
بازار سرمایه

 عالوه بر معامالت س��لف عادی و اوراق س��لف موازی، گواهی س��پرده کاالیی که در بورس 
کاالی کش��ور تاکن��ون برای محصوالت کش��اورزی مانند جو و ذرت عرضه ش��ده اس��ت از جمله 

ابزارهای تأمین مالی در دنیا است که با تبدیل موجودی انبار تولیدکنندگان به گواهی سپرده کاالیی 
و اوراق بهادارس��ازی آن، بستر الزم برای فروش بیش��تر محصوالت شرکت ها ایجاد می شود )مدیر 

عامل شرکت تأمین سرمایه امین، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 پنج شرکت از شرکت های تابعه صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در 
بورس پذیرش شده که عرضه سهام این شرکت ها فرصت مناسبی برای معرفی در سطح بین المللی 

و بسترسازی مشارکت با همتایان بین المللی به ویژه درحوزه صنایع پیمانکاری و تجهیزات و تأسیسات نفت و گاز خواهد 
بود )ایسنا(

 برای آن که اعتماد به بازار سرمایه بازگردد مسؤلین این بازار باید وارد عمل شوند و شفافیت بیشترین در عرصه بازار ایجاد 
کنند تا نقدینگی های بیشتری روانه تاالر حافظ شود )عضو هیأت مدیره کارگزاری فارابی(

 بازار زمانی عمیق می ش��ود که یک س��رمایه گذار هر زمان اراده کرد سهام خود را بتواند در بازار سرمایه به پول نقد تبدیل 
کند یا با پول نقد خود هر سهمی که تمایل داشت بخرد و هر زمان که امکان چنین کاری در بازار فراهم شد، آن بازار به بلوغ 

و عمق کافی رسیده و تکامل پیدا کرده است )اله وردی رجایی سلماسی، کارشناس ارشد بازار سرمایه(
 با توجه به دو مرحله تأمین اعتبار ش��رکت های توزیع نیروی برق در پایان هفته گذش��ته، معامالت بازار برق بورس انرژی 

ایران در هفته ای که گذشت با رشد چشمگیری همراه بود )سنا(
 بازار از این به بعد می تواند با شیبی مالیم در مسیر رشد قرار بگیرد و افزایش حجم و ارزش معامالت نیز در بازار این روزها 
نش��ان دهنده این اتفاق است که به طور قطع باعث رش��د آرام قیمت سهام نیز خواهد بود )مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری 

گسترش فردای ایرانیان، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 در کشوری که نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در اقتصاد بسیار پایین است همه از بورس توقع تأمین مالی دارند؛ این تأمین 
مالی بس��ته به نوع تعریف از بورس بین 13 تا 20 درصد در بازارهای مالی اس��ت که امیدواریم این عدد به رقم قابل قبولی 
برس��د که ش��رکت های بزرگ از بانک ها دور ش��وند و روی توان خود به کمک بازار سرمایه کار کنند )حسین عبده تبریزی، 

عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار(
 ایران همیش��ه دارای اقتصاد دولتی بوده و حتی بخش بازرگانی نیز با رویکرد دولتی کار می کرده، این ماهیت منجر ش��ده 
ت��ا در اغل��ب موارد عرضه کاالها از بخش های دولتی ص��ورت گیرد، اما در بورس کاال با ورود بخش خصوصی تا حدودی این 

انحصار شکسته شده است )محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمسیون اقتصادی مجلس(
 در کن��ار خودرویی ه��ا، بانک ها از نمادهای اثرگذار در بازار هس��تند و بی��ش از 80 -70 درصد مجامع بانک ها یا به تنفس 
خوردند یا درخصوص تقس��یم سود با ابهام مواجه ش��دند؛ لذا امروز سرنخ برخی ابهام های بازار را در بانک ها باید دنبال کرد 

)مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید(
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 اقتصاد و توسعه

 رییس جمهور در حکمی احمد دوست حسینی را به عنوان عضو و رییس هیأت عامل صندوق 
توسعه ملی منصوب کرد )ایسنا(

 قاعدت��اً تاکی��دات مقام معظم رهب��ری در مورد حمایت از تولید مل��ی، کار ایرانی و نیروی ایرانی 
باید دراحکام برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد چرا که اولین و محوری ترین بحث در الیحه برنامه 
شش��م اقتصاد مقاومتی است که باید به عنوان یک سند باالدستی مد نظر قرار گیرد )عضو کمیسیون 

برنامه و بودجه مجلس(
 ش��اخص کل قیمت تولیدکننده نهاده های س��اختمانی در ش��هر تهران در بهار سال 95 به 183/9 

رسید و تورم ساالنه آن 1/1 درصد است )مرکز آمار(
 در چهار ماه نخس��ت س��ال جاری صادرات کاال از ایران با 23 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 16/3 

میلیارد دالر رسیده است و واردات کاال نیز با کاهش 7/12 درصدی به 12/8 میلیون دالر رسید )ایسنا(
 رشد تورم ساالنه کاالها و خدمات مصرفی خانوار روستایی همچنان با روند کاهنده روبه روست و به 8/3 درصد رسیده است 

و از میان اقالم مختلف بیشترین تورم متعلق به آموزش با 16/7 درصد و سبزیجات 18/3 درصد بوده است )مرکز آمار(
 تاکنون 95 درصد از عدد چهار دوازدهم بودجه تحقق پیدا کرده و خوش��بختانه ما به اهداف خود دس��ت یافتیم که این مهم 

می تواند برای کشور نقطه شروع مناسبی باشد )معاون برنامه ریزی و پژوهشی سازمان امور مالیاتی(
 در ماده 10 الیحه برنامه ششم توسعه، برای ادغام، انحالل و جابه جایی سازمان های تابعه و وابسته وزراتخانه ها و سازمان ها، 

با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب شورای عالی اداری، کسب اجازه شده است )ایسنا(
 تورم ساالنه تولیدکننده در بخش های مختلف طی چهار سال گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته است، به طوری که تورم 

کل تولیدکننده از 22/7 درصد درسال 91 به 1/5 درصد در سال 94 رسیده است )مرکز آمار(
 به دنبال اس��تعفاء محمد فطانت فرد از ریاس��ت سازمان بورس و اوراق بهادار و جانشینی شاپور محمدی معاون پیشین امور 
اقتصادی طیب نیا، اکنون سید حسین میرشجاعیان با حکم وزیر اقتصاد به سمت معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و 

دارایی منصوب شد )ایسنا(

مسکن و عمران

 باال بودن نرخ سود بانکی 
در کش��ور با وج��ود کاهش 

نرخ تورم عمومی در سال های 
اخی��ر باعث افزای��ش میزان 
در  خانوارها  س��رمایه گذاری 
بخش مسکن که گران ترین 
خرید خانوار اس��ت ش��د اما 
بتدریج با باالماندن نرخ سود 

بانکی و کاهش قدرت خرید، سرمایه گذاری در 
این بخش کاهش یافت )مدیر کل اقتصاد مس��کن وزارت 

راه و شهرسازی(
 پیش بینی ها حاکی از نوسانات غیر هیجانی قیمت مسکن 
طی فصل تابستان سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذش��ته اس��ت؛ بر این اساس، نرخ رش��د قیمت مسکن در 
سه ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
تقریباً برابر ب��ا نرخ تورم عمومی خواهد بود )بهروز ملکی، 

تحلیلگر بازار مسکن(
 بح��ث مالیات ها، تأمی��ن اجتماعی کارگران س��اختمانی، 
سازمان های نظام مهندسی، مشکل تأمین زمین، دستگاه های 
خدمات رسان بخش مسکن و قانون پیش فروش ساختمان 
ش��ش مانع اصلی در تولید مس��کن به ش��مار می روند )دبیر 

کانون سراسری انبوه سازان(

اقتصاد و بازارهای جهانی

علی رغ��م رقابتی ش��دن 
ص��ادارت روس��یه ب��ه دلی��ل 

کاهش ارزش پول این کش��ور، 
تولیدکنن��دگان ق��ادر به جبران 
کاهش تقاضا داخلی این کش��ور 
نیس��تند؛ بر همین اساس بخش 
با کاهش  ساخت و س��از روس��یه 

ده درصدی روبرو ش��د که بعد از بحران جهانی سال 
2009 میالدی بی سابقه است )اسپوتنیک(

 ارزش ش��اخص سهام بورس فوتسی 100 لندن که در 
آن هر روز س��هام 100 ش��رکت مهم و بزرگ انگلیس از 
نظر ارزش بازاری سهام ثبت شده در بورس ارزش گذاری 
و خرید و فروش می شود، با کاهش 0/45 درصدی مواجه 

شد )سنا(
نرخ بیکاری برزیل در سه ماهه دوم سال جاری میالدی 
ب��ه 11/3 درص��د افزایش یاف��ت، این درحالی اس��ت که 
نسبت به سه ماهه نخست از رشد 0/4 درصدی برخوردار 

شده است )شینهوا(
رشد اقتصادی امریکا بین ماه آوریل تا ژوئن سال جاری 
می��الدی فقط 0/8 درصد بود؛ این در حالی اس��ت که این 
رقم برای مدت مشابه سال گذشته 1/2 درصد بوده است 

)سی ان بی سی نیوز(
مصر برای س��ر و س��امان بخش��یدن به اوضاع آش��فته 
اقتص��ادی خ��ود و مقابله ب��ا چالش های مال��ی از صندوق 
بین المللی پول 12 میلیارد دالر وام درخواست کرده است 

)اقتصاد نیوز(
بانک مرکزی اس��ترالیا با کاه��ش 0/25 درصدی نرخ 
به��ره،  این نرخ را ب��ه 1/5 درصد رس��اند، این دومین بار 
است که بانک مرکزی این کشور به منظور دفاع از اقتصاد 
و مهار تقویت زیاد واحد پولی،  دست به کاهش نرخ بهره 

می زند )رویترز(
کل وام دهی بریتانیا به ش��رکت ها در س��ال آینده 1/8 
درصد و در س��ال بعد از آن یک درصد کاهش یافته و در 
س��ال 2018 میالدی مجدداً بهبود خواهد یافت و مجموع 
وام های کس��ب وکار به 376 میلیارد پون��د )497 میلیارد 
دالر( کاه��ش خواه��د یافت ک��ه کمترین میزان از س��ال 

2005 خواهد بود )بلومبرگ(
بانک مرکزی یونان پیش بینی کرد این کش��ور در سال 
جاری م��ازاد اولیه  ای مع��ادل 1/3 درص��د تولید ناخالص 

داخلی را به ثبت خواهد رساند )رویترز(
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بانک و بیمه

 تسهیالت بانکی در قالب 
طرح دولت برای تقویت تولید 

و خروج از رک��ود به بنگاه های 
تعل��ق  متوس��طی  و  کوچ��ک 
می گیرد که ت��وان ایجاد ارزش 
افزوده را داش��ته باش��ند )مدیر 

کل اعتبارات بانک مرکزی(
 رشد پرداخت خسارت در سه ماهه اول سال جاری 

32 درصد بوده و در مجموع 6/9 میلیون فقره خسارت 
پرداخت شده است )رییس کل بیمه مرکزی(

 ضریب نفوذ بیمه در ایران بس��یار پایین تر از میانگین 
جهانی اس��ت، در حالی که این شاخص در دنیا عدد هشت 
را نش��ان می دهد، ضریب نفوذ بیمه در ایران بین 1/2تا 

1/3 است )عضو هیأت مدیره بیمه ایران(
 براس��اس توافق بانک مرکزی و س��ازمان حسابرسی، 
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری کشور باید تا 30 مرداد ماه 
سال جاری نسبت به ارائه صورت های مالی خود با فرمت 

مورد نظر بانک مرکزی اقدام کنند )اقتصاد آنالین(

طال و سکه

 طب��ق تجزی��ه و تحلیل 
تکنیکال، سطح حمایتی قیمت 

طال در کوتاه مدت 1,345 دالر 
اس��ت و اگر این س��طح شکسته 
ش��ود قیمت این فل��ز گرانبها تا 
1,310 دالر کاهش خواهد یافت 
و همچنین س��طح مقاومتی قیمت 

این فلز زرد در شرایط کنونی 1,375 دالر است و 
اگر این س��طح شکسته شود قیمت طال تا 1,398 دالر و 
سپس 1,435 دالر افزایش خواهد یافت )بیزینس الین(

 میانگین قیمت هر اونس طال در سال جاری میالدی به 
1,258 دالر خواهد رس��ید و این رقم طی سال آینده نیز 
به کمتر از 1,241 دالر می رسد )مؤسسه سرمایه گذاری 

آر بی سی(
 بهترین فرصت برای خرید طال زمانی اس��ت که قیمت 
این فلز گرانبها به کمتر از 1,335 تا 1,340 دالر کاهش 

یابد )بیزینس الین(
 ب��ا توجه ب��ه رش��د اقتص��ادی ضعی��ف و ناامیدکننده 
جهان س��طح مقاومتی قیمت ط��ال در کوتاه مدت 1,375 
دالر و اگر این س��طح حس��اس شکسته ش��ود قیمت این 
فل��ز زرد تا 1,400 دالر افزایش خواهد یافت )مؤسس��ه 

سرمایه گذاری ام کی اس سوییس(
 قیمت هر اونس طال تا پایان ماه اوت سال جاری میالدی 
به 1,400 دالر خواهد رس��ید )مؤسس��ه س��رمایه گذاری 

اف سی استون(
 خروج انگلیس از اتحادی��ه اروپا، تثبیت نرخ بهره در 
امریکا، ش��اخص نرخ بیکاری و شاخص تولیدات صنعتی 
در این کش��ور ک��ه از عوامل افزایش قیمت طال طی س��ه 

ماهه اخیر بوده است )رییس اتحادیه طال و جواهر(
 ایران ساالنه بیش از 60 تن طال و نقره مصرف می کند 
و از نظر مص��رف طال در رتبه هجدهم جهان قرار گرفته 

است )دفتر آمار جهانی فلزات(

بازار پول و ارز

 شرکت های کره جنوبی از ماه آینده به جای استفاده از ارز داخلی در تجارت با همتایان ایرانی 
خود می توانند برای پرداخت و تسویه پول معامالتشان از یورو استفاده کنند )پالس نیوز(

 دالر در چند ماه آینده پنج درصد س��قوط خواهد کرد،  فدرال رزرو در آینده نزدیک نرخ بهره را 
افزایش نخواهد داد و آمار اقتصادی امریکا نیز بدتر خواهد شد )بلومبرگ(

 بازار ارز در هفته گذش��ته با نوس��انات نسبی همراه ش��د؛ به گونه ای که دالر امریکا نه تومان، پوند 
انگلستان 35 تومان، یورو 30 تومان و لیر نه تومان نوسان را پشت سر گذاشتند )اقتصاد آنالین(

 افزایش حجم ارز موجود در بازار، فروش ارز توسط سکه بازان و برخورد قیمت به سقف، سه عاملی 
بودند که بهای شاخص ارزی را تحت فشار قرار دادند )اقتصاد آنالین(

صنعت، معدن و انرژی

 سود بزرگترین شرکت نفت امریکا در سه ماهه دوم سال جاری میالدی با افتی 59 درصدی 
به 1/7 میلیارد دالر رس��ید؛ ش��اید این میزان از سود بسیار زیاد باشد، ولی در واقع کمترین میزان 

سود شرکت اگزون از سال 1999 بوده است )سی ان ان(
 قیمت جهانی نفت به دلیل فزونی عرضه و کاهش رش��د اقتصاد جهانی کاهش یافت این در حالی 
اس��ت که کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند بهبود بهای نفت در سال آینده میالدی رقم خواهد 

خورد )رویترز(
 قدرت بازار فوالد چین، بزرگترین تولیدکننده دنیا، باعث رش��د اخیر قیمت سنگ آهن شده است؛ 

به طوری که قیمت هر تن از این ماده خام کارخانه های فوالدسازی برای نخستین بار از ماه می سال جاری میالدی به 
باالی 60 دالر رسید )رویترز(

 افزایش حجم صادرات نفت و میعانات گازی ایران به 2/5 میلیون بشکه در روز رسید )وزیر نفت(
 سود شرکت ریوتینتو غول صنایع معدنی در شش ماه نخست سال جاری میالدی با افتی 47 درصدی به 1/56 میلیارد دالر 

رسیده است؛ سود هر سهم این شرکت نیز با افتی 58 درصدی به 45 سنت رسید )بلومبرگ(
 حجم جریان های سطحی در حوضه آبریز درجه یک کشور در سال آبی جاری، 54 میلیارد و 603 میلیون مترمکعب بود که 

نسبت به سال آبی گذشته، 46 درصد افزایش و در مقایسه با میانگین بلندمدت 32 درصد کاهش داشته است )ایسنا(

تقویم اقتصادی هفته جاری )16تا 22 مرداد  1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم تراز تجاری طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده
در مقیاس سالیانه در چین

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده  
در مقیاس سالیانه در چین

اعالم شاخص مدیران خرید کاخانه ها 
طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم خالصه گردش کار و فرصت های شغلی 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم میزان موجودی نفت 
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
 در امریکا طی هفته گذشته

اعالم شاخص تولیدات صنعتی
 طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص خرده فروشی
 طی ماه گذشته در امریکا

اعالم مقدماتی شاخص میزان تمایالت 
مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا 
)بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان(

اعالم برآورد اولیه از تولید ناخالص داخلی 
در اتحادیه اروپا

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

این شاخص از این نظر مهم است که صادرات و ارز رابطه مستقیم دارند.
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.
نشان دهنده تورم است.

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

تغییر در قیمت کاالها و خدمات تکمیل شده و فروخته شده توسط تولیدکنندگان را 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.

تعداد فرصت های شغلی طی ماه گذشته در امریکا به جز بخش کشاورزی 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.

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

تغییر در ارزش کل کاالهای تولیدشده توسط 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.

یک شاخص پیشرو در تغییر تورم مصرف کننده 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 500 مصرف کننده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده بررسی می کند.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

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


