشد قیمت است )رویترز(
 بانک جهانی پیش بینی خود را از رشد اقتصاد جهانی در 
س��ال 2016 میالدی از 2/9 درصد به 2/4 درصد کاهش 

داد )اقتصاد نیوز(
 ص��ادرات ف��والد چین در ماه می س��ال ج��اری میالدی 
ب��ا رش��دی 3/7 درص��دی ب��ه 9/42 میلیون تن رس��ید 

)رویترز(
 ش��اخص کمپوزیت مدیران خرید مارکیت اکونومیکز 
در ماه می س��ال ج��اری میالدی برای منطق��ه یورو 53/1 
واح��د بوده که فراتر از انتظ��ار 52/9 واحد تحلیلگران و 
رق��م 53 واحدی ماه آوریل بوده اس��ت، این ش��اخص از 
اواس��ط س��ال 2013 همواره باالی 50 بوده که نش��ان از 

رشد دارد )رویترز(
 افزای��ش نرخ بهره فدرال  رزرو امری��کا می تواند برای 
چین خوب باشد، چرا که این سیگنال را می دهد که تقاضا 
در حال رش��د ب��وده و اقتصاد امریکا در حال بهبود اس��ت 

)نایب رییس بانک مرکزی چین(
 وزی��ر دارایی روس��یه انتظ��ار دارد رش��د اقتصادی این 
کشور در ماه آگوست سال جاری میالدی به صفر برسد و 
این در حالی است که در ماه آوریل، تولید ناخالص داخلی 
بزرگترین کش��ور دنیا 0/7 درصد کاهش داش��ته اس��ت 

)رویترز(
 اوراق قرض��ه دولت��ی آلمان در کنار ب��ازار بدهی مابقی 
منطقه یورو در هفته آینده ممکن است با رشد مواجه شود 
و این در حالی اس��ت که س��رمایه گذاران به دلیل حوادث 
غیرمترقبه سیاس��ی در ماه آینده به دنبال دارایی های امن 

می گردند )بلومبرگ(
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بانک و بیمه

این ک��ه  ب��ه  توج��ه  ب��ا   
به  ص��ادرات غیرنفتی کش��ور 

حدود 40 میلیارد دالر می رس��د 
بای��د حداقل چه��ار میلیارد دالر 
اعتبار برای پوشش بیمه صادرات 
تخصی��ص یاب��د و اگر ه��دف ما 
به  افزای��ش ص��ادرات غیرنفتی 

باالی 50 میلیارد دالر در س��ال جاری اس��ت این 
رق��م باید به پج میلیارد دالر افزای��ش یابد )مدیر عامل 

صندوق ضمانت صادرات ایران(
 س��ال 95 سال حساسی اس��ت و نظام بانکی در راستای 

تأکیده��ای مقام معظم رهب��ری ب��ر اقدام و عم��ل در زمینه 
اقتصاد مقاومتی، با تخصیص بهینه منابع و اولویت قراردادن 
بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط، حمایت از تولی��د و افزایش 
اشتغال را هدف قرار داده است )رییس کل بانک مرکزی(

 بانک مرکزی در حال مطالعه طرحی برای ادغام، انحالل 
و اصالح س��اختار بانک ها در راس��تای کاهش تعداد آن ها 
است، تا مشخص ش��ود کدام مؤسسات و بانک ها باید در 

یکدیگر ادغام شوند )اقتصاد آنالین(

طال و سکه

 افزایش ریسک ناشی از 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 

و کاه��ش گمانه زنی ها نس��بت 
ب��ه افزایش ن��رخ به��ره امریکا 
موجب خواهد ش��د تا قیمت طال 
مسیر صعودی خود را ادامه دهد 
و ب��ه 1,400 دالر برس��د )بانک 

ای ان زد استرالیا(
 طبق تجزیه و تحلیل تکنیکال، سطح مقاومتی قیمت 

ط��ال در کوتاه م��دت 1,263 دالر خواهد ب��ود و اگر این 
س��طح شکس��ته ش��ود قیمت این فلز گرانبه��ا تا 1,280 
دالر و سپس 1,287 دالر افزایش خواهد یافت؛ اگر این 
سطح نیز شکسته شود قیمت آن تا 1,304 دالر افزایش 
می یابد و همچنین از سوی دیگر نیز سطح حمایتی قیمت 
طال 1,199 دالر اس��ت و اگر این س��طح شکس��ته ش��ود 
قیم��ت این فلز زرد ت��ا 1,193 دالر کاهش خواهد یافت 

)اف ایکس استریت(
 قیمت جهانی طال در ش��ش ماه دوم سال جاری میالدی 
تحت تأثیر افزایش تقاضای فیزیکی در بازار آس��یا و افت 
ارزش دالر امریکا، با افزایش بیش��تری روبرو خواهد شد 

)کیتکو نیوز(
 اگ��ر فدرال رزرو امری��کا افزایش نرخ بهره را تا اواخر 
سال 2016 میالدی به تأخیر بیندازد و همه پرسی عضویت 
انگلی��س در اتحادیه اروپا نیز نگرانی ه��ای جدیدی را در 
خص��وص وضعیت ثبات سیاس��ی و اقتص��ادی بلوک اروپا 
ایج��اد کند، این احتمال وجود دارد که قیمت طال بار دیگر 
به س��طح 1,300 دالری بازگردد )مؤسسه سرمایه گذاری 

تی دی اس(
 میزان ذخایر رسمی طالی چین طی ماه می سال 2016 
میالدی به 58/14 میلیون اونس رسیده است که این رقم 
نسبت به ماه قبل از آن تغییری نداشته است، این نخستین 
بار اس��ت که چین از فصل تابستان گذشته تاکنون میزان 

ذخایر طالی خود را افزایش نداده است )کیتکو نیوز(

بازار پول و ارز

 یک��ی از سیاس��ت های ارزی مهم و سرنوشت س��از برای کش��ور که می تواند زمینه س��از رفع 
بس��یاری از رانت خواری ها و کاس��بی های غیرمولد در کشور باش��د، سیاست یکسان سازی نرخ ارز 

است )محمدحسین برخوردار، کارشناس اقتصادی(
 در ماه می س��ال 2016 میالدی، نرخ مبادالتی مؤثر لیره که ارزش این واحد پولی را در مقایس��ه با 
دیگر واحد های پولی و با احتساب تفاوت تورم نشان می دهد، با ثبت نخستین سقوط خود در پنج ماه 

اخیر به 99/14 واحد رسید )بلومبرگ(
 به نظر کارشناسان، تحرکات معامله گران آتی در کنار رشد نرخ حواله درهم، دو عاملی هستند که 

به باال رفتن قیمت دالر کمک می کنند )بنکر(

صنعت، معدن و انرژی

 121 ه��زار و 417 نف��ر در معادن ایران کار می کنند که 88/5 درصد معادن توس��ط بخش 
خصوصی، 1/5 درصد دولتی و حدود ده درصد نیز توسط تعاونی ها اداره می شوند )رییس سازمان 

نظام مهندسی معدن ایران(
 ش��رکت یونیت اینترنش��نال ترکیه اعالم کرد، هفت نیروگاه گازی به  ارزش 4/2 میلیارد دالر در 
ایران احداث می کند؛ به  گفته این ش��رکت این بزرگترین س��رمایه گذاری صورت گرفته در ایران از 

زمان لغو تحریم ها به شمار می رود )اقتصاد نیوز(
 قیمت مس و دیگر فلزات اساسی تحت تأثیر سه عامل وضعیت اقتصاد چین، تغییرات ارزش دالر 

و میزان مازاد عرضه قرار دارد )سنا(
 تاکنون در ایران بیش از 600 کانس��ار و نش��انه سرب و روی شناخته شده است، ولی تا به حال کار اکتشافی سیستماتیک 

برای شناخت غالب آن ها صورت نگرفته و روند کانی زائی سرب و روی و ایالت های متالوژی آن ها به صورت مطلوب شناسایی 
نشده است )سنا(

 کلیه متقاضیان برق با قدرت درخواستی باالی پنج مگاوات مکلف به تأمین ظرفیت و انرژی مورد نیاز خود از طریق احداث 
نیروگاه، انعقاد قراردادهای دو جانبه با نیروگاه های جدید االحداث یا خرید بسته های ظرفیت و انرژی از بورس انرژی ایران 

هستند )مدیر عامل شرکت بورس انرژی(

تقویم اقتصادی هفته جاری )22 تا 28 خرداد  1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص تولیدات صنعتی
طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده
طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم شاخص خرده فروشی
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم نرخ بیکاری
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص تولیدات صنعتی
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم پیش بینی اقتصادی،  بیانیه و  نرخ بهره 
کمیته بازار آزاد فدرال رزرو امریکا

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا
طی ماه گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز 
صادر شده طی ماه گذشته در امریکا

یکشنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

تغییر در ارزش کل کاالهای تولیدش�ده توس�ط تولیدکنندگان، معادن و خدمات آب و برق را 
نشان می دهد. 

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تغییر در قیمت کاالها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان را نشان می دهد و شاخص 
تورم است.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

رابطه معکوس با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه مستقیم با بازارهای اوراق قرضه دارد.

یک شاخص پیشرو در تغییر تورم مصرف کننده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تغییر در ارزش کل کاالهای تولیدش�ده توس�ط تولیدکنندگان، معادن و خدمات آب و برق را 
نشان می دهد. 

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

نرخ بهره کوتاه مدت عامل برتر در ارزشگذاری پول-معامله گران در اکثر شاخص ها است.
کاهش بسته محرک پولی در بلندمدت موجب افزایش ریسک پذیری در بازارهای مالی خواهد شد.

تغییر در قیمت کاالها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان را نشان می دهد.
نشان دهنده تورم است.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 250 تولیدکننده در منطقه فیالدلفیا را نسبت به شرایط کسب وکار بررسی می کند.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

رابطه معکوس با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه مستقیم با بازارهای اوراق قرضه دارد.

شاخص بسیار خوبی برای اندازه گیری فعالیت های ساخت وساز در آینده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.


