
بازار سرمایه

 راه اندازی اوراق اختیار معامله س��هام آپش��ن اتفاق بزرگ در بازار س��رمایه کشور است که 
عالوه بر متحول کردن حوزه دانش، به نقدشوندگی بازار نیز کمک می کند )سعید اسالمی بیدگلی، 

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 موضوع توقف نمادهای معامالتی فقط مس��أله قفل ش��دن سرمایه نیس��ت، بلکه موضوع شفافیت، 
رانت های مورد انتظار و همچنین امکان تبانی را هم ش��امل می ش��ود )سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل 

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 پیش بینی می ش��ود در مدت باقی مانده از سال جاری شاهد رشد فزاینده ای در بازار سرمایه اتفاق 

نیفتد، اما روند نزولی نیز نخواهد داشت و شاخص بورس بین پنج تا ده درصد بازدهی خواهد داشت )مدیرعامل کارگزاری 
بانک آینده(

 تمامی شرکت های پذیرفته  شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آن ها از تاریخ اول فروردین 
95 و بعد از آن شروع می شود و سرمایه ثبت شده آن ها ده هزار میلیارد ریال و بیشتر از آن است ملزم به تهیه صورت های 

مالی ساالنه خود طبق استانداردهای حسابداری IFRS شدند )مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تهران(
 اولین معیار انتخاب ش��رکت ها برای قراردادهای اختیار معامله نقدش��وندگی باالی سهم است، همچنین شفافیت بیشتر در 

اطالع رسانی نیز از معیارهای مهم به شمار می رود )عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران(
 صادرات گندم طی روزهای آینده در چارچوب مصوبات تنظیم بازار از طریق س��یکل صادراتی بورس کاالی کش��ور آغاز 

خواهد شد )ایرنا(
 با توجه به این که فعاالن بازار س��رمایه عالوه بر پذیرش ریس��ک های متفاوت س��رمایه گذاری از لحاظ داخلی و خارجی با 
مشکل جدی توقف طوالنی مدت نمادها مواجه شدند، سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس در ماه های آتی تعلل خواهند 

کرد )بورس نیوز(
 در شرایطی که صندوق های سرمایه گذاری عملکرد خنثایی در بازار سرمایه دارند، ابالغیه ای مبنی بر اعمال سقف حداکثر 
ده درصدی برای صندوق های س��رمایه گذاری مش��ترک با درآمد ثابت در راس��تای خرید اوراق بهادار در بورس و افزایش 
اختیارات مدیران صندوق ها برای تزریق نقدینگی به بازار پول، موجب ش��د تا نقدینگی در بازار بورس را به س��مت بازار پول 

جذب کنند )بورس نیوز(
 گروه های صادراتی مثل پتروشیمی ها و وارد کنندگان همچون گروه خودرو و قطعات، در صورت تداوم روند صعودی بهای 
ارز و افزایش هزینه خرید مواد اولیه مورد نیازشان با کاهش حاشیه سود خود روبرو خواهند شد که بر روند معامالت سهام 

آن ها تأثیر منفی خواهد گذاشت )بورس نیوز(
 معامالت اولین ش��رکت زیرمجموعه ش��رکت های کوچک و متوس��ط SME از ابتدای دی ماه س��ال 96 آغاز می گردد؛ ایجاد 
تابلویی جداگانه در فرابورس، نه تنها امکان تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سهام را فراهم می سازد بلکه با 

متنوع سازی سبد سرمایه گذاری فعاالن اقتصادی به تعمیق بازار سرمایه کمک می کنند )مدیرعامل شرکت فرابورس ایران(
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 اقتصاد و توسعه

 نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی به رشد اقتصادی متوس��ط ساالنه هشت درصد در برنامه 
ششم رأی مثبت دادند )تسنیم(

 معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در قالب منطقه نمونه گردشگری، 13 سال 
و در مناطق معمولی بین پنج تا ده سال تأیین گردید )نایب رییس انجمن سرمایه گذاران مناطق نمونه 

گردشگری ایران(
 عدم ثبات تعرفه های گمرکی و نوس��انات نرخ ارز اجازه سرمایه گذاری خارجی را به سرمایه گذاران 
نمی دهد و نجات اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی است )عضو هیأت  رییسه اتاق بازرگانی تهران(

 واردات ایتالیا از ایران در نه ماه ابتدایی س��ال 96 نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته با رشد 35 درصدی از 353 
میلیون یورو به ۴77 میلیون یورو رس��ید؛ کل مبادالت تجاری ایران و ایتالیا نیز در این مدت رش��د 17 درصدی داشته است 

)پایگاه خبری کمیسیون اروپا(
 با توجه به آس��یب پذیری اقتصاد کش��ور، در صورت عضویت در س��ازمان تجارت جهانی، صنعت خودرو کشور به طور کلی 

منهدم خواهد شد و ده ها هزار کارگر ایرانی بیکار خواهند شد )محمدرضا اسماعیلی، کارشناس اقتصاد(
 برای تحقق رشد اقتصادی در سال 96 دولت باید پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند؛ زیرا بخشی از سرمایه  
این پروژه ها منجر به پایان پروژه و بهره برداری از آن ها می شود و همچنین نقدینگی به سمت پروژه های نیمه تمام خواهد رفت 

که منجر به رشد تولید می گردد )هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی(
 به منظور حمایت از حوزه تعاون، 1۰۰ درصد جرایم قابل بخشش تعاونی های کشور به شرط آن که اصل بدهی مالیاتی خود 

را تا پایان سال 95 پرداخت کنند، بخشیده می شود )رئیس کل سازمان مالیاتی کشور(
 رش��د اقتصادی 7/۴ درصدی کنونی ناش��ی از فروش نفت است اما رشد ناشی از تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده ای که از 
صادرات آن به دست می آید باعث می شود منجر و به ثبات اقتصادی می شود؛ کشور باید با مالیات اداره شود و درآمدهای نفتی 

ذخیره شوند )نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران(

مسکن و عمران

 در سال جاری 15 هزار 
نوس��ازی  ب��رای  وام  فق��ره 

بافت فرس��وده استان تهران 
تخصی��ص یافت��ه و در ح��ال 
حاضر تسهیالت 3۰، ۴۰، 5۰ 
و ۸۰ میلی��ون تومان��ی برای 
نوسازی در اختیار متقاضیان 

قرار می گیرد )مدی��رکل اداره 
راه و شهرسازی استان تهران(

 تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی ش��رکت ساخت و 
توس��عه زیربناهای حمل و نقل کش��ور نیازمند 1۴۰ هزار 
میلی��ارد توم��ان منابع مالی اس��ت؛ در حال حاضر س��اخت 
1۲1 کیلومتر آزادراه، 59۰ کیلومتر مس��یر ریلی و ۸۲7 
کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در دستور کار شرکت ساخت 
قرار دارد )مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل و نقل کشور(
 س��هم متقاضی��ان از هزین��ه آماده س��ازی در پروژه های 
مس��کن مه��ر پردی��س ده ت��ا 15 میلی��ون تومان اس��ت و 
هم اکنون از 7۴ هزار واحد مس��کن مه��ر 1۴ هزار تحویل 
شده است و ۴۰ هزار واحد آماده تحویل هستند )مدیرکل 

راه و شهرسازی استان تهران(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 ب��ه دنب��ال افزایش ۲5 
بهره  ن��رخ  ده��م درص��دی 

امری��کا  رزور  ف��درال  بانک��ی 
و ایج��اد نوس��ان در بازاره��ای 
بورس ه��ای  ش��اخص  جهان��ی، 
بین المللی با روند نزولی و بهای 
ط��ال و نفت ب��ا روندی کاهش��ی 

روبرو شدند )رویترز(
 بعد از ونزوئال و هند، اس��ترالیا برای مبارزه با اقتصاد 

س��یاه یعن��ی جلوگیری از ف��رار مالیاتی به دنب��ال از رده 
خارج کردن بزرگ ترین اس��کناس خ��ود یعنی 1,۰۰۰ 

دالری است )وزیر امور دارایی استرالیا(
 رهب��ران اتحادیه اروپا با تمدی��د تحریم های اقتصادی 
علیه روسیه تا اواسط ۲۰17 میالدی به بهانه مداخله روسیه 

در امور داخلی اوکراین موافقت کردند )بازار نیوز(
 عن��وان بزرگ تری��ن صاح��ب ذخای��ر ارزی جهان، با 
کاهش قابل توجه ذخایر ارزی چین در ماه دس��امبر سال 
۲۰16 می��الدی به ژاپن با یک تریلی��ون و 13۰ میلیارد 

دالر واگذار شد )وال استریت ژورنال(
 عربس��تان س��عودی ب��ه پاالیش��گران آس��یایی خ��ود 
اع��الم ک��رد از آغاز م��اه ژانویه س��ال ۲۰17 میالدی در 
جه��ت پی��روی از تصمی��م اوپک ب��رای کاه��ش عرضه، 
محدودیت هایی بر عرضه نفت این کشور به آن ها اعمال 

خواهد شد )رویترز(
 در پی طرح ملی عربس��تان سعودی برای متنوع سازی 
مناب��ع عرض��ه ان��رژی و تأمین تقاض��ای فزاین��ده برق، 
نخستین نیروگاه بادی این کشور در سال ۲۰17 میالدی 

به بهره برداری می رسد )شرکت سعوی آرامکو(
 عربس��تان س��عودی برای جب��ران ریاض��ت اقتصادی 
حاکم بر این کش��ور قصد افزایش قیمت خرده فروش��ی 
سوخت دیزل و گازوییل را برای دومین سال پیاپی دارد؛ 
انتظار می رود افزاش قیمت ها تا قبل از پایان س��ال جاری 

میالدی به طور رسمی اعالم شود )بلومبرگ(
 روسیه با دارایی بیشترین ذخایر گاز در جهان پس از 
ایران، انتظار می رود صادرات گاز روسیه در سال ٢٠١٦ 
میالدی با ده میلیارد مترمکعب افزایش نس��بت به س��ال 
گذش��ته به ٢٠٢ میلیارد و ٣٠٠ میلیون مترمکعب برسد 

)وزیر انرژی روسیه(
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بانک و بیمه

 با توجه به این که از آغاز 
س��ال 9۲ تا االن ن��رخ بهره در 

ای��ران خیل��ی بیش��تر از ت��ورم 
متحم��ل ضرر  بانک ه��ا  اس��ت، 
ش��ده اند زی��را دول��ت 1۲ برابر 
س��رمایه گذاری خود در بانک ها 
را از آن ه��ا در قالب وام دریافت 

ک��رده و یک ه��زار میلیارد تومان نی��ز تخفیف گرفته 
است )محمد حسین ادیب، کارشناس اقتصادی(

 ب��ا ابالغ منش��ور حقوق ش��هروندی که بر مبن��ای قانون 
اساس��ی تهیه ش��ده، رییس جمهور و کلی��ت دولت تصمیم بر 
جدای��ی حوزه ه��ای س��المت از بیمه های اجتماع��ی در آینده 

گرفتند )نایب رییس  هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی(
 س��ه بانک مصرف الریان، کیو اس س��ی و بانک بین المللی 
قط��ر در آس��تانه ادغام با یکدیگر هس��تند و س��ومین بانک 
ب��زرگ مطابق ب��ا ش��ریعت خاورمیانه زا تش��کیل می دهند؛ 
دارایی این بانک ها پ��س از ادغام بالغ بر ١٦٠ میلیارد ریال 

خواهد بود )بلومبرگ(

طال و سکه

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

در  ط��ال  اون��س  ه��ر  قیم��ت 
اس��ت  کوتاه مدت 1,1۴۴ دالر 
و اگر این س��طح شکس��ته شود 
قیمت این فلز گرانبها تا 1,15۰ 
دالر افزای��ش خواه��د یاف��ت و 

همچنین سطح حمایتی قیمت این فلز زرد در شرایط 
کنونی 1,136 دالر اس��ت و اگر این سطح شکسته شود 

قیمت آن تا 1,13۰ دالر کاهش خواهد یافت )اف ایکس 
استریت(

 در صورتی که س��طح حمایتی 1,1۰۰ دالری قیمت طال 
شکس��ته ش��ود، تقاضای جهانی طال با رش��د چشمگیری 
روبرو خواهد ش��د )جیمز استیل، تحلیلگر ارشد مؤسسه 

مالی اچ اس بی سی(
 اگ��ر ترام��پ بتواند ه��ر اقدام��ی را که دوس��ت دارد 
انج��ام دهد،ن��رخ به��ره اوراق قرضه امریکا ب��ه بیش از 
س��ه درصد خواهد رسید و این مس��أله قیمت جهانی طال 
را با افت ش��دیدی روب��رو خواهد کرد )معاون مؤسس��ه 

سرمایه گذاری آر ام بی گروپ(
 تقوی��ت ارزش دالر و افزایش نرخ بهره اوراق قرضه، 
دو مان��ع بزرگ ب��رای قیمت طال در س��ال آینده میالدی 
خواهد بود ک��ه با توجه به این موارد پیش بینی می ش��ود 
قیم��ت طال ت��ا اواس��ط س��ال ۲۰17 میالدی ب��ه بیش از 
1,۲۰۰ دالر برس��د )فرانسیس��کو بالنچ، تحلیلگر ارشد 

بانک مریل لینچ(
 نگرانی های مربوط به اوضاع سیاسی جهان و نااطمینانی 
های��ی ک��ه نس��بت ب��ه تأثی��رات احتمالی سیاس��ت های 
اقتصادی و مالی دولت ترامپ وجود دارد، موجب خواهد 
شد تا چش��م انداز بازار طال در ماه های آینده مثبت باشد 

)مؤسسه سرمایه گذاری سوسایت جنرال(

بازار پول و ارز

 ب��ه دنب��ال افزایش ۲5 دهم درصدی ن��رخ بهره بانکی ف��درال رزور امریکا ، ارزش دالر 
این کش��ور در مقابل ارزهای اصلی به بیش��ترین بها در 1۴ سال اخیر رسید و یورو به رشد دو 

دهم درصد رس��ید )رویترز(
 دول��ت در برنامه های اقتصادی خود برای خروج از رکود به خصوص در بخش صنعت اقدام به 

تزریق نقدینگی 1۲ هزار میلیارد تومانی به واحدهای کوچک و متوس��ط کرده اس��ت )تس��نیم(
 در پ��ی خبر ترور س��فیر روس��یه در ترکی��ه، ارزش لیر ترکیه و روبل روس��یه با کاهش زیادی 
روبرو ش��دند؛ ارزش دالر نس��بت به لیر ترکیه به 3/5 و نس��بت به روبل روس��یه به 61/9 رسید 

)رویترز(

صنعت، معدن و انرژی

 ت��ا س��ال ۲۰۴۰ میالدی، نف��ت همچنان مهم تری��ن منبع تأمین انرژی جه��ان با ۲5 درصد 
افزایش تقاضا نس��بت به اکنون باقی خواهد ماند که افزایش ش��مار خودروها بزرگ ترین عامل 

تقویت کننده این تقاضا خواهد بود )شرکت امریکایی اکسون موبیل(
 ش��رکت اندونزیایی پرتامینا در س��ه ماه نخس��ت س��ال ۲۰17 میالدی، یک میلیون بشکه نفت 
خام از ایران خریداری و همچنینی 5۰۰ هزار تن ال پی جی از ایران وارد خواهد کرد )مدیرعامل 

شرکت پرتامینا(
 ای��ران ب��ا رکورد فروش روزانه 777 هزار بش��که نف��ت و افزایش ح��دود دو برابری فروش در 

مقایسه با سال گذشته، ده درصد از سهم بازار نفت جهان را در اختیار گرفت )مهر(
 ب��ه دلی��ل افزای��ش قیمت آهن در بازارهای جهانی و نوس��انات ن��رخ ارز، در حال حاضر قیمت ورق ه��ای فوالدی نباید 

بیشتر از ۲,۰۰۰ هزار تومان باشد اما کارخانجات آن  را از ۲,۲۰۰ تا ۲,6۰۰ به تولیدکنندگان می فروشند )رییس اتحادیه 
فروشندگان آهن( 

 میزان س��رمایه گذاری در حوزه اکتش��اف و حفاری نفت و گاز در سال ۲۰17 میالدی به پایین ترین میزان خواهد رسید، 
اما از س��ال ۲۰1۸ ش��اهد سیر صعودی خواهیم بود؛ به طوری که سرمایه گذاری در این حوزه در سال ۲۰19 به 5۰ میلیارد 

دالر و در سال ۲۰۲۰ به 6۰ میلیارد دالر خواهد رسید )مؤسسه پژوهشی وودمکنزی(
 روس��یه با توجه به عوامل خارجی از جمله توافق اخیر اوپک که س��بب رش��د مقطعی قیمت نفت شده، ممکن است مبنای 

قیمت نفت ۴۰ دالری در بودجه سال ۲۰17 میالدی را به رقم باالتری تغییر دهد )رییس بانک مرکزی روسیه(
 برای نخستین بار در سال 95 توازن صادرات فوالد نسبت به واردات پیشی گرفته و پیش بینی می شود میزان تولید فوالد 

در سال جاری به 1۸ میلیون تن و صادرات آن به شش میلیون تن برسد )مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران(
 صادرات س��نگ در س��ال های گذشته به کمتر از نصف رسیده و از حدود 1,۸۰۰ معدن سنگ تزئینی دارای پروانه حدود 
۴۰ درصد به دلیل رکود اقتصادی و نداش��تن بازار متوقف ش��ده اند و مابقی معادن هم عمدتاً با ظرفیت بس��یار پایین فعالیت 

می کنند )رییس انجمن سنگ ایران(
 ب��ا افزایش قیمت های جهانی م��واد و کاالهای معدنی و افزایش تقاضای جهانی برای این محصوالت، ش��رکت ها و صنایع 
معدنی داخلی نیز متأثر از این تغییرات روند مثبتی را طی می کنند و پیش بینی می ش��ود در فصل رمس��تان س��ال جاری حجم 

معامالت به ویژه در رینگ صادراتی بورس کاال با افزایش روبرو شود )دنیای معدن(
 قیمت مس طی آذرماه سال جاری نوساناتی حول رقم 5,۸۰۰ دالر در هر تن داشته که نسبت به متوسط قیمت ها در سال 

جاری میالدی بسیار باالتر است )مؤسسه گلدمن ساچ(

تقویم اقتصادی هفته جاری )4 تا 10 دی  1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالمضریباطمینانمصرفکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمتعدادخانههایپیشفروششده
طیماهگذشتهدرامریکا

بهاستثنایساختوسازهایجدید

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

اعالممیزانموجودینفتخام
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمبرآورداولیهازشاخصقیمت
مصرفکنندهطیماهگذشتهدراسپانیا

شاخصخریدمدیرانشیکاگو
طیماهگذشتهدرامریکا

سهشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

جمعه

اینشاخصنظر5,000خانوادهرانسبتبهشرایطاقتصادیفعلیوآیندهازجملهدردسترس
بودننیرویکار،شرایطکسبوکاروبهطورکلیوضعیتاقتصادینشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

تأثیرمستقیمبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتخریداریشدهتوسطمصرفکنندگانرانشانمیدهد.یکیاز
مهمترینشاخصهایتورماست.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر200مدیرخریددرشیکاگورانسبتبهشرایطکسبوکارازجمله:اشتغال،
سفارشاتجدید،قیمت،تحویلکاالوموجودیکاالنشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.


