
بازار سرمایه

 پس از انتخابات ریاست جمهوری امریکا و پیروزی ترامپ، شاهد منفی شدن یکپارچه اکثر 
سهام ها در بورس بودیم؛ به طوری  که تعداد سهم های مثبت تابلوی معامالت کم تر ار ده عدد بود 

و بازار افت 1،210 واحدی را تجربه کرد )بورس نیوز(
 انتخابات ایاالت متحده امریکا تأثیر دراز مدت بر بازار سهام ایران ندارد و سرمایه گذارای باید بر 

اساس تحلیل سهام و با نگاه بلندمدت صورت گیرد )رییس سازمان بورس و اوراق  بهادار(
 شمار افراد دارای کد سهامداری در بورس ایران به بیش از مرز نه میلیون و 27 هزار نفر رسیده 
اس��ت ک��ه بیش از چهار میلی��ون نفر مرد و بیش از دو میلیون نفر زن هس��تند )مدیر عامل ش��رکت 

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 با توسعه بازارهای مالی، صندوق های بازنشستگی هم الزاماً توسعه یافته و با توجه به ارزش بورس ها در سهام به ارزش 

62 ه��زار میلیارد دالر و دارایی صندوق ها به ارزش 25 هزار میلیارد دالر، ارتباط تنگاتنگی بین بازار س��رمایه و صندوق های 
بازنشستگی وجود دارد )مدیر عامل شرکت بورس و اوراق بهادار(

 در آبان ماه س��ال جاری در فرابورس ایران تعداد س��ه هزار و 587 نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن وارد 
فرایند دریافت تسهیالت از بانک مسکن شدند )شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(

 برای س��رمایه گذاری، بعد از بانک بیش��ترین بازدهی را بازار س��رمایه دارد، اگر میزان پس انداز مردم رقم کوچکی حدود 
20 ت��ا 30 میلیون باش��د بانک ها بهترین گزینه برای س��رمایه گذاری اس��ت؛ ب��رای رقم های باالی 100 میلی��ون تومان نیز 
س��رمایه گذاری در بورس از طریق صندوق های س��رمایه گذاری بهترین اقدام خواهد بود )حسین عبده تبریزی، عضو شورای 

عالی بورس و اوراق بهادار(
 از ابتدای س��ال جاری تاکنون ش��ش هزار و 477 میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شد که از 
ای��ن می��زان یک هزار و 987 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 511 میلیارد ریال در فرابورس و س��ه هزار و 980 میلیارد 

ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است )تسنیم(
 در سال جاری با عرضه های انجام شده در بورس تهران، چهار صنعت جدید به صنایع حاضر در بازار سرمایه اضافه شد که 

به این ترتیب صنایع این بازار از 37 گروه به 41 گروه افزایش یافت )مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار(
 تأمین نقدینگی بنگاه های تولیدی، جذب سرمایه های سرگردان، جلوگیری از رقابت بانک ها برای جذب سپرده ها، تسریع 
در جذب سرمایه گذاری خارجی و تثبیت نرخ ارز از جمله راهکارهای تداوم رونق بورس است و پیش بینی می شود بازار سهام 

در نیمه دوم سال جاری روند رو به رشدی داشته باشد )ابراهیم نوایی، کارشناس ارشد بازار سرمایه(
 در معامالت هفته گذش��ته فرابورس ایران تعداد س��ه هزار و 587 نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن وارد 

فرایند دریافت تسهیالت از بانک مسکن شدند )سنا(
 حجم معامالت آتی س��که در بورس کاالی ایران طی هفته گذش��ته به 23 هزار و 310 قرارداد و ارزش آن به بیش از دو 

هزار و 734 میلیارد ریال رسید )سنا(
 حج��م معام��الت بورس اوراق بهادار تهران در هفته دوم آبان  ماه به 6,636 میلیون س��هم و ارزش آن به 12,881 میلیارد 

ریال رسید که به ترتیب 31 و 17 درصد افزایش داشته است )تسنیم(
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 اقتصاد و توسعه

 با وجود رغبت شرکت های نفتی اروپایی به ورود مجدد به ایران، این شرکت ها منتظر نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران که نقش تعیین کننده ای در آینده بازار خواهد داشت 

هستند )سی ان بی سی(
 شرکت پاالیشگاهی ساراس ایتالیا 160 میلیون یورو از بدهی نفتی خود به ایران را پرداخت کرد 
و باقی مانده بدهی نفت خریداری ش��ده قبل از تحریم ها در س��ال 2017 میالدی تس��ویه خواهد شد 

)رویترز(
 رتبه استاندارد کشور در سال های اخیر رتبه بندی جهانی از 32 به 21 رسیده است و در حال حاضر 

استانداردهای ایران در 32 کشور از جمله امریکا مورد قبول هستند )رییس سازمان ملی استاندارد(
 مبادالت تجاری ایران و امریکا در نه ماه نخست سال جاری میالدی به 177 میلیون دالر رسید که یک هزار و 149 میلیون 

دالر از این رقم مربوط به صادرات امریکا به ایران بوده است )اداره آمار ایاالت متحره امریکا(
 طی س��ال 88 تا س��ال 92 میزان صادرات غیرنفتی ایران به چین 18 میلیارد و 767 میلیون دالر بوده است که این میزان از 

سال 92 تا هفت  ماه ابتدایی سال  جاری به 28 میلیارد و 514 میلیون دالر افزایش یافت )ایسنا(
 نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان سال جاری معادل 0/2 درصد بوده است )مرکز آمار(

 طبق بررس��ی ها با اش��تغال 27 درصدی جمعیت ایران، به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از 2/5 نفر فاقد شغل در کشور 
وجود دارد؛ به عبارت دیگر بار تأمین هزینه های 3/5 نفر در ایران بر عهده یک فرد ش��اغل اس��ت )فرامرز توفیقی، کارشناس 

بازار کار(
 پیش��نهاد آزادس��ازی سهام عدالت در قالب یونیت های ETF می تواند از یک س��و مردم را به دارایی واقعی خود برساند و از 

سوی دیگر به دولت در پرداخت بدهی ها کمک کند )رییس کمیسیون اقتصادی مجلس(
 با وجود آن که سهم اشتغال بنگاه های کوچک به 48 درصد افزایش یافته، ولی در زمینه اعطای تسهیالت تنها 15 درصد منابع 

بانکی به این بنگاه ها اختصاص داده می شود )معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار و امور اجتماعی(
 نرخ بیکاری فصل تابستان سال جاری به 12/7 درصد رسید؛ روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 1/8 درصد و نسبت به فصل بهار سال 95 معادل 0/5 درصد افزایش داشته است )مرکز آمار(

مسکن و عمران

 ب��ا وج��ود ثب��ات قیمت 
اس��می ملک، قیم��ت واقعی 

مسکن متناس��ب با تورم سه 
سال گذش��ته کاهش یافته و 
با ضرر س��رمایه گذاران بعید 
به نظر می رسد از این به بعد 
قیمت ها پایین بیاید )سلمان 

خادم المله، کارشناس بازار مسکن(
 حجم معامالت کلنگی در سال 94 به 6/9 درصد از کل 

معامالت و در سال 95 به 7/9 درصد رسید که نشان دهنده 
بهبود بازار ساخت و ساز است )مهر(

 با توجه به حجم باالی یک میلیون و 600 هزار خانه  خالی 
در کشور و اهمیت کیفیت برای مشتریان، ظرفیت افزایش 
قیمت در آینده بازار مس��کن وجود ندارد )محمد وطن پور، 

کارشناس اقتصاد مسکن(
با هدف پایان دادن به دوره س��ه س��اله رکود بازار مسکن، 
بانک ها ش��روع به ف��روش امالک مازاد خ��ود کرده اند که 

نشان از تنگنای شدید مالی بانک ها دارد )اقتصاد آنالین(
 خانه های خالی از سکنه از سال 96 مشمول مالیات می شوند 

)معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

  در ص��ورت ب��ه توافق 
نرس��یدن اعض��ای اوپ��ک تا 

نشس��ت ماه  اکتبر س��ال جاری 
می��الدی مبن��ی بر اج��رای طرح 
فریز نفتی، امکان س��قوط قیمت 
نفت حتی تا 30 دالر به ازای هر 

بشکه وجود دارد )مهر(
 تردید ه��ا در اج��رای طرح فریز نفت��ی اوپک و 

احتمال عقب نش��ینی عراق از اجرای این پروژه مشترک 
نفتی، منجر سقوط قیمت ها و آماده شدن بازار برای عرضه 

نفت 30 تا 40 دالری شده است )مهر(
 عربس��تان س��عودی اوپک را تهدید به افزایش شدید 
تولید نف��ت خود برای پایی��ن آوردن قیمت ها در صورت 

محدود نشدن تولید نفت ایران کرد )رویترز(
 ساخت اولین پایانه فرآوری و صادرات گاز طبیعی مایع 
در ایال��ت بریتیش کلمبیای کانادا از ابتدای س��ال 2017 

میالدی آغاز خواهد شد )رویترز(
 تج��ارت جهانی در س��ال  جاری میالدی ب��ا 1/7 درصد 
رش��د ب��ه پایین ترین می��زان از بحران مالی س��ال 2009 
خواهد رس��ید و برای نخس��تین  بار طی 15 س��ال گذشته 
رشدی کندتر از تولید ناخالص داخلی جهان خواهد داشت 

)سازمان تجارت جهانی(
 چی��ن با افزای��ش واردات 180 ه��زار واحدی و خرید 
744 هزار بش��که نفت خام در روز به بزرگ ترین خریدار 
نفت خام ایران تبدیل ش��ده اس��ت )مدیریت امور اوپک و 

روابط با مجامع انرژی وزارت نفت نشریه آرگوس(
 اعضای اوپک برای جلوگیری از ارائه اطالعات غلط، از 
این پس اطالعات تولید خود را به صورت رس��می از کانال 

این سازمان اعالم خواهند کرد )دبیر  کل سازمان اوپک(
 با وجود توافق اعضای اوپک بر سر کاهش تولید نفت، 
برزیل با تولید روزانه سه میلیون و 360 هزار بشکه نفت 
در س��ال 2016 میالدی رکورد تولید نف��ت و گاز خود را 

شکست )رویترز(
 دولت هند و نهادهای انرژی این کشور به  منظور افزایش 
مصرف انرژی های تجدیدپذیر، صندوق سهام انرژی پاک 

به ارزش دو میلیارد دالر ایجاد کردند )رویترز(
 ب��ا کاهش مازاد عرضه نف��ت، دوره کاهش قیمت نفت 
پای��ان یافت��ه و ادامه س��رمایه گذاری در ای��ن بخش برای 
جلوگیری از جهش قیمت ها در س��ه یا چهار س��ال آینده 

ضروری است )وزیر انرژی امارات متحده عربی(
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بانک و بیمه

 بی��ش از ی��ک ه��زار و 
500 واح��د صنعتی کش��ور به 

دلی��ل ع��دم توانای��ی واحدهای 
اقس��اط  پرداخ��ت  در  صنعت��ی 
وام ها تحت تملک سیستم بانکی 
ق��رار گرفته ان��د )مدیر  کش��ور 
عامل س��ازمان صنای��ع کوچک و 

شهرک های صنعتی(
 واحدهای تولیدی با پرداخت س��ودهای باالی بانکی 

به  نوعی به کارمند بانک ها تبدیل شده اند و از بودجه 16 
ه��زار میلیارد تومانی که دولت برای اختصاص نظام بانکی 
ب��ه بخش تولید مقرر کرده بود تاکن��ون 10 هزار و 764 
میلیارد تومان به واحدهای تولیدی تخصیص یافته اس��ت 

)رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس(
 تس��هیالت تکلیفی که دولت بر دوش بانک ها گذاشته 
و بلوکه ش��دن اموال بانک ها با رکود بازار مس��کن در این 
بخش، آن ها را ملزم به دست درازی به ذخایر قانونی خود 

نزد بانک مرکزی کرده است )خبرآنالین(

طال و سکه

 در پ��ی اعالم ش��مارش 
ریاس��ت  انتخاب��ات  آرای 

جمه��وری امری��کا که ب��ه نفع 
دونالد ترامپ تمام ش��د، قیمت 
ط��ال ح��دود پنج درص��د جهش 
یاف��ت و ب��ه باالتری��ن قیمت در 
ش��ش هفته گذشته رس��ید؛ این 

بزرگ ترین افزایش قیمت یک روزه طال از زمان 
رأی انگلیس به خروج از عضویت اتحادیه اروپا اس��ت 

)رویترز(
 پی��روزی ترامپ موجب ادامه نگران��ی و نااطمینانی در 
بازاره��ای بین الملل��ی خواهد ش��د و تصمیم ف��درال رزرو 
امریکا را مبنی بر افزایش نرخ بهره در نشست ماه دسامبر 

سال جاری میالدی را به تأخیر خواهد انداخت )رویترز(
 میزان ذخایر طالی چین تا پایان ماه اکتبر سال جاری 
میالدی به بیش از 59/24 میلیون اونس رس��یده اس��ت؛ 
ای��ن رقم تا پایان ماه گذش��ته ب��ه 59/11 میلیون اونس 

رسیده بود )بانک مرکزی چین(
 کاهش تقاضای مصرفی طال و خرید بانک های مرکزی 
جهان به کاهش ده درصدی خرید طال در س��ه ماه س��وم 
سال جاری میالدی منجر شده است )شورای جهانی طال(

 طبق تجزی��ه و تحلیل تکنیکال، س��طح حمایتی قیمت 
ط��ال در کوتاه م��دت 1,278 دالر خواهد ب��ود و اگر این 
سطح شکسته شود قیمت این فلز گرانبها تا 1,271 دالر 
و س��پس 1,262 دالر کاه��ش خواهد یاف��ت و همچنین 
س��طح مقاومتی قیم��ت این فل��ز زرد در ش��رایط کنونی 
1,297 دالر اس��ت و اگر این س��طح شکسته شود قیمت 
طال تا 1,308 و سپس 1,315 دالر افزایش خواهد یافت 

)اف ایکس استریت(
 روس��یه در ماه س��پتامبر س��ال جاری میالدی با خرید 
16/55 تن طال برای بیس��تمین م��اه متوالی بزرگ ترین 

خریدار طال در جهان شده است )رامبلر(

بازار پول و ارز

 در صورت عدم پایین نگه داش��تن نرخ ارز توس��ط دولت، تا سال 96 نرخ ارز بیش از چهار 
هزار تومان افزایش خواهد یافت )رییس کل اسبق بانک مرکزی(

 یکسان س��ازی ن��رخ ارز اقدام��ی ب��رای شفاف س��ازی اقتص��اد ای��ران ب��رای صادرکنن��دگان و 
سرمایه گذاران در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی است )رییس شورای کانون صرافان(

 ارزش پ��ول مل��ی مص��ر با اجرای سیاس��ت آزادس��ازی ن��رخ ارز و آغ��از داد و س��تد ارز بدون 
محدودیت های بانک مرکزی این کشور، 45 درصد کاهش یافت )بلومبرگ(

 لیر ترکیه با تش��دید بحران سیاسی این کش��ور به پنجمین ارز بدعملکرد جهان تبدیل شده و به 
پایین ترین ارزش آن در سال های گذشته رسیده است )مدیر مالی مؤسسه استاندارد الیف اینوستمنت(

صنعت، معدن و انرژی

 ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران در طی ده سال آینده از 59 میلیون تن به 180 میلیون 
تن افزایش خواهد یافت )مدیر مؤسسه مشورتی فراست اند سالیوان(

 ایران بدون احداث پاالیش��گاه جدید، از واردکننده گازوئی��ل به صادرکننده این فرآورده نفتی با 
ظرفیت 20 میلیون لیتر بدل شده است )وزیر نفت(

 رکورد تولید گاز ایران از میدان مش��ترک گازی پارس جنوبی در تیرماه س��ال جاری با تولید 431 
میلیون مترمکعب در روز شکست که این رقم تا امروز باالترین حجم تولید روزانه گاز از این میدان 
بوده و تا پایان فصل  پاییز، تولید گاز از این میدان به 500 میلیون مترمکعب در روز و تا پایان س��ال 

جاری به 530 میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید )مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس(
 صادرات نفت خام ایران به اروپا در ماه اکتبر س��ال جاری میالدی به دو میلیون و 440 هزار بش��که در روز رس��ید )مدیر 

امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران(
 پس از لغو تحریم های بین المللی ایران، واردات نفت کره جنوبی از ایران در نه  ماه نخست سال 2016 میالدی در مقایسه با 

دوره مشابه سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است )یونهاپ(
 روند تلفات برق کشور در سال 95 به میزان 11 درصد کاهش یافته است در حالی که کاهش یک درصد سودی معادل700 

میلیون دالر برای اقتصاد کشور به همراه دارد )اعتماد(

تقویم اقتصادی هفته جاری )22 تا 28 آبان  1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص تولیدات صنعتی
طی ماه گذشته در چین

اعالم برآورد مقدماتی 
از تولید ناخالص داخلی در اتحادیه یورو

اعالم شاخص خرده فروشی
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص تولیدات صنعتی
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

اعالم برآورد نهایی از 
شاخص قیمت مصرف کننده 

طی ماه گذشته در اتحادیه یورو

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

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص تولیدات
 ایالت فیالدلفیا امریکا طی ماه گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم تعداد ساختمان های جدید مسکونی 
ساخته شده در ماه گذشته در امریکا

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

تغییر در ارزش کل کاالهای تولیدش�ده توس�ط تولیدکنندگان، معادن و خدمات آب و برق را 
نشان می دهد. 

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

مهم ترین شاخص رشد اقتصادی 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.

یک شاخص پیشرو در تغییر تورم مصرف کننده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تغییر در ارزش کل کاالهای تولیدش�ده توس�ط تولیدکنندگان، معادن و خدمات آب و برق را 
نشان می دهد. 

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

تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی 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.

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.

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.

این شاخص نظر 250 تولیدکننده در منطقه فیالدلفیا را نسبت به شرایط کسب وکار بررسی می کند.
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.


