
بازار سرمایه

  جدیدترین آمارها نش��ان می دهد که در ماه گذش��ته ۱۴ کد سهامداری برای نوزادان در 
کش��ور صادر ش��د که اس��ام آباد غرب بیشترین صدور کد س��هامداری را در این مدت به خود 

اختصاص داد )شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
  با توجه به این که بازار بدهی فرابورس نیز در حال حاضر بازار پررونقی ش��ده، اس��تقبال بسیار 
خوب��ی از تمام��ی اوراق ب��ازار صورت می گیرد و این مس��أله فرصت خیلی خوب��ی را برای دولت و 
همین ط��ور ش��رکت های هواپیمایی خصوصی فراهم ک��رده تا تأمین مالی خری��د هواپیماهای خود 
را از طریق بازار س��رمایه انجام دهند )مدیر عامل ش��رکت فرابورس ای��ران، عضو کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
  شرایط فعلی اقتصاد کشور حاکی از آن است که بنگاه های اقتصادی در مسیر رشد قرار گرفته اند اما اگر قدرت تولید 

و فروش شرکت ها تضعیف شود، قدرت سودآوری آن ها کاهش خواهد یافت، لذا حمایت از بنگاه های تولیدی داخلی امری 
ضروری است )مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه نوین، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

  کاه��ش نرخ س��ود، رفع تحریم ها و آزاد ش��دن منابع بلوکه ش��ده ش��رکت ها ب��ه خصوص بنگاه ه��ای صادراتی و ورود 
تکنولوژی های جدید در کنار س��ایر عوامل مثبت چش��م انداز روشنی را از بازار سرمایه ترسیم می کند )مدیر عامل شرکت 

تامین سرمایه بانک مسکن(
  س��رانجام پس از حواش��ی به وجود آمده در خصوص چگونگی معامات محصوالت پتروشیمی در بورس کاالی ایران و 
بررسی های شورای رقابت به عنوان نهاد تصمیم گیر در این زمینه، بر این اساس کلیه مجتمع های پتروشیمی ملزم به عرضه 

محصوالت به جز چند قلم محصول خاص در بورس کاال شدند )تسنیم(
  از س��ال ۸۰ تاکنون ۱,۴22 هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال س��هم دولتی واگذار ش��ده اس��ت که در این میان سهم فرابورس 
ای��ران ۱۸۱ هزار و ۱7۳ میلیارد ریال واگذاری و فروش س��هام دولت ب��وده که ۱2/۰7 درصد کل واگذاری های دولت را 

شامل می شود )تسنیم(
  پس از بررس��ی های ش��ورای رقابت، کلیه مجتمع های پتروش��یمی مل��زم به عرضه محصوالت به ج��ز چند قلم محصول 
خاص در بورس کاال شدند، همچنین تولیدکنندگانی که محصول آن ها در بورس پذیرش نشده، موظفند نسبت به پذیرش 

محصول خود در بورس کاال اقدام کنند )تسنیم(
  مرحله اول افزایش سرمایه ۳6/۳ درصدی شرکت بورس تهران در اداره ثبت شرکت ها ثبت و نهایی شد، مرحله دوم 
افزایش سرمایه بورس تهران به مبلغ 25۰,۰۰۰ میلیون ریال در مراحل بعدی در اختیار هیأت مدیره قرار دارد تا با توجه 

به نیاز نقدی طی سال آینده انجام شود )شرکت مدیریت فناوري بورس تهران(
  در هفته پایانی ش��هریورماه س��ال ۹5 تعداد 2,۹۴۱ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۹,5۹6 میلیارد ریال در ۱۸۹ هزار 
دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۴۱، ۱22 و پنج درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته نشان می دهد )تسنیم(

  اولین قرارداد تأمین منابع مالی از بازارهای بین المللی به شکل کوتاه مدت )یوزانس( در ایران و در بزرگترین هلدینگ 
پتروشیمی کشور )هلدینگ خلیج فارس( بسته شد )روابط عمومی و امور شرکت صنایع پتروشیمی خلیج  فارس(
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 اقتصاد و توسعه

 شاخص بهای تولیدکننده در شهریورماه سال جاری به عدد 22۳/۳ رسید که نسبت به ماه 
گذش��ته ۰/7 درصد افزایش داش��ته و تورم ساالنه تولیدکننده نیز در ماه گذشته به ۳/2 درصد 

رسید )بانک مرکزی(
 با توجه به جذب س��رمایه گذاری در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال جاری، پیش بینی بر این است تا 
پایان سال ۹5، ده میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی جذب شود )مدیرکل سرمایه گذاری سازمان 

سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران(
 آخرین تغییرات صورت های مالی نشان می دهد که بدهی بخش دولتی اعم از دولت و شرکت ها 

و مؤسسات دولتی با رشد حدود ۱۹/7 درصدی در پایان سال گذشته تاکنون به بالغ بر 62 هزار میلیارد تومان رسیده 
است )ایسنا(

 با توجه به این که رشد صنایع باالی ده نفر نیروی کار منفی بوده و حتی در این بخش ریزش کار وجود داشته و با افزایش 
سهم بنگاه های کوچک و غیر رسمی، مسأله بیکاری به طور نسبی هضم شده است )وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران(

 تورم در شهریور ماه سال جاری به 6/7 درصد رسید که نسبت به ماه گذشته ۰/7 درصد کاهش داشته، همچنین تورم ۱2 
ماهه شهریور نیز به ۸/۳ درصد رسید که نشان دهنده کاهش ۰/۴ درصدی نسبت به مرداد ماه سال ۹5 است )مرکز آمار(

 گ��روه س��یتیک چین،  از تأمین مالی به ارزش ده میلیارد دالر در حوضه مع��دن و صنایع معدنی در قالب فاینانس به ایران 
خبر داد )سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(

 در حالی که شرایط رکود ایجاب می کند که تولیدکننده داخلی مورد حمایت جدی دولت قرار گیرد، این روزها آغاز عرضه 
کارت عام خود بستری برای فروش کاالهای خارجی شده و تولید داخلی را به حاشیه بازار می برد )تسنیم(

 در ش��ش ماه نخس��ت سال ۹5 صادرات کاال از ایران به حدود 22 میلیارد دالر و واردات کاال به کشور به 2۰ میلیارد دالر 
رسید )ایسنا(

 میزان تراز تجارت خارجی ایران در نیم سال اول سال  ۹5 از مرز ۴2 میلیارد و ۱۴ میلیون دالر گذشت )گمرک(

 

مسکن و عمران

س��ال  ش��هریورماه  در   
معام��ات  تع��داد  ج��اری 

آپارتمان ه��ای مس��کونی در 
ش��هر تهران با رش��د حدود 
۱۰/۹ درصدی در مقایس��ه 
با مدت مش��ابه سال گذشته 
ب��ه حدود ۱۴ ه��زار و ۳۰۰ 

واحد رسید )ایسنا(
 در حالی ک��ه برخی پیش بینی ها نش��ان می داد 

بخش مس��کن که بیش از س��ه سال اس��ت در رکود قرار 
دارد، باالخره رونق را در نیمه دوم سال ۹5 تجربه خواهد 
ک��رد، اما س��کته معام��ات مس��کن در آخرین م��اه فصل 
تابس��تان این نگرانی را ایجاد کرد که روند رو به رشد این 

بخش متوقف شده است )اقتصاد آناین(
 طبق جدیدترین وضعیت بازار مسکن، این بخش هنوز 
وارد دوره پیش رونق نش��ده و پیش بینی می ش��ود تا اوایل 
فصل تابس��تان س��ال ۹6 افزایش قیمتی مش��اهده نگردد 

)رییس اتحادیه مشاوران اماک(
 بازار اجاره مسکن در سال جاری در مقایسه با سال های 
گذش��ته، روندی متعادل و با ثبات داشته و مستأجران در 
نرخ های اجاره بها تغییر محسوس��ی نس��بت به س��ال ۹۴ 

احساس نکردند )اقتصاد نیوز(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 به دنبال افزایش قیمت 
س��نگ آهن، قیمت ف��والد در 

معام��ات آت��ی ش��انگهای ب��ه 
باالترین س��طح دو هفت��ه اخیر 

خود رسید )رویترز(
 ش��اخص قیم��ت تولیدکننده 
صنعتی اس��پانیا پس از افت ۴/6 

درص��دی در ماه جوالی س��ال 2۰۱6 میادی، در 
آگوس��ت ۳/۱ درصد نس��بت به س��ال گذش��ته کاهش 

داشته است )آرتی تی(
 مؤسس��ه رتبه بندی بین المللی مودی��ز به دلیل افزایش 
مخاطرات مرتبط با دستیابی ترکیه به منابع مالی خارجی و 
تضعیف بنیان های اعتباری این کشور نظیر رشد و قدرت 
س��ازمان ها و مؤسس��ات، بار دیگر رتبه اعتباری ترکیه را 
کاهش داد و اوضاع اعتبار اقتصادی این کشور را در سطح 

پایینی ارزیابی کرد )اقتصادنیوز(
 روند افزایش��ی جمعیت اروپا که به کاهش بهره وری و 
همچنین برخی دیگر از مش��کات اقتصادی منجر خواهد 
ش��د در سال های آینده تأثیر منفی ش��دیدی را بر اقتصاد 

این کشورها خواهد داشت )صندوق بین المللی پول(
 دولت عربستان به منظور کاهش کسری بودجه ناشی از 
افت شدید قیمت نفت، پرداخت پاداش به کارمندان دولتی 
را متوقف کرد و میزان دس��تمزد کارکنان وزارتخانه های 
مختل��ف این کش��ور را به می��زان 2۰ درص��د کاهش داد 

)بلومبرگ(
 با توجه به این که چین از لحاظ س��پرده های بانکی یکی 
از قدرت های مطلق جهان به حس��اب می آید، سپرده های 
۱۳۳ بان��ک تج��اری در ش��هرهای چین به م��رز ۳,76۰ 
میلیارد دالر رس��یده که در مقایس��ه با س��ال های گذشته 
به طور میانگین ۴۰ درصد رش��د داش��ته  است )کمیسیون 

مقررات بانکی چین(
 درحالی که وزیر انرژی روس��یه برای مذاکره با اعضای 
اوپک در مورد کاهش تولید نفت به الجزایر سفر می کند، 
تحوالت در داخل روس��یه نش��ان می دهد که این کش��ور 
آم��اده هیچ گونه اقدام هماهنگی در زمینه محدود س��ازی 

تولید )فریز تولید( نیست )رویترز(
 رش��د اقتص��ادی امریکا طی س��ه ماه دوم س��ال جاری 
میادی به بیش از ۱/۴ درصد رسیده است )مارکت واچ(

 صادرات امریکا طی س��ه ماه دوم س��ال جاری میالدی با 
رشد 1/8 درصدی روبرو شده و واردات این کشور در این 
مدت بیش از 0/2 درصد افزایش یافته است )مارکت واچ(
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تغییرات شاخص بورس 

صنعت، معدن و انرژی

 بهره گیری از منابع معدنی و انرژی و همچنین وجود دریاهای آزاد، نیروی انس��انی تحصیل 
کرده و امنیت باالی ایران، از جمله مزیت های سرمایه گذاری برای تولید محصوالت صنایع معدنی 

به ویژه فوالد است )رییس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(
در حالی که قیمت جهانی س��نگ آهن کاه��ش یافته، ایران در حال برنامه ریزی ب��رای توقف صادرات 
س��نگ آهن خام از ابتدای سال ۹6 و فروش سنگ آهن فرآوری ش��ده به منظور به حداکثر رساندن سود 

خود است )ایندین اکسپرس(
مجمع عمومی س��االنه ایمیدرو، میزان س��رمایه گذاری مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی کشور در 
برنامه ششم توسعه را ۱5/۳ میلیارد دالر اعام کرد، به طوری که نزدیک به 6۰ درصد این رقم به حوزه 

فوالد مربوط می شود )سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(
با توجه به مخالفت قاطع مسؤالن دولتی، انجمن ها، کارشناسان و فعاالن اقتصادی، موضوع خروج پتروشیمی ها از بورس کاالی 

ایران مختومه است )تسنیم(
در رتبه بندی ش��رکت های ش��یمیایی و پتروشیمیایی جهان، هلدینگ پتروش��یمی خلیج فارس در رده ۳۴، گسترش نفت و گاز 

پارسیان در جایگاه 6۴ و هلدینگ تاپیکو نیز در رده ۱۰۳ قرار گرفتند )اقتصاد آناین(
پیچیدگی شرایط بانکی در فروش نفت ایران سبب شده وزارت نفت طی چهار سال ناچار به پرداخت مبلغی به میزان ده میلیارد دالر 

به طرف های خرید شود، درآمدهای نفتی ایران در کره جنوبی با ۱7درصد و در چین با ده درصد ریزش وصول می شود )وزیر نفت(
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بانک و بیمه

پرداخت��ی  تس��هیات   
بانک ها در پنج ماه نخست سال 

۹5 به بخش های اقتصادی مبلغ 
۱77هزار میلیارد تومان اس��ت 
ک��ه در مقایس��ه با دوره مش��ابه 
سال قبل ۴۹ هزار میلیارد تومان 

معادل ۳۹ درصد افزایش داشته 
است )ایسنا(

 با روی کار آمدن دولت یازدهم، راه ها برای تجارت 
ایران با سایر کشورها هموار شد، به طوری که مرداودات 

بانک ایران و اروپا با تهران به 5/5 میلیارد یورو رس��یده 
است )رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان(

 تس��هیالت پرداختی بانک ها طی پنج ماهه سال 95 به 
بخش ه��ای اقتصادی مبل��غ 1,773/7 هزار میلیارد ریال 
اس��ت که در مقایس��ه با دوره مش��ابه س��ال گذشته مبلغ 
497/3 هزار میلیارد ری��ال )معادل 39 درصد( افزایش 

داشته است )اقتصاد آنالین(

طال و سکه

چش��مگیر  افزای��ش   
قیم��ت جهانی ط��ا از ابتدای 

تأثی��ر  می��ادی   2۰۱6 س��ال 
زیادی بر افت تقاضای فیزیکی 
در بازارهای آسیایی و نوظهور به 
خصوص چین و هند داشته است؛ 
بر این اساس شورای جهانی طا 
پیش بین��ی کرد تقاض��ای طای 

هند در س��ال ج��اری میادی به کمت��ر از 75۰ تا ۸۰۰ 
تن کاهش یابد، این رقم سال گذشته به بیش از ۸6۰ تن 

رسید بود )فرست پست(
 افزایش چش��مگیر قیمت قیمت جهانی طا تا س��ه سال 
آین��ده تحت تأثیر نگرانی های مربوط به اوضاع اقتصادی و 
سیاس��ی جهان و رشد تقاضای س��رمایه گذاری و مکان امن 
سرمایه گذاری با افزایش همراه خواهد شد و میانگین قیمت 
هر اونس طا در سال 2۰۱7 میادی به بیش از ۱,۴۱۳ دالر 

خواهد رسید )مؤسسه سرمایه گذاری بی ام او(
 افزای��ش چش��مگیر قیمت در ش��رایط کنونی ریس��ک 
سیاسی زیادی در بازارهای بین المللی وجود دارد، بنابراین 
طا یک هدف راهبردی دارد؛ س��رمایه گذاران معموالً در 
ش��رایطی که با نااطمینانی روبرو ش��وند، به بازار طا روی 
می آورن��د، طا بهترین کاال برای پوش��ش خط��ر در برابر 
رفتار سیاس��تمداران است )رییس بخش تحقیقات کاال در 

مؤسسه مالی گلدمن ساچ(
 افزایش چشمگیر قیمت طبق تجزیه و تحلیل تکنیکال، 
سطح حمایتی قیمت طا در کوتاه مدت ۱,۳۱۱ دالر است 
و اگر این س��طح شکس��ته ش��ود قیمت این فلز گرانبها تا 
۱,۳۰۱ دالر نی��ز کاه��ش خواهد یافت و همچنین س��طح 
مقاومتی قیمت طا در ش��رایط کنونی ۱,۳۴۴ دالر است و 
اگر این س��طح شکسته شود قیمت طا تا ۱,۳5۰ و سپس 

۱,۳66 دالر افزایش خواهد یافت )اف ایکس استریت(
 افزایش چش��مگیر قیمت واردات ط��ای چین طی ماه 
اوت سال جاری میادی نسبت به ماه جوالی که به ۹۱ تن 
رسیده بود بیش از ۴5 درصد کاهش داشته و به پایین ترین 

سطح در هفت ماه اخیر رسید )گمرک هنگ کنگ(

بازار پول و ارز

 تک نرخی شدن ارز به این معنا نیست که نرخ ارز به طور دستوری تثبیت شود، بلکه وقتی 
ارز تک نرخی اس��ت که نرخ آن ش��ناور و در اختیار عرضه و تقاضا باش��د )اصغر سمیعی، رییس 

اسبق شورای عالی کانون صرافان(
 شکاف نسبی دالر در بازار بین بانکی و بازار آزاد کاهش قابل ماحظه ای داشته است و بازار ارز 
ایران در شرایطی وارد نیمه دوم سال شده که به گفته مسئوالن بانک مرکزی، قرار است در ماه های 

پیش رو برنامه یکسان سازی نرخ ارز در کشور پیاده شود )بنکر(
 رون��د تغیی��رات قیمت دالر در هفته اول فصل پاییز س��ال جاری، حکای��ت از حرکت کند و رو به 
رشد قیمت ها دارد؛ به طوری که نرخ دالر از ۳,566 تومان در روز ابتدایی مهر، به ۳,57۸ تومان در 

هشتم مهر افزایش یافته است )اقتصاد آناین(

تقویم اقتصادی هفته جاری )10 تا 16 مهر 1395(

تأثیرات زمان رویداد

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 کاخانه 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 در 
طول ماه گذشته در امریکا، 

به استثنای صنعت کشاورزی و دولت

اعالم تراز تجاری طی 
ماه گذشته در کانادا

اعالم تراز تجاری طی 
ماه گذشته در امریکا

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

 شنبه

 شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

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 600 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 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.

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

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.

در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، سرمایه گذاران و تحلیلگران به این داده اقتصادی بسیار اهمیت می دهند.

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.

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 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.


