
بازار سرمایه

 تأثیر اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا بر بورس ایران همانند سایر بورس های 
بین المللی مقطعی و کوتاه مدت بود و پس از این که فعاالن اقتصادی در دنیا متوجه شدند رویه های 

اقتصللادی امریللکا در دوره جدید همانند گذشللته تداوم می یابد، وضعیت معامللالت به حالت عادی 
بازگشت )معاون ناشران و اعضای شرکت بورس اوراق بهادار(

 با توجه به این که بازار سللرمایه دماسنج اقتصادی کشوراست، بهبود وضعیت شرکت ها در حوزه 
تولید و سللودآوری آن ها رشللد منطقی بازار را طی ماه های آینده رقللم خواهد زد )مدیرعامل مرکز 

مالی ایران(
 با حداکثر آراء اعضای هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار حسن قالیباف اصل برای دو سال دیگر 

در سمت خود به عنوان مدیر عامل و سخنگوی بورس اوراق بهادار تهران ابقاء شد )سنا(
 مبلغ 15 هزار و 306 میلیارد ریال سللود سللهام و تسللویه اوراق اسللناد خزانه اسللالمی در مهرماه سللال جاری به حساب 

سرمایه گذاران واریز شد )مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 ارزش صندوق های قابل معامله در مهرماه سللال جاری با رشللدی 11 میلیاردی نسبت به مدت مشابه ماه گذشته به رقم ده 

هزار 744 میلیارد ریال رسید )شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 با توجه به شللرایط پس از برجام و دغدغه هایی که شللرکت های تولیدی برای تأمین نقدینگی دارند، تأمین مالی با انتشللار 
اوراق سلللف موازی اسللتاندارد در بورس های کاال و انرژی روش خوبی برای جمع آوری نقدینگی از بازار است )مدیر بورس 

کاال و انرژی کارگزاری سهم آشنا(
 دو روز پس از به ریاست رسیدن ترامپ در امریکا شاخص کل بازده نقدی و قیمت بورس تهران 37 واحد باال رفت و حجم 

معامالت به بیش از یک میلیارد داد و ستد رسید )ایسنا(
 یکی از ویژگی های مهم در بورس نقدشللوندگی اسللت که در اساسنامه جدید شرکت های حقوقی امکان نقدشوندگی برای 
تعاونی های سهام عام فراهم می شود؛ در حال حاضر 14 تعاونی سهامی عام داریم که امکان ورود به فرابورس برای آن ها در 

راستای توافقات قبلی با اتاق تعاون فراهم شده است )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
 بللا توجلله بلله این که برجام به صورت کامل هنوز اجرایی نشللده اسللت و محدودیت های بانکی نیز همچنان برقرار اسللت، 
سرمایه گذاران خارجی در خصوص انتقال منابع مالی شان همچنان با مشکل مواجه هستند اما به هر حال بازار سرمایه و بورس 

اوراق بهادار تهران یک بازار پرپتانسیل برای جذب سرمایه گذاران خارجی است )مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار(
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 اقتصاد و توسعه

 نقطه آغاز رکود، بخش تولید بوده و با تداوم رکود، سللایر بخش ها مثل خدمات و سللاختمان 
نیللز در دام رکللود افتاده اند؛ بنابراین برای اقتصاد ایران تنها راه توسللعه توجه به بخش های مولد 

اقتصادی است )رییس اتاق بازرگانی ایران(
 امتیاز و رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار زمانی بهبود خواهد یافت که تصمیم گیران اصلی 
یعنی مدیران سلله قوه در این زمینه عزم داشللته باشند و به این موضوع به عنوان یک کاالی لوکس و 

فانتزی نگاه نشود )معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی(
 در حال حاضر زمینه ها برای حفظ رشللد اقتصادی فراهم نیست و رشد اقتصادی سال جاری بیشتر 

نتیجه افزایش تولید و فروش نفت است )نایب رییس اتاق بازرگانی ایران(
 11,000 میلیارد تومان تسهیالت به تولیدکنندگان جهت خروج از رکود پرداخت شده است که 5,500 میلیارد تومان از 
محل معرفی دولت و مابقی را بانک ها به طور مستقل پرداخت کرده اند )نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران(

 نقدینگی کشور در حال حاضر به یک هزار و 1۲۲ میلیارد و 700 میلیون تومان رسیده که نسبت به شهریورماه سال گذشته 
۲8/6 درصد و نسبت به اسفندماه همین سال 10/4 درصد رشد داشته است )بانک مرکزی(

 اعضای مجلس نمایندگان امریکا به طرح تمدید ده ساله قانون تحریم های ایران رأی مثبت دادند )فارس(
 پیش بینی می شللود دولت به دلیل کسری درآمد ها برخالف سیاسللت کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی سهم 30 درصدی 

صندوق توسعه ملی را در الیحه بودجه ۹6 بازهم کاهش دهد )فارس(
 در شش ماهه سال جاری باید 5۲ هزار و ۹00 میلیارد تومان مالیات وصول می شد که تاکنون نه هزار و 600 میلیارد تومان 

آن محقق نشده و با کسری روبرو شده است )بانک مرکزی(
 زمان حذف صفرها از پول ملی وقتی فرا می رسد که بتوانیم تورم اقتصاد ایران را مهار کرده و به یک وضعیت پایدار برسیم 

)وزیر امور اقتصادی و دارایی(

مسکن و عمران

 در حللال حاضر کم ترین 
نرخ سللود تسللهیالت بانکی 

مربوط به بخش مسکن است 
و برای اولین بار نرخ تسهیالت 
تک رقمی شللده است )مدیر 

عامل بانک مسکن(
 بللا وجللود رونللد صعودی 

معامالت مسکن در نیمه نخست 
بللا سال جاری نسبت به سال گذشته همچنان فاصله زیادی 

دوره رونللق وجود دارد؛ چراکه معامالت مهرماه سللال ۹5 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته 10/6 درصد کاهش داشته 

است )بانک مرکزی(
 در نیمه نخسللت آبان ماه در شللهر تهران، هشت هزار و 
135 قللرارداد خریللد و فروش امالک و 11 هللزار و 111 
قللرارداد بخش اجاره امضا شللد که در هللر دو بخش روند 
افزایشللی نسللبت به دوره مشابه سال گذشللته داشته است 

)رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران(
 سقف وام مسکن جوانان بانک مسکن برای حساب های 
افتتاحی سللال ۹5 به 110 میلیون تومان برای شللهر تهران 
رسللید و نرخ سود این صندوق پس انداز از 11 درصد به نه 

درصد کاهش یافت )بانک مسکن(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 تقاضللای جهانللی نفللت 
تللا سللال ۲0۲0 میللالدی به 

بیشترین میزان می رسد )مدیر 
امور مالی شرکت نفتی شل(

 پیش بینی می شود میزان رشد 
تولید نفت کشللورهای غیرعضو 
اوپک با احتمال رشد عرضه نفت 
روسللیه برای سال آینده میالدی، 

500 هزار بشکه در روز افزایش یابد که به معنی رشد 
شدید مازاد عرضه در سال ۲017 میالدی است )آژانس 

بین المللی انرژی(
 سیاسللت  اقتصادی ترامپ مبنی بر ایجللاد تعرفه برای 
کاالهللای وارداتی، به معنی اعالم جنگ تجاری اول با چین 
و سپس با سایر کشللورهای صادرکننده به ایاالت متحده 
امریللکا می باشللد )دکتللر جواد صالحللی اصفهانی، اسللتاد 

دانشگاه ویرجینیا تک امریکا(
 پیللروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاسللت جمهوری 
ایللاالت متحده امریکا باعللث کاهش 41 میلیللارد دالری 
دارایی هللای میلیاردرهللای جهللان به ویللژه مکزیکی ها با 

کاهش ارزش پول مکزیک )پزو( شد )بلومبرگ(
 شرکت دولتی نفت برزیل "پتروبراس" با 1۲4 میلیارد 
دالر بدهی ناشی از کاهش شدید سرمایه ها و دارایی ها در 
پی افت قیمت  نفت به بزرگ ترین بدهکار نفتی جهان بدل 
شللده؛ زیان خالص این شرکت در فصل  پاییز سال جاری 
میللالدی معادل چهللار میلیارد و ۹00 میلیللون دالر و پنج 

برابر مدت مشابه سال گذشته می باشد )رویترز(
 اولویت سیاسللت گذاری انرژی داخلی بر سیاست های 
بین المللی رییس جمهور منتخب امریکا پیامدهای عمده ای 
بللرای صنعت نفللت و گاز جهان خواهد داشللت؛ همچنین 
مواضع ترامپ درباره مسائل مهم خاورمیانه، ممکن است 
باعث اختالل در سرمایه گذاری این منطقه شود اما سخنان 
او دربللاره کاهللش تنش هللای امریکا و روسللیه دورنمای 
همکاری این دو کشور را تقویت می کند )ویل اسکارگیل، 

تحلیل گر ارشد نفت و گاز گلوبال دیتا(
 اگر کشللورهای جهان متعهد بلله پایین آوردن مصرف 
سوخت فسللیلی باشند، تقاضای نفت جهان تا سال ۲030 

میالدی کاهش خواهد یافت )اوپک(
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بانک و بیمه

سللپرده های  مجمللوع   
بخللش غیردولتللی و دولتی در 

پایان شللهریورماه سللال جاری 
یک هزار تریلیون و 113 هزار 
اسللت  تومللان  میلیللارد  و 570 
که سللپرده های سللرمایه گذاری 

مدت دار بخللش غیردولتی ۹05 هزار 
و 680 میلیللارد تومللان از کل این سللپرده ها را شللامل 

می شود )فارس(
 مجموع دارایی خارجی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
در پایان شللهریورماه سللال جاری با 1/7 درصد رشللد 
بلله ۲34 هللزار و 580 میلیللارد تومان رسللیده اسللت 

)فارس(
 اسللکناس مسللکوک بانک مرکزی بللا 6۹/3 درصد 
افزایش در شش ماهه اول سال جاری پنج هزار و 180 
میلیارد تومان بوده که این رقم نسللبت به شللهریورماه 

سال گذشللته 17/5 درصد رشد داشته اسللت )فارس(

طال و سکه

 طبللق تجزیلله و تحلیل 
مقاومتللی  سللطح  تکنیللکال، 

کوتاه مللدت  در  طللال  قیمللت 
1,۲33 دالر اسللت و اگللر این 
سطح شکسته شللود قیمت این 
فلز گرانبها بلله زودی تا 1,۲41 
دالر   1,۲53 سللپس  و  دالر 

افزایش خواهد یافت و همچنین از سوی دیگر سطح 
حمایتللی قیمت این فلز زرد در شللرایط کنونی 1,۲۲6 

دالر اسللت و اگر این سللطح شکسللته شللود قیمت آن تا 
1,۲11 دالر کاهللش خواهللد یافللت؛ وضعیللت تقاضای 
فیزیکی کشورهای در حال توسعه تأثیر زیادی بر قیمت 

طال خواهد داشت )اف ایکس استریت(
 ترامپ اعالم کرده است که قصد دارد طی ده سال آینده 
بیش از هزار میلیارد دالر در پروژه های زیرساختی هزینه 
کند؛ اجرای این سیاسللت به شللدت تورم زا و در نهایت به 

نفع قیمت جهانی طال خواهد بود )بولیون دسک(
 قیمت طال در دوره ریاست جمهوری ترامپ به ۲,000 

دالر خواهد رسید )فول(
 طبللق تجزیلله و تحلیل تکنیکال و با اسللتفاده از ابزار 
فیبوناچی، نشللان می دهد که قیمت طال احتماالً تا سللطح 
1,۲10 و 1,۲04 دالر در هللر اونللس کاهللش خواهللد 

یافت )رویترز(
انتخابللات ریاسللت جمهللوری  پیللروزی ترامللپ در   
امریکا موجب افزایش ریسللک و نااطمینانی در بازارهای 
بین المللی و در نهایت موجب افزایش قیمت هر اونس طال 
در میان مدت به بیش از 1,500 دالر خواهد شللد )رییس 

مؤسسه سرمایه گذاری بی ام جی(
 قیمللت جهانی طللال در کوتاه مدت به رونللد نزولی خود 
ادامه خواهد داد تا بازارهای بین المللی پیروزی ترامپ در 

انتخابات امریکا را هضم کند )کیتکو نیوز(

صنعت، معدن و انرژی

 به رغم سیاست دولت ایران در زمینه توقف صادرات مواد خام، صادرات سنگ آهن در نیمه 
نخسللت سال جاری با 54 درصد افزایش نسبت به مدت مشللابه سال گذشته به 8/46 میلیون تن 

رسیده است )اسکرپ رجیستر(
 سنگ آهن وارداتی به چین به دلیل افزایش قیمت زغال سنگ  با رشد ۲۲ درصدی به 7۹/5 دالر 

در هر تن سی اف آر رسید که از سال ۲011 میالدی تاکنون بی سابقه بوده است )ایفنا(
 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس قصد دارد با افزایش تولید ساالنه خود به ۲1 میلیون تن در 
سال جاری، حجم تولید کشور را 40 درصد افزایش دهد )مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس(
 ده پروژه زیرسللاختی بخش معدن و صنایع معدنی تا پایان سللال جاری به ارزش 10۲ میلیون و 700 هزار دالر راه اندازی 

خواهد شد )رییس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(
 تا پایان سال جاری تغییری در میزان تعرفه فوالد ایجاد نخواهد شد و فعالً تأمین مواد  اولیه پروفیل سازان توسط فوالد مبارکه 

اصفهان صورت می گیرد )رییس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(

تقویم اقتصادی هفته جاری )29 آبان  تا 5 آذر 1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص خرده فروشی 
طی ماه گذشته در کانادا

اعالم تعداد خانه های موجود فروخته شده در 
امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز

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 کشورهای فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط 
کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد خانه های فروخته شده
 طی ماه گذشته در امریکا

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

اعالم دومین برآورد از 
تولید ناخالص داخلی فصلی در انگلیس

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

جمعه

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.

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.

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.

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

یک شاخص پیشرو که بیانگر افزایش تولید کارخانه ها 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 بازار اوراق قرضه دارد.

تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

این وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنج اولیه از سالمت اقتصاد است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

بازار پول و ارز

و  سللقف ورود ارز فیزیکللی توسللط هللر مسللافر از خارج از کشللور تا سللقف ده0هللزار دالر 
یا معادل آن به سایر ارزها افزایش یافته و دو برابر شده است )بانک مرکزی(

 شاخص دالر در کل هفته گذشته بیش از دو درصد افزایش یافت که بزرگ ترین افزایش هفتگی 
از ماه نوامبر سال ۲015 میالدی بوده است )رویترز(

 تک نرخی شللدن ارز بدون شللک یکی از مؤلفه های اثرگذار بر جذب سللرمایه خارجی است و در 
صورتی که رییس جمهور جدید امریکا نیز نظر مثبتی بر اجرای برجام داشته باشد چند نرخی بودن ارز 

می تواند به عنوان مانعی جدی بر اجرای برجام باشد )احمد معظمی، کارشناس بازار سرمایه(
 در صورتی که روابط کارگزاری با بانک های بزرگ خارجی برقرار شود، بانک مرکزی می تواند نرخ 

ارز را تا پایان سال جاری تک  رقمی کند )سید کمال سید علی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی(


