
بازار سرمایه

 بازده��ی کلی بازار س��رمایه ایران تا پایان س��ال 95 علی رغم وج��ود بدبینی ها در خصوص 
مواضع ترامپ به عنوان رییس جمهور امریکا در مقابل ایران، صعودی خواهد بود )بورس نیوز(

 بورس کاال با برنامه های توسعه بین المللی که در دستور کار دارد به زودی به  عنوان مرجع قیمتی 
در منطقه و بازارهای بین المللی شناخته خواهد شد )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(

 مصوبه س��ناتورهای کنگره امریکا مبنی بر تمدید قانون تحریم ها علیه ایران عالوه بر اثرگزاری 
منف��ی در دریاف��ت ارز خارجی، بر ش��رکت های صادر کننده و وارد کننده بورس��ی نی��ز اثرات منفی 

محسوسی خواهد داشت )مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا(
 در پی توافق اوپک بر کاهش تولید مازاد نفت و افزایش قیمت نفت کشور، دولت ممکن است بخشی از بدهی های خود 

را به پیمانکاران و شرکت های بورسی بپردازد و به سودآوری شرکت ها و در نتیجه باال رفتن شاخص ها کمک کند )مدیرکل 
سابق امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت ایران(

 با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بازار ارز نمی تواند رقیب جدی برای بازار سهام باشد و سهامدارانی که از بورس به 
سمت بازار ارز می روند ریسک زیادی را در کوتاه مدت باید تحمل کنند )ابراهیم خلیلی، کارشناس بازار سرمایه(

 با پیاده س��ازی اس��تانداردهای بین المللی در بازار س��رمایه ایران، عضوی��ت در مجمع بین المللی "آی او اس س��ی او"، ایجاد 
زیرس��اخت های قانونی و تصویب مدل آبی برای تس��هیل امور تس��ویه س��رمایه گذاران خارجی، بازار س��رمایه ایران یکی از 

پرپتانسیل ترین بازارهای نوظهور جهان می باشد )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
 انتش��ار اوراق منفعت برای انتقال منافع آتی س��هام دولت از نظر فقهی صحیح است و احکام و روابط حقوقی بین ارکان آن 
طبق ضوابط مصوب کمیته تخصصی فقهی در موضوع اوراق منفعت خواهد بود )کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق 

بهادار تهران(
 با هدف ارائه خدمات برای ذینفعان بورس کاالی ایران، تفاهم نامه همکاری بین شرکت بورس کاالی ایران و بانک ملت در 
جهت تأمین اعتبار خریداران برای راه اندازی بازار خرده فروشی محصوالت مورد معامله در بورس کاال امضا شد )مدیرعامل 

شرکت بورس کاالی ایران(
 دولت در الیحه بودجه سال 96 مدلی برای شفاف سازی گردش مالی تمام دستگاه ها در حوزه دریافت، پرداخت و دستمزد 
طراحی کرده اس��ت که دس��تگاه های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی مانند شهرداری ها و مؤسسات عمومی و 

غیردولتی را نیز دربرمی گیرد )بازارنیوز(
 بازار سرمایه ایران یکی از پرتوان ترین بازارهای نوظهور جهان با بازدهی باال و ریسک سیاسی پایین به دلیل برجام است؛ 
تاجایی که صندوق های س��رمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت 20 درصدی را تضمین می کند )مسئول ارشد اجرایی شرکت 

سپرده گذاری پاکستان(
 توقف گس��ترده حدود 100 نماد فعال بورس��ی برای اولین بار در تاریخ 49 ساله بورس و اوراق بهادار، در دوره ی ریاست 

جدید این سازمان رخ داد )بورس نیوز(
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 اقتصاد و توسعه

 بر اس��اس الیحه بودجه س��ال 96، رش��د اقتصادی 7/7 درصد، رشد س��رمایه گذاری 12/3 
درصد، رش��د نقدینگی 19 درصد و نرخ تورم بین هفت تا هش��ت درصد پیش بینی ش��ده اس��ت 

)رییس سازمانمدیریت برنامه و بودجه(
 ریس��ک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در کشور با تحقق تورم تک رقمی ظرف سه 

سال )رسیدن تورم 40 درصد به زیر 10 درصد( کاهش چشم گیری یافته است )رییس جمهور(
 بودج��ه نهاد ریاس��ت جمه��وری در الیحه بودجه س��ال 96 با 34 درصد افزایش نس��بت به س��ال 

گذشته142 میلیارد تومان تأیین گردید )تسنیم(
 بودجه عمومی کش��ور در س��ال 96 حدود 320 هزار میلیارد تومان است که برای اولین بار در کشور   60 

هزار میلیارد تومان آن به بودجه عمرانی اختصاص داده شده است )رییس جمهور(
 در هفت م��اه ابتدایی س��ال جاری 350  هزار کارجو در مراکز کاریابی ثبت ن��ام کرده اند و آمارهای جهانی حاکی از افزایش 

ساالنه یک ونیم میلیون نفر مهاجرت نیروی کار از ایران می باشد)مدیرکل دفتر کاریابی های وزارت کار(
 کاهش ظرفیت تولید نفت و کاهش قیمت مواد معدنی و سایر کاالها عمومی تاثیر مثبتی بر سطح درآمد، قدرت تقاضای کاال، 

صادرات و ترانزیت و در یک کالم اقتصاد کشورهای منطقه خواهد داشت )معاون دفتر نظارت بر ترانزیت گمرکی ایران(
 ایران در گزارش انجام کس��ب  وکار س��ال 2017 میالدی با دو رتبه تنزل نس��بت به سال گذشته در رتبه 120 از میان 191 

کشور قرار گرفت )بانک جهانی(
 بر اس��اس الیحه بودجه س��ال 96، حقوق های ماهانه زیر یک میلیون و 500 هزار تومان در سال 96 از مالیات معاف بوده و 
برای حقوق های باالتر تا سقف هفت برابر از مابه التفاوت آن تا این رقم ده درصد مالیات گرفته می شود و نرخ مالیات حقوق های 

بیش از هفت برابر هم 20 درصد خواهد بود )تسنیم(
 به رغ��م واکنش ه��ای هیجانی روزهای ابتدایی انتخاب ترامپ، ش��اخص بورس های مطرح جهان به حالت عادی بازگش��ته و 
کارشناسان معتقدند روحیات اقتصادی ترامپ مانع از بروز تکانه  های شدید اقتصادی در ایران و جهان خواهد شد )روابط عمومی 

و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار(

مسکن و عمران

 وام ه��ای مس��کن هی��چ 
تأثی��ری در رونق این بخش 

نداشته و تنها راهکار عملیاتی 
ب��ه حداق��ل رس��اندن س��ود 
بانک  توسط  س��پرده گذاری 
مرکزی اس��ت )نایب  رییس 

انجمن انبوه سازان(
 با توجه به حجم باال عرضه ملک ناشی 

از فروش نرفت��ن واحدها در زمان رک��ود، منافع اقتصادی 
خریداران در فصل زمس��تان س��ال 95 که دوره پیش رونق 
پیش بینی شده، بیشتر از دوره رونق تأمین خواهد شد )بهروز 

ملکی، تحلیل گر بازار مسکن(
 تا فصل بهار س��ال 96 خبری از رونق در بخش مس��کن 
نیس��ت و افزایش 22 درصدی معامالت در آبان ماه به آمار 
مثبت ش��هریور و مهرماه ب��از می گردد و این ثبات نس��بی 
اقتص��ادی و جهانی با ش��روع ریاس��ت جمهوری  ترامپ در 
امریکا افت خواهد کرد )بازرس انجمن انبوه سازان تهران(

 بر اساس الیحه بودجه سال 96، حمایت های مالی دولت 
برای مس��کن مهر در س��ال 96 نس��بت به س��ال 95 با 50 
درصد کاهش به 100 میلیارد تومان خواهد رسید )تسنیم(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 میزان کاهش اش��تغال 
در صنع��ت نف��ت امریکا در 

ماه نوامبر س��ال جاری میالدی 
برای نخستین بار از سال 2014 
تاکن��ون به کمتر از ه��زار مورد 
رس��یده اما افزایش قیمت نفت، 
نس��بت درآم��د ب��ه هزینه  ه��ای 

افزای��ش  دورنم��ای  تولی��د  و  اکتش��اف 
سرمایه گذاری را روشن تر کرده است )بلومبرگ(

 علی رغم پیش بینی رش��د اقتصادی کند جهان در س��ال 
2017 می��الدی، با توجه به سیاس��ت های مال��ی امریکا و 
ش��تاب فعالیت های اقتصادی، این کش��ور در س��ال آینده 
رش��د اقتص��ادی 3/ 2 درص��دی را تجرب��ه خواه��د کرد 

)سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه جهانی(
 بانک مرکزی ونزوئال برای کاس��تن از مشکل تورم این 
کشور که باالترین نرخ تورم حال حاضر جهان می باشد، از 
اواسط ماه دسامبر سال 2015، شش اسکناس جدید چاپ 

و وارد چرخه پولی خواهد کرد )رویترز(
 اندونزی تنها عضو اوپک در شرق آسیا، عضویت خود 
را در این سازمان کمتر از یک سال پس از پیوستن مجدد 
ب��ه این نهاد به علت مخالفت با طرح کاهش تولید نفت به 

حال تعلیق درآورد )رویترز(
 تواف��ق جهان��ی کاهش س��طح تولید نفت اوپک س��بب 
افزای��ش قیم��ت نفت و تقوی��ت هر چه س��ریع تر اقتصاد 

روسیه خواهد شد )رییس بانک مرکزی روسیه(
 رییس جمه��ور روس��یه از دولت این کش��ور خواس��تار 
کاهش وابس��تگی بودجه این کشور به انرژی و رسیدن به 
رشد اقتصادی بیش از میانگین رشد اقتصاد جهانی تا سال 

2020 میالدی شد )راشاتودی(
 س��نگاپور، اندون��زی و فیلیپی��ن، ب��ا در نظ��ر گرفتن 
شاخص هایی مانند تعداد مؤسسات تجاری  سیاست های 
تجاری دولت، زیرس��اخت ها و خدمات کش��ورها برای 
تس��هیل جریان آزاد کاالها، آس��ان ترین ش��رایط برای 
تجارت بین المللی را دارند که نش��ان  از پیش��ی گرفتن 
اقتصاده��ای آس��یایی از دیگ��ر کش��ورها دارد  )مجمع 

جهانی اقتصاد(
 هلن��د به عنوان کش��ور پایه گ��ذار بازار س��هام، با تولید 
ناخالص داخلی بیش از 750 میلیارد دالر در س��ال 2015 
می��الدی و با وج��ود تنها 17 میلیون ش��هروند، عملکردی 
فراتر از توانش در س��طح جهانی داش��ته اس��ت )مؤسسه 

تحقیقاتی لگاتوم(
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بانک و بیمه

 س��هم بودجه شرکت ها، 
مؤسس��ات و بانک ها در الیحه 

بودجه س��ال 96 با رشد 10/8 
درص��دی، 757 ه��زار میلی��ارد 
تومان از کل بودجه تأیین گردید 

)معاون اول رییس جمهور(
 ب��ا افزایش مکرر ن��رخ دیه و 

ب��ا توجه به ع��وارض و مالیات 14 درص��دی در مقابل 
س��ود س��ه درصدی این صنعت، بیمه گ��ران در معرض 

ورشکستی قرار می گیرند )رییس کل بیمه مرکزی(
 بانک ها برای تأمین کسری ارز مورد نیاز خود می توانند 
با گشایش اعتبارات اسنادی با نرخ آزاد ارز فعالیت کنند و 
بانک مرکزی نیز از فعالیت آن ها حمایت می کند )رییس 

کل بانک مرکزی(
 12 ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت بانکی ب��ه نه هزار 
و 13 واح��د صنعتی برای طرح احی��ای واحدهای صنعتی 
کوچک و متوس��ط پرداخت ش��د )قائم مقام وزیر صنعت، 

معدن و تجارت(

طال و سکه

 با توجه به شرایط کنونی 
که قیم��ت طال به زیر 1,200 

دالر در هر اونس رسیده است، 
قیمت این فل��ز زرد بر روی لبه 
تیغ قرار دارد و هر گونه لغزشی 
می تواند قیم��ت هر اونس طال را 
به کمتر از 1,120 تا 1,100 دالر 

کاهش دهد )فیل لستریبل، تحلیلگر ارشد مؤسسه 
آر جی او فیوچرز(

 فروش س��که ط��ال در ب��ازار امریکا از ابتدای س��ال 
جاری میالدی تاکنون بیش از 984,500 اونس رس��ید 
که این باالترین رقم از س��ال 2011 اس��ت )مؤسس��ه 

یو اس مینت امریکا(
طبق تجزی��ه و تحلیل تکنیکال، س��طح حمایتی قیمت طال 
در کوتاه مدت 1,166 دالر است و اگر این سطح شکسته 
ش��ود قیمت ای��ن فلز گرانبها تا 1,160 و س��پس 1,157 
و 1,150 دالر کاه��ش خواهد داش��ت و همچنین س��طح 
مقاومتی قیمت طال ابتدا 1,177 دالر است و اگر این سطح 
شکس��ته ش��ود قیمت تا 1,180 و 1,187 و 1,197 دالر 

افزایش می یابد )اف ایکس استریت(
 میانگی��ن قیمت هر اونس طال در س��ال 2016 میالدی به 
کمتر از 1,160 دالر خواهد رسید )مؤسسه تحقیقاتی سیتی(

 قیم��ت ط��ال در ماه دس��امبر س��ال جاری می��الدی بین 
1,125 ت��ا 1,230 دالر در نوس��ان خواهد بود )مؤسس��ه 

سرمایه گذاری اف سی استون(
 رون��د صع��ودی ارزش دالر امریکا و ن��رخ بهره اوراق 
قرضه به زودی متوقف شده و تقاضای سرمایه گذاری برای 
طال بار دیگ��ر افزایش خواهد یافت و این مس��أله موجب 
رش��د قیمت جهان��ی این فلز زرد تا س��طح 1,300 دالری 

خواهد شد )کامرز بانک(
 میانگی��ن قیمت هر اونس طال در س��ال 2017 میالدی به 

بیش از 1,350 دالر خواهد رسید )بانک یو بی اس سوییس(

بازار پول و ارز

 در پی افزایش نرخ ارز، برنامه دولت یازدهم برای تک نرخی شدن ارز تا نیمه اول سال 96 
به تعویق افتاد )تسنیم(

 دلی��ل افزای��ش اخیر قیمت ارز به افزایش مداوم قیمت کاالها و خدمات در چند س��ال گذش��ته 
بازمی گردد و بانک مرکزی تا به حال با ثابت نگه  داش��تن نرخ ارز به ضرر تولید و اش��تغال داخلی 
عم��ل  ک��رده و عقب ماندگی قیمت ارز باید جبران می ش��د )جعفرخیرخواهان، اقتصاددان و اس��تاد 

دانشگاه فردوسی مشهد(
 مدیریت ناکارآمد نقدینگی عالوه بر افزایش نرخ تورم منجر به ایجاد بازارهای کاذب داللی ارز 

و در نتیجه افزایش نرخ ارز شده است )دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس(

صنعت، معدن و انرژی

 بازارهای نفتی پس از توافق اوپک برای کاهش تولید نفت و با احتمال افزایش قیمت نفت به 
حدود 60 دالر برای هر بشکه و افزایش تولید نفت شرکت های امریکایی، نوسان بیشتری خواهند 

داشت )رییس آژانس بین المللی انرژی(
 هرچند توافق اوپک مبنی بر کاهش تولید و مهار مازاد عرضه جهانی نفت منجر به حفظ بخشی از 
ذخایر نفتی جهانی در س��ال آینده خواهد شد، اما بازگشت سطح ذخایر نفت خام به سطح عادی بیش 

از یک سال زمان می برد )تحلیل گران سوسیت جنرال(
 ب��ا تواف��ق به افزایش تولید نفت ایران در نشس��ت وزیران اوپک، ای��ران می تواند نفت را راحت تر 

بفروش��د و با افزایش قیمت نفت در س��ال 96 و افزایش منابع مالی، در طرح های توس��عه ای و کس��ب و کار 
سرمایه گذاری گسترش می یابد )عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران(

 مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی کشور در الیحه بودجه سال 96، برای سال آینده 111 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده است )تسنیم(

 قیم��ت گازوئیل طبق الیحه بودجه س��ال 96 افزایش 20 درصدی می یابد تا 929 میلی��ارد تومان درآمد جدید عاید دولت 
گردد )تسنیم(

تقویم اقتصادی هفته جاری )20 تا 26 آذر  1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص تولیدات صنعتی
طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص تمایالت اقتصادی کشور
آلمان و اتحادیه یورو طی ماه گذشته
ZEW بررسی شده توسط مؤسسه

اعالم نرخ بیکاری 
طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص خرده فروشی
 طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص تولیدات صنعتی
 طی ماه گذشته در امریکا

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم پیش بینی اقتصادی، بیانیه
و  نرخ بهره کمیته بازار آزاد

فدرال رزرو 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
 در امریکا طی هفته گذشته

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

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

جمعه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

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.

این شاخص بیانگر چشم انداز اقتصادی تحلیلگران و سرمایه گذاران نهادی طی شش ماه آینده است.
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 در تغییر تورم مصرف کننده 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.

تغییر در ارزش کل کاالهای تولیدش�ده توس�ط تولیدکنندگان، معادن و خدمات آب و برق را 
نش�ان 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.

این گزارش شامل طرح ریزی کمیته بازار آزاد فدرال برای تورم و رشد اقتصادی برای بیش از دو 
سال آینده است.

نرخ بهره، 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.

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.


