
بازار سرمایه

 بالغ بر یک هزار و 698 میلیارد ریال س��هم دولتی از ابتدای س��ال جاری تا نیمه شهریورماه 
در بورس، فرابورس و از طریق مزایده فروخته شده است )سنا(

 از ابت��دای س��ال ج��اری تاکنون نقل و انتق��ال 9۰ میلیون ورقه بدهی ب��ه ارزش 86 هزار و ۷۱۱ 
میلیارد ریال در بازار بدهی فرابورس ایران به ثبت رسید )تسنیم(

 بورس کاال در بسیاری از کشورها بهترین و مطمئن ترین راه برای تأمین منابع مالی است؛ زیرا در 
این بورس، شرکت ها می توانند محصوالت خود را قبل از تولید به فروش برسانند و منابع مالی خود را 

برای سرمایه در گردش شرکت تأمین کنند )مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران(
 پیش بینی می ش��ود با ورود ش��رکت های تعاونی به بورس حجم معامالت در این بازار بیش��تر ش��ود و با استفاده از این 

راهکار، رونق نسبی در بازار بورس فراهم می گردد )نماینده مردم شبستر در مجلس(
 افزایش س��رمایه ۷5 درصدی فرابورس ایران به  منظور رس��یدن به حداقل سرمایه مطلوب و از طرفی تقویت ساختار مالی 
با توجه به توسعه بازارها و ابزارها صورت می گیرد، به این ترتیب سرمایه فرابورس از رقم فعلی یعنی 4۰۰ میلیارد ریال با 

افزایش ۷5 درصدی به ۷۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت )سنا(
 پیش بینی می شود در ماه های آتی با توجه به رشد تولید ناخالص ملی کشور به سطح پنج درصد و باالتر، گزارش های مثبت 
ش��ش ماهه در ش��رکت ها به خصوص ش��رکت های فلزی و اتمام عرضه های اعتباری ها، بازار سرمایه از رکود خارج و شرایط 
پیش روی بازار مثبت می شود، بنابراین پیگیری روزانه روند ارزش معامالت خرد بازار از اهمیت باالیی برخوردار است )مدیر 

امور اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار(
 این روزها بازار در شرایطی قرار دارد که هنوز به غیر از رشد مقطعی گروه خودرو و سپس ریزش مجدد آن، رشد پایداری 
برای بازار س��رمایه رخ نداده و نوس��انات بازار و نگاه به تقویم روزهای کاری اس��ت که عامل تعیین کننده بازار ش��ده اس��ت 

)مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر(
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 اقتصاد و توسعه

 براس��اس آمارهای بانک جهانی طی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱5 میالدی میزان جذب سرمایه 
خارجی کاهش یافته اس��ت؛ در سال ۲۰۱۳ میزان سرمایه گذاری خارجی ۳/۰5 میلیارد دالر بوده 

که در سال ۲۰۱5 به ۲/۰5 میلیارد دالر رسیده است )تسنیم(
 در پنج ماه نخست سال جاری صادرات عسل ایرانی معادل 688 تن بود که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است )گمرک(
 مهم ترین هدف اقتصاد کش��ور در برنامه شش��م توسعه تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی است 
که براس��اس پیش بینی دولت برای نیل به این هدف، س��االنه به ۷۲4 هزار میلیارد تومان منابع مالی 

نیاز است )تسنیم(
 اکنون بین شش تا هفت میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۳۰ درصد آن را جوانان تشکیل می دهند و چهار میلیون 

نفر از این تعداد فاقد آموزش و مهارت هستند )معاون اقتصادی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی(
 تزریق نقدینگی به واحدهایی که در حالت رکود هس��تند، تنها منجر به افزایش بدهی بانک ها و واحدهای تولیدی می ش��ود 

)عضو کمسیون اقتصادی مجلس(
 مبادالت تجاری دو کش��ور ایران و امریکا در هفت ماه نخس��ت سال گذشته میالدی بالغ بر ۱5۷/۷ میلیون دالر بود که این 

رقم در مدت مشابه سال جاری به ۱۳9/4 میلیون دالر کاهش یافته است )اقتصاد نیوز(
 ایران غیر از ۱/۷ میلیارد دالری که از امریکا برای بدهی های قبلی خود دریافت کرده اس��ت، ۳۳/6 میلیارد دالر دیگر نیز 

به صورت پول نقد و طال دریافت کرده است )فاکس نیوز(
 تولید غالت ایران در سال جاری با رشد 6/6 درصدی نسبت به سال گذشته به ۱9/۳ میلیون تن رسید )تسنیم(

 در فصل نخست سال 95 بدهی های بخش دولتی به سیستم بانکی نسبت به اسفندماه سال 94 حدود ۱6 هزار میلیارد تومان 
افزایش داشته است که این افزایش اثر خود را بر پایه پولی خواهد گذاشت )رییس اتاق بازرگانی تهران(

مسکن و عمران

 یکی از عواملی که نقش 
قیم��ت  در  تعیین کنن��ده ای 

زمین دارد، رونق بازار مسکن 
و سرعت ساخت و ساز است، 
هر زم��ان که رک��ود در بازار 
مسکن حاکم بود، نرخ زمین 
نیز تغییر نکرده و بالعکس و 

در هر دوره ای که بازار مسکن 
رون��ق یافته قیمت زمین نیز باال رفته اس��ت )مهدی 

پورمهر، کارشناس بازار مسکن(
 در نیمه نخس��ت شهریورماه س��ال جاری، متوسط قیمت 
مسکن در تهران به چهار میلیون و 5۰۰ هزار تومان رسید 
که نس��بت به مردادماه رشدی نداش��ت، اما نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذش��ته حدود ده درصد افزایش داشته است 

)دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی(
 در سال جاری رشد معامالت مسکن به تدریج آغاز شده 
اس��ت و آمار تعداد معام��الت صورت گرفته مهر صحت بر 
این ادعاست و از نظر قیمت نیز هر مترمربع ۷/6 درصد در 

تهران افزایش داشته است )رییس کل بانک مرکزی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 تولید صنعت��ی چین در 
م��اه آگوس��ت س��ال ۲۰۱6 

میالدی نس��بت به دوره مشابه 
سال گذشته رشد 6/۳ درصدی 
داشته که از برآورد متوسط 6/۲ 
درص��دی اقتصاددانان بلومبرگ 

بیشتر بوده است )بلومبرگ(
 کس��ری بودجه دول��ت مرکزی فرانس��ه که 

شامل رفاه اجتماعی و هزینه های مقامات محلی نمی شود، 
در پایان ماه جوالی س��ال جاری میالدی به 8۰/8 میلیارد 
یورو رس��ید که در مقایس��ه با ۷9/8 میلی��ارد یورو مدت 
مش��ابه سال گذش��ته رش��دی یک میلیارد یورویی داشته 

است )نزدک(
 تولید صنعتی فرانسه در ماه جوالی سال جاری میالدی 
۰/6 درصد نس��بت به ماه ژوئن کاهش داش��ته است؛ این 
در حالی اس��ت که در ماه ژوئن می��زان تولید با افتی ۰/۷ 

درصدی مواجه شده بود )نزدک( 
 افزایش نگرانی های س��رمایه گذاران نس��بت به آینده 
اقتصادی انگلیس باعث ش��ده است که اتاق بازرگانی این 
کشور پیش بینی خود از رشد اقتصادی این کشور اروپایی 

در سال ۲۰۱۷ میالدی را کاهش دهد )اسپوتنیک(
 قیمت مسکن در ترکیه، نیوزلند و کانادا به طور متوسط 
ساالنه به ترتیب ۱۳/9، ۱۱/9 و ده درصد افزایش می یابد 
و بیش��ترین نرخ افزایش قیمت مسکن در جهان را دارند 

)آی اکس پت(
 آلودگ��ی هوا ب��رای اقتصاد جهانی تاکن��ون جمعاً بیش 
از پنج هزار میلیارد دالر هزینه در برداش��ته و بیش��ترین 
آس��یب های ویرانگر خود را در کشورهای درحال توسعه 

نشان داده است )بانک جهانی(
 ارزش سهام در بورس های اروپایی به دلیل خبر احتمال 
افزای��ش نرخ بهره بانک مرک��زی ایاالت متحده امریکا و 
همچنین کاهش قیمت نفت برنت و نفت خام این کشور با 

کاهش روبرو شد )یورو نیوز(
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بانک و بیمه

تراکن��ش  میلی��ارد   ۲5  
مالی بین بانکی در سامانه های 

مالی پرداخت در س��ال گذشته 
انجام شده اس��ت که ارزش آن 
معادل ده براب��ر حجم نقدینگی 
کشور بوده و این حجم تراکنش 

با 99/5 درصد دقت انجام ش��ده اس��ت )رییس کل 
بانک مرکزی(

 شاخص بانک های اس اندپی در سه ماهه سوم  سال جاری 
میالدی نزدیک به نه درصد رشد داشته که سریعتر از رشد 

۱/4 درصدی شاخص کل اس اندپی بوده است )رویترز(
 افزایش نرخ س��ود بازار بین بانکی دالیل فراوانی دارد 
که از جمله آن ها تشدید نیاز بانک ها برای ایفای تعهدات 
خ��ود در زمینه بنگاه های زودبازده و اعطای تس��هیالت به 
هفت هزار و 5۰۰ بنگاه اقتصادی است )رییس کل کانون 

بانک های خصوصی(

طال و سکه

 طال طبیعتاً آش��فتگی و 
نااطمینانی سیاس��ی را دوست 

دارد و ب��ه همین خاطر عالقمند 
به پی��روزی ترامپ در انتخابات 
امری��کا اس��ت؛ ترام��پ ف��ردی 
افراطی اس��ت و این چیزی است 
ک��ه می توان��د ثب��ات بازاره��ای 

بین المللی را به خطر بیندازد و در 
نهایت به نفع قیمت طال شود )دنیس گارتمن، تحلیلگر 

ارشد بازارهای بین المللی(
 معامله گران فهمیده اند ک��ه فدرال رزرو امریکا احتماالً 
تا نشس��ت روز ۱4 ماه دسامبر س��ال جاری میالدی برای 
اجرای دومین افزایش نرخ های بهره در یک سال گذشته 
صب��ر خواهد ک��رد؛ تأخیر انقباض پولی تا ماه دس��امبر به 
سیاست گذاران چین فضای تنفس خواهد داد چراکه آن ها 
خواهند توانس��ت برای تسهیل بیش��تر پولی تا سال آینده 
صبر کنند، این مس��ائل به نفع قیمت طال تمام خواهد ش��د 

)مؤسسه سی بی کپیتال پارترنز(
 تقاضای جهانی طال در ش��ش ماه نخس��ت س��ال جاری 
می��الدی به بی��ش از ۲,۳۳5 تن رس��یده؛ می��زان تقاضای 
سرمایه گذاری برای طال در این مدت ۱6 درصد بیشتر از 
رکورد قبلی در شش ماه نخست سال ۲۰۰9 میالدی بوده 

است )شورای جهانی طال(
 قیمت جهانی طال در سال جاری میالدی به طور میانگین 
به ۱,۳۲5 دالر و س��ال آینده نی��ز به بیش از ۱,5۰۰ دالر 

خواهد رسید )مؤسسه سرمایه گذاری آر بی سی(
 ت��ا زمانی که فدرال رزرو امریکا افزایش نرخ بهره را به 
تأخیر بیندازد، این احتمال وجود دارد که قیمت هر اونس 
طال به بیش از ۱,5۰۰ دالر برسد )رییس بخش تحقیقات 

کاال در بانک امریکایی مریل لینچ(
 طبق تجزیه و تحلیل تکنیکال، سطح حمایتی قیمت طال 
در کوتاه مدت ۱,۳۰8 دالر است و اگر این سطح شکسته 
ش��ود قیمت این فل��ز زرد ت��ا ۱,۳۰۳ دالر کاهش خواهد 

یافت )دیلی اف ایکس(

بازار پول و ارز

 بانک مرکزی ایران اعالم کرده که برای پایان دادن به سیس��تم دو نرخی ارز که به عنوان 
مانعی برای س��رمایه گذاری خارجی تلقی می ش��ود، س��لطه خود را روی ریال کاهش خواهد داد 

)اقتصاد آنالین(
 در صورتی که آزادسازی نرخ ارز تا پایان سال جاری اتفاق بیفتد، اثرگذاری آن روی قیمت ارز 
بیش از این اعداد و ارقامی نخواهد بود که امروز با آن مواجه هستیم )عضو سابق هیأت نمایندگان 

اتاق بازرگانی تهران(
 دولت در حال باال بردن آهسته نرخ ارز مبادله ای و کاهش تفاوت میان قیمت ارز مبادله ای با ارز 

بازار آزاد است )رییس اتاق بازرگانی تهران(

صنعت، معدن و انرژی

 عربستان سعودی و ایران در آستانه نشست حیاتی اوپک در حال افزایش تولید خود هستند؛ 
این در حالی است که انتظار می رود در این نشست اعضای گروه در خصوص فریز تولید به بحث 

و تبادل نظر بپردازند )سی ان ان(
 در طول پنج ماه نخس��ت س��ال جاری حدود هش��ت میلیون و ۷۲4 هزار تن محصول پتروشیمی و 

فرآورده پلیمری به ارزش سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر به بازار جهانی صادر شده است )مهر(
 متوس��ط قیمت نفت ایران در هش��ت ماه نخست سال جاری میالدی ۳6/6۰ دالر به ازای هر بشکه 

بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱6/69 دالر کاهش یافته است )فارس(
 مالیات بر س��وخت در ترکیه ۰/۲ درصد به ازای هر لیتر افزایش خواهد یافت که تا ۳۱ ماه مارس س��ال آینده 

میالدی قابل اجرا خواهد بود )حریت(
 از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه سال 95 ارزش صادرات محصوالت معدنی و صنایع معدنی از ۲/9 میلیارد دالر عبور 

کرد، این درحالی است که در همین مدت ارزش واردات این محصوالت به کشور به ۱/4 میلیارد دالر رسید )اقتصاد آنالین(
 آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد، عربستان با تولید ۱۲/58 میلیون بشکه در روز در ماه اوت سال جاری میالدی، جایگاه 

بزرگترین تولیدکننده نفت جهان را از امریکا پس گرفته است )بلومبرگ(
 شرکت های بزرگ معدنی  کشور با تداوم روند رو به رشد تولید خود در سال جاری، میزان تولید کنسانتره آهن در پنج ماه 

سال جاری را ۲۰ درصد افزایش دادند )تسنیم(
 پیک مصرف برق روزانه در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته که رکورد 4۳ هزار و ۳۱8 مگاوات را ثبت کرده است، 

کاهش ۱۲8 مگاواتی داشته است )اقتصاد آنالین(
 افزایش تعداد سکوهای حفاری شرکت های نفتی امریکایی موجب شد قیمت نفت بیش از ۱/5 درصد کاهش یابد )رویترز(

  ب��ا بهره ب��رداری از واح��د دوم نیروگاه مارون بهبهان، ظرفی��ت تولید برق ایران حدود ۷5 م��گاوات افزایش خواهد یافت 
)اقتصاد آنالین(

تقویم اقتصادی هفته جاری )27 شهریور تا 2 مهر  1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز 
صادر شده طی ماه گذشته در امریکا

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

اعالم پیش بینی اقتصادی،  بیانیه و  نرخ بهره 
کمیته بازار آزاد فدرال رزرو امریکا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

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

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 شاخص خرده فروشی 
طی ماه گذشته در کانادا

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده
طی ماه گذشته در کانادا

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

شاخص بسیار خوبی برای اندازه گیری فعالیت های ساخت وساز در آینده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

نرخ بهره کوتاه مدت عامل برتر در ارزشگذاری پول-معامله گران در اکثر شاخص ها است.
قرار است در این بیانیه بانک مرکزی امریکا سیاست خود مبنی بر ادامه یا کاهش خرید اوراق قرضه 

ماهانه را اعالم کند و این نشست از این نظر مهم است.
کاهش بسته محرک پولی در بلندمدت موجب افزایش ریسک پذیری در بازارهای مالی خواهد شد.

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.

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.

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.

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.


