
بازار سرمایه

 حجم معامالت آتی سکه طی هفته اخیر در بورس کاالی ایران به 65 هزار و 621 قرارداد 
و ارزش آن به بیش از هفت هزار و 626 میلیارد ریال رسید )سنا(

 چهار صنعت خودرو و س��اخت قطعات، محصوالت ش��یمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانه های 
فلزی و فلزات اساسی به ترتیب با 25، 15، 12 و 8/5 درصد از حجم معامالت هفتگی، بیش از 60 

درصد حجم معامالت هفتگی را از آن خود کردند )سنا(
 کاه��ش معن��ادار ی��ا حذف فاصل��ه میان ن��رخ ارز در مراجع رس��می و ن��رخ ارز در ب��ازار آزاد و 
یکسان سازی ارز س��بب تسهیل حضور سرمایه گذار خارجی در کشور، شفافیت اطالع رسانی و بهبود 

وضعیت گزارش دهی شرکت های پذیرفته شده در بورس و کاهش سفته بازی در ارز می شود )علی اسالمی بیدگلی، نایب 
رییس هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 با توجه به تصویب راه اندازی بازار مش��تقه ارزی از س��وی ش��ورای عالی بورس، مجلس نیز به دلیل مزایای راه اندازی این 
بازار همچون بیمه نوس��انات نرخ ارز برای فعاالن اقتصادی و س��رمایه گذاران، نگاه مثبتی به این بازار دارد )رییس کمیسیون 

اقتصادی مجلس(
 با ارائه محصوالت در بورس کاال عالوه بر تأمین کاالهای اساس��ی با قیمت مناس��ب، دس��ت دالالن نیز از این عرصه کوتاه 

می شود )مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران(
 صندوق س��رمایه گذاری جس��ورانه با سرمایه گذاری در شرکت های دارای فناوری جدید، الگوی نوآورانه کسب و کار و در 
صنایع پیشرفته به تأمین مالی و راه اندازی کسب و کارهای نوپا و همچنین شرکت های کوچک اما با پتانسیل رشد بلندمدت 

کمک می کنند )مدیر عامل شرکت فرابورس، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 پیش بینی می ش��ود بازدهی بورس در س��ال جاری از نرخ تورم و نرخ بازده بدون ریسک باالتر رود البته نرخ تورم به دلیل 
تک رقمی ش��دن مالک خوبی نیس��ت ولی به نظر می رس��د بازدهی بورس تا پایان س��ال از نرخ بازده بدون ریسک باالتر رود 

)محمد علی احمدزاده اصل، کارشناس بازارسرمایه(
 یکی از پیش نیازهای رونق ادامه دار بورس، ارائه تسهیالت بانکی در کمترین زمان ممکن به بنگاه ها است؛ بانک ها به بهانه 

نبود منابع مالی از ارائه تسهیالت به صنایع و بنگاه های تولیدی سر باز می زنند )محمودرضا آقایی، کارشناس بازار سرمایه(
 مصوب��ات مجل��س در طرح ها و لوای��ح مهم مانند الیحه رفع موان��ع تولید و انعقاد تفاهمنامه مش��ترک همکاری بین مرکز 
پژوهش های مجلس و سازمان بورس و اوراق بهادار، دارای ظرفیت های قابل توجهی برای رشد و توسعه بازار سرمایه است 

)رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
 از مجموع بیش از هشت میلیون کد معامالتی صادر شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس، ۱۵ هزار مورد کدهای 
معامالتی فاقد شناسه ملی شناسایی شد که نقص اطالعاتی بخشی از این کدها از طریق دسترسی به برخی پایگاه های اطالعاتی 

تکمیل و بقیه موارد مسدود شد )سنا(
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 اقتصاد و توسعه

 تا پایان س��ال 95 رشد اقتصادی پنج درصدی که پیش تر وعده داده شده بود، محقق خواهد 
شد ولی مبتنی بر نفت خواهد بود؛ نفت در ایران ظرفیت تحقق دادن رشدهای اقتصادی مناسب را 

دارد )وزیر امور اقتصادی و دارایی(
 اگر تا پایان سال 95 به رشد پنج درصد برسیم با توجه به رکود حاکم در بازار ایران یک موفقیت 
اس��ت، ولی این رش��د بیش��تر در بخش کش��اورزی و بنگاه های کوچک از طریق تأمین مالی و اصالح 

گردش نقدینگی آن ها و بخش نفت خواهد بود )علی رضا پورفرج، اقتصاددان(
 کااله��ای قاچاق��ی ک��ه امکان ص��ادرات آن ها فراهم باش��د، اولویت ب��ا صادرات اس��ت و در مورد 

خودروهای قاچاق نیز ممکن است چنین تصمیمی گرفته شود )سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز(
 درآمد حدود 10/3 هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حالی برای پاسخگویی به توزیع نقدی 

برای حدود ۷5 میلیون نفر با کس��ری مواجه اس��ت که بر اساس تقس��یم بندی های قانونی فقط 50 درصد این رقم سهم توزیع 
نقدی بوده و دولت این اختیار و حتی تکلیف را دارد که به حدود ۴۷ میلیون نفر از این جمع، یارانه ای پرداخت نکند )ایسنا(

 در س��فر معاون رییس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد 966 میلیارد تومان برای ۴6 پروژه و طرح در این اس��تان در نظر 
گرفته شده که این میزان سه برابر همه اعتبارات استان است )ایسنا(

 س��ال گذش��ته حجم تس��هیالت نظام بانکی ۴1۷ هزار میلیارد تومان بود که سال جاری پیش بینی ما این است که این رقم به 
۴60 هزار میلیارد تومان برسد )رییس کل بانک مرکزی(

 در کل کشور 1500 واحد تولیدی در تملک بانک قرار گرفته که استان مازندران بیشترین تملک واحدها را از سوی بانک ها 
دارد )معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت(

 نرخ بیکاری جوانان در ایران 29/۴ درصد اس��ت؛ ایران از این نظر در رتبه 32 قرار گرفته اس��ت که بر این اساس در میان 
1۷۴ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته اند نرخ بیکاری جوانان ایران از 1۴2 کشور بیشتر است )بانک جهانی(

  85 درص��د تولی��د ناخالص ملی در 15 درصد کارخانه ها و بنگاه های بزرگ خصوصی و دولتی تولید می ش��ود )وزیر صنعت، 
معدن و تجارت(

مسکن و عمران

 در پن��ج م��اه اول س��ال 
مس��کن  معام��الت  ج��اری 

در ته��ران 2۷ درصد رش��د 
داشته است )معاون مدیر کل 
اقتصاد مس��کن وزارت راه و 

شهرسازی(
 پرون��ده مس��کن مه��ر تا 

پایان س��ال 96 بس��ته می شود 
)معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی(

 در اقتصاد جهانی هرگاه تولید مسکن چهار تا پنج درصد 
بیش از نیاز کشورها باشد به کاالیی مصرفی تبدیل می شود؛  
در حالی ک��ه هم اکنون تعداد مس��کن در ایران چهار درصد 

کمتر از تعداد خانوار است )ایسنا(
 کاهش نرخ س��ود تسهیالت مس��کن در افزایش تقاضا و 
در نتیجه رونق بازار مسکن تأثیر خواهد داشت اما مشروط 
به این که س��ود این تس��هیالت تک رقمی شده و مدت زمان 

بازپرداخت آن نیز طوالنی تر شود )خبر آنالین(
 هی��أت وزیران با پرداخت مجموع مبلغ 11 هزار و 509 
میلی��ارد ریال به نی��روی انتظامی ب��رای پرداخت وام خرید 
مسکن به کادر این نیرو به میزان سقف فردی ۴50 میلیون 

ریال با سود چهار درصد موافقت کرد )اقتصاد نیوز(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 سیاس��ت های مح��رک 
پولی طی س��ال های گذش��ته 

اجرا ش��ده ولی نتوانس��ته است 
تأثی��ر مثبت چندانی ب��ر اوضاع 
اقتص��ادی جهان داش��ته باش��د، 
پایی��ن نگه داش��تن طوالن��ی نرخ 
به��ره بانکی طی س��ال های اخیر 

عمالً نتیج��ه و فایده زیادی نداش��ته و اجرای این 
سیاس��ت تاکنون هر اثری داش��ته، نش��ان داده اس��ت؛ 

اگ��ر مراقب و محتاط نباش��یم، اقتصاد جهان��ی به زودی با 
رکود روبرو می ش��ود )مش��اور ارش��د اقتصادی مؤسس��ه 

سرمایه گذاری آلیانز(
 صادرات غیرنفتی س��نگاپور در ماه جوالی س��ال جاری 
میالدی نسبت به سال گذشته 10/6 درصد کاهش داشته 
که کمتر از پیش بینی متوسط افت 2/5 درصدی اقتصاددان 

بلومبرگ بوده است )بلومبرگ(
 ب��ا وجود اف��ت اقتصادی روس��یه از آغاز س��ال 2015 
میالدی، نرخ بیکاری این کش��ور به پایین ترین سطح یک 

سال اخیر خود رسید )بلومبرگ(
 انتظ��ار م��ی رود صنعت جهان��ی متانول تا س��ال 2020 
میالدی ح��دود 28/5 میلیار دالر صرف پروژه های آینده 
نماید؛ در این میان کشورهای چین، امریکا و ایران تا سال 
2020 بیشترین سرمایه گذاری را در صنعت متانول جهان 

انجام خواهند داد )بیزینس وایر(
 با توجه به این که اقتصاد امریکا در حال نزدیک ش��دن 
به اهداف خود یعنی نرخ تورم دو درصدی و اشتغال کامل 
اس��ت، می توانیم انتظار داش��ته باش��یم که فدرال رزرو تا 
پایان سال جاری میالدی نرخ بهره را افزایش دهد )رییس 

فدرال رزرو سانفرانسیسکو(
 دولت کویت در ش��رایط پرتالطم حاکم بر بازار جهانی 
نفت که این کش��ور را با کسری بودجه بی سابقه ای مواجه 
کرده، بیش از سی میلیارد دالر از اسناد مالی امریکا را در 
اختی��ار دارد و در عرص��ه مبادالت تجاری از آن اس��تفاده 

می کند )خبرگزاری ایرنا(
 ش��اخص قیمت تولیدکننده امریکا در ماه جوالی س��ال 
جاری میالدی با کاهش 0/۴ درصدی روبرو ش��ده اس��ت 
که این بیش��ترین کاهش از ماه سپتامبر سال 2015 بوده 

است )اینوستینگ(
 تولیدات صنعتی چین طی ماه جوالی سال جاری میالدی 
شش درصد رشد داشته است و میزان سرمایه گذاری ثابت 

نیز با رشد 8/1 درصدی روبرو شده است )اینوستینگ(
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بانک و بیمه

 بیم��ه مرک��زی ب��ا ابالغ 
آیین نامه گزارشگری و افشای 

اطالعات مؤسس��ات بیمه، آن ها 
را موظف کرد برخی از اطالعات 
عملکرد دفات��ر و نمایندگی های 
خود را در صفحه نخس��ت سایت 
رسمی خود منعکس کنند )ایسنا(

 تسهیالت پرداختی بانک ها از ابتدای سال جاری 
تا پایان تیرماه به بیش از 129 هزار و 500 میلیارد تومان 

رس��یده که این رقم در مقایس��ه با مبلغ اعطایی در مدت 
مش��ابه س��ال قبل تا 3۷/8 درصد معادل 35 هزار و 500 

میلیارد تومان افزایش داشته است )ایسنا(
 بانک ها در سال 9۴ در حدود ۴1۷ هزار میلیارد تومان 
تس��هیالت پرداخت کرده اند که ۷0 درصد این تسهیالت 

به صورت سرمایه در گردش بوده است )بنکر(
 دول��ت اوبام��ا پ��س از ۴00 میلیون دالری ک��ه به ایران 
پرداخت کرد، 1/3 میلیارد دالر دیگر نیز به عنوان قس��ط 
دوم بده��ی مرب��وط به معامله قدیمی تس��لیحات به تهران 

منتقل کرده است )بنکر(

طال و سکه

 قیمت جهانی طال تا سه 
ماه پایانی سال جاری میالدی 

به بی��ش از 1,۴۷5 دالر در هر 
اون��س افزای��ش خواه��د یافت 
)مؤسسه مالی کردیت سوییس(

 انگلیس در ش��ش ماه نخست 
س��ال 2016 میالدی ب��ه یکی از 

بزرگتری��ن واردکنندگان ط��الی جهان تبدیل 
شده است )گلدسیک(

 طبق تجزیه و تحلیل تکنیکال، سطح مقاومتی قیمت طال 
در شرایط کنونی 1,355 دالر خواهد بود و اگر این سطح 
مقاومتی شکس��ته ش��ود قیمت این فلز گرانبها تا 1,3۷0 
دالر افزایش خواهد یافت و همچنین سطح حمایتی قیمت 
ط��ال در کوتاه م��دت 1,3۴۴ دالر اس��ت و اگر این س��طح 
شکس��ته ش��ود قیمت طال تا س��طح 1,339 دالری کاهش 

خواهد یافت )دیلی اف ایکس(
 بهترین فرصت برای خرید طال در شرایط کنونی وقتی 
خواه��د بود که قیمت طال به کمت��ر از 1,3۴0 دالر در هر 

اونس کاهش یابد )بیزینس الین(
 عوام��ل مختلف��ی در افزای��ش احتمال��ی قیم��ت طال در 
ماه ه��ای آینده مؤثر خواه��د بود که از جمل��ه می توان به 
افزایش ریس��ک های سیاس��ی در بریتانیا و منطقه یورو ، 
افزایش ریسک سیس��تمی در اقتصاد جهانی، کاهش نرخ 
به��ره واقع��ی اوراق قرض��ه و ادامه اجرای سیاس��ت های 
انبس��اطی پولی از س��وی بانک های مر کزی بزرگ جهان، 

اشاره کرد )مؤسسه مالی آر بی سی(
 قیمت ط��ال طی ماه های آینده به بی��ش از 1,۴25 دالر 
خواهد رس��ید و پی��روزی ترام��پ در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری امریکا می تواند موجب منفجر ش��دن قیمت طال 

در بازارهای جهانی شود )بانک هلندی ای بی ان آمرو(
 هر گونه کاهش قیمت جهانی طال در شرایط کنونی موقت 
و محدود خواهد بود و تقاضای مکام امن سرمایه گذاری برای 
طال افزایش خواهد یافت )مؤسسه سرمایه گذاری تی دی اس(

بازار پول و ارز

 نقدهای وارد ش��ده به الیحه اصالحیه بودجه س��ال جاری، خصوصاً به خاطر وجود  بندی در 
این الیحه برای »استفاده دولت از مابه التفاوت حاصل از تسعیر نرخ ارز« بار دیگر مباحثی قدیمی 

را پیرامون ابعاد حقوقی، اقتصادی و حسابداری چنین اقدامی زنده کرد؛ چنین اقدامی، در سال 92 
و در دوره مس��ئولیت دولت پیش��ین تحت عنوان »تهاتر ۷۴ هزار میلیارد تومانی«  مطرح شده بود و 

در همان زمان هم، با مصوبه مجلس به نتیجه نرسید )بنکر(
 بازار ارز در دس��ت گروه های رانت خوار اس��ت و متأسفانه تک نرخی شدن ارز در ایران تنها در 

حد یک آرزو باقی مانده است )رییس اسبق مؤسسه عالی آموزش بانکداری(
 یکسان س��ازی ارز باید به نرخ بازار صورت گیرد، یعنی روزی که بخواهد یکسان س��ازی اعالم ش��ود، نرخی که تعیین 

خواهد شد، نمی تواند به نرخی کمتر از بازار آزاد باشد )مدیر عامل صندوق ضمانت و توسعه صادرات(

تقویم اقتصادی هفته جاری )30 مرداد تا 5 شهریور 1395(

تأثیرات زمان رویداد

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 خانه های موجود فروخته شده 
طی ماه گذشته در امریکا 

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 تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

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

اعالم برآورد مقدماتی از تولید
ناخالص داخلی در امریکا

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

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 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.

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.

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.

صنعت، معدن و انرژی

 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک برای شرکت های 
پتروشیمی را در تیرماه سال جاری دو هزار و ۷90 ریال اعالم کرد )سنا(

 با ثبت رکورد جدید صادرات گازوئیل، ایران با صدور انواع فرآورده نفتی شامل گازوئیل، گاز مایع 
و نفت کوره وارد باشگاه صادرکنندگان فرآورده نفتی جهان شد )خبرگزاری مهر(

 واردات نف��ت کره جنوبی از ایران در ماه جوالی س��ال جاری میالدی به حدود چهار برابر رقم یک 
س��ال گذشته رس��ید؛ واردات نفت این کش��ور از ایران در ماه جوالی 5/9 درصد باالتر از ماه گذشته 

بوده است )رویترز(
 واردات نفت هند از ایران در ماه جوالی س��ال جاری میالدی به باالترین رقم در طی حداقل پنج س��ال گذش��ته رسید و 

برای دومین بار در طی پنج ماه گذشته از مرز 500 هزار بشکه در روز گذشته است )رویترز(
 صادرات آهن و فوالد چین به ایران در نیمه نخس��ت س��ال جاری میالدی با رش��د یک درصدی نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته به 653 هزار تن رسید )گمرک چین(
 صادرات ایران به آفریقای جنوبی در چهار ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته صادرات ۷0 درصد 

افزایش یافته است )خبرگزاری تسنیم(
 ارزش مبادالت تجاری روس��یه با ایران از ماه ژانویه س��ال جاری میالدی تاکنون به 69۷ میلیون دالر رس��ید که تنها 158 

میلیون دالر از این رقم مربوط به صادرات ایران به این کشور بوده است )پرس تی وی(
 بررس��ی آمار جریان های س��طحی در درازمدت ۴۷ س��اله کشور نشان می دهد که متوس��ط مجموع جریان های سطحی 
کش��ور در ده ماه نخس��ت س��ال آبی، بالغ ب��ر 80 میلیارد و 595 میلی��ون مترمکعب بوده، در حالی ک��ه این رقم در مدت 
مش��ابه س��ال آبی جاری 5۴/6 میلیارد مترمکعب بوده اس��ت که بیانگر کاهش 32 درصدی حجم آب های سطحی کشور 

اس��ت )خبرگزاری تس��نیم(
 ظرفیت اسمی تولید برق ایران به ۷5 هزار و 365 مگاوات رسید )خبرگزاری تسنیم(


