
بازار سرمایه

 بهروز خدارحمی بعد از 4/5 س��ال قائم مقامی و حدود چهار س��ال دبیر کل کانون نهادهای 
س��رمایه گذاری ایران، از این س��مت کناره گیری کرد و با تصمیم هیأت مدیره و تائید س��ازمان 

بورس و اوراق بهادار، س��عید اس��امی بیدگلی به عنوان دبیر کل منصوب شد )روابط عمومی کانون 
نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 تعداد 11 هزار و 621 میلیارد و 68 میلیون ریال سهم و ملک دولتی در آذرماه سال جاری توسط 
سازمان خصوصی سازی روانه میز فروش می شود )سنا(

 آمارها نشان می دهد در آبان ماه سال جاری ارزش کل خرید حقیقی ها برابر با 46 درصد از کل معامات 
بوده و به دارایی آن ها یک هزار و 270 میلیارد ریال افزوده شده است )شرکت بورس اوراق بهادار(

 در طی آبان ماه سال جاری، تعداد شش هزار و 516 میلیون ورقه بهادار در 486 هزار دفعه در بازارهای فرابورس مورد 
مبادله قرار گرفت که ارزش آن بالغ بر 44 هزار و 647 میلیارد ریال بوده است )فرابورس(

 در پایان معامات منتهی به آبان ماه سال 95، ارزش کل معامات به 61 هزار و 520 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به ماه 
گذشته 30 درصد افزایش داشته است )سنا(

 از ابتدای س��ال جاری تاکنون ش��ش هزار و 504 میلیارد ریال س��هم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده که 
از ای��ن می��زان، 1987 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 511 میلیارد ری��ال در فرابورس و 4,007 میلیارد ریال از طریق 

مزایده به فروش رسیده است )سنا(
 شاید بهترین گزینه برای تعریف شرایط کنونی بازار قرار گرفتن آن میان دو انتخابات رییس جمهور امریکا و ایران باشد 
که به طور حتم موجب ش��ده اس��ت تا اقتصاد و بازار سهام کشور با احتیاط بیشتری شرایط را رصد کند )رضا خانلو، کارشناس 

بازار سرمایه(
 نشس��ت س��االنه فدراسیون بورس های آس��یا و اروپا در شرم الشیخ مصر برگزار شد و شرکت س��پرده گذاری مرکزی به 

عضویت هیأت مدیره اجرایی این فدراسیون درآمد )مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 در هشت ماهه نخست سال جاری، ارزش معامات بورس تهران 84 درصد،  فرابورس 16 درصد، در بورس کاال 50 درصد 

و در بورس انرژی نیز 16 درصد رشد را شاهد بودیم )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
 در آذرماه س��ال جاری بیش از چهار هزار و 887 میلیارد و 73 میلیون ریال س��ود انواع اوراق به س��رمایه گذاران پرداخت 

خواهد شد )مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(

اقتصاد و بازارهای جهانی

اجرای��ی  ص��ورت  در   
ش��دن تواف��ق فری��ز نفتی و 

ب��ا توجه به احتمال افت ش��دید 
عرضه نفت کشورهای غیرعضو 
اوپک تا س��ال 2020 میادی و 
اف��ت قیمت این کاال در دو س��ال 
اخیر، وابس��تگی ب��ازار جهانی به 

نف��ت اوپ��ک در بلندمدت افزای��ش می یابد )آژانس 
بین المللی انرژی(

 تواف��ق جدید تجارت آزاد میان اتحادی��ه اروپا و امریکا 
یعنی همان تجارت فرااقیانوسی و همکاری سرمایه گذاری 
اروپا-امری��کا ب��ا روی کار آم��دن دونال��د ترام��پ دیگ��ر 
امکان پذیر نخواهد بود )صدراعظم جمهوری فدرال آلمان(

 ارزش س��هام بازاره��ای آس��یایی ب��ا وج��ود نگرانی از 
تقویت دالر امریکا کاه��ش یافت، زیرا انتخاب ترامپ به 
ریاس��ت جمهوری امریکا و تشدید نگرانی ها باعث خروج 
س��رمایه ها از آس��یا و س��رازیری آن به س��مت بازارهای 

امریکا می گردد )رویترز(
 رک��ود اقتصادی نیجری��ه که در نیمه دوم س��ال 2016 
میادی به باالترین میزان در 25 س��ال گذش��ته رسید در 
فصل زمس��تان نیز تغیی��ر چندانی نخواهد داش��ت و اگر 
نیجریه بتواند تولید نفت خود را به دو میلیون و 200 هزار 
بش��که در روز برساند اقتصاد این کشور در سال آینده تا 

2/5 درصد رشد خواهد کرد )رویترز(
 تولید نفت کشورهای خاورمیانه تا سال 2020 میادی به 
حدود 30 میلیون بشکه در روز می رسد که باالترین میزان 
رش��د متعلق به ایران و عراق خواهد بود؛ الزم به ذکر است 
که 65 درصد منابع نفت کشف شده از سال 2000 در این 

منطقه هنوز به بهره برداری نرسیده اند )رایشتاد انرژی(
 پی��روزی دونالد ترام��پ در انتخابات امری��کا، خروج 
انگلی��س از اتحادی��ه اروپا و وضعی��ت ضعیف بخش مالی 
اتحادیه اروپا از عوامل احتمالی ضعف و نوسان در بازارهای 
مالی به دلیل افزایش عدم قطعیت در مورد اقتصاد جهانی 

هستند )عضو هیأت مدیره بانک مرکزی ژاپن(
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رحلت حضرت رس��ول اکرم )ص(، 
ش��هادت امام رضا )ع( و ش��هادت امام 

حس��ن مجتبی )ع( تس��لیت  باد

 اقتصاد و توسعه

 در هفت ماهه نخس��ت س��ال جاری نس��بت به مدت مشابه س��ال گذش��ته صادرات ایران به 
آفریقای جنوبی دو برابر و واردات از این کشور تقریباً نصف شده است )گمرک(

 کاهش ارزش مبادالت تجاری با چین در س��ه سال اخیر صرفاً به دلیل کاهش ارزش قیمت نفت، 
پتروش��یمی، میعانات گازی و س��ایر مواد اولیه خام مثل سنگ آهن، مواد کانی خامی بوده که به چین 
صادر می کرده ایم؛ به طور کلی روند افت مبادالت ایران با چین بسیار متوازن با روند کلی افت صادرات 

و وارداتمان است )نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین(
 فراهم کردن فضای سالم برای کسب و کار، جلوگیری از کاغذ بازی، روند صحیح خصوصی سازی 

و قرارداده��ای دو طرف��ه صادرات و واردات، می تواند اقتصاد ایران را از رکود تورمی نجات داد )علی اکبر 
نیکو اقبال، اقتصاددان(

 شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در 12 ماهه منتهی به آبان ماه، نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
7/5 درصد رشد داشت و نسبت به ماه گذشته، معادل 0/4 درصد کاهش یافته است )مرکز آمار(

 شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/4 درصد افزایش داشته و در دوازده 
ماه منتهی به آبان ماه 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/8 درصد است )مرکز آمار(

 طرح برداشت 1/5 میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی نیازمند بررسی دقیق است و مانند این طرح در 
دولت های قبل بوده است و به هیچ وجه نمی تواند مشکلی از بیکاری حل کند )رییس کمیسیون اجتماعی مجلس(

 14 آذرماه سال جاری الیحه بودجه سال 96 تقدیم مجلس می شود )رییس سازمان برنامه و بودجه(
 تسهیات پرداختی بانک ها طی هفت ماه سال 95 به بخش های اقتصادی 2,784/4 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با 

دوره مشابه سال گذشته، 923/3 هزار میلیارد ریال معادل 49/4درصد افزایش داشته است )بانک مرکزی(

مسکن و عمران

پیش ف��روش  قان��ون   
س��اختمان در حال حاضر با 

اباغی��ه ای ازس��وی وزیر راه 
و شهرس��ازی الزم االجرا شد 
برنامه ریزی  دفت��ر  )دبیرکل 
وزارت  مس��کن  اقتص��اد  و 

راه وشهرسازی(
ورق��ه  ه��زار   900 تع��داد   

گواه��ی تس��هیات مسکن)تس��ه( ب��ه ارزش 740 
میلی��ارد ریال در آبان ماه س��ال جاری م��ورد معامله قرار 

گرفت که به ترتیب نش��ان از رش��د هشت و 27 درصدی 
حجم و ارزش معامات این اوراق نس��بت به مدت مش��ابه 

سال گذشته دارد )اقتصاد آناین(
 در س��ال گذش��ته س��هم هزینه های عمران��ی از بودجه 
کشور 22/9 هزار میلیارد تومان و هزینه های جاری 162 
هزار میلیارد تومان بوده و دولت تاش��ی برای کاهش این 
اختاف و تغییر ترکیب بودجه انجام نداده است )تسنیم(

 طی یک ماه گذشته بخش وسیعی از بازار رهن و اجاره 
به اشغال آپارتمان های بزرگ متراژ در آمده است و گفته 
می ش��ود 70 درصد فایل های عرضه شده در بازار، بیش از 

90  مترمربع مساحت دارند )اقتصاد آناین(
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بانک و بیمه

 تنگن��ای اعتب��اری ح��ال 
حاض��ر در بانک ها ب��رای ارائه 

تس��هیات ب��ه دلیل این اس��ت 
که بخش مهم��ی از نقدینگی به 
ص��ورت بده��ی در اختیار دولت 
اس��ت و از س��ویی دول��ت هم به 

بانک ها بدهکار است )مشاور وزیر راه 
و شهرسازی در امور حسابداری(

 بانک ها و بیمه های غیردولتی می توانند بدهی خود را 
با دولت تهاتر کنند و از اردیبهشت ماه سال جاری حدود 
ه��زار میلیارد توم��ان از بدهی  های ش��رکت های دولتی به 
اشخاص غیردولتی تهاتر ش��ده است )مدیر کل مدیریت 

بدهی های وزارت اقتصاد(
 تس��هیات پرداختی بانک ها طی هفت ماه س��ال 95 به 
بخش ه��ای اقتصادی به چهار ه��زار و 278 میلیارد تومان 
رس��ید که در مقایس��ه با دوره مشابه س��ال گذشته 49/6 

درصد افزایش داشته است )بانک مرکزی(
مهم تری��ن پیش نی��از تک نرخی ش��دن ارز دسترس��ی به 

طال و سکه

 طب��ق تجزی��ه و تحلیل 
تکنیکال و با اس��تفاده از ابزار 

فیونانچی، سطح حمایتی قیمت 
ط��ا در کوتاه مدت 1,202 دالر 
خواه��د ب��ود و اگ��ر این س��طح 
شکس��ته ش��ود قیمت ای��ن فلز 
گرانبه��ا ت��ا 1,199 دالر کاهش 

می یابد و اگر این سطح حمایتی نیز شکسته 
ش��ود قیمت طا احتماالً ت��ا 1,182 دالر کاهش خواهد 

یاف��ت و همچنین س��طح مقاومتی قیمت ای��ن فلز زرد در 
ش��رایط کنونی 1,232 دالر است و اگر این سطح شکسته 
ش��ود این احتمال وجود دارد که قیمت آن تا 1,282 دالر 

افزایش یابد )اف ایکس استریت(
 هرگونه کاه��ش قیمت طا در کوتاه م��دت به کمتر از 
1,200 دالر در ه��ر اون��س بهترین فرص��ت برای خرید 

خواهد بود )مؤسسه سرمایه گذاری تی دی اس(
 قیمت هر اونس طا طی س��ه تا شش ماه آینده کاهش 
خواهد یافت و به کمتر از 1,200 دالر خواهد رسید ولی تا 
یک سال آینده می تواند بار دیگر به سطح 1,250 دالری 

بازگردد )مؤسسه مالی گلدمن ساچ(
 بهترین زمان برای فروش طا در ش��رایط کنونی وقتی 
اس��ت که قیم��ت اونس طا به بی��ش از 1,235 تا 1,240 

دالر افزایش یابد )بیزینس الین(
 بانک مرکزی روس��یه طی ماه اکتبر سال جاری میادی 
1/3 میلی��ون اونس معادل 40/4 تن به ذخایر طای خود 
افزوده اس��ت؛ این رقم 2/5 برابر بیش��تر از ذخایر طای 
اضافه ش��ده روس��یه در ماه س��پتامبر بوده اس��ت؛ روسیه 
هم اکنون بیش از 50/9 میلیون اونس معادل 1,583 تن 

ذخایر طا در اختیار دارد )سیکینگ آلفا(
 قیمت طا طی شش تا نه ماه آینده بسیار نوسان خواهد 
داش��ت ولی در نهایت نیروهای س��اختاری ب��ازار موجب 
خواهد شد تا قیمت این فلز زرد با افزایش چشمگیری در 

بلندمدت روبرو شود )رییس شرکت معدنی رندگلد(

صنعت، معدن و انرژی

 دامن��ه کنون��ی قیمت های جهانی نفت در بدترین وضع 50 س��ال گذش��ته ق��رار دارد و همه 
تولید کنندگان عضو و غیرعضو اوپک از چرخه کنونی قیمت نفت زیان دیده اند )دبیر کل اوپک(

 با فرا رسیدن فصل سرما قیمت "ال ان جی" در شرق آسیا با 70 درصد رشد نسبت به سال گذشته، 
به بیش از هفت دالر برای هر میلیون بی تی یو رسید که در 11 ماه گذشته باالترین میزان بوده است 

)نیکه یی ژاپن(
 با ورود موج جدید سرما به کشور و با افزایش تولید سکوهای برداشت گاز در پارس جنوبی، تولید 
گاز با افزایش 30 میلیون مترمکعبی به تولید 460 میلیون مترمکعب در روز رسیده است )مدیر عامل 

شرکت نفت و گاز پارس(
 عرضه س��نگ آهن در بورس کاال با تعطیلی 80 درصدی معادن س��نگ آهن کش��ور به دلیل افزایش قیمت سنگ آهن در 

بازاره��ای جهانی و قیمت ه��ای پایین خرید داخلی، از الزامات برای احیای این بازار محس��وب می باش��د )نایب  رییس انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن(

 مصرف مس تصفیه ش��ده جهان در هفت ماه ابتدایی سال2016 میادی با افزایش چهار درصدی نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته به 565 هزار تن رسید که به طور عمده ناشی از تقاضای باالی چین بوده است )گروه بین المللی مطالعات مس(

تقویم اقتصادی هفته جاری )6 تا 12 آذر 1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم برآورد مقدماتی از تولید
ناخالص داخلی در امریکا

اعالم ضریب اطمینان مصرف کننده
طی ماه گذشته در امریکا

تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته 
در امریکا، به استثنای صنعت کشاورزی

شاخص خرید مدیران شیکاگو
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص مدیران خرید کاخانه ها
طی ماه گذشته در چین

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

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

اعالم نرخ بیکاری طی ماه گذشته در امریکا

 سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

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.

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

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.

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

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

بازار پول و ارز

 با توجه به احتمال اجرای سیاست های محرک اقتصادی از سوی دونالد ترامپ و رشد ارزش 
دالر در بازاره��ای جهانی، ارزش یوان چین با کاهش ه��ای پیاپی به 6/8985 یوان در برابر دالر ، 

کم ترین میزان در 8/5 سال گذشته رسید )اکونومیک تایمز(
 افزایش شاخص دالر امریکا به دلیل گمانه زنی های افزایش نرخ بهره بانکی و تقویت بودجه امریکا 
توس��ط رییس  جمهور می تواند باعث بی ثباتی اقتصاد جهان و افزایش بدهی های ایاالت متحده ش��ود 

)اسپوتنیک(
 با توجه به تناسب بین قیمت دالر و نرخ تورم، افزایش سالیانه ده تا 12 درصدی ارز موضوع عجیبی 
نیست و افزایش نرخ ارز در محدوده های فعلی در بازار به هیچ عنوان نگران کننده نیست )سعید لیاز، 

استاد دانشگاه شهید بهشتی(


