
بازار سرمایه

 همه ش��رکت های بورس��ی و فرابورسی با ابالغیه ای از سوی س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
به ج��ای اختی��ار در ارائه اطالعات ماهیان��ه، ملزم به ارائ��ه اطالعات از جمله آم��ار تولید و فروش 

محصوالت شدند )مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار(
 ش��ش ه��زار و 485 میلی��ارد ری��ال س��هم دولتی در نیم س��ال اول س��ال جاری توس��ط س��ازمان 
خصوصی س��ازی واگذار ش��د ک��ه از این میزان 1,987 میلی��ارد ریال در ب��ورس اوراق بهادار، 511 

میلیارد ریال در فرابورس و 3,987 میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است )سنا(
 دولت تصمیم گرفته اس��ت بخش��ی از کمبود منابع خود را به جای تأمین کردن از سیستم بانکی و 

به خصوص بانک مرکزی از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی تأمین کند؛ در  حال حاضر بازار سرمایه توانایی انتشار 
70 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را دارد که در سال های آینده این میزان رشد بهتری خواهد داشت )مدیر عامل تأمین 

سرمایه سپهر، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 بهبود قیمت های جهانی نفت و فلزات، رویداد های مثبت گروه خودرو، بهبود ش��رایط ش��رکت های س��یمانی و تعیین تکلیف 
افزایش سرمایه شرکت ها به  همراه رویکرد مثبت امریکا به معامالت دالری با ایران، فضا به نفع بازار سرمایه تغییر کرده که نشان 

از رونق مجدد این بازار در شش ماه دوم سال جاری می باشد ) مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر(
 طی شهریور ماه سال جاری مجموع ارزش معامالت شرکت های کارگزاری عضو بورس انرژی ایران )در بازارهای فیزیکی 
و مش��تقه( از مرز 14 هزار میلیارد ریال عبور کرد که باالترین س��طح ارزش معامالت ماهیانه از ابتدای فعالیت بورس انرژی 

ایران تا کنون محسوب می  شود )سنا(
 پس از وقفه ای دو  س��اله، آیین نامه ورود تعاونی ها به بازار بورس به تصویب هیأت دولت رس��ید و ورود رکن دوم اقتصاد 

کشور یعنی تعاونی ها به بازار سهام تا آذر ماه سال جاری آغاز می گردد )رییس اتاق تعاون ایران(
 ن��رخ حاض��ر در بازار اوراق بدهی، معادل و حتی پایین تر از نرخ بهره بانک ها می باش��د؛ با وج��ود عدم نظارت کافی بانک 
مرکزی، نرخ بهره بانکی کاهش پیدا نکرده و از شفافیت الزم نیز برخوردار نیست و تناسب بین نرخ سود و نرخ اوراق وجود 

ندارد )محمدعلی احمدزاد اصل، کارشناس ارشد بازار سرمایه(
 بس��تن نمادها باعث بلوکه کردن منابع مالی مردم ش��ده و به نقد شوندگی که اصل اول بازار سرمایه است آسیب زده است 

)مدیر عامل شرکت سبدگردانی هدف، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 ش��رکت پردازش اطالعات مالی مبنا، برای اولین بار در ایران نش��ان گر س��بک و بازدهی ش��رکت های بورس و فرابورس 
)موس��وم به مارکت بارومتر( را در وب سایت com.rahavard365 عرضه کرد که وضعیت بازدهی شرکت های بازار را در 

دوره های زمانی روز، هفته، ماه، سه ماه، شش ماه و یک سال نشان می دهد )بورس پرس(
 در ش��ش ماه اول س��ال جاری، بورس کاال به عنوان یکی از ارکان بازار س��رمایه ایران توانس��ت 40 درصد از سهم کل بازار 

سرمایه را به خود اختصاص دهد )مدیر  عامل شرکت بورس کاالی ایران(
 بازار س��رمایه بعد از یک دوره رکود در روزهای آخر مهرماه س��ال جاری شرایط بهتری رو تجربه می کند و اگر نقدینگی 
بهتری به بازار بیاید، مردم امیدوارتر می ش��وند و ش��رایط بهتری برای س��هامداران بازار س��رمایه به وجود می آید )حس��ینی، 

کارشناس بازار سرمایه(
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 اقتصاد و توسعه

 دولت طی پنج ماه نخس��ت س��ال جاری تنها 77 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت 
اس��تفاده کرد؛ بودجه مصوب 90 هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده بود و این بیانگر صرفه جویی 

13 هزار میلیارد تومانی دولت  است )بانک مرکزی(
 دولت یازدهم برای جلوگیری از قرار داد های موقت کار که از معضالت مهم جامعه کارگری و نظام 
تولیدی- اقتصادی کشور است، الزامی بودن پوشش بیمه های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی برای 

کارگران مشمول قانون کار را حذف کرد )تسنیم(
 سهم مالیات های مستقیم دریافتی دولت در پنج ماه ابتدای سال جاری به 198 هزار میلیارد رسید که با 
احتس��اب مالیات های غیر مستقیم 356 هزار میلیارد ریال مالیات وصول شده، حقوق ورودی کاالها با ۲7 

هزار میلیارد ریال و مالیات بر واردات خودرو با ۲/1 هزار میلیارد ریال بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند )بانک مرکزی(
 نرخ تورم مناطق روستایی در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، 7/7 درصد اعالم شد و شاخص کل قیمت کاالها 

و خدمات شهریور ماه در مقایسه با مرداد ماه سال جاری، یک دهم درصد کاهش داشته  است )مرکز آمار(
 اقتص��اد ایران بع��د از اجرای برجام با افزایش تولید نفت، رونق بخش خودروس��ازی، حمل و نقل و خدمات و عملکرد بهتر 
بخش کش��اورزی، در س��ال 95 حداقل 4/5 درصد رشد خواهد کرد که باالترین نرخ در پنج سال گذشته خواهد بود )صندوق 

بین المللی پول(
 با  وجود گذشت تنها هشت الی نه ماه از اجرای برجام، در طول شش ماه رشد صادرات کاال ده درصد بوده است )رییس جمهور 

اسالمی ایران(
 ایران در زمینه فضای کس��ب و کار به 118 از مجموع 189 کش��ور رسید، درحالی که این رتبه پیش از این 15۲ بوده است 

)بانک جهانی(
 درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای منطقه خاورمیانه در سال ۲015 نسبت به سال ۲014 میالدی، 0/8 درصد رشد کرده 

که امارات متحده، ترکمنستان و ایران بیشترین رشد درآمد ناخالص ملی سرانه را به  خود اختصاص داده اند )بانک جهانی(
 رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران با افزایش تولید نفت و صادرات، 4/5 درصد در سال جاری میالدی و 4/1 درصد در سال 

۲017 برآورد می شود که رشد چشمگیری در مقایسه با نرخ 0/4 درصد در سال ۲015 نشان می دهد )صندوق بین المللی پول(

مسکن و عمران

 در نیم��ه نخس��ت س��ال 
جاری با اس��تقبال م��ردم از 

ش��یوه پس ان��داز در خری��د 
مس��کن، ارائه تس��هیالت در 
بخش س��اخت و مش��ارکت 
مدن��ی ح��دود 107 درص��د 
نس��بت به مدت مش��ابه سال 

گذشته افزایش و در بخش خرید 67 درصد رشد 
داشته است )مدیر عامل بانک مسکن(

 دول��ت طی پنج ماه نخس��ت س��ال جاری تنه��ا پنج  هزار 
میلی��ارد تومان از 57 هزار میلیارد تومان مصوب س��ال 95 
را به پروژه های عمرانی پرداخت کرد که س��هم بودجه های 
عمرانی 18 درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 

کاهش داشته است )بانک مرکزی(
 مهم ترین عل��ل تأخیر در واگذاری مس��کن مهر، تأمین 
نکردن به موقع منابع مالی و همکاری نکردن بانک ها به ویژه 
بانک مسکن بوده و یارانه های مسکن مهر در سال های 93 
و 94 به یک سوم کاهش یافته و در سال 95 هم تخصیصی 

داده نشده است )رییس کمیسیون عمران مجلس(

اقتصاد و بازارهای جهانی

ف��رد   50 لیس��ت  در   
تأثیرگ��ذار در ح��وزه اقتصاد 

جهان، نام نخست وزیر بریتانیا، 
نامزد ح��زب جمهوری خ��واه و 
نامزد حزب دموکرات ریاس��ت 
امریکا، رییس جمهور  جمهوری 
چین، بنیان گذار سایت آمازون و 

سومین مرد ثروتمند جهان، به ترتیب در رده های 
یک تا پنج جای گرفتند )بلومبرگ(

 تراز تجاری چین در ماه س��پتامبر س��ال جاری میالدی 
ب��ه 4۲ میلی��ارد دالر کاهش یافته در حال��ی که پیش بینی 
کارشناس��ان برای این ماه رقم��ی در حدود 53/1 میلیارد 

دالر بوده است )اقتصاد ایرانی(
 ذخای��ر نفتی عربس��تان بزرگ تری��ن صادرکننده نفت 
جهان، فقط تا 70 سال دیگر دوام خواهد داشت و صادرات 
نف��ت 75 درصد از مجموع درآمدهای صادراتی فعلی این 

کشور را تشکیل می دهد )بلومبرگ(
 45 درص��د از س��هام "اس��تار اویل" هند ب��ه قیمت 13 
میلیارد دالر به شرکت "روسنفت" و کنسرسیومی متشکل 
از ش��رکت "ترافیگوا" و شرکت "یونایتد کپیتال پارتنرز" 

فروخته شد )بلومبرگ(
 رشد اقتصادی چین با وجود تثبیت سیاست های دولت 
برای حمایت از اقتصاد این کش��ور انتظار می رود در سال 
جاری تا 6/6 درصد کاهش یابد و در سال ۲017 میالدی 

نیز تا مرز 6/5 درصد برسد )رویترز(
 روس��یه و تولیدکنن��دگان نف��ت در خاورمیانه خواهان 
تثبیت قیمت نفت در بازه 50 تا 60 دالر برای هر بش��که 
هستند تا از رشد مفرط تولید نفت شیل امریکا پیشگیری 

کنند )سی ان بی سی(
 تورم در انگلس��تان بعد از جدایی این کشور از اتحادیه 
اروپا، به باالترین میزان از ماه نوامبر س��ال ۲014 میالدی 

خود رسید )مهر(
 شرکت های امریکایی با س��رمایه گذاری 590 میلیارد 
دالری در انگلس��تان، به دلیل نگرانی در خصوص از دست 
دادن بازار اتحادیه اروپا در انگلستان، در حال تجدیدنظر 

در برنامه های اجرایی خود هستند )فایننشیال تایمز(
 عربس��تان س��عودی در حال آغاز ف��روش اولین اوراق 
قرض��ه بین المللی خود ب��رای جبران کس��ری بودجه 87 
میلی��ارد دالری  پس از رکود قیمت نف��ت در دنیا، به دنبال 
کسب 15 میلیارد دالر از سرمایه گذاری بین المللی در این 

کشور است )راشاتودی(
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بانک و بیمه

 در پی سیاست تخصصی 
ش��دن رش��ته بیمه عمر، مجوز 

تأسیس شرکت های بیمه برای 
بیمه ه��ای مختل��ف داده  ارائ��ه 
نمی شود و باید بیمه عمر به طور 
تخصصی پی گیری شود )رییس 

کل بیمه مرکزی(
 نسبت ناهماهنگ تخصیص منابع مالی به مصارف از 

یک سو و سرمایه گذاری های غیرقابل برگشت از سوی 
دیگر ریش��ه رکود در س��اختار بانک ها ش��ده و جریان 

نقدش��وندگی در نظام مالی ایران را متوقف کرده اس��ت 
)خبر آنالین(

 طی یک س��ال اخی��ر بدهی بانک ها ب��ه بانک مرکزی 
1۲/۲ درص��د افزای��ش و مجموع دارایی ه��ای خارجی 
بان��ک مرک��زی در مردادماه س��ال ج��اری 3/3 درصد 
نس��بت به اس��فندماه س��ال گذش��ته کاهش داشته است 

)بانک مرکزی(

طال و سکه

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

طال در کوتاه مدت 1,۲50 دالر 
اس��ت و اگر این س��طح شکسته 
ش��ود قیم��ت ای��ن فل��ز زرد ت��ا 
دالر   1,170 س��پس  و   1,۲10
کاهش خواه��د یافت و همچنین 

سطح مقاومتی قیمت این فلز گرانبها در شرایط فعلی 
1,۲85 دالر اس��ت و اگر این س��طح شکسته شود قیمت 

طال تا 1,305 و س��پس 1,330 دالر افزایش خواهد یافت 
)بیزینس الین(

  در حالی ک��ه رش��د تقاضای طالی چین طی س��ال های 
۲010 ت��ا ۲015 می��الدی ب��ه بی��ش از 11/5 درص��د 
رس��یده اس��ت، وزارت صنعت و فن��اوری اطالعات چین 
پیش بینی کرده اس��ت که رشد تقاضای طالی این کشور 
طی س��ال های ۲016 تا ۲0۲0 به کمت��ر از چهار درصد 

می رسد )بولیون دسک(
  بازار طال در ش��رایط کنونی نگران سیاس��ت های پولی 
فدرال رزرو امریکا به خصوص وضعیت نرخ بهره تا پایان 
سال جاری میالدی است و قیمت هر اونس طال در سه ماه 
پایان��ی بین 1,۲30 تا 1,4۲0 دالر در نوس��ان خواهد بود 

)مؤسسه سرمایه گذاری سوسدن(
  قیمت طال طی دو تا چهار سال آینده به بیش از 1,900 
دالر خواهد رس��ید )مدیر مؤسس��ه س��رمایه گذاری گیلد 

اینوستمنت(
  اگ��ر فدرال رزرو امری��کا پس از افزایش نرخ بهره در 
نشست ماه دسامبر س��ال جاری میالدی، تصمیم بگیرد تا 
اجرای سیاس��ت های پولی عادی را متوقف کند و تصمیمی 
برای افزایش بیشتر نرخ بهره نداشته باشد، قیمت طال در 
شش ماه نخست سال آینده به بیش از 1,400 دالر خواهد 

رسید )دیک پون، تحلیلگر ارشد اقتصادی(

بازار پول و ارز

 ارقام عمده پولی و اعتباری اس��کناس و مس��کوک در دس��ت عام، در مردادماه سال جاری 
13 درصد کاهش یافته و نقدینگی کشور نسبت به اسفند ماه سال 94 با 8/1 درصد رشد روبرو 

شده است )تسنیم(
 تا پایان سال 95 ارز تک نرخی می شود و بار تأمین مالی از کاالهای وارداتی از ارز رسمی به ارز 

بازار آزاد منتقل می گردد )قائم  مقام بانک مرکزی(
 بانک مرکزی ارائه خدمات دالری به نهادهای ایرانی توسط بانک های غیر امریکایی را مجاز اعالم 

کرد که نشان از رسمیت پیدا کردن لغو تحریم های دالری دارد )اقتصاد آنالین(

صنعت، معدن و انرژی

 به منظ��ور جلوگیری از خام فروش��ی، کلیه مواد خ��ام برای گرفتن مجوز ص��ادرات باید ابتدا 
در رین��گ داخل��ی ب��ورس کاال عرض��ه و در  صورت نبود تقاضا از س��وی مصرف کنن��دگان داخلی، 

اجازه صادرات به س��ایر کش��ورها را دریافت ش��ود )دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
سنگ آهن(

 وزارت نفت ایران برای جذب ش��رکت های خارجی به  منظور مش��ارکت در اکتشاف و تولید نفت و 
گاز در ایران، بیانیه ای صادر کرده و خواستار جذب بیش از 150 میلیارد دالر سرمایه خارجی می باشد 

)کریستین ساینس مانیتور(
 ش��اخص قیمت تولیدکننده برق در فصل تابس��تان سال جاری 133/68 بود که نس��بت به فصل گذشته  37/4۲ درصد 

کاهش یافته و تورم ساالنه این شاخص برابر با 6/84 درصد بوده است )مرکز آمار(
 در پی تعیین قیمت آهن آالت در بورس کاال، انحصاری شدن شرکت های بزرگ در توزیع و فروش آهن آالت شکسته شد 

تا زمینه فروش آهن به فروشندگان خرد از بورس کاال ممکن شود )رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فوالد و فلزات تهران(
واردات نفت ژاپن از ایران در بازه زمانی ماه ژانویه تا آگوست سال ۲016 میالدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲5/8 

درصد افزایش داشته است )تسنیم(
 ب��ا وجود تخصیص تس��هیالت 16 هزار میلیاردی به صنایع کوچک و متوس��ط در قالب ایج��اد کارگاه های بزرگ در فاصله 

سال های 86 تا 91، این رشد منجر به افزایش اشتغال نشده است )کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران(
 با وجود بزرگ ترین ذخایر قطعی روی دنیا در ایران به میزان 300 میلیون تن، این بخش در ایران هنوز توسعه نیافته و تنها 
0/5 درصد ذخایر روی ایران مورد بهره برداری قرار گرفته اند، ایران از  نظر میزان تولید روی بعد از چین، قزاقس��تان و هند 

چهارمین تولیدکننده بزرگ روی در جهان است )بیزینس مانیتور(

تقویم اقتصادی هفته جاری )1 تا 7 آبان  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 ضریب اطمینان مصرف کننده
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد خانه های فروخته شده 
در امریکا طی ماه گذشته 

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم برآورد اولیه از تولید
ناخالص داخلی در انگلیس

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 پیشرفته از تولید
ناخالص داخلی در امریکا

دوشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

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.

این شاخص نظر 5,000 خانواده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده از جمله در دسترس 
بودن نیروی کار، شرایط کسب وکار و به طور کلی وضعیت اقتصادی 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.

تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی 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.

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.


