
بازار سرمایه

 از ابت��دای س��ال ج��اری ش��ش ه��زار و 485 میلی��ارد ریال س��هام دولتی توس��ط س��ازمان 
خصوصی س��ازی واگذار ش��د که از این میزان، 1,987 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 511 

میلیارد ریال در فرابورس و 3,987 میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است )سنا(
 در ششمین برنامه توسعه، حجم انتشار اوراق بهادار اسالمی باید تا سال 2022 میالدی ساالنه 20 

میلیارد دالر باشد )جانشین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل(
 براس��اس مصوبه ای که مهرماه سال جاری صادر شد، از این به بعد قیمت فرآورده های ویژه نفتی 
که در بورس عرضه خواهد شد براساس نرخ دالر آزاد محاسبه می شود )مدیر بازرگانی شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی(
 ش��رکت نفت در حدود 50 هزار میلیارد تومان از طریق بازار س��رمایه تأمین مالی کرده اس��ت که حدود ده هزار میلیارد 

تومان آن از طریق ابزار های اسالمی از جمله اوراق مشارکت تأمین مالی صورت بوده است )مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه 
بانک ملت(

 جابه جایی مدیران در س��ازمان ها و ارکان بازار س��رمایه عالوه بر این که می تواند برای شخص مدیر به جهت کسب تجارب 
و پختگی بیش��تر مفید باش��د، برای س��ازمان متب��وع وی نیز مؤثر خواهد ب��ود، در غیر این صورت تکیه ص��رف به یک مدیر 
برای س��ال های متمادی توهین به جامعه حرفه ای بازار س��رمایه کش��ور اس��ت )به��روز خدارحمی، دبی��رکل کانون نهادهای 

سرمایه گذاری(
 بازار س��رمایه در گذش��ته واقعی نبود اما هم اکنون به یک واقعیت اقتصادی تبدیل شده است که می تواند نقش مؤثری در 
تأمین مالی صنایع مختلف از جمله صنعت مهم نفت و گاز داشته باشد )دکتر حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس 

و اوراق بهادار(
 ده سرمایه گذار حقوقی خارجی در مهرماه سال جاری کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی کسب کردند 
تا تعداد س��رمایه گذاران حقوقی خارجی فعال در بازار س��رمایه ایران به عدد 127 برس��د )مدیر عامل شرکت سپرده گذاری 

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 بازار فرابورس در مهرماه سال جاری تعداد چهار هزار و 239 میلیون ورقه بهادار در 601 هزار دفعه در بازارها دست به 
دست شد که ارزش آن به 35 هزار و 704 میلیارد ریال رسید که به این ترتیب حجم و تعداد دفعات معامالت بیش از 50 

درصد و ارزش دادوستدها 100 درصد رشد داشته است )شرکت فرابورس(
 با توجه به رشد اقتصادی و حمایت عوامل بنیادی، می توان امیدوار بود که رشد شاخص در بلندمدت ادامه داشته باشد و تا 

پایان سال جاری نیز وارد کانال 80 هزار واحدی شود )ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه(
 ارزش ب��ورس اوراق به��ادار تهران در پایان معامالت هفته گذش��ته به عدد 323 هزار و 872 میلیارد تومان رس��ید که در 

مقایسه با پایان هفته قبل 0/8 درصد افزایش داشته است )سنا(
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 اقتصاد و توسعه

 حجم مبادالت تجاری میان دو کشور ایران و کره جنوبی در سال 2015 میالدی برابر با 6,1 
میلیارد دالر است که از میزان سال 2011 برابر با 17,4 میلیارد دالر کمتر است )یونهاپ(

 فروش رنو فرانس��ه به ایران در نهمین ماه س��ال جاری میالدی به 12,500 دستگاه رسید که این 
رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 127 درصدی داشته است )تسنیم(

 صادرات چین به ایران در نه ماهه نخس��ت س��ال جاری میالدی با افت 16 درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به حدود 11.5 میلیارد دالر رسید )گمرک چین(

 تورم تولیدکننده سال 94 معادل 11/8 درصد اعالم شد )مرکز آمار(
 تورم قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای ش��هری کش��ور در مهرماه سال جاری به 7/9 درصد رسید 

)مرکز آمار(
 در سه ماهه نخست سال جاری 740 هزار نفر شغل جدید ایجاد شده است و از 1,2 میلیون متقاضی جویای کار 740 هزار 

نفر جذب بازار کار شده اند )معاون سازمان برنامه و بودجه(
 از طلب قبلی هندوستان به ایران 60 درصد آن پرداخت شده و به تازگی نیز توافق شده است که این کشور مابقی پول ایران 

را از طریق یک بانک آلمانی پرداخت کند )رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و هند(
 هیأت  امنای صندوق توسعه ملی به منظور جهش در صادرات غیر نفتی، نرخ سود تسهیالت ریالی از محل منابع صندوق برای 

صادرکنندگان را به 11 درصد کاهش داد )تسنیم(
 رش��د اقتصادی و اش��تغال کش��ور از فصل بهار 94 تا بهار سال جاری متناسب با هم تغییر کرده و رشد اشتغال 3/4 درصد و 

رشد اقتصادی 4/4 بوده است )مدیر کل دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار(
 حجم واردات بنزین کشور که در ماه های نخست سال جاری روزانه ده  تا 12 میلیون لیتر بود که هم اکنون به حدود 4/5 تا 

پنج میلیون لیتر در روز کاهش یافته است )مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی(
 جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، در سه سال گذشته 34 پله ارتقاء یافته و از رتبه 152 در سال 2013 میالدی 

به 118 در 2016 رسیده است )مهر(

مسکن و عمران

 قیم��ت اوراق وام خرید 
مس��کن در ادام��ه عقبگ��رد 

خود طی دو ماه اخیر، از کانال 
80 ه��زار توم��ان ب��ه کانال 
70 هزار تومان س��قوط کرد 

)اقتصاد نیوز(
 در شهریورماه سال جاری 

14 ه��زار و 300 مورد معامله 
آپارتمان مس��کونی در شهر تهران انجام شد که این 

رقم در مردادماه 17 هزار مورد بوده است )اقتصاد آنالین(
 تعداد 800 هزار ورقه گواهی تسهیالت مسکن )تسه( به 
ارزش 728 میلیارد ریال در مهرماه سال جاری مورد معامله 
قرار گرفت که به ترتیب نشان از کاهش 13 درصدی حجم 
و افزایش 13درصدی ارزش معامالت این اوراق نس��بت به 

مدت مشابه سال گذشته دارد )تسنیم(
 طبق طرح جامع مسکن که از سوی وزارت راه و شهرسازی 
تدوین ش��ده است، باید تا ده سال آینده ساالنه یک میلیون 
مسکن در کش��ور احداث شود تا به نقطه سربه سر از لحاظ 
عرضه و تقاضا برس��یم اما متاس��فأنه علی رغم رش��د صدور 
پروانه های ساختمانی هنوز س��اخت و ساز روند رو به رشد 
آنچنانی ندارد )رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان 

مسکن و ساختمان تهران(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 بان��ک مرک��زی ژاپ��ن 
برنام��ه س��نگین محرک های 

زمانی ک��ه  ت��ا  را  خ��ود  پول��ی 
ن��رخ واقعی تورم ب��ه هدف دو 
ادام��ه خواهد  درصدی برس��د، 
داد )رییس بانک مرکزی ژاپن(

 رقم بدهی های عمومی امریکا 
ب��ه 19,78 هزار میلیارد دالر رس��یده اس��ت که 

بدین معناس��ت تنها 220 میلیارد دالر دیگر تا رسیدن 
به سقف تعیین شده از سوی کنگره فاصله دارد )فارس(

 منتظر ماندن طوالنی برای افزایش نرخ بهره می تواند 
در نهایت منجر به افزایش چشمگیر نرخ تورم یا تشکیل 
حباب شود و این مسأله فدرال رزرو را مجبور به افزایش 
س��ریع و ناگهانی نرخ بهره خواهد کرد، مسأله ای که در 
نهایت به ضرر رش��د اقتصادی خواهد بود )رییس فدرال 

رزرو سانفرانسیسکو(
 در صورتی ک��ه ش��رکت مل��ی نف��ت ونزوئ��ال به عنوان 
بزرگ تری��ن تأمین کننده نفت مورد نیاز پاالیش��گاه های 
امری��کا نتواند بدهی های��ش را بپردازد، عرض��ه نفت به 
امریکا دچار مش��کل شده و طلبکاران پرداختی های خود 
را از امری��کا طل��ب خواهند کرد )مدیر  ارش��د مؤسس��ه 

رتبه بندی فیچ(
 قیم��ت مس��کن در چی��ن 28 درصد نس��بت به س��ال 
گذش��ته افزایش یاف��ت و با توجه به س��هم 20 درصدی 
مس��کن در فعالیت های اقتصادی این کشور، اقتصادهای 
ب��زرگ جهانی در خطر بحران اقتصادی بزرگی هس��تند 

)فایننشال تایمز(
 با  توجه به شرایط اشتغال کامل در اقتصاد امریکا، نرخ 
تورم به سطح دو درصدی رسیده و فرصتی برای افزایش 
تدریجی نرخ بهره فراهم شد تا از افزایش چشمگیر نرخ 
تورم جلوگیری گردد )رییس بانک مرکزی ایاالت متحده 

امریکا(
 پیش بین��ی متوس��ط اقتصاددان��ان برای کس��ری مالی 
عربستان سعودی هم اکنون در سال جاری 12/1 درصد 
تولید ناخالص داخلی بوده و در س��ال آینده 7/8 درصد 

خواهد بود )رویترز(
 در حالی ک��ه اعض��ای اوپک پس از ی��ک دوره طوالنی 
تولی��د نامحدود، خود را برای محدود کردن تولید آماده 
می کنن��د، بانک جهانی پیش بینی خ��ود از قیمت نفت در 
س��ال 2017 می��الدی را از 53 ب��ه 55 دالر افزایش داد 

)تسنیم(
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بانک و بیمه

مؤسس��ات  و  بانک ه��ا   
اعتب��اری به منظ��ور رقاب��ت با 

حداکث��ر  می توانن��د  یکدیگ��ر 
ت��ا 30 درص��د نرخ ه��ای جدید 
کارمزد خدمات بانکی که از 15 
مهرماه سال 95 مصوب گردیده، 
نرخ های کم تری را اعمال نمایند 

)اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی  بانک مرکزی(
  با وجود رشد سرمایه گذاری در شبکه بانکی ایران، 

کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ س��ود بانکی، روند رشد 
س��پرده گذاری ها و جذب س��پرده در بانک ها نس��بت به 
گذشته کاهش یافته اس��ت )معاون وزیر اسبق اقتصادی 

و دارایی(
 بدهی بیمه ها به دلیل هزینه بیمه شدگان که از سال 93 
ت��ا پایان نیمه اول س��ال 95 هفت میلی��ارد و 600 میلیون 
تومان ش��ده است، یکی از مش��کالت نظام سالمت کشور 

است )سخن گوی وزیر بهداشت(

طال و سکه

 طب��ق تجزی��ه و تحلیل 
مقاومت��ی  تکنی��کال، س��طح 

کوتاه م��دت  در  ط��ال  قیم��ت 
1,280 دالر اس��ت و اگ��ر ای��ن 
س��طح شکسته ش��ود قیمت این 
فل��ز زرد تا 1,288 دالر افزایش 
خواه��د یافت و همچنین س��طح 
حمایت��ی قیمت این فل��ز گرانبها 

1,268 دالر خواهد بود و اگر این س��طح شکسته شود 
قیم��ت ت��ا 1,260 دالر کاهش می یابد؛ به نظر می رس��د 

قیمت ط��ال در کوتاه م��دت تحت تأثیر تقاض��ای فیزیکی 
بازاره��ای آس��یایی و آمارهای اقتص��ادی امریکا و منطقه 

یورو خواهد بود )اف ایکس استریت(
 هن��وز احتمال افزایش قیمت ه��ر اونس طال به بیش از 
1,300 دالر وجود دارد و اگر این سطح مقاومتی شکسته 
ش��ود می توان نسبت به افزایش بیشتر قیمت این فلز زرد 

طی ماه های آینده امیدوار بود )گلد ایگل(
 روند کند افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو امریکا 
در س��ال 2017 میالدی موجب خواهد ش��د تا ارزش دالر 
همچنان تحت فش��ار باش��د و قیمت طال طی س��ال آینده 
ب��ا رش��د 15 درصدی روبرو ش��ود )مدیر عامل مؤسس��ه 

سرمایه گذاری تمپلتون مارکتس گروپ(
 قیمت جهانی طال طی سال آینده به بیش از 1,347 دالر 

افزایش خواهد یافت )انجمن طالی لندن(
 قیمت طال برای آغاز یک روند صعودی چش��مگیر طی 
ماه های آینده باید تا سطح 775 دالر در هر اونس کاهش 
یابد )ماهندرا ش��ارما، تحلیل گر و استراتژیست بازارهای 

بین المللی(
 اع��الم آماره��ای اش��تغال امری��کا در ماه ه��ای اکتبر و 
دس��امبر س��ال جاری میالدی، برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری این کش��ور در هش��تم م��اه نوامب��ر و برگزاری 
نشست فدرال رزرو امریکا در 14 ماه دسامبر می تواند تا 
پایان س��ال جاری به عنوان کاتالیزور برای نوسانات قیمت 

طال باشد )کیتکونیوز(

بازار پول و ارز

 پوند انگلیس در فصل پاییز سال جاری با سقوط ارزش در برابر دالر و یورو با افت دو هزار 
و 36 ریالی به پایین ترین میزان در 31 سال گذشته رسید )ایرنا(

 در حالی نرخ ارز توسط دولت  ثابت نگه داشته شده است که ساالنه شاهد تورم در کشور و ملزم 
به پرداخت 20 درصد هزینه بیش��تر هستیم؛ اما ارز حاصل از صادرات کشور را به قیمت چند سال 

قبل به فروش می رسانیم )سیدفخرالدین عامریان، صادرکننده نمونه کشور(
 سهولت در تجارت، وصول مطالبات و افزایش سرمایه گذاری در ایران، از جمله مزایای بین المللی 

شدن ارز یوان )پول ملی چین( است )رییس هیأت  مدیره شرکت پیشگامان بندر خشک کوثر(

صنعت، معدن و انرژی

 واردات بنزین در س��ال 96 به طور کامل متوقف خواهد ش��د و تا پایان س��ال جاری دو طرح 
جدید بنزین سازی پاالیشگاه نفت بندرعباس و الوان به بهره برداری می رسد )معاون وزیر نفت(

 با توجه به این که 90 تا 95 درصد مواد  اولیه برخي صنایع پایین دس��تي فرآورده هاي نفت، گاز و 
پتروشیمي خوراکي است، این محصوالت در تصمیم اخیر وزارت نفت 25 تا 45 درصد افزایش قیمت 
داشته اند که باعث افزایش چشم گیری در قیمت تمام شده محصول نهایي می گردد )عضو هیأت  مدیره 

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمی(
 با دغدغه  آلودگی محیط زیست و افزایش تقاضا گاز نسبت به سایر سوخت های فسیلی در سال های 

آینده، ایران با 34 میلیارد متر مکعب ذخایر اثبات ش��ده گاز در صدر جدول کش��ورهای دارای منابع گاز جهان قرار گرفته 
است )پانیذ نوربخش، تحلیل گر شرکت کارگزاری نهایت نگر(

 تولید 7/2 میلیون تنی فوالد مبارکه اصفهان در هفت ماه اول سال جاری، تولید فوالد کشور را 12 درصد افزایش داده است 
)مدیر  عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان(

 ب��ا امض��ای تفاهم نامه همکاری ش��رکت توتال فرانس��ه و هلدینگ خلیج فارس، این ش��رکت در یک پ��روژه الفینی صنعت 
پتروشیمی به  ارزش حداقل دو میلیارد دالر مشارکت خواهد کرد )مدیر عامل شرکت هلدینگ خلیج فارس(

 در برنامه ششم توسعه، 200 میلیارد دالر سرمایه گذاری در صنعت نفت پیش بینی شده که تأمین بخش عمده آن بر  عهده 
دولت و تأمین حدود 50 تا 60 میلیارد آن به  عهده بخش خصوصی است )وزیر نفت(

 کاهش عرضه از س��وی ش��رکت های تولیدکننده و پرکردن انبارها چین از س��نگ آهن از جمله عوامل اصلی رش��د قیمت 
سنگ آهن به باالترین میزان در هفت  هفته اخیر می باشند )دنیای معدن(

 قیمت هر بشکه نفت طی 15 ماه آینده به 50 تا 60 دالر خواهد رسید )وزیر دارایی و سرپرست وزارت نفت کویت(

تقویم اقتصادی هفته جاری )8 تا 14 آبان  1395(

تأثیرات زمان رویداد

شاخص خرید مدیران شیکاگو
طی ماه گذشته در امریکا

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 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 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

اعالم تراز تجاری طی ماه گذشته در امریکا

دوشنبه

 سه شنبه

 سه شنبه

 سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

این شاخص نظر 200 مدیر خرید در شیکاگو را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، 
سفارشات جدید، قیمت، تحویل کاال و موجودی کاال نشان می دهد.

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

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 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.

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.

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.


