
بازار سرمایه

 به جای آن که ش��رکت ها به بانک بروند و مجموعه بانکی کشور به عنوان واسطه برای آن ها 
تأمین مالی انجام دهد، خودشان می توانند با افزایش اعتبار در بازار سرمایه منابع جمع کنند؛ این 

رویکرد قطعاً به کاهش هزینه های مالی شرکت ها منجر خواهد شد و این هزینه ها به جای پرداخت 
به سیستم بانکی صرف توسعه بنگاه اقتصادی می شود )دکتر حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی 

بورس و اوراق بهادار(
 تأمین نقدینگی بنگاه های تولیدی، جذب س��رمایه های س��رگردان و جلوگیری از رقابت بانک ها 
برای جذب س��پرده ها، تسریع در جذب س��رمایه گذاری خارجی، ثبیت نرخ ارز و برنامه ها اقتصادی 

کشور از راهکار های تداوم رونق بازار سهام در نیمه دوم سال جاری است و پیش بینی می شود بورس در نیمه 
دوم سال روند رو به رشدی داشته باشد )ابراهیم نوایی، کارشناس ارشد بازار سرمایه(

 تعداد 26 هزار و 176 کد جدید در مهرماه س��ال جاری صادر ش��د تا تعداد کدهای سهامداران بورسی به رقم نه میلیون و 
27 هزار کد برسد )مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(

 در حال حاضر راه اندازی صندوق طال تنها بر پایه گواهی س��پرده طال و قرارداد آتی س��که که در بورس کاالی ایران فعال 
هس��تند، پیش��نهاد ش��ده اس��ت به طوری که هر واحد صندوق برابر یک س��که یعنی سه گرم طال اس��ت و این واحدها طوری 
تعریف شده است که بتواند بازار خرد را جذب کند )مدیر عامل تأمین شرکت سرمایه لوتوس پارسیان، عضو کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
 توسعه مبادالت در بورس کاال به شفاف سازی و آزادسازی قیمت ها نزدیک تر است و هر چه در اقتصاد شفاف سازی بهتر 

صورت بگیرد، سرعت رشد اقتصاد هم می تواند متناسب با آن افزایش پیدا کند )رییس سازمان خصوصی سازی(
 استفاده از منابع خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی یک ضرورت است و اگر بخواهیم بازار سرمایه جایگاه 

اصلی خود را پیدا کند راهی جز جذب سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد )مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
 فراهم آوردن بس��تر مناس��ب بابت کش��ف صحیح قیمت های تعادلی، افزایش ش��فافیت از طریق انتشار عمومی اطالعات، 
پیشگیری از وقوع تخلفات، فساد و رانت و کاهش نوسانات قیمت و ریسک معامله  گران و غیره از مزیت های بورس هستند 

)مدیر عامل شرکت بورس انرژی(
 تاکنون و با گذشت بیش از هفت ماه از سال جاری، نزدیک به 120 مزایده از 340 مزایده ای که در سال جاری باید انجام 

می شد برگزار شده است )رییس سازمان خصوصی سازی(
 ارزش معامالت س��هام در پایان مهرماه 95 در مقایس��ه با شهریورماه، از سه هزار و 168 میلیارد و 69 میلیون ریال به سه 

هزار و 244 میلیارد و 662 میلیون ریال معادل دو درصد افزایش یافت )سنا(
 اجرای دس��تورالعمل حسابداری اوراق تس��ویه و اوراق اجاره در کنار دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسالمی، موجب 
افزایش ش��فافیت مالی در بازار بدهی و انعکاس این اوراق در صورت های مالی واحدهای گزارش��گر و به تبع آن صورت های 

مالی دولت خواهد داشت )معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور(
 دولت باید با خصوصی سازی صحیح و نظارت دقیق، روند رشد اقتصادی را تسریع کند؛ رونق اقتصادی کشور مستلزم حرکت 

به سمت خصوصی سازی است و بسیاری از بخش ها باید به افراد متخصص واگذار شود )رییس سازمان خصوصی سازی(
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 اقتصاد و توسعه

 در س��ال جاری 79/1 درصد تأمین مالی کشور توس��ط بازار پول، 19/5 درصد توسط بازار 
سرمایه و 1/4 درصد آن از تأمین مالی خارجی بوده است )معاون بانک مرکزی(

 تورم تولیدکننده در مهرماه سال جاری به 0/5 درصد رسید که نسبت به ماه گذشته حدود 1/4 
درصد افزایش داشته است )بانک مرکزی(

 شش ماه نخست سال جاری 357 تن قراضه آهن و مس و فوالد به کشورهای مختلف صادر شده و 
چین نیز از فهرست مشتریان قراضه ایران حذف شده است )گمرک(

 اقتص��اد ای��ران بهش��ت س��رمایه گذاری در منطقه اس��ت و فرصت ه��ا و زمینه ه��ای فراوانی برای 
سرمایه گذاری در ایران وجود دارد؛ چرا که میزان بدهی خارجی ایران رقم بسیار پایینی است و ظرفیت زیادی 

برای استفاده از سرمایه گذاری خارجی وجود دارد )معاون اقتصادی بانک مرکزی(
 مش��کل اصلی تولیدکنندگان کش��ور، عدم وجود منابع مالی و تأمین س��رمایه در گردش است و این در حالی است که رتبه 

جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن چهار پله نزول داشته است )تسنیم(
 دولت یازدهم حداکثر تا پایان س��ال 96 س��ود س��هام عدالت را به همه مالکان این دارایی اعطا خواهد کرد )رییس س��ازمان 

خصوصی سازی(
 در هفت ماه نخس��ت س��ال جاری از گمرکات به همراه عملکرد بازارچه های مرزی بالغ بر 946 هزار تن کاال به ارزش 276 
میلیون و 653 هزار دالر صادر ش��ده اس��ت که در مقایس��ه هفت ماهه سال 94 از لحاظ وزنی 20 درصد و از لحاظ ارزش دالری 

شش درصد رشد نشان می دهد )مدیر کل گمرک زاهدان(
 طبق گزارش سال 2017 میالدی بانک جهانی از وضعیت بین المللی شاخص سهولت انجام کسب وکار، جایگاه ایران در بین 

190 کشور در رتبه 120 قرار گرفت )اقتصاد آنالین(
 طی شش ماه ابتدایی سال جاری از مجموع 590 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده از محل صندوق کارآفرینی امید 483 
میلیارد تومان در حوزه اشتغال بوده که این میزان نسبت به نیمه نخست سال گذشته حدود 80 درصد رشد داشته است )مدیر 

عامل صندوق کارآفرینی امید(

مسکن و عمران

این ک��ه  ب��ه  توج��ه  ب��ا   
کاه��ش ن��رخ س��ود بانکی 

عوام��ل  از  یک��ی  به عن��وان 
تأثیرگ��ذار در رون��ق ب��ازار 
می شود،  محس��وب  مس��کن 
افرادی که سرمایه های خود 
س��رمایه گذاری  جه��ت  را 

در بان��ک پس ان��داز و س��ود 
دریاف��ت می کنند، به دلیل کاهش نرخ س��ود بانکی 

سرمایه های خود را از بانک خارج و به سمت بازار مسکن 
سوق می دهند )مدیر عامل شرکت تیساکیش(

 در ش��ش  ماه اخی��ر و در ش��رایطی که معامالت مس��کن 
مق��داری افزایش یافته بود، قیمت ها روند صعود نس��بی را 
در پی��ش گرفت که ای��ن افزایش منجر به از دس��ت رفتن 
تعداد اندک خریداران شد که در مهرماه سال جاری تعداد 
معامالت مس��کن نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته 11 
درصد و نسبت به ماه قبل از آن 38 درصد افت کرد )محمد 

وطن پور، کارشناس مسکن(
 میانگین نرخ رشد قیمت آپارتمان در هفت ماه سال جاری 
با 3/9 درصد و حجم معامالت مسکن 11/2 درصد نسبت 

به هفت ماه سال 94 افزایش یافته است )بانک مرکزی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 در پ��ی کاه��ش درآمد 
حاص��ل از ف��روش نفت، نرخ 

ت��ورم عربس��تان بیش از س��ه 
درصد افزایش یافت )س��ازمان 

کل آمار عربستان(
 در پ��ی کاه��ش 18 درصدی 
ارزش پوند در برابر دیگر ارزها 

بع��د از برگزی��ت، نرخ ت��ورم در بریتانیا تا س��ال 
2017 میالدی سه درصد افزایش و قدرت خرید مردم 

کاهش می یابد )سن ان بی سی(
 وزیر انرژی جمهوری آذربایجان تنها وزیر یک کشور 
غیر عضو نفت اوپک است که از طرح افزایش قیمت  نفت 
حمایت ک��رد؛ همچنی��ن ونزوئال و جمه��وری آذربایجان 
ب��ر قیمت حدود 60 دالری نفت ب��رای تثبیت بازار توافق 

کردند )رویترز(
 در پ��ی نگران��ی از ادامه کاهش ارزش پ��ول ملی چین 
)یوان(، بیش از 60 درصد ثروتمندترین مردم چین برای 
س��رمایه گذاری ام��الک در ایاالت متحده امریکا طی س��ه 

سال آینده میالدی اقدام کردند )بلومبرگ(
 س��اخت بزرگ ترین س��د ب��رق آبی جهان ب��ا ظرفیت 
تولید 13 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال، در ساحل 

رودخانه وخش تاجیکستان آغاز شد )رامبلر(
 ژاپ��ن بزرگ ترین واردکنن��ده گاز طبیعی مایع جهان، 
اولین محموله باز فروش خود را به کره جنوبی تحویل داد 
که گام بلندی برای توسعه تجارت انرژی ژاپن محسوب 

می شود )بلومبرگ(
 دولت امارات متحده عربی در جهت حمایت از کارگران، 
بیش از 30 شهرک مسکونی با هزینه ای بالغ بر 12 میلیارد 
درهم در مناطق مختلف پایتخت این کشور احداث می کند 

)وزارت کار و امور اجتماعی امارات متحده عربی(
 شرکت آلمانی باسف )بزرگ ترین شرکت تولیدکننده مواد 
پتروشیمی جهان( افت سود فصل پاییز سال جاری میالدی خود 
را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به علت کاهش تولیدات 

بخش نفت و گاز، 27 درصد اعالم کرد )ایسنا(
 با پافش��اری کش��ورهای عضو اوپ��ک در کاهش مازاد 
عرضه در بازار، تولید نفت ایاالت متحده امریکا در س��ال 
جاری می��الدی 800 هزار بش��که کاهش می یاب��د )اداره 

اطالعات انرژی امریکا( 
 با اش��اره به این که برزیل عضو اوپک نیس��ت تا پایبند 
تصمیم های آن باشد، این کشور قصد افزایش تولید نفت 

خود را از سال آینده میالدی دارد )وزیر انرژی برزیل(
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بانک و بیمه

 با وج��ود اج��رای برجام، 
هن��وز در سیس��تم بانک��داری 

جهان��ی ب��ه غی��ر از آن هایی که 
بانک مرک��زی برایش��ان حواله 
صادر می کند، مبادالت تجاری از 
طریق صرافی ه��ا انجام می گردد 

)نایب  رییس اتاق بازرگانی ایران و چین(
تغیی��رات  ب��ا  جهان��ی،  بانک��داری  هزینه ه��ای   

تکنولوژی��ک و تغیی��ر در ارائه س��رویس های خدمات 
بانک��ی، افزای��ش هفت درصدی داش��ته اس��ت )رییس 

هیأت  مدیره شرکت سافِجن(
 س��رمایه گذاری بانک ه��ا در طرح های س��اخت و س��از 
ب��ا رکود بازار مس��کن و مق��روض کردن آن ه��ا به بانک 
مرک��زی، مهم ترین عام��ل افزایش نقدینگ��ی ودر نهایت 
افزایش نرخ تورم می باش��د )مدیر امور ریس��ک و کنترل 

بانک کارآفرین(

طال و سکه

ی��ک  س��نتی  نظ��ر  از   
ارزش  بی��ن  رابط��ه معکوس 

دالر و قیم��ت طال وجود داش��ته 
اس��ت اما در ش��رایط کنونی که 
انتخابات امریکا در پیش اس��ت 
و نگرانی ه��ای زیادی نس��بت به 
تنش های سیاس��ی وج��ود دارد، 

ای��ن رابطه معک��وس از بین خواهد رف��ت و قیمت طال 
همزمان با افزایش ارزش دالر، تا س��طح 1,500 دالر در 

هر اونس افزایش خواهد یافت )ران ویلیام، استراتژیست 
ارشد مؤسسه آر دبلیو مارکت(

 مص��رف ط��الی چی��ن در نه ماه نخس��ت س��ال 2016 
میالدی به 720/7 تن رس��ید که این رقم نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته 12/8 درصد کاهش داش��ته است 

)انجمن طالی چین(
 طبق تجزیه و تحلیل تکنیکال، سطح حمایتی قیمت طال 
در کوتاه مدت 1,273 دالر است و اگر این سطح شکسته 
ش��ود قیمت ای��ن فلز گرانبها تا 1,267 و س��پس 1,260 
دالر کاهش خواهد یافت و همچنین سطح مقاومتی قیمت 
این فلز زرد 1,280 دالر اس��ت و اگر این س��طح شکسته 
ش��ود قیم��ت آن ت��ا 1,285 دالر افزای��ش خواهد یافت 

)اف ایکس استریت(
 میانگین قیمت هر اونس طال در س��ه ماهه پایانی س��ال 
جاری میالدی به بیش از 1,250 دالر، در سه ماهه نخست 
س��ال 2017 به 1,300 دالر، در س��ه ماهه دوم به 1,350 
دالر و قیمت هر اونس طال تا پایان س��ال آینده به بیش از 

1,450 دالر خواهد رسید )کامرز بانک آلمان(
 میانگین قیمت هر اونس طال طی سال آینده میالدی به 
1,331 دالر خواهد رسید؛ این باالترین میانگین قیمت طال 

از سال 2013 به شمار می رود )رویترز(

بازار پول و ارز

 با توجه به ثبات نس��بی بازار ارز و تأکید دولت و بانک مرکزی بر یکسان سازی نرخ ارز تا 
پایان سال جاری، این اتفاق در نیمه دوم سال 95 محقق می گردد )مدیر عامل بانک پارسیان(

 ب��ا وجود بر طرف ش��دن بخش اعظم موانع در صنعت حمل و نق��ل، همچنان غیرقابل پیش بینی 
ب��ودن نرخ ارز عامل بازدارنده در برنامه ریزی صادرکنندگان اس��ت )عض��و هیأت نمایندگان اتاق 

بازرگانی تهران(
 ب��ا ت��ک نرخی ش��دن ارز، مکانیزم بازار ب��دون دخالت دولت نرخ ارز را تعیی��ن خواهد کرد و با 
رقابت تولیدات داخلی با سایر کشورها، انگیزه های قاچاق کاالاز بین خواهد رفت )رییس کل سابق 

بانک مرکزی(

صنعت، معدن و انرژی

 ص��ادرات آهن آالت در س��ال جاری به دلیل رک��ود بازار داخلی افزای��ش یافت به طوری که 
صادرات 4/5 میلیون تنی سال 94 در شش ماه ابتدایی سال جاری به پنج میلیون تن رسید )رییس 

اتحادیه فروشندگان آهن، فوالد و فلزات(
 ایران جزء ده کشور برتر نیروگاه ساز جهان است و در حال حاضر 90 درصد تجهیزات مورد نیاز 

صنعت برق کشور در داخل تأمین می شود )معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو(
 ایران ارزان ترین تعرفه برق در دنیا را در حدود هفت برابر کمتر در مقایسه با بیشتر کشورها دارد 

)معاون برق و انرژی وزارت نیرو(
 قیمت قیر با ابالغیه وزیر نفت در مورد خرید خوراک با ارز آزاد 30 درصد گران خواهد شد )رییس کمیسیون قیر در 

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی(
 با وجود کاهش بهای سنگ آهن در ماه سپتامبر سال 2016 میالدی، در روزهای پایانی ماه اکتبر به رقم 60 دالر در هر تن 

افزایش یافت که در مقایسه با سال گذشته بیش از 60 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است )دنیای معدن(
 فوالد مبارکه اصفهان پس از افزایش تولید فوالد کشور به 12 درصد، تا پایان سال جاری با راه اندازی واحد ریخته گری به 

تولید 10/3 میلیون تنی خواهد رسید )مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان(
 نرخ فرآورده های نفتی، با توجه به افزایش نه درصدی ناشی از نرخ تسعیر ارز و رشد 15 تا 16 درصدی قیمت های جهانی، 

نزدیک به 25 درصد افزایش یافت )مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران(
 میزان ذخایر نفت روی آب  ایران بیش از 35 میلیون بشکه است که بیشترین میزان ذخایر بین کشورهای جهان محسوب 

می شود )رویترز(
 بخش معدن کشور در بین گروه های صادراتی کشور بیشترین رشد را در پنج ماه ابتدای سال جاری با 64 درصد افزایش 

صادرات به ثبت رساند )وزارت صنعت، معدن و تجارت(
 با وجود تمام نش��انه های افزایش قیمت نفت خام در بازار جهانی، بهای نفت با احتمال شکس��ت مذاکرات فریز نفتی روندی 

کاهشی را در پیش گرفته است )مهر(

تقویم اقتصادی هفته جاری )15 تا 21 آبان  1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم تراز تجاری چین طی ماه گذشته 

اعالم شاخص مدیران خرید کاخانه ها 
طی ماه گذشته در انگلیس

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

اعالم خالصه گردش کار و فرصت های شغلی 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده چین 
 در مقیاس ساالنه
طی ماه گذشته

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده چین 
در مقیاس ساالنه
 طی ماه گذشته

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
 در امریکا طی هفته گذشته

اعالم مقدماتی شاخص میزان تمایالت 
مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا 
)بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان(

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

عدد مثبت این شاخص نشان می دهد که، کاال و خدمات بیشتر از این که وارد شوند صادر شده اند.
این شاخص از این نظر مهم است که صادرات و ارز رابطه مستقیم با یکدیگر دارند.

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.

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.

تعداد فرصت های شغلی طی ماه گذشته در امریکا به جز بخش کشاورزی را نشان می دهد.
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 و شاخص 
تورم است.

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

یک شاخص پیشرو در تغییر تورم مصرف کننده 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.

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

این شاخص نظر 500 مصرف کننده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده بررسی می کند.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.


