
بازار سرمایه

 یکسان س��ازی نرخ ارز، آماده بودن بدنه دس��ت اندرکاران بازار س��رمایه، برطرف ش��دن 
ابهام ناش��ی از ن��رخ ارز در نظر گرفته در س��ودآوری بنگاه ها، تدوین صورت ه��ای مالی با زبان 

گزارش��گری بین المللی، اتخاذ سیاس��ت های پولی بلندمدت نظیر نرخ بهره، کاهش زمان رویه های 
اخذ مجوزهای الزم و حذف محدودیت های ناش��ی از انتقال وجوه از پیش ش��رط های اساس��ی برای 
جذب سرمایه گذاران خارجی است )علی اسالمی بیدگلی، نایب رییس هیأت مدیره کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
 روند کاهشی در بورس اوراق بهادار تهران در حالی رخ می دهد که رییس کل بانک مرکزی ایران 

از کاهش س��ود س��پرده های بانکی تا رقم ۱۵ درصدی آن هم از ابتدای تیر ماه س��ال ۹۵ خبر داده و 
عده ای از فعاالن بازار سرمایه نیز معتقدند با محقق شدن این وعده سرمایه بیشتری به بورس تهران جذب خواهد شد اما 

در هر حال این خبر نیز نتوانسته از روند سقوط شاخص تاالر شیشه ای جلوگیری کند )ایسنا(
 محقق نشدن انتظارات سرمایه گذاران، نبود تنوع در ابزارهای مالی و رکود را از دالیل افت شاخص کل بورس است وزارت 

اقتصاد باید به سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری اطمینان بخشی کند )علی رضا قدرتی، کارشناس بازار سرمایه(
 در اولین روز عرضه گواهی سپرده کاالیی جو در بورس کاالی ایران و در پی استقبال فعاالن بازار کشاورزی ، افزون بر ده 
هزار تن جو دامی کشاورزان استان های تهران و قزوین در قالب گواهی سپرده کاالیی به فروش رفت )معاون توسعه بازار و 

مطالعات اقتصادی شرکت بورس کاالی ایران(
 اوراق تسهیالت مسکن این روزها در بیشترین حالت به قیمت ۹۱ هزار تومان و در کمترین حالت تا قیمت ۸۸ هزار تومان 

در فرابورس ایران معامله می شود )ایسنا(
 از زمان برداشته شدن تحریم های بین المللی در سال جاری، ایران در این رتبه بندی با ۱۱/۱۱ درصد سهم بازار به رده سوم 

صعود کرده و پس از امارات متحده عربی و عربستان سعودی قرار گرفته است )فایننشیال تایمز(
 وقتی عامه  مردم و س��رمایه گذاران انتظار دارند که رکود حاکم بر اقتصاد برطرف ش��ود، ولی این انتظار پاسخی نمی گیرد، 

بورس افت می کند و اثر خود را روی قیمت سهام می گذارد )غالمرضا سالمی، کارشناس بازار سرمایه(
 درخردادماه سال جاری بازار اول فرابورس، یک میلیارد و 3۸7 میلیون ورقه بهادار به ارزش دو هزار و ۸06 میلیارد ریال 
دادوس��تد ش��ده که این ارقام در مقایس��ه با ماه مشابه سال قبل با رش��د 3۵۸ درصدی حجم و 222 درصدی ارزش معامالت 

همراه بوده است )سنا(
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 اقتصاد و توسعه

 متوس��ط نرخ اشتغال ناقص کشور در فصل زمستان سال گذشته ۱۱/۱ درصد گزارش شده 
است، به این معنا که از هر ۱00 شاغل در بازار کار کشور ۱۱ نفر به دالیل اقتصادی کمتر از 44 

ساعت در هفته کار می کنند و خواهان انجام کار اضافه هستند )اقتصاد نیوز(
 رش��د نقدینگی مناس��ب تا پایان س��ال جاری را برابر با ده درصد است که یکی از راهکارهایی که 
دولت می تواند به وس��یله آن رش��د نقدینگی را کنترل کند این است که از چاپ پول اکیداً خودداری 

کند )رییس کل سابق بانک مرکزی(
 تاکنون ساالنه 20 درصد از درآمدهای نفت و گاز به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده که این 
رقم بس��ته به نوسان قیمت جهانی نفت بین ساالنه ش��ش تا ۱۵ میلیارد دالر بوده است )رییس هیأت 

عامل صندوق توسعه ملی(
 ت��اب آوری اقتص��اد ایران در س��ال های 7۵ تا ۹۱ به طور دقیق ۵۵/۸۸ درصد کاهش پیدا کرده اس��ت )دبیر انجمن علمی 

اقتصاد شهری ایران(
 در س��ه ماهه بعد از اجرای برجام، س��رمایه گذاری مستقیم خارجی به حدود 3/۵ میلیارد دالر رسیده است )مدیر کل سیاسی 

و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه(
 تورم کاال و خدمات مصرفی شهری در خردادماه سال جاری تک رقمی شد و به ۹/۵ رسید )مرکز آمار(

 س��رمایه گذاری خارجی براي ورود به هر کش��وري اول به رفتار دولت با فعاالن اقتصادی و وجود فضای رقابتی برای فعاالن 
داخلی کشور نگاه می کند، متأسفانه مادامی که اقتصاد ما دولتی، شبه دولتی و نهاد بنیادی است و صندوق بازنشستگی دولتی و... 
هم وجود دارند که همه از انحصارات و امتیازات خاصی بهره می برند زمینه  رقابت پذیری فعالیت اقتصادی برای جلب سرمایه 

گذاری خارجی، فراهم نیست )عباس هشی، اقتصاددان(
 اکنون نرخ تورم در اقتصاد ایران به حدود ۱۱ تا ۱2 درصد کاهش پیدا کرده اس��ت؛ طبیعتاً باید نرخ س��ود سپرده و نرخ 
س��ود تس��هیالت هم متعاقب آن پایین بیاید و مقاومت نظام بانکی در کاهش نرخ س��ود تسهیالت شاید به این علت باشد که 
نظام بانکی کش��ور اوضاع چندان مناس��بی ندارد و برخی بانک ها اکنون با مکش س��پرده، مس��یر خود را طی می کنند )وحید 

شقاقی، اقتصاددان(

مسکن و عمران

 ب��ه دنب��ال کاه��ش نرخ 
سود سپرده در شبکه بانکی، 

بان��ک مس��کن میزان س��ود 
صندوق  حس��اب  تس��هیالت 
پس ان��داز )خانه اولی ها( را تا 
دو درص��د کاهش داد )مدیر 

عامل بانک مسکن(
 کاهش نرخ سود سپرده ها 

بر روی بازار مسکن اثر مثبت و افزایشی 
دارد و باعث می ش��ود که یک سری از سپرده ها از بانک ها 

خارج ش��وند و بعد از مدتی تبدیل به مس��کن شوند تا شاید 
هم از طریق افزایش آتی نرخ مسکن و هم از طریق جذابیت 
بیش��تر اجاره نس��بت به س��ود بانکی موفق ش��وند )حسین 

راهداری، تحلیلگر بازار مالی(
 کاهش نرخ س��ود س��پرده های بانک��ی می تواند تحریک 
رش��د اقتصادی و اشتغال را در کشور به همراه داشته باشد 
و در س��ال جاری عالئمی از رونق مالیم غیرتورمی در بازار 

مسکن مشاهده می شود )معاون اقتصادی بانک مرکزی(
 در طول خردادماه سال جاری پنج هزار و 27۵ قرارداد 
فروش واحد مسکونی منعقد و ثبت شد که از این تعداد دو 
ه��زار و ۱64 واحد معادل 4۱ درصد کل معامالت مربوط 
به آپارتمان های نوس��از تا سن حداکثر سه سال بوده است 

)اقتصاد نیوز(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 سنگاپور رتبه نخست را 
در بهترین عملکرد ش��اخص 

فالک��ت از تایلن��د رب��ود و این 
موض��وع بدان معن��ا خواهد بود 
که این کش��ور کوچک آس��یایی 
پایین ترین ترکی��ب تورم قیمت 
مصرف کنن��ده و بی��کاری را در 

جهان دارد )بلومبرگ(
 بر اس��اس اعالم بانک مرک��زی نیجریه، درآمد این 

کشور از بخش نفت، گاز و مالیات درآمد نفتی در سه ماهه 
نخست سال 20۱6 میالدی، با افتی 34/۱ درصدی مواجه 

شده است )ونگارد(
 صادرات ژاپن در ماه می س��ال جاری میالدی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۱۱/3 درصد کاهش داشته است 
و واردات نیز ۱3/۸ درصد سقوط کرده تا کسری مبادالت 
تجاری ژاپن در ماه می به 40/7 میلیارد ین )3۸۹ میلیون 

دالر( برسد )بلومبرگ(
 قیمت متوس��ط مسکن نوس��از در 70 شهر چین در ماه 
گذشته میالدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 

6/۹ درصدی را تجربه کرده است )رویترز(
 مازاد تج��اری ایتالیا از 3/۵ میلی��ارد دالر در ماه آوریل 
س��ال 20۱۵ می��الدی به 4/۵ میلیارد دالر در آوریل س��ال 
جاری رسید؛ در ماه مارس سال جاری میالدی مازاد مبادالت 

تجاری ۵/2 میلیارد دالر گزارش شده بود )آرتی تی(
 کل محصوالت پتروش��یمی تحویل داده شده امریکا در 
ماه می س��ال جاری میالدی با رشدی 3/۱ درصدی نسبت 
به س��ال گذش��ته به ۱۹/7 میلیون بش��که در روز رس��ید 

)انرژی گلوبال(
 دس��تمزدها در منطقه یورو در س��ه ماهه نخس��ت سال 
جاری میالدی نسبت به سال گذشته رشدی ۱/۸ درصدی 
داش��ته است و موجب ش��ده تا هزینه های کلی نیروی کار 

۱/7 درصد بیشتر شود )وال استریت ژورنال(
 رأی ب��ه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موجب افزایش 
ش��دید قیمت کاکائ��و در معامالت لندن خواهد ش��د و بر 
اس��اس اعالم معامله گران، قیم��ت گاز طبیعی بریتانیا نیز 

افزایش خواهد یافت )مارکت واچ(
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بانک و بیمه

 وزی��ر اقتصاد اس��تعفای 
سیدعباس حسینی، مدیرعامل 

بیم��ه ای��ران را پذیرف��ت و ب��ه 
اس��تناد مصوب��ه مجم��ع عمومی 
این شرکت بیمه ای، محسن پور 
کیان��ی را به عن��وان مدیرعامل و 
رییس هیأت مدی��ره جدید بیمه 

ایران منصوب کرد )ایسنا(
 کاه��ش مرحله ای س��ود بانک��ی نمی توان��د اثری در 

خروج اقتصاد از رکود داش��ته باش��د و عدم کاهش سود 
بانکی و ناقص بودن معادله سود بانکی احتمال بروز پدیده 
نزول خواری را تقویت می کند )حیدر مستخدمین حسینی، 

کارشناس امور بانکی(
 همزم��ان با اعالم مرکز آمار مبنی بر تک رقمی ش��دن 
تورم، کاهش س��ه درصدی س��ود س��پرده نیز در بانک ها 
کلی��د خورد و س��پرده های مدت دار به ۱۵ درصد رس��ید 
تا فاصله بین نرخ س��ود تا تورم تا حدی نس��بت به گذشته 

متناسب تر تعیین شود )ایسنا(

طال و سکه

این ک��ه  ب��ه  ب��ا توج��ه   
درص��دی  هش��ت  افزای��ش 

قیمت جهانی طال از سال 200۸ 
میالدی بی س��ابقه بوده اس��ت، با 
خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا، 
ام��ن س��رمایه  تقاض��ای م��کان 
گ��ذاری ب��رای ط��ال ب��ا افزایش 

چش��مگیری روبرو می ش��ود و.قیمت طال به زودی 
س��طح ۱,400 دالری را خواهد شکست و روند صعودی 

خ��ود را ادامه خواهد داد )بارناباس گان، تحلیلگر ارش��د 
بانک او سی بی سی(

 قیم��ت ط��الی جهان��ی روز جمعه پ��س از این که مردم 
انگلی��س ب��ا رأی به خ��روج از اتحادیه اروپا )برکس��یت( 
بازاره��ا را ش��وکه ک��رده و س��رمایه گذاران را به س��وی 
دارایی های ام��ن مانند این فلز ارزش��مند هدایت کردند، 

هشت درصد صعود کرد )رویترز(
 صادرات طالی س��وییس طی ماه می سال جاری میالدی 
ب��ه بیش از ۱77 تن رس��ید که این رق��م در ماه آوریل به 

کمتر از ۱47 تن رسیده بود )گمرک فدرال سوییس(
 طبق تجزیه و تحلیل تکنیکال، سطح حمایتی قیمت طال 
در کوتاه مدت ۱,2۸0 دالر است و اگر این سطح شکسته 
ش��ود قیمت این فلز زرد تا ۱,270 دالر و س��پس ۱,260 
دالر کاهش خواهد یافت و همچنین سطح مقاومتی قیمت 
این فلز گرانبها نیز در ش��رایط کنونی ۱,3۱0 دالر اس��ت 
و اگر این س��طح شکسته ش��ود قیمت آن تا ۱,320 دالر 
افزایش خواهد یافت؛ شکس��ته ش��دن این سطح مقاومتی 
می توان��د قیم��ت ط��ال را ت��ا ۱,340 دالر افزای��ش ده��د 

)اف ایکس استریت(
 خ��روج بریتانی��ا از اتحادی��ه اروپا تقاضای م��کان امن 
س��رمایه  گذاری برای طال به ش��دت افزایش خواهد داد و 
این مس��أله می تواند قیمت این فل��ز زرد را تا ۱,400 دالر 

افزایش دهد )ساکسو بانک(

بازار پول و ارز

 کاهش تخصیص ارز مبادله ای نش��انه مثبتی برای اقتصاد ایران اس��ت، چرا که یکی از موارد 
مهمی که باید در جهت کمک به تولید داخل و صادرات انجام ش��ود خارج ش��دن از وضعیت ارز از 

حالت دو نرخی و حرکت به س��مت یکسان س��ازی نرخ ارز است )نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق 
بازرگانی تهران(

 روند تغییرات دالر در مرکز مبادالت ارزی در چند ماه اخیر و به ویژه از ابتدای سال جاری تاکنون 
با سرعت بیشتری در مسیر رشد حرکت کرده است، به گونه ای که از یک سال قبل از حدود 2,۹۱0 
به 3,0۵3 تومان افزایش قیمت داشته و حدود ۱۵0 تومان گران شده است و از ابتدای سال جاری نیز 

دالر حدود 30 تومان افزایش قیمت دارد )ایسنا(

صنعت، معدن و انرژی

 طبق آمار انجمن جهانی فوالد، ایران بزرگ ترین تولید کننده فوالد در خاورمیانه پس از ترکیه 
اس��ت و آمار نش��ان می دهد تولید ایران در ماه آوریل س��ال جاری میالدی به ۱/۵ میلیون تن در 

مقایسه با ۱/3 میلیون تن در پایان سال گذشته که هنوز تحریم های بین المللی برداشته نشده بودند، 
افزایش یافت )مدیر واحد تحقیقات بانک سرمایه گذاری نوین(

 مجموع درآمد صادرات نفت اوپک در س��ال 20۱6 میالدی، به میزان ۱۵ درصد و برای س��ومین 
سال پیاپی، کاهش خواهد یافت )اداره اطالعات انرژی امریکا(

 امریکا در ماه مارس س��ال جاری میالدی روزانه ۸/04 میلیون بش��که نفت وارد کرد که بیش��ترین 
رقم از ماه آگوست سال 20۱3 تاکنون است و حدود 330 هزار بشکه بیشتر از واردات نفت چین در 

همین ماه وارد کرده است )اداره اطالعات انرژی امریکا(
 سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران باید با سهم ۸/2 درصدی که از اعتبار احیاگر صنعت در اختیار دارد، ۹۸۱ طرح و 
واحد را پوشش دهد تا در پایان سال ۹۵ بتوان با تحریک این واحد ها و افزایش تولید، از وضعیت رکود خارج شد و آثار این 

اقدامات را مشاهده کرد )مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران(
 بررسی ها از آمارهای تازه منتشر شده ایمیدرو در خصوص روند تولید ماهانه نشان می دهد طی فروردین و اردیبهشت ماه 
سال جاری در شرکت المهدی تولید شمش خالص آلومینیوم با کاهش 23 درصدی به ده هزار و ۹47 رسیده در حالی که در 

مدت مشابه سال گذشته تولید ۱4 هزار و 3۱6 تن شمش ثبت شده است )اقتصاد آنالین(

تقویم اقتصادی هفته جاری )5 تا 11 تیر  1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم برآورد نهایی از تولید
ناخالص داخلی در امریکا

اعالم ضریب اطمینان مصرف کننده
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد خانه های پیش فروش  شده
طی ماه گذشته در امریکا

به استثنای ساخت وسازهای جدید

اعالم میزان موجودی نفت امریکا 
طی هفته گذشته

اعالم نرخ بیکاری در آلمان

اعالم برآورد نهایی از تولید
ناخالص داخلی در انگلیس

اعالم تولید ناخالص داخلی در کانادا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

شاخص خرید مدیران شیکاگو
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص مدیران خرید کاخانه ها 
طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص مدیران خرید در بخش 
خدمات طی ماه گذشته در چین 

اعالم شاخص مدیران  خرید کارخانه ها طی ماه 
گذشته در امریکا بررسی شده توسط 

مؤسسه مدیریت عرضه

 سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

  پنج شنبه

  پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنجه اولیه از سالمت اقتصاد است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 5,000 خانواده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده از جمله در دسترس 
بودن نیروی کار، شرایط کسب وکار و به طور کلی وضعیت اقتصادی نشان می دهد.

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.

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

وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنجه اولیه از سالم ت اقتصاد است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

مهم ترین شاخص رشد اقتصادی 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.

این شاخص نظر 200 مدیر خرید در شیکاگو را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، 
سفارشات جدید، قیمت، تحویل کاال و موجودی کاال نشان می دهد.

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

این شاخص نظر 3,000 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب وکار از جمله: اشتغال، سفارشات 
جدید، قیمت، تحویل کاال و موجودی کاال نشان می دهد.

اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اگر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 1,200 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب وکار را نشان می دهد.
اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اگر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.

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

این شاخص نظر 400 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می دهد.
اعالم این رقم بیش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش تولید است.

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


