
بازار سرمایه

 ش��ورای عالی بورس با اس��تعفای محمد فطانت فرد موافقت کرد و ش��اپور محمدی رییس 
سازمان بورس و اوراق بهادار شد )ایسنا(

 شاپور محمدی، سید احمد عراقچی و سعید فالح پور به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره سازمان 
بورس از سوی شورای عالی بورس انتخاب شدند و همچنین علی سعیدی و حسن امیری با توجه به 
زمان باقی مانده تا پایان دوره پنج ساله خود به عنوان اعضای اصلی سازمان بورس ابقاء شدند )سنا(

 بررسی بازار اوراق تأمین مالی نشانگر آن است که در نیمه دوم سال، نرخ سود بدون ریسک در 
بازار سرمایه، با روندی مالیم درحال کاهش بوده است؛ در این بازه، معادل بانکی میانگین نرخ بازده 

تا سررسید از 20/9 درصد به 20/6 درصد کاهش یافته است )ایسنا(
 ریی��س جدی��د س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در بدنه دولت هم بوده اس��ت، در نتیجه امیدواریم بتوان��د نقص قوانین و 

مشکالتی که در بازار سرمایه وجود دارد را به نحو بهتری رسیدگی کند و در نتیجه این رسیدگی، در شش ماه دوم سال شاهد 
رشد بازار سهام باشیم )مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایرانیان، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 مهمترین رخداد در این هفته از تاالر شیش��ه ای اس��تعفای محمد فطانت فرد و نشس��تن ش��اپور محمدی در کرسی ریاست 
س��اختمان بورس و اوراق بهادار بود و ش��نیدن تغییرات مدیریتی در آخرین روز از معامالت منتهی به شش مرداد 95 باعث 

شد که نماگر تاالر شیشه ای بیش از ۷00 واحد رشد کند )ایسنا(
 69 درص��د ارزش معام��الت بازار فیزیکی به رینگ بین الملل مربوط اس��ت و ۳۱ درصد به رینگ داخلی برمی گردد و این 
موضوع نشان می دهد که اقبال خریداران خارجی و تعامل آن ها با بورس انرژی ایران افزایش یافته است و این موارد می تواند 

نشانه های خوبی برای ایران باشد )مدیر عامل شرکت بورس انرژی(
 بای��د کنت��رل نرخ س��ود بانکی به س��رعت اتفاق بیفت��د چراکه تا زمانی که بانک ها بدون ریس��ک س��ود ثاب��ت باالیی را به 
سرمایه گذاران پرداخت می کنند، سرمایه به سختی وارد بازار سهام می شود و تا زمانی که سرمایه در بازار سهام تزریق نشود 
فرآیند تأمین مالی به درستی از طریق بازار سرمایه انجام نخواهد شد )مدیر عامل تأمین سرمایه سپهر، عضو کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
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 اقتصاد و توسعه

 صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماه اول سال  جاری با افزایش قابل  توجهی به بیش از ۱6 
میلیارد دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2۱ درصد افزایش داشته است )ایسنا(

 ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در تیر ماه سال جاری به عدد 242/8 
رسید که نسبت به ماه گذشته 0/8 درصد افزایش یافت و این تغییر نشان می دهد که تورم ماهانه 

با کاهش 0/4 درصدی همراه بوده است )بانک مرکزی(
 تحریم ها منجر به فعالیت های داللی واس��طه گری، تجارت پول، فس��اد و قاچاق در اقتصاد ایران 
ش��د و در بعض��ی موارد تخصی��ص غلط منابع را رقم زد و اقتصاد ایران ب��ه وضعیتی درآمد که دیگر 

اصالح وضعیت موجود در کوتاه مدت امکان پذیر نبود )محمدقلی یوسفی، اقتصاددان(
 در س��ه ماه نخس��ت س��ال جاری یک هزار و 6۳2 میلیارد تومان کاال به ایران وارد و ۱42 میلیارد تومان کاال به روس��یه 

صادر شده است )ایسنا(
 بدهی ۱28 هزار میلیاردی دولت به ش��بکه بانکی کش��ور موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم خواهد ش��د 

)عضو کمیسیون اقتصادی مجلس(
 م��ا برنامه های توس��عه را در قال��ب آرمانکده هایی می بینیم و اهداف و نه فعالیت ها را برای نحوه رس��یدن به این برنامه ها 
پیش بین��ی می کنیم و در واقع بخش��ی از فعالیت ها و مکانیزم هایی الزم برای دس��تیابی به اه��داف را موکول به آیین نامه های 

اجرایی برنامه های توسعه می کنیم )نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس(
 تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در تیر ماه سال جاری بیانگر رشد 0/9 درصدی شاخص کل است و این در حالی است 

که تورم ماهانه آن در خرداد ماه 0/۳ درصد ثبت شده بود و با افزایش 0/6 درصدی همراه شد )ایسنا(
 از مجموع ۱,۱۱۱ ش��رکتی که در لیس��ت واگذاری ها بودند 550 ش��رکت واگذار ش��ده  اند که از این میان، 60 شرکت به 

صورت کنترلی واگذار شده است یعنی خریدان حق انتخاب مدیر عامل را داشته اند )رییس سازمان خصوصی سازی(

مسکن و عمران

 در زمس��تان س��ال 94 
و 498  ه��زار  تع��داد ۳8 

توس��ط  پروان��ه س��اختمانی 
ش��هرداری های کل کش��ور 
ک��ه  اس��ت  ش��ده  ص��ادر 
 52 افزای��ش  نش��ان دهنده 
درص��دی نس��بت ب��ه فصل 

پایی��ز و کاه��ش 20 درصدی نس��بت به 
فصل زمستان سال 9۳ است )مرکز آمار(

 تع��داد معام��الت آپارتمان های مس��کونی  در تیر 
ماه س��ال جاری با رش��د 2۷/6 درصدی به ۱5 هزار 
واحد رس��یده اس��ت و این در حالی اس��ت که متوسط 
قیم��ت خرید و ف��روش یک مترمرب��ع زیربنای واحد 
مس��کونی ح��دود 4/2میلیون تومان بوده که نس��بت 
به خرداد ماه س��ال جاری 0/۱ درصد و در مقایسه با 
تیر ماه س��ال گذشته 4/4 درصد افزایش داشته است 

)بانک مرکزی(
 ش��ورای پ��ول و اعتبار س��قف تس��هیالت نوس��ازی و 
بهسازی مسکن روستایی را به 20 میلیون تومان افزایش 

داد )ایسنا(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 نخس��ت وزیر ترکیه با 
هدف مح��دود کردن تبعات 

اقتصادی منفی ناشی از کودتای 
ناموف��ق م��اه ج��اری، انتخابات 
زودهنگام در این کشور را منتفی 
اعالم ک��رده و عنوان کرد دولت 
قص��د دارد ی��ک صن��دوق چن��د 

میلیارد دالری برای حمایت از رشد اقتصادی 
ایجاد کند )بلومبرگ(

 تولید فوالد آفریقای جنوبی در ماه ژوئن سال 20۱6 
میالدی نس��بت به زمان مش��ابه س��ال گذش��ته رش��دی 
6/9 درصدی داش��ته و به 545 هزار تن رس��یده است 

)بیزنس دی(
 از زمان کودتای یک هفته قبل لیره ترکیه شش درصد 
از ارزش دالر خود را در برابر دالر امریکا از دس��ت داد و 
همچنین ارزش بازار سهام ترکیه بیش از ده درصد سقوط 

کرد )ایسنا(
 گروه بانکی لویدز در نخس��تین تعدی��ل از زمان اعالم 
خ��روج انگلی��س از اتحادیه اروپا )بریگزی��ت( قصد دارد 
۳,000 موقعیت ش��غلی را حذف کرده و 200 ش��عبه را 

تعطیل کند )ایسنا(
 رشد اقتصادی در حوزه یورو در سه ماهه دوم سال جاری 
میالدی به دلیل ابهام ایجاد ش��ده قبل از رفراندوم جدایی 
انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( کاهش یافته است که 
اقتصاددانان این کندی رشد را نشانه ای از ضعیف تر شدن 

رشد اقتصاد در آینده می دانند )رویترز(
 صادرات ژاپن در ماه ژوئن س��ال 20۱6 میالدی کمتر 
از ح��د انتظار کاه��ش یافت؛ یک نش��انه از کاهش بهبود 
تقاضای خارجی نسبت به ضعف مداوم سال گذشته است 

)رویترز(
 پیش بینی می شود اقتصاد اسپانیا در سال 20۱6 میالدی، 
در حدود 2/9 درصد رشد داشته باشد که نسبت به هدف 

2/۷ درصدی کنونی بیشتر خواهد بود )رویترز(
 شاخص تولید آلمان در ماه ژوئن سال جاری میالدی از 
54/4 واحد به 55/۳ واحد افزایش یافته است؛ با توجه به 
رشد قوی بخش تولید و خدمات، این شاخص به باالترین 

سطح خود در سال 20۱6 رسیده است )آر تی تی(
 شاخص کمپوزیت مدیران خرید فرانسه در ماه جوالی 
س��ال جاری میالدی در عدد 50 ایس��تاد؛ این شاخص در 
ماه ژوئن به 49/6 واحد سقوط کرده بود و شاخص تولید 
کارخانه ها هم به 48/5 رسید، در حالی که شاخص بخش 

خدمات رقم 50/۳ را نشان می دهد )بلومبرگ(
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بانک و بیمه

 در ح��ال حاض��ر حدود 
ص��ف  در  نف��ر  ه��زار   400

دریاف��ت وام ازدواج قرار دارند 
که پیش بینی ش��ده تا در س��ال 
ج��اری ح��دود 800 ه��زار نفر 
دیگر نی��ز به این تع��داد اضافه 

ش��وند و مجموع ی��ک میلیون و 
200 هزار نفر متقاضی وام ازدواج باش��ند؛ بنابراین با 

توج��ه به این که تمامی زوجین مش��مول وام ده میلیونی 
می ش��وند برای پاس��خگویی ب��ه آن ها ح��دود ۱2 هزار 

میلیارد تومان منابع الزم است )ایسنا(
 نرخ سود تعیین شده برای اوراق بهادار دولتی که ۱8 
درصد است، تأثیر بر وضعیت سپرده ها نخواهد گذاشت 
به این دلیل که این س��ه درصد پاداش غیرمعروف بودن 
این اوراق برای س��رمایه گذاران اس��ت و منجر به انتقال 
س��یل س��پرده گذاران به خرید اوراق بهادار نخواهد شد 

)محمد واعظی، اقتصاددان(

طال و سکه

 تقاض��ای ط��ال در بازار 
چی��ن در ش��ش ماه نخس��ت 

س��ال جاری میالدی به کمتر از 
528 تن رس��یده اس��ت که این 
رقم نس��بت به مدت مشابه سال 
گذش��ته بی��ش از ۷/68 درصد 
کاهش نشان می دهد و همچنین 

این کشور در شش ماه نخست امسال نیز 229 تن طال 
تولید کرده است که این رقم نیز نسبت به سال گذشته با 
رشد 0/۱6درصدی روبرو شده است )بورس شانگهای(

 کاه��ش قیمت طال به کمت��ر از ۱,۳۳0 تا ۱,۳25 دالر 
بهترین فرصت برای خرید خواهد بود )بیزینس الین(

 میانگین قیمت هر اونس طال دز س��ال جاری میالدی به 
بی��ش از ۱,2۷9 دالر خواهد رس��ید، این رقم در گزارش 
قبل��ی ۱,۱84 دالر اعالم ش��ده ب��ود )مؤسس��ه تحقیقاتی 

جی اف ام اس تامسون رویترز(
 طب��ق تجزی��ه و تحلیل تکنیکال، س��طح حمایتی قیمت 
ط��ال در کوتاه م��دت ۱,۳۱5 دالر خواه��د ب��ود و اگر این 
س��طح شکس��ته ش��ود قیمت این فلز گرانبها تا ۱,۳05 و 
س��پس ۱,۳00 دالر کاهش خواهد یافت و همچنین سطح 
مقاومتی قیمت این فلز زرد در شرایط کنونی ۱,۳۳5 دالر 
اس��ت و اگر این سطح شکسته ش��ود قیمت طال تا ۱,۳50 

دالر افزایش می یابد )اف ایکس استریت(
 به نظر می رسد احتمال کاهش قیمت طال به ۱,۳00 دالر 
در هر اونس وج��ود دارد ولی هر گونه کاهش قیمت این 
فلز زرد در ش��رایط کنونی محدود خواهد بود؛ با توجه به 
ریسک های سیاسی و اقتصادی به خصوص خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا به نظر می رسد قیمت طال در ماه های آینده افزایش 

خواهد یافت )بانک اچ اس بی سی(

بازار پول و ارز

 بررس��ی تحوالت بازار ارزه��ای عمده در هفته منتهی به 24 ماه ژوئن س��ال جاری میالدی 
نشان می دهد که ارزش دالر امریکا نسبت به هفته ماقبل در برابر ین ۱/۱، یورو 0/52، فرانک 

0/44 و پوند 0/62 درصد تقویت شده است )ایسنا(
 بر اس��اس دس��تورالعملی که هفته آینده ابالغ می ش��ود، بانک ها مجاز می شوند ارز آزاد مشتری 
را تحویل گرفته و نس��بت به خرید و فروش آن اقدام کنند و همچنین صادرکنندگان می توانند ارز 

حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند و یا سپرده گذاری کنند )رییس کل بانک مرکزی(
 بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از 

نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد )وال استریت ژورنال(

تقویم اقتصادی هفته جاری )9 تا 15 مرداد 1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص مدیران خرید
کارخانه 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 انگلیس

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

 توسط مؤسسه مدیریت عرضه

تغییر در تعداد افراد شاغل امریکا طی ماه 
گذشته به استثنای بخش کشاورزی و دولتی

اعالم شاخص مدیران خرید در امریکا طی ماه 
گذشته به جز بخش تولید

بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته 
در امریکا، به استثنای صنعت کشاورزی

اعالم نرخ بیکاری طی ماه گذشته در امریکا

دوشنبه

دوشنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

این شاخص نظر 3,000 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار 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 و کار 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 600 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار 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 نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، 
قیمت، تحویل و موجودی کاال را 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.

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

این شاخص نظر 400 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب وکار را نشان می دهد.
در صورت بهتر اعالم شدن نسبت به دوره گذشته و پیش بینی ها، نشان از بهبود شرایط اقتصادی 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.

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

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

صنعت، معدن و انرژی

 با توجه به راه اندازی چهار واحد احیای مستقیم طرح های فوالد استانی تا پایان سال جاری و 
نیز تکمیل کارخانه های فرآوری سنگ آهن در معادن سنگان، پیش بینی می شود در نیمه نخست 

سال 96 خام فروش��ی سنگ آهن نخواهیم داشت و سنگ آهن های تولیدی در کارخانه های داخل به 
مصرف خواهد رسید )معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت(

 هر تن سنگ آهن برای تحویل در ماه سپتامبر سال جاری میالدی با رشدی ۱/4 درصدی در بورس 
کاالی دالیان 442 یوآن )66 دالر( معامله شد و در بورس آتی شانگهای نیز قیمت هر تن میل گرد با 

رشدی 0/4 به 2۳40 یوآن رسید )رویترز(
 بررس��ی ها حاکی از آن اس��ت که معامالت بازار آهن همچون هفته ها و ماه های اخیر کم  رمق است؛ توافق هسته ای و 

اجرای برجام نیز تأثیر چندانی در قیمت محصوالت فوالدی و رونق در بازار آهن نداشته و همچنان این بازار در رکود به سر 
می برد )اقتصاد آنالین(

 تولید فوالد خام ایران در ماه ژوئن س��ال جاری میالدی به یک میلیون و 590 هزار تن رس��ید که در مقایس��ه با مدت مشابه 
سال گذشته ۱۱/۳ درصد رشد داشته است )اقتصاد آنالین(

 طرح تس��هیالت ۱6 هزار میلیاردی برای احیای صنایع کوچک و متوس��ط با ایجاد اختالف در پرداخت بین وزارت صنعت و 
بانک مرکزی در هاله ای از ابهام قرار گرفته و بیم آن می رود که این طرح هم قربانی اختالفات ش��ود و این در حالی اس��ت که 

بسیاری از صنایع انتظار دریافت این تسهیالت را می کشند )ایسنا(
 وقوع 3 حادثه آتش سوزی در کمتر از یک ماه در صنعت پتروشیمی ایران نشان می دهد وزیر نفت برای ایجاد اطمینان از 
ش��رایط صنعت پتروشیمی به منظور جذب س��رمایه گذار داخلی و خارجی و حفظ ثروت ملی، باید مدیر کارآمدتری برای این 

صنعت منصوب کند )فارس(


