
بازار سرمایه

 اولین صندوق سرمایه گذاری جسورانه )VC( در بازار سرمایه با سرمایه 50 میلیارد تومان 
از 29 آذرماه تا پنجم دی ماه س��ال جاری در فرابورس ایران پذیره نویس��ی می شود )مدیر عامل 

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 1/4 میلیارد س��هم ش��رکت تولید و تجهیزات س��نگین – هپکو در روز 12 دی ماه سال جاری از 

طریق فرابورس واگذار می شود )سنا(
 تا پایان آذرماه سال جاری، برای نخستین بار در بازار ایران از سامانه معامالت آپشن )حق اختیاری 
که برای پوش��ش ریسک نواسانات قیمت، نرخ بهره و ... اس��تفاده می شود( بهره برداری خواهد شد 

)مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران(
 با توجه به بودجه س��ال 96، ش��رکت های صادرات محور پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 

سودآوری خوبی کسب خواهند کرد و در صورت افزایش قیمت دالر تعدیالت مثبتی خواهند داشت )مدیر امور اعضای کانون 
کارگزاران بورس و اوراق بهادار(

 راه ان��دازی معام��الت آپش��ن در ب��ورس کاال زمینه کاهش ریس��ک س��رمایه گذاری، افزای��ش قدرت نقدش��وندگی و نیز 
قدرت برنامه ریزی بلندمدت برای س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه ایران را ایجاد خواهد کرد )رییس هیأت  مدیره مش��اور 

سرمایه گذاری آرمان آتی، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 تعداد کدهای خارجی فعال در بازار س��رمایه ایران تا قبل از اجرایی ش��دن برجام تنها 19٨ کد بود و با افزایش 251 کد 
دیگر به 449 کد فعال رسیده است که افزایش حدود 130 درصدی را نشان می دهد )رییس اداره امور بورس ها و بازارهای 

سازمان بورس و اوراق بهادار(
 بر اس��اس الیحه بودجه 96 و ش��رایط اقتصاد جهانی، اگر نرخ های فلزات در بازارهای جهانی با ثبات حفظ ش��وند و رش��د 
قیمت ها مقطعی نباشد، همه شاخص های صنعتی بازار سرمایه رشد خواهند کرد )مدیر عامل شرکت سبدگردان هدف، عضو 

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 راه اندازی بورس ارز در س��اختار اقتصادی کنونی و ش��رایط تورمی و تا زمانی که نرخ تورم در شرایط با ثبات تک رقمی 
نش��ده و انتظارات روانی جامعه از وضعیت اقتصاد دچار نوس��ان اس��ت، امکان پذیر نیست )رییس سابق پژوهشکده پولی و 

بانکی بانک مرکزی(
دس��تاوردهای اقتصادی عرضه محصوالت وارداتی در بورس کاال ش��امل امکان برنامه ریزی بلندمدت، ش��فافیت در قیمت، 

جلوگیری از دامپینگ و عدم فرار مالیاتی است )معاون عملیات و نظارت بورس کاال(
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 اقتصاد و توسعه

 درآمدهای نفتی کش��ور درهفت ماه نخس��ت سال جاری نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
ب��ا 22 درص��د کاهش به 30 ه��زار میلیارد تومان رس��یده و همچنین درآمد حاص��ل از واگذاری 

دارایی های س��رمایه ای با هشت هزار میلیارد تومان کاهش نسبت به سال گذشته، 30 هزار میلیارد 
تومان برآورد شده است )بانک مرکزی(

 از بین یک میلیون کارگاه که بیمه ی اجباری دارند تنها 0/6 درصد پر رش��د هس��تند و حدود 40 
درصد مشاغل جدید ایجاد کرده اند که به طور غیرمستقیم به کاهش بیکاری کمک می کنند )مدیر کل 

دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(
 وضعیت رفاهی خانوارها در سال های اخیر و پس از اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها به ویژه برای 

طبقات میانی و فقیر جامعه به شدت کاهش یافته است )مرکز پژوهش  تغییرات سبد(
 در جلسه هیأت دولت تصویب شد که دولت بخشی از بدهی های خود تا سقف 25 هزار میلیارد ریال را از طریق انتشار اوراق 

مشارکت خزانه اسالمی و صکوک اجاره به شهرداری ها )با اولویت شهرهای کم جمعیت( تسویه کند )پایگاه خبررسانی دولت(
 مجموع بدهی های خارجی کشور تا پایان مهرماه سال جاری به بیش از هشت میلیارد دالر رسیده و بدهی خارجی کوتاه مدت به مبلغ 

دو میلیارد و 751میلیون دالر و بدهی های میان مدت و بلند مدت به پنج میلیارد و 343 میلیون دالر رسیده است )بانک مرکزی(
 به زودی تهران و مسکو با ارزهای ملی خود در بورس مسکو تجارت خواهند کرد که موجب افزایش قابل توجه حجم استفاده 
از ارزهای داخلی می گردد؛ همچنین حجم مبادالت تجاری بین دو کشور در طی پنج سال آینده به پنج میلیارد دالر خواهد رسید 

)بانک مرکزی روسیه(
 گمرک ایران رتبه سوم را پس از نیوزلند و پاکستان در رده بندی جهانی گمرکات در مبارزه با تخلفات و قاچاق کسب کرد 

)مرکز اطالعات و امنیت سازمان جهانی گمرک(
 درآمدهای دولت در هفت ماه ابتدایی سال جاری رقم 69 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 24 

درصد رشد داشته که نشانگر کسری 24 هزار میلیارد تومانی درآمدهای هفت ماهه دولت می باشد )بانک مرکزی(

مسکن و عمران

 دول��ت ب��ه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اجازه داد 

ب��رای طرح های زیرس��اخت 
تخفی��ف  و  مه��ر  مس��کن 
عوارض، پروانه، حمایت های 
تأسیس��ات  ایج��اد  و  مال��ی 
عمومی ت��ا حداکثر 10 هزار 

میلی��ارد ری��ال اس��ناد خزانه 
اسالمی منتشر کند )بازار نیوز(

 کمیس��یون زیربنای��ی دولت طرح مس��کن اجتماعی را 
که در فاز اول آن س��االنه 100 هزار واحد مسکونی تا سال 
1400 م��ورد حمای��ت دولت قرار می گی��رد، تصویب کرد 
و ب��رای س��ال جاری نیز اح��داث 70 هزار واحد مس��کونی 

پیش بینی شده است )تسنیم(
 ب��ا توجه ب��ه بودجه ه��ای اختص��اص یافته ب��ه طرح های 
عمرانی، یک هزار میلیارد تومان توسط دولت در سال جاری 
برای ارزان تر تمام ش��دن مس��کن مهر اختصاص داده شده 

است )رییس سازمان برنامه و بودجه مجلس(
 ش��هرداری تهران به دلیل ش��وک رکود مسکن به منابع 
مال��ی اداره ش��هر، با کس��ری نه واحد درص��دی در وصولی 
درآمدهای مصوب نس��بت به هدف بودجه 95 مواجه شده 

است )اقتصاد آنالین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

امریکا    کس��ری بودجه 
در م��اه نوامب��ر س��ال جاری 

می��الدی ب��ه بی��ش از 1,377 
میلی��ارد دالر، هزینه های دولت 
ب��ا 25 درصد افزای��ش به بیش 
از 337 میلی��ارد دالر و می��زان 
دو  کاه��ش  ب��ا  نی��ز  درآمده��ا 

درصدی به 200 میلیارد دالر رسیده 
است )مارکت واچ(

 مجم��وع تولید نف��ت جهان در س��ال 2017 میالدی با 
توافق تاریخ��ی وزیران نفت و انرژی کش��ورهای عضو و 
غیرعضو اوپک، یک میلیون و 760 تا یک میلیون و ٨00 

هزار بشکه در روز کاهش می یابد )رویترز(
 پس از اجرایی شدن توافق کشورهای عضو و غیر عضو 
اوپک ب��رای کاهش عرضه از آغاز س��ال 2017 میالدی، 
بازار نفت در نیمه نخس��ت این س��ال دچار کمبود عرضه 

خواهد شد )مؤسسه امریکایی برنشتاین(
 رش��د اقتصاد جهانی بع��د از بحران مالی س��ال 200٨ 
میالدی از ش��وک بیرون نیامده و همچنان به کندی پیش 
می رود و پیش بینی می شود اقتصادی جهانی در سال جاری 

میالدی تنها به رشد 2/1 درصدی برسد )نیوزنو(
 رشد اقتصادی بریتانیا پس از برگزیت در سال 2017 
میالدی 1/1 درصد پیش بینی می شود ؛ این در حالی است 
که رشد یک درصد، فقط برای ماه سپتامبر پیش بینی شده 

بود )اتاق بازرگانی انگلیس(
 در پ��ی جن��گ تجاری چی��ن و امری��کا، ذخای��ر ارزی 
چین ب��رای پنجمین ماه متوالی با روند نزولی روبرو ش��د 
و مقام��ات چینی برای جلوگیری از تن��زل یوآن در مقابل 
دالر امریکا به دنبال مهار خروج س��رمایه به خارج از چین 

هستند )دویچه وله(
 تولید ناخالص داخلی ترکیه با کاهش مصرف در فصل 
پاییز س��ال جاری میالدی به کاهش 1/٨ درصدی رسیده 
و مص��رف داخلی که حدود دو س��وم از اقتص��اد ترکیه را 
تشکیل می دهد 3/2 درصد نسبت به سال گذشته کاهش 

یافته است )اداره آمار دولت ترکیه(
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بانک و بیمه

 فش��ار بیش از اندازه به 
بانک ها برای اجرای تبصره ها 

و تحریم ه��ای بانک��ی، بانک ها 
را از ه��دف اصل��ی خ��ود ک��ه 
بن��گاه اقتص��ادی و س��هامداری 
اس��ت دور کرده و در یک  سال 

اخیر ٨0 درص��د بانک ها در صورت های مالی خود 
سودی نش��ان ندادند و بانک ها و مؤسسات اندکی که 

سودی تصویب کرده اند عملکرد ضعیف تری نسبت به 
س��ال های گذش��ته داش��ته  اند )بانکداران24(

 بر اساس الیحه بودجه سال 96، بودجه سازمان بیمه 
س��المت ده هزار میلیارد تومان اس��ت؛ همچنین بس��ته 
خدم��ات بیمه پای��ه برای کلیه اقش��اری ک��ه به صورت 
رایگان تحت پوش��ش بیمه پایه سالمت قرار می گیرند، 
حتی االمکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در 

مراکز دانشگاهی تعریف شده است )ایسنا(

طال و سکه

 طب��ق تجزی��ه و تحلیل 
مقاومت��ی  س��طح  تکنی��کال، 

کوتاه م��دت  در  ط��ال  قیم��ت 
1,162 دالر اس��ت و اگ��ر این 
سطح شکس��ته شود قیمت اسن 
دالر   1,175 ت��ا  گرانبه��ا  فل��ز 
افزایش خواهد یافت و همچنین 

س��طح حمایت��ی قیمت ای��ن فلز زرذ در ش��رایط 
کنونی 1,154 دالر است و اگر این سطح شکسته شود 

قیمت آن تا 1,150 و سپس 1,140 دالر کاهش خواهد 
یافت )اف ایکس استریت(

 قیم��ت جهان��ی هر اونس ط��ال در کوتاه م��دت تحت 
تأثیر سیاس��ت های پولی فدرال رزرو امریکا به کمتر از 
1,0٨0 دالر کاه��ش خواه��د یافت )ریی��س گروه مالی 

وینگ فونگ(
 قیمت طال در سه ماه نخست سال آینده میالدی به کمتر 
از 1,175 دالر و این رقم در س��ه م��اه دوم نیز به 1,150 
دالر خواهد رس��ید و همچنین میانگین قیمت هر اونس از 
این فلز گرانبها در س��ه ماه س��وم س��ال آینده به کمتر از 
1,124 دالر کاه��ش می یاب��د و این رقم تا س��ه ماه پایانی 
ب��ه 1,100 دالر خواهد رس��ید )بارناباس گان، تحلیلگر و 

پیش بینی کننده ارشد مؤسسه او سی بی سی(
 پیش بینی می ش��ود فدرال رزرو امریکا طی سال 2017 
می��الدی دو بار ن��رخ بهره را افزایش دهد که این مس��أله 
موجب کاهش بیشتر قیمت طال خواهد شد )بارناباس گان، 

تحلیلگر و پیش بینی کننده ارشد مؤسسه او سی بی سی(
 قیمت طال تا ش��ش ماه نخست سال آینده میالدی ادامه 
خواهد داشت و میانگین قیمت هر اونس طال در شش ماه 
نخس��ت سال 2017 به کمتر از 1,160 دالر خواهد رسید 

)بانک آی سی بی سی(
 قیمت طال در سال 2017 میالدی بین 1,100 تا 1,400 

دالر در نوسان خواهد بود )کیتکونیوز(

بازار پول و ارز

 اگ��ر مصوب��ه هیأت دولت برای تغییر واحد پول ملی از ریال ب��ه تومان به تأیید نمایندگان 
مجلس برسد، بانک مرکزی از ابتدای سال آینده برای چاپ و تزریق اسکناس های جدید با یک  

صفر کمتر و بر مبنای تومان اقدام خواهد کرد )بازار نیوز(
 تورم های بلندمدت در کش��ور و پاس��خگو نبودن واحد پولی رایج، دلیل تغییر واحد پول یک کشور 

است؛ وضعیتی که ریال در شرایط کنونی اقتصاد ایران دارد )علی اکبر نیکو اقبال، کارشناس اقتصادی(
 کاه��ش بهای نفت و عدم بازگش��ت کامل پول نفت به کش��ور از دالیل کاه��ش ارز در بازار آزاد 
می باش��د و با توجه به شرایط اقتصادی و امنیتی موجود، نمی توان وعده ای در مورد تک نرخی شدن 

ارز مطرح کرد )عضو کمیسیون اقتصادی مجلس(

صنعت، معدن و انرژی

 قیمت نفت 55 دالری در س��ال 2017 میالدی با نهایی ش��دن تواف��ق تولیدکنندگان عضو و 
غیر عضو اوپک برای کاهش عرضه و تمرکز بازار بر پایبندی به تعهدات طرفین توافق، در همین 

سطح حفظ خواهد شد )مؤسسه مالی گلدمن ساچ(
 واردات مقاطع فوالدی با ظرفیت های ایجاد ش��ده در صنایع پایین دستی فوالد متوقف گردید؛ طی 
هشت ماه گذشته بیش از شش میلیون تن فوالد از کشور صادر شده این میزان تا پایان سال جاری به 

نه میلیون تن می رسد )وزیر صنعت، معدن و تجارت(
 قیمت ال ان جی در آسیا،پس از توافق کشورهای عضو و غیر عضو اوپک برای کاهش عرضه، با 50 

س��نت افزایش به هش��ت دالر و یک س��نت برای هر میلیون بی تی یو رس��ید که از ژوئیه سال 2015 تاکنون 
باالترین رقم است )فوربس(

 برنامه کاهش سطح تولید نفت شاید بتواند بازار این کاال را تا میانه سال 2017 میالدی به توازن برساند اما این میزان کاهش 
برای پایین آوردن سطح ذخایر و مازاد عرضه کافی نخواهد بود )بلومبرگ(

 رش��د قیمت های جهانی صنایع معدنی و فلزات اساس��ی در کنار پیش بینی رشد اقتصادی احتمالی باالی هفت درصد، پس از 
ماه ها و حتی سال ها رکود معامالت و ضعف قیمت ها در بازارهای جهانی را بهبود بخشیده است )دنیای معدن(

تقویم اقتصادی هفته جاری )27 آذز تا  تا  3 دی  1395(

تأثیرات زمان رویداد

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

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده 
طی ماه گذشته در کانادا

اعالم شاخص خرده فروشی
طی ماه گذشته در کانادا

اعالم برآورد نهایی از تولید
ناخالص داخلی در امریکا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

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

اعالم برآورد نهایی از تولید
ناخالص داخلی در انگلیس

اعالم تعداد خانه های فروخته  شده
طی ماه گذشته در امریکا

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

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. یکی از 
مهم ترین شاخص های تورم است.
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وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنجه اولیه از سالمت اقتصاد است.
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یک شاخص پیشرو که بیانگر میزان تولید کارخانه ها است.
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