
بازار سرمایه

 با توجه به ارائه الیحه پیش��نهادی برنامه شش��م توس��عه به مجلس ش��ورای اسالمی، اکنون 
بهترین زمان برای سیاس��ت گذاری در جهت افزایش نقش بازارهای مالی در اقتصاد کشوراست؛ 

کاه��ش ت��ورم و ثبات اقتصادی از ملزومات توس��عه بازار س��رمایه بوده و افزای��ش نقش مردم در 
س��رمایه گذاری ها و تأمین منابع مالی بنگاه ها و پروژه ها در کنار بهبود ش��رایط حاکمیت ش��رکتی و 
افزایش ش��فافیت نقشی بی بدیل در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد داشت )سعید اسالمی 

بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 در آینده نزدیک ش��اهد معامالت مش��تقه از جمله آتی و اختیار معامله ارز در بورس کاالی ایران 

خواهیم بود؛ زیرا پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، از بزرگ ترین معضالت ایران برای سرمایه گذاری خارجی ها است و 
ارز پس از سکه طال می تواند برای معامالت اختیار آپشن انتخاب شود )مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملت(

 با وجود بی اطمینانی فعاالن بازار سرمایه به ماندگاری نرخ های جدید ارز که موجب بی رونقی اخیر بازار سهام شده، شاخص 
کل بورس اوراق بهادار طی شش ماه گذشته حدود ۱۴درصد رشد داشته و به  نظر می رسد بازار در حال اصالح قیمتی می باشد 

)مدیر عامل شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان(
 س��هامداران خرد همانند صندوق های سرمایه گذاری و ش��رکت های تأمین سرمایه که سهامداران بورسی هستند از قاعده 
جریمه های نقدی و محدودیت های حق رأی و حق تقدم و محدودیت در تقس��یم سود خارج شدند )معاون نظارت بر نهادهای 

مالی سازمان بورس و اوراق بهادار(
 افزایش نرخ ارز می تواند باعث افزایش س��ود بعضی صنایع بازار س��رمایه در کوتاه مدت شود که همین عامل در بلند مدت 
می تواند اثرات منفی بر بهای تمام شده آن ها بگذارد و گروهی از صنایع بازار نیز در همان ابتدای افزایش نرخ با افزایش بهای 

تمام شده مواجه شده و زیان بیشتری را شناسایی خواهند کرد )شرکت کارگزاری بانک رفاه(
 بلوک 60 درصدی سهام پاالیش نفت کرمانشاه، شامل 80 میلیون و 927 هزار و ۱60 سهم به عنوان اولیه عرضه سازمان 
خصوصی سازی در سال 95 روز ششم دی ماه از طریق مزایده واگذار می شود و همچنین در روز ۱6 فروردین ماه سال 96 در 

بازار سوم فرابورس نیز به فروش خواهد رسید )تسنیم(
 معامالت اختیار آپش��ن سکه، هشتم دی ماه س��ال 95 در بورس کاالی ایران با سررسید اسفندماه راه اندازی شد؛ این ابزار 
فرصت بهره گرفتن از بازار در حالت نزولی آن یا پوشش ریسک خود در مقابل نوسانات را برای فعاالن فراهم می کند )مدیر 

عامل شرکت بورس کاالی ایران(
 از ابتدای س��ال 95 تاکنون نه هزار و ۱0۱ میلیارد ریال س��هم دولتی توسط س��ازمان خصوصی سازی واگذار شد که از این 
میزان دو هزار و 278 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 522 میلیارد ریال در فرابورس و شش هزار و 30۱ میلیارد ریال 

از طریق مزایده به فروش رسیده است )سازمان خصوصی سازی(
 پس از توقف طوالنی نمادهای بانکی در بورس و بلوکه ش��دن ارزش بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در این نمادها، ظرف 
روزهای آینده تابلوی بورس شاهد معامالت سهام بانک ها خواهد بود؛ هم اکنون چهار درصد از ارزش کل بازار سرمایه کشور 

در سه بانک تجارت، صادرات و ملت، منجمد شده است )مهر(
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 اقتصاد و توسعه

 با توجه به بازگشایی بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس و رونمایی از صندوق های 
س��رمایه گذاری جس��ورانه، پیش بینی می شود در نیمه دوم سال جاری و س��ال آینده با رونق کامل 

اقتصادی رو به رو ش��ویم؛ زیرا پتانس��یل هایی از جمله نیروهای تحصیل کرده، موقعیت ژئوپلیتیکی و 
همس��ایگی ایران با هفت کش��ور محصور در خشکی و دسترس��ی به بازار بزرگی با ۴00 میلیون نفر 

مخاطب می تواند ایران را به اقتصاد اول منطقه تبدیل کند )رییس اتاق بازرگانی تهران(
 علی رغم وجود رش��د اقتصادی، تنها در صورتی که س��رمایه گذار خارجی به کش��ور بیاید یا قیمت 
نفت باال برود اقتصاد کش��ور از فرو رفتن در رکود بیشتر نجات می یابد و در غیر این صورت به سوی 

ورشکستگی دولتی پیش خواهیم رفت )سلمان خادم المله، کارشناس اقتصادی(
 صادرات غیرنفتی کشورمان در نه ماه سال جاری با نه درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3۱ میلیارد و 

593 میلیون دالر رسید؛ این در حالی است که روند واردات کشور تا  آبان ماه منفی بود و در پایان آذرماه به رشد چهار درصدی 
رسید )روابط عمومی گمرک ایران(

 با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، مالیات اصناف و مشاغل در سال 95 بدون افزایش مانند سال گذشته دریافت خواهد 
ش��د؛ در نه ماه ابتدایی س��ال جاری درآمد مالیاتی کش��ور 58 هزار میلیارد تومان بود که 28 درصد نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته رشد داشته است )رییس سازمان امور مالیاتی ایران(
 افزایش مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکنندگان را با فشار مضاعف روبرو کرده است؛ تولیدکنندگان در سال 
9۴ با 23 درصد افزایش نرخ مالیات مواجه ش��دند و این درحالی اس��ت که شرکت های دولتی تنها سه درصد افزیش را تجربه 

کردند )دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت(
 صادرات چین به ایران در ماه های ژانویه تا نوامبر سال 20۱6 میالدی با افت 9/5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

به ۱۴/6 میلیارد دالر رسید )گمرک چین(
 رش��د اقتصادی کش��ور در شش ماه نخست سال 96 تنها محدود به نفت نبوده و همه بخش های اقتصادی به جز مسکن رشد 

مثبتی را تجربه کرده اند؛ رشد بخش صنعت باالتر از چهار درصد بوده است )وزیر امور اقتصادی و دارایی(

مسکن و عمران

 متوس��ط قیم��ت خرید و 
فروش یک مترمربع زیربنای 

واحد مس��کونی معامله ش��ده 
از طری��ق بنگاه های معامالت 
ملکی ش��هر تهران در آذرماه 
س��ال ج��اری، ۴۴/3 میلیون 
ریال اس��ت که نسبت به سال 

گذش��ته 7/7 درص��د افزای��ش 
داشته است )بانک مسکن(

 با این که بخش مس��کن و ساختمان به عنوان یک صنعت، 
دارای روابط تجاری کمتری نسبت به سایر بخش های اقتصادی 
با خارج از کش��ور اس��ت ول��ی تأثیرپذیری باالیی از ش��رایط 
اقتصاد جهانی و تفاهمات سیاسی و اقتصادی دارد، لذا ماهیت 
سرمایه گذاری در این بخش که از ریسک کمتری برخوردار 
است می تواند برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذابیت 

داشته باشد )مدیرعامل شرکت سخت آژند(
 انبوه سازان به عنوان سازنده های واجد شرایط دریافت 
وام س��اخت بدون س��پرده بانک مس��کن، متناسب با حجم 
پ��روژه  می توانن��د وام ه��ای 50 تا ۱30 میلی��ون تومانی با 
سود پرداختی دوران مشارکت ۱8 درصدی دریافت کنند 

)بانک مسکن(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 ۴7 درصد از فرصت های 
ش��غلی امری��کا در 20 س��ال 

آینده با فرآیند جایگزینی انجام 
اتوماسیون ها به وسیله ربات  ها و 
به  دیگ��ر هوش ه��ای مصنوعی 
جای نی��روی کار انس��انی از بین 
می رود )واحد مشاوران اقتصادی 

دولت ایالت متحده امریکا(
نرخ به��ره فدرال رزرو امریکا، ب��ا ادامه طوالنی ترین 

روند نزولی قیمت طال در ۱2 س��ال اخیر و تقویت ارزش 
دالر تا ماه ژانویه سال 20۱7 میالدی به بیش از 7۴ درصد 

خواهد رسید )بلومبرگ(
بحران بدهی بلند مدت در اروپا موجب افزایش دارایی 
ثروتمندان و اختالف طبقاتی فاحش در میان اقشار جامعه 
گردیده، به  طوری که پنج درصد از خانوارهای منطقه یورو 
به تنهایی صاحب 37/8 درصد از کل ثروت خالص منطقه 

هستند )بانک مرکزی اروپا(
بانک مرکزی چین با همتای ایسلندی خود برای کاهش 
س��لطه دالر در ب��ازار ارز، پیمان دوجانبه س��وآپ ارزی را 
با س��قف قرارداد 507 میلیون دالر ، برای س��ه سال دیگر 

تمدید کردند )شینهوا(
عربستان تحت فشار افت شدید قیمت نفت، قصد دارد 
۴9 درصد سهام شرکت نفت عربستان سعودی را طی ده 
س��ال آینده واگذار کند تا از این طریق درآمدهایی برای 

اصالح اقتصاد این کشور به دست آورد )االقتصادیه(
اداره کنت��رل خزانه داری امریکا دس��تورالعمل جدیدی 
مبنی بر تس��هیل انجام امور تجاری در حوزه های مختلف 
و اعزام کارشناس��ان امریکایی به ای��ران صادر کرد که به 
موجب آن، خدمات بخش های مرتبط با دارو، پزش��کی و 
کشاورزی برای فروش آس��ان تر محصوالت این حوزه ها 
به بازار 80 میلیونی ایران کلید خورده است )عضو شورای 

ملی ایرانی-امریکایی دولت باراک اوباما(
صادرات نفت خام عربستان سعودی به چین با افزایش 
حدود 30 درصدی نسبت به سال گذشته میالدی از روسیه 

پیشی گرفت )اداره گمرک چین(
دولت عربس��تان س��عودی قصد دارد در س��ال 20۱7 
میالدی ده  تا ۱5 میلیارد دالر از بازارهای خارجی و ۱8/6 
میلیارد دالر از بازارهای داخلی قرض کند؛ از ماه سپتامبر 
سال جاری میالدی نیز ماهانه 20 میلیارد دالر اوراق قرضه 
داخلی صادر کرده که هم اکنون به حالت تعلیق درآمده اما 
در سه ماه نخست س��ال آینده میالدی دوباره اجرا خواهد 

شد )دبیر کل کمیته اقتصادی دادگاه عالی عربستان(
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بانک و بیمه

تصویب��ی  سیاس��ت های   
ب��رای تأمی��ن مال��ی پروژه ها، 

بده��ی دولت به بان��ک مرکزی 
مال��ی بودج��ه و  تأمی��ن  ب��رای 
فشارهای بخش خصوصی باعث 
ش��ده مناب��ع نظام بانکی کش��ور 
تح��ت  تأثیر ق��رار گرفت��ه و در 

نتیجه به ش��کل مس��تقیم و غیرمس��تقیم پایه پولی 
تحت  فشار قرار گیرد )بازار نیوز(

 آم��ار عملکرد صنعت بیمه در هش��ت ماه ابتدایی س��ال 
جاری حاکی از پرداخت ۷/۱۰۱ هزار میلیارد ریال خسارت 

با رشد ۶/۲۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
است )بنکر(

 از نیمه آذرماه س��ال 9۶ تأمی��ن ارز متقاضی برای واردات 
کاال و خدمات، تس��ویه اقساط تس��هیالت ارزی از محل منابع 
بانک های عامل، تأمین سهم الش��رکه مشتریان برای دریافت 
تس��هیالت ارزی و برگش��ت سود س��رمایه گذاری خارجی از 
طریق سیس��تم بانکی امکان پذیر ش��ده است )روابط عمومی 

بانک مرکزی(

طال و سکه

 میزان فروش سکه طال 
در امری��کا طی س��ال 20۱6 

از ۱,20۴  بی��ش  ب��ه  می��الدی 
میلی��ون اون��س رس��ید ک��ه این 
باالترین رکورد از س��ال 20۱0 
به ش��مار می رود )مؤسسه یو اس 

مینت امریکا(
 طب��ق تجزیه و تحلی��ل تکنیکال، س��طح حمایتی 

قیمت ط��ال در کوتاه مدت ۱,۱35 دالر اس��ت و اگر این 
سطح شکسته شود قیمت این فلز زرد تا ۱,۱30 و ۱,۱28 
دالر کاهش خواهد یافت؛ در صورت شکس��ته ش��دن این 
قیمت نیز سطح حمایتی بعدی برای طال ۱,۱۱0 دالر است 
و همچنین سطح مقاومتی قیمت این فلز گرانبها در شرایط 
کنونی ۱,۱50 دالر اس��ت و اگر این س��طح شکسته شود 
قیم��ت آن تا ۱,۱60 و ۱,۱70 دالر افزایش خواهد یافت 

)اف ایکس استریت(
 قیمت جهانی طال تا پایان سال آینده میالدی به بیش از 

۱,230 دالر خواهد رسید )سی کینگ آلفا(
 در حالی ک��ه قیم��ت جهانی طال در ش��ش ماه نخس��ت 
س��ال 20۱6 میالدی تحت تأثیر نگرانی ها و بی ثباتی های 
سیاسی بین المللی به خصوص انتخابات ریاست جمهوری 
امری��کا و همه پرس��ی خروج بریتانی��ا از اتحادی��ه اروپا با 
افزایش چشمگیری روبرو شده بود ولی در هفته های اخیر 
به خص��وص پس از پیروزی ترام��پ در انتخابات امریکا، 
قیم��ت طال با افت ش��دیدی روب��رو ش��ده و 27 درصد از 
رشد قیمت را از دست داده است )مؤسسه سرمایه گذاری 

فلزات گرانبهای کویت(
 تورم و انتظارات تورمی هنوز د اقتصاد امریکا افزایش پیدا 
نکرده و این مسأله موجب افزایش نرخ بهره اسمی و واقعی 
شده است؛ این عامل نقش مهمی در نوسانات قیمت طال در 
ماه های آینده خواهد داشت و قیمت هر اونس طال را به زیر 

۱,۱50 دالر کاهش خواهد داد )بانک مریل لینچ امریکا(

بازار پول و ارز

 ارزش دالر در س��ال 20۱7 می��الدی در براب��ر یورو و ین بیش از دیگ��ر ارزهای بین المللی 
افزای��ش می یابد و ارزش یورو در پایان همین س��ال به ی��ک دالر و ارزش ین به ۱20 ین در برابر 

یک دالر کاهش خواهد یافت )مؤسسه کپتیال آکونومیکس(
 در پی افزایش بی س��ابقه ن��رخ دالر در بازار، گروهی از کارشناس��ان معقدند کاهش تقاضا پس از 
آغاز س��ال جدید میالدی و افزایش درآمدهای ارزی با توجه به باال رفتن قیمت نفت منجر به کاهش 
قیمت دالر به زیر چهار هزار تومان خواهد شد و گروهی دیگر معتقدند متغیرهایی مانند رشد تقاضای 
احتیاطی، نامش��خص بودن مواضع ترامپ نسبت به توافق هسته ای، روند افزایشی ارز در فصل  پاییز و 

تقویت شاخص دالر در بازارهای جهانی، احتمال ماندن ارز در قیمت چهار هزار تومان وجود دارد )بازار نیوز(

صنعت، معدن و انرژی

 تولید فوالد خام جهان در ۱۱ ماه نخست سال 20۱6 میالدی با چهار دهم درصد رشد نسبت 
به سال گذشته به یک میلیارد و ۴68 میلیون و 27۴ هزار تن رسید؛ تولید فوالد داخلی نیز با ثبت 

رشد 26/3 درصدی، چشم انداز روشنی از این بازار در سال آینده میالدی را رقم زده است )انجمن 
جهانی فوالد(

 عرضه و تقاضا نفت در بازارهای جهانی در س��ه ماه نخس��ت یا س��ه ماه دوم سال 20۱7 میالدی به 
توازن خواهد رسید )رییس بخش اجرایی سازمان کشورهای عرب صادر کننده نفت(

 میانگین قیمت ش��اخص نفت خام در س��ال 20۱7 میالدی 57 دالر برای هر بش��که خواهد بود و 
میانگین قیمت ها در نیمه نخس��ت س��ال 20۱7 به دلیل افزایش تقاضای جهانی و پایین آمدن س��طح 

ذخیره سازی، باالتر از نیمه دوم آن خواهد بود )رییس بخش کاالهای معامالتی بانک بارکلیز(
 ب��ا تصمیم هیأت وزی��ران، مواد خام معدنی در تاالر داخلی بورس کاالی ایران عرضه خواهد ش��د و در صورت نبود تقاضا، 

مج��وز صادرات��ی دریافت خواهند کرد که این موضوع باعث کش��ف واقعی قیمت محصوالت می گ��ردد )رییس امور بین الملل 
انجمن سنگ آهن ایران(

 ظرفیت تولید گوگرد ایران ساالنه به دو میلیون تن رسیده است که با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی این ظرفیت 
تا سال 96 با افزایش بیشتری همراه خواهد شد )مدیر عامل پاالیشگاه گاز سرخس(

 بر اس��اس اهداف الیحه بودجه س��ال 96 و برنامه شش��م توسعه سرمایه گذاری، اس��تفاده از منابع دولتی برای احداث سد، 
نیروگاه های برق و برقآبی ممنوع شد )معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو(

تقویم اقتصادی هفته جاری )11 تا 17 دی  1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالمشاخصمدیرانخریدکاخانهها
طیماهگذشتهدرچین

اعالمشاخصمدیرانخریددربخش
خدماتطیماهگذشتهدرچین

اعالمشاخصمدیرانخریدکاخانهها
طیماهگذشتهدرانگلیس

اعالمشاخصخریدمدیرانکارخانهها
طیماهگذشتهدرامریکا

بررسیشدهتوسطمؤسسهمدیریتعرضه

اعالممیزانموجودینفتخام
امریکاطیهفتهگذشته

تغییردرتعدادافرادشاغلدر
طولماهگذشتهدرامریکا،

بهاستثنایصنعتکشاورزیودولت

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصمدیرانخریددرامریکا
طیماهگذشتهبهجزبخشتولیدبررسیشده

توسطمؤسسهمدیریتعرضه

اعالمترازتجاریطی
ماهگذشتهدرکانادا

تغییردرتعدادافرادشاغلدر
طولماهگذشتهدرامریکا،
بهاستثنایصنعتکشاورزی

اعالمنرخبیکاریطی
ماهگذشتهدرامریکا

اعالمترازتجاریطی
ماهگذشتهدرامریکا

یکشنبه

یکشنبه

سهشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

اینشاخصنظر3,000مدیرخریدرانسبتبهشرایطکسبوکارازجمله:اشتغال،سفارشات
جدید،قیمت،تحویلکاالوموجودیکاالنشانمیدهد.

اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر1,200مدیرخریدنسبتبهشرایطکسبوکاررانشانمیدهد.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر600مدیرخریدرانسبتبهشرایطکسبوکارازجمله:اشتغال،سفارشاتجدید،
قیمت،تحویلکاالوموجودیکاالنشانمیدهد.

اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر400مدیرخریدرانسبتبهشرایطکسبوکارنشانمیدهد.
اعالماینرقمبیشازدورهقبلنشاندهندهرونقدربخشتولیداست.

رابطهمستقیمبابازارهایکاال،ارز،سهامورابطهمعکوسبابازاراوراققرضهدارد.

تأثیرمستقیمبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر400مدیرخریدنسبتبهشرایطکسبوکاررانشانمیدهد.
درصورتبهتراعالمشدننسبتبهدورهگذشتهوپیشبینیها،نشانازبهبودشرایطاقتصادیدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصازایننظرمهماستکهصادراتوارزرابطهمستقیمدارند.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

درشرایطفعلیاقتصادجهانی،سرمایهگذارانوتحلیلگرانبهایندادهاقتصادیبسیاراهمیتمیدهند.
اینشاخصازایننظرمهماستکهصادراتوارزرابطهمستقیمدارند.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.


