
بازار سرمایه

 در س��ال گذشته حدود 200 میلیارد تومان س��رمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته 
اس��ت و در س��ال ج��اری نیز طی دو م��اه و ده روز نزدیک به 200 میلیارد تومان وارد بازار ش��ده 

که مس��تقیماً از طریق سرمایه گذاران خارجی بوده است )مدیر عامل شرکت فرابورس ایران، عضو 
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 سازمان بورس و اوراق بهادار به هیچ وجه زیر بار ارائه اطالعات مردم در کدهای معامالتی نخواهد 
رفت و عددی از این اطالعات به سازمان هدفمندی یارانه ها یا هر نهاد ناظر دیگری ارائه نخواهد شد 

)رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
 یکی از مهمترین اتفاقاتی که در ماه های اخیر در بازار سرمایه رخ داده است تغییر در دیدگاه برخی سهامداران نسبت 

به بازدهی بازار سرمایه است و متأسفانه در ماه های اخیر همزمان با نوسانات بازار شاهد به وجود آمدن انتظارات نامعقول از 
میزان و زمان بازدهی در سهم  ها در بین برخی از فعالین بازار هستیم )محسن نقدی بابایی، تحلیلگر بازار سرمایه(

 ش��رکت ایران خودرو در جدیدترین اطالعیه منتش��ر شده در سامانه کدال س��ود هر سهم سال مالی سال 94 را به صورت 
حسابرس��ی نش��ده 55 ریال اعالم کرد در حالی که پیش از این، این رقم 45 ریال اعالم ش��ده بود و همچنین بر اس��اس این 

اطالعات، ایران خودرو در سال مالی 94 پس از سه سال اقدام به تقسیم سود می کند )سنا(
 با توجه به ورود آرام سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور و بازار سرمایه، احتمال افزایش قیمت نفت و جبران کسری 
بودجه و همچنین همکاری بیش��تر مجلس دهم با دولت می توان چش��م انداز روش��نی برای بازار س��رمایه متصور ش��د )مدیر 

سرمایه گذاری کارگزاری تدبیرگران فردا(
 س��ال گذش��ته س��هام 17 ش��رکت در فرابورس عرضه ش��د که در س��ال جاری به 20 ش��رکت افزایش می یابد؛ البته از 
ابتدای سال جاری تاکنون سهام چهار شرکت عرضه شده است )مدیر عامل شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
 بدون تردید برای بهبود فضای کس��ب و کار در س��طح جهانی و جذب سرمایه گذاران خارجی اطالعات مالی باید بر اساس 
IFRS تهیه ش��ود و بدون تهیه اطالعات بر این اس��اس، امکان تصمیم گیری و حضور س��رمایه گذاران خارجی در ایران بسیار 
دشوار خواهد بود؛ الزمه حضور در بازارهای بین المللی پولی و مالی، پذیرش استانداردهای بین المللی است )عضو هیأت مدیره 

سازمان بورس و اوراق بهادار(
 هرچند به دلیل کمبود نقدینگی در بنگاه های اقتصادی سیاست تقسیم سود نقدی برای بسیاری از شرکت ها سخت است 
اما این سیاس��ت ابزاری برای جذب س��هامدار اس��ت چرا که جذابیت خاصی برای همه س��هامداران دارد )مدیر عامل صندوق 

سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 سهام دو شرکت دولتی فرآوری مواد پروتئینی یزد و مهندسی آب و خاک پارس در مجموع به ارزش چهار هزار و 714 

میلیارد و 760 میلیون ریال در سیزدهمین روز تیرماه از طریق مزایده واگذار می شود )سنا(
 با توجه به شرایط پسابرجام و فراهم شدن زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور، نباید فضا را مشوش کنیم تا تمایل 

سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار بورس و سرمایه افزایش یابد )معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار(

I I I A. . .

1 3 9 5 د  ا د خ�ر  2 8 تا   2 2 ر  خبا ا ه  ی�د گز

151

 اقتصاد و توسعه

 رتبه ایران در محیط کسب و کار از 152 در سال 2014 میالدی در سال جاری به 118 رسیده 
است )معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی(

 نرخ بیکاری در فصل زمس��تان س��ال 94 به 11/8 درصد رسید که نسبت به زمستان سال گذشته 
0/93 درصد افزایش یافته است )ایسنا(

 وزارت صنعت از بانک مرکزی خواس��ته تا بدهی های 7500 واحد صنعتی راکد را برای یک سال 
به تعویق بیندازد تا زمان تنفس کوتاه مدتی برای شروع دوباره و حرکت محکم تری به صنایع کوچک 
داده شود؛ تاکنون هشت هزار واحد صنفی کوچک برای دریافت تسهیالت نام نویسی کرده اند که از 

آن میان 400 مورد به بانک ها معرفی شد تا تسهیالت ویژه دریافت کنند )وزیر صنعت، معدن و تجارت(
 ش��اخص تولید صنعتی س��ه ماهه آخر سال 94 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4/6 درصد رشد داشته است )رییس 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران(
 تعداد بیکاران مطلق کش��ور 2/7 میلیون نف هس��تند، اما 2/1 میلیون نفر هم در مرز بیکاری قرار داش��ته و شاید هر لحظه 

شغلشان از دست برود؛ در عین حال، 1/6 میلیون نفر از یافتن شغل ناامید شده اند )مرکز آمار(
 باال بودن نرخ س��ود، میزان عرضه اندک تس��هیالت بانکی و انحراف در پرداخت تس��هیالت از موانع رشد اقتصادی به شمار 

می آید و به همین دلیل دولت درصدد است تا نرخ مناسبی را برای سود بانکی انتخاب کند )وزیر امور اقتصادی و دارایی(
 کار توس��عه صادرات غیرنفتی اگرچه همه مس��ئوالن کش��ور تأکید بر افزایش آن دارند، در س��ال 95 بس��یار سخت است و 
نمی ت��وان امی��دوار بود که اتفاق خاصی در حوزه صادرات در س��ال جاری رخ دهد، بنابراین دولت باید برای این موضوع فکری 

کرده و از وارد آوردن فشارهای مالیاتی بر صادرکنندگان بپرهیزد )رییس کنفدراسیون صادرات ایران(
 ش��رکت های هیوندای هوی اینداس��تریز )HHI( و ش��رکت مهندسی دریایی و کشتی س��ازی دوو )DSME( با یک شرکت 
کشتیرانی ایرانی و یک شرکت نفت ایرانی برای ساخت کشتی ها، نفت کش ها و تجهیزات فراساحلی به ارزش 2/4میلیارد دالر 

به توافق اولیه رسیدند )بیزینس کوریا(

مسکن و عمران

 در 18 روز اول خرداد ماه 
س��ال جاری 33 هزار و 687 

هزار ق��رارداد خرید و فروش 
مس��کن در کل کشور به ثبت 
رسیده همچنین در این مدت 
45 هزار و 724 هزار قرارداد 
اجاره منعقد شده است )رییس 
اتحادیه صنف مشاوران امالک(

پ مس��کن در حال خروج از رکود است و انتظار 
می رود حتی در سنوات آتی شاهد فزونی تقاضا بر عرضه در 

خصوص واحدهای مس��کونی میان درآمدی باشیم، لذا برای 
تعریف پروژه های جدید، نیاز به تأمین مالی است که یکی از 
روش های تأمین مالی، صندوق  های زمین و ساختمان است که 
به نوعی حلقه اتصال بازار سرمایه و صنعت ساختمان به شمار 

می رود )مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(
 هر چند در نیمه اول سال گذشته، کل سرمایه های موجود 
در انواع ساختمان ها نیمه کاره مسکونی و غیرمسکونی 9/3 
درصد کاهش پیدا کرد، اما این نرخ در ساختمان های صرفاً 
مسکونی با شیب تندتری نزولی شد و به سطح منفی 13/6 
درصد رسید و نزدیک به هشت درصد سرمایه های گرفتار 
در امالک نیمه تمام، متعلق به س��اختمان های مسکونی است 

)اقتصاد نیوز(

اقتصاد و بازارهای جهانی

سنگاپور  مسکن سازان   
 2016 س��ال  م��ی  م��اه  در 

میالدی بیش��ترین فروش خانه 
را در ده ماه اخیر به ثبت رساند، 
بازاریاب��ی پروژه ه��ای جدی��د و 
کاهش قیمت از ماه سپتامبر سال 
2013 عوام��ل اصلی این رش��د 

فروش بوده است )بلومبرگ(
 قیم��ت مصرف کننده س��وئد در ماه می س��ال 2016 

میالدی رشد ساالنه 0/6 درصدی را به ثبت رسانده و نسبت 
به ماه قبل رشدی 0/8 درصدی داشته است )بلومبرگ(

 فدرال  رزرو امریکا در ماه دس��امبر سال جاری میالدی 
برای نخس��تین بار در نزدیک به یک دهه اخیر نرخ بهره 
را افزایش داد، اما به دلیل کندی اقتصاد جهانی و نوسانات 
بازار جهانی تاکنون از اعمال سیاس��ت های انقباضی بیشتر 

در سال جاری منصرف شده است )رویترز(
 در حالی که نگرانی ها در خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا تشدید شده است، بازار سهام اروپا به پایین ترین سطح 

چهار ماه اخیر خود سقوط کرد )بلومبرگ(
 کس��ری ماه گذش��ته ایاالت متحده امری��کا در مجموع 
52/5 میلی��ارد دالر ب��وده که نس��بت به کس��ری 84/1 
میلی��ارد دالری ماه می س��ال 2015 می��الدی افتی 31/6 

میلیارد دالری را نشان می دهد )واشنگتن پست(
 چی��ن در چش��م انداز رش��د خ��ود، افزایش چش��مگیر 
اعتبارات را در س��ه ماهه نخست سال جاری میالدی هدف 
قرار داده است و انتظار می رود شاخص های کلیدی ماه می 
نش��ان از ادامه روند رو به رش��د اقتصاد دهد و این کشور 
ب��ه هدف رش��د اقتص��ادی 6/5 تا هفت درص��دی حزب 

کمونیست در سال 2016 برسد )بلومبرگ(
 واردات روغن پالم هند در ماه می س��ال جاری میالدی 
از 907 هزار و 347 تن در س��ال گذشته به 657 هزار و 
454 تن رس��یده است و این میزان کمتر از برآورد 700 

هزار تنی بلومبرگ بوده است )بلومبرگ(
 در پی ریزش قیمت نفت طی سال های 2014 و 2015 
میالدی، صنعت نفت و گاز بریتانیا تا پایان سال جاری 120 

هزار نفر را از مشاغل خود اخراج خواهد کرد )بلومبرگ(
 ش��رکت مدل سازی ریس��ک آگزیوما با مدل سازی اثر 
رأی خ��روج بریتانی��ا از اتحادی��ه اروپا بر س��بدی فرضی 
ش��امل 54 درصد اوراق قرضه،  41 درصد س��هام و مابقی 
سرمایه گذاری های جایگزین دریافت که، بازارهای سهام 
اروپایی بیش��ترین ضرب��ه را در میان کالس ه��ای دارایی 

خواهند خورد )بلومبرگ(
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بانک و بیمه

س��پرده های  مجم��وع   
بانک های حاضر در بازار سرمایه 

 6,066,115,206 مبل��غ  ب��ه 
میلیون ریال است و این در حالی 
اس��ت که مجموع س��پرده ها نزد 
بانک ه��ا )تجاری و تخصصی( در 

پایان ش��هریور س��ال 94 بر اساس 
گزارش��ات بانک مرکزی به مبل��غ 8421هزار میلیارد 

ری��ال اس��ت که ب��ه عبارتی بانک ه��ای حاض��ر در بازار 
س��رمایه موفق به جذب حدود 72 درصد از س��پرده های 

کش��ور ش��ده اند )مدیر واحد تحقیق و مشاوره کارگزاری 
بانک کشاورزی(

 اکن��ون ک��ه بانک ه��ا خ��ود ب��رای کاهش نرخ س��ود 
س��پرده ها پیش قدم ش��ده اند، انتظار م��ی رود از تعدیل 
دس��توری نرخ سود سپرده ها اجتناب شود و اجازه داده 
ش��ود منطق بازار به جای فش��ار دس��توری حاکم ش��ود 

)مدیرعامل بانک پارسیان(

طال و سکه

 بهتری��ن فرص��ت برای 
خرید طال زمان��ی خواهد بود 

که قیم��ت این فل��ز گرانبها به 
کمت��ر از 1,290 تا 1,285 دالر 

کاهش یابد )بیزینس الین(
 طبق تجزیه و تحلیل تکنیکال، 
اگر سطح حمایتی 1,285 دالری 

شکسته شود قیمت طال تا 1,274 دالر 
کاه��ش خواه��د یافت همچنین از س��وی دیگر س��طح 

مقاومت��ی این فلز زرد نی��ز 1,295 دالر خواهد بود و اگر 
این سطح شکسته شود قیمت طال تا 1,325 دالر افزایش 

خواهد یافت )بیزینس الین(
 مردم بریتانیا احتماالً در همه پرسی هفته آینده به خروج 
از اتحادی��ه اروپ��ا رأی خواهن��د داد و این مس��أله موجب 
خواهد شد تا قیمت طال تا سطح 1,350 دالر در هر اونس 
افزایش یابد و همچنین اگر مردم بریتانیا خواس��تار ادامه 
عضویت در اتحادیه اروپا ش��وند این احتم��ال وجود دارد 
که قیمت این فلز گرانبها تا س��طح 1,250 دالری کاهش 

یابد )بلومبرگ(
 اگ��ر مردم بریتانیا در همه پرس��ی 23 ماه ژوئن س��ال 
ج��اری میالدی به خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا رأی 
دهند، قیمت هر اونس طال تا س��طح 1,392 دالر افزایش 

خواهد یافت )مؤسسه سرمایه گذاری تی دی اس(
 س��طح مقاومتی قیمت طال در کوتاه م��دت 1,289 دالر 
اس��ت و اگر این سطح شکسته شود قیمت این فلز زرد تا 
1,300 دالر افزایش خواهد یافت و س��طح حمایتی قیمت 
طال نیز در ش��رایط کنون��ی 1,278 دالر اس��ت و اگر این 
س��طح شکسته شود قیمت این فلز گرانبها تا 1,270 دالر 

کاهش می یابد )اف ایکس استریت(
 قیمت جهانی طال در کوتاه مدت 1,297 دالر خواهد بود 
و اگر این سطح شکسته شود قیمت این فلز زرد تا 1,303 
دالر افزایش خواهد یافت و احتمال افزایش بیشتر تا سطح 

1,327 دالری نیز وجود دارد )دیلی اف ایکس(

بازار پول و ارز

 نرخ ارز یکی از ش��اخص های مهم اقتصادی ایران به ش��مار م��ی رود که بر تمامی بخش های 
اقتصادی و حتی زندگی و معیشت مردم نیز تأثیرگذار است؛ از این رو سیاست گذاری پولی و ارزی 

بر پایه تعیین منطقی و ثبات قیمت ارز برای رشد اقتصادی، یکی از دغدغه های مهم بانک مرکزی و 
مقامات اقتصادی همه دولت ها بوده است )اقتصاد آنالین(

 کاهش ذخایر نفت امریکا، منفی ش��دن شاخص اش��تغال در این کشور و اظهاراتی درباره افزایش 
نیافتن نرخ بهره در امریکا، عواملی بودند که موجب کاهش شدید ارزش دالر در بازار های جهانی شد 

)رییس اتحادیه طال و جواهر تهران(
 برابری عرضه و تقاضای ارز از شروط الزم برای تک نرخی شدن آن است و دولت یازدهم نیز وعده یکسان سازی نرخ 

ارز در سال آخر این دولت را داده است، وعده ای که با توجه به اجرایی شدن برجام و برطرف شدن محدودیت های اقتصادی 
دور از ذهن نیست )بنکر(

تقویم اقتصادی هفته جاری )29 خرداد تا 4 تیر 1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص تمایالت اقتصادی کشور
 آلمان و اتحادیه یورو طی ماه گذشته 
ZEW بررسی شده توسط مؤسسه

اعالم تعداد خانه های موجود فروخته شده در 
امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید 
کارخانه ها طی ماه گذشته در فرانسه، آلمان و 

اتحادیه اروپا

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در 
بخش خدمات طی ماه گذشته در فرانسه، آلمان 

و اتحادیه اروپا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم تعداد خانه های موجود فروخته شده در 
امریکا طی ماه گذشته 

اعالم میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط 
کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

این شاخص بیانگر چشم انداز اقتصادی تحلیلگران و سرمایه گذاران نهادی طی شش ماه آینده 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.

تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

اعالم این شاخص بیش از عدد 50، نشان دهنده رونق و کمتر از 50 نشان دهنده رکود است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

شاخص مربوط به کشور آلمان از اهمیت بیشتری برخوردار است.
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.

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

یک شاخص پیشرو که بیانگر میزان تولید کارخانه ها است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

صنعت، معدن و انرژی

 بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته سهم 16/5 درصدی از کل صادرات غیرنفتی را 
بر عهده داشته در حالی که سهم واردات این بخش به 11 درصد رسیده است )مهر(

 س��االنه باید چهار میلیارد دالر در صنعت برق هزینه ش��ود که تاکنون عملیاتی نش��ده اس��ت که 
کمرنگ ش��دن انگیزه هاي اقتصادي مصرف کنندگان براي مشارکت در برنامه هاي مدیریت مصرف 
را از جمله آثار کاهش ش��دید س��رمایه گذاری در صنعت برق ایران در طول 10 س��ال گذش��ته است 

)مدیرعامل شرکت توانیر(
 میزان روان آب هاي کل کشور در سال جاري 45میلیارد و 466میلیون مترمکعب بوده که نسبت 

به سال گذشته با 30میلیارد و 662میلیون مترمکعب، با 48درصد افزایش مواجه بوده است )مهر(
 تولید فوالد خام چین در ماه می سال جاری میالدی با رشدی 1/8 درصدی نسبت به سال گذشته به 70/5 میلیون تن رسید 

و این دومین باری است که در این سال تولید فوالد خام چین از مرز 70 میلیون عبور می کند )رویترز(
 تولید نفت ایران در ماه می س��ال جاری میالدی به 3/652 میلیون بش��که در روز رس��ید که افزایش��ی 89 هزار بشکه ای را 

نسبت به ماه آوریل نشان می دهد )اقتصاد نیوز(
 قیمت فوالد و سنگ آهن در بازار آتی چین با افتی سه درصدی مواجه شد؛ این کاهش قیمت ناشی از کندی تقاضای فصلی 

در چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده این دو کاالی دنیا بوده است )رویترز(
 اوپک پیش بینی کرد در پی افزایش تقاضا و اختالل در عرضه، بازار جهانی نفت در نیمه دوم س��ال جاری میالدی متعادل تر 

خواهد شد )بلومبرگ(
 4500 میلیارد تومان اوراق خزانه اس��المی در س��ال گذش��ته از سوی دولت برای جبران بخش��ی از اعتبارهای صنعت برق 

پرداخت شد )معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو(
 در س��ه ماه پایانی س��ال 94 صنعت خودرو 25/1 درصد رشد منفی و س��یمان، آهک و گچ نیز 17/3 درصد رشد منفی در 

تولید را داشته اند )رییس اتاق بازرگانی تهران(


