
بازار سرمایه

 ده درصد از س��هام ش��رکت مبین وان کیش که یکی از فعاالن حوزه خدمات مخابراتی و 
انفورماتیک در کش��ور اس��ت، طی روزهای آینده برای اولین بار در فرابورس عرضه خواهد 

شد )تسنیم(
 20 درصد از سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در روز چهارم بهمن ماه سال جاری از 

طریق فرابورس واگذار خواهد شد )سنا(
 از ابت��دای س��ال جاری ت��ا پایان آذرماه بالغ ب��ر 139هزار و 110 میلی��ارد و 211 میلیون ریال 
افزایش س��رمایه در بورس اوراق بهادار انجام ش��د که از این میزان 44 هزار و 27 میلیارد و 267 

میلیون ریال از طریق جایزه و 95 هزار و 82 میلیارد و 944 میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است )تسنیم(
 بر اساس مصوبه هیأت دولت، وزارت اقتصاد مجاز به انتشار 14/5 هزار میلیارد اسناد خزانه اسالمی شد )تسنیم(

 در نهمی��ن م��اه س��ال جاری حقیقی ه��ا 49/6 درصد و حقوقی ها 50/4 درصد س��هم و حق تق��دم در بورس خریداری 
کردند )سنا(

 ش��رکت های دانش بنیانی که به بازار س��رمایه می پیوندند، از مزیت تأمین مالی با هزینه صفر و امکان وثیقه گذاری سهام 
برخوردار خواهند شد )مدیرعامل شرکت فرابورس ایران(

 به زودی شاهد عرضه کاالهای متروکه سازمان اموال تملیکی قابل  فروش در بورس کاالی ایران خواهیم بود؛ با این اتفاق 
شفافیت سازی قیمت و ایجاد فضای رقابتی در بازار کاال براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام می شود )مدیر عامل سازمان 

جمع آوری و فروش اموال تملیکی(
 عرضه پس��ته در بورس کاال و انتش��ار اوراق مالی در بازار این محصول تا اواس��ط بهمن ماه س��ال جاری در ش��هر کرمان 
گشایش می یابد تا با استفاده از بازوهای تکنیکی و استقرار و توسعه ابزارهای نوین مالی در رینگ صادراتی پسته، رتبه اول 

تولیدکننده پسته را که سال ها در اختیار ایران بود، دوباره به دست آید )مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران(
 صورتهای مالی تمام نهادهای مالی، سیاس��ی، خیریه ها و موقوفه ها باید افش��ا ش��ده و تغییرات آن ها توسط متولی افشای 
این اطالعات، س��ازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردد، در غیر این صورت حس��اب های بانکی آن ها محدود خواهد ش��د 

)رییس کمیسیون اقتصادی مجلس(
 تأمین مالی در بازار سهام تا پایان سال جاری به 100 هزار میلیارد تومان می رسد که این تأمین مالی از محل های متنوعی 
از جمله افزایش س��رمایه، اوراق س��لف بورس کاال، انتش��ار انواع اوراق و پذیرش ش��رکت و صندوق ها خواهد بود )رییس 

سازمان بورس و اوراق بهادار(
 با وجود اهمیت ثبات قیمت ارز برای رش��د و ش��کوفایی اقتصاد کش��ور، این بازار از ابزارهای پوش��ش ریسک نوسانات 
قیم��ت محروم اس��ت و نبود این ابزار باع��ث افزایش هزینه فعالیت ه��ای اقتصادی در ایران به ویژه برای س��رمایه گذاران 

خارجی شده است و نیاز به بازار بورس ارز بیش از پیش حس می شود )علیرضا باغانی، کارشناس بازار سرمایه(
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 اقتصاد و توسعه

 نرخ بیکاری در ایران که در س��ال 2014 بالغ بر 10/6 درصد بوده اس��ت در س��ال 2015 
به 10/8 درصد و در س��ال 2016 به 11/28 درصد افزایش یافته اس��ت که در مقایس��ه با سایر 

کشورها وضعیت اشتغال در ایران بدتر شده است و این کشور طی دو سال هشت پله در رده بندی 
بیکارترین کشورهای جهان باال رفته است )صندوق بین المللی پول(

 طبق گزارش س��ال 2017 میالدی از وضعیت بین المللی ش��اخص سهولت انجام کسب وکار، جایگاه 
ایران در بین 190 کش��ور در رتبه 120 قرار گرفت که بر این اس��اس در دوره فعالیت دولت یازدهم 
جایگاه بین المللی ایران از رتبه 152 در سال 2013 به رتبه 120 در سال 2017 ارتقاء یافت؛ به عبارتی 

دیگر رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار به طور متوسط ساالنه هشت پله ارتقاء داشته است )بانک جهانی(
 صادرات ترکیه به ایران در 11 ماه سال 2016 میالدی با رشد 41 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 4/635 

میلیارد دالر رسید )اداره آمار ترکیه(
 تورم روستایی در آذرماه سال جاری به 7/2 درصد رسید که نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به آبان سال 95 )7/3 درصد(، 

0/1 واحد درصد کاهش یافته است )مرکز آمار(
 13/6 هزار میلیارد تومان تس��هیالت تا شش��م دی ماه سال جاری به 19/5 هزار واحد تولیدی پرداخت شد )رییس سازمان 

برنامه و بودجه کشور(
 با توجه به این که دولت هر س��اله با در نظر گرفتن نرخ تورم میزان افزایش حقوق و دس��تمزد را تأیین می کند، در س��ال 
جاری نیز با وجود پیش بینی تورم هفت درصدی، حقوق کارمندان ده درصد افزایش خواهد یافت و برای کلیه بازنشستگان 
نیز ردیف ویژه ای در نظر گرفته ش��ده تا نابرابری های پرداخت حقوق در برنامه توس��عه تغییر یابد )رییس س��ازمان برنامه 

و بودجه کشور(
 عمده منابع بودجه ای طبق الیحه بودجه سال 96 از طریق فروش نفت و حقوق گمرکی حاصل می گردد که سهم مالیات گمرکی بالغ 
بر 160 هزار میلیارد تومان خواهد شد و قیمت نفت در شرایطی بین 50 تا 55 دالر برای هر بشکه پیش بینی شده که برآورد می شود 

مقدار فروش حدود دو میلیون و 500 هزار بشکه نفت در روز باشد )رییس سازمان برنامه و بودجه کشور(

مسکن و عمران

 با تصویب مجلس، بانک 
مس��کن موظ��ف ب��ه تأمین 

باقیمان��ده تعه��دات خ��ود و 
تأمین منابع مورد نیاز مسکن 

مهر شد )تسنیم(
میلی��ون   8/9 تع��داد   
تس��هیالت  گواه��ی  ورق��ه 

مس��کن )تس��ه( به ارزش هفت 
هزار و 610 میلیارد ریال در نه ماه گذشته در فرابورس 

دادوستد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 
یک و 20 درصد افزایش داشته است )تسنیم(

 در س��ال جاری رشد بخش مس��کن و ساختمان منفی ده 
درصد و س��رمایه گذاری منفی هش��ت درصد ش��د )رییس 

سازمان برنامه و بودجه کشور(
 هم��ه پروژه های مس��کن مهر پردیس مش��مول وام 40 

میلیونی شدند )مدیر عامل شرکت عمران پردیس(
 ب��ا توج��ه به رکود پنج  س��اله بخش مس��کن ب��ا همه ی 
مش��کالتی که برای اش��تغال کش��ور ایجاد کرد، با بحرانی 
عجی��ب در بخ��ش عرض��ه همراه نب��ود، ل��ذا برآوردها از 
نیاز س��الیانه 1/5 میلی��ون واحد مس��کونی می تواند مورد 

تجدیدنظر قرار گیرد )ایسنا(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 ن��رخ ت��ورم در ترکی��ه 
در ماه دس��امبر سال 2016 

میالدی به دلیل ب��اال رفتن بهای 
دخانیات، نوشیدنی های الکلی و 
مواد غذایی در این کشور، بیش 
از مقدار پیش بینی ش��ده افزایش 

یافت )مرکز آمار ترکیه(
 در حالی ک��ه امری��کا و چین قصد دارند طی س��ال 

2017 میالدی با افزایش هزینه های مالی، رشد اقتصادی 
خ��ود را تقویت کنند، این سیاس��ت ها احتم��االً در نهایت 
موجب افزایش قیمت جهانی کاالهای مختلف خواهد شد 

)بلومبرگ(
 کشور ایسلند با نرخ رشد بیش از ده درصدی باالترین 
رشد اقتصادی در سال 2016 میالدی را در بین کشورهای 
جهان به خود اختصاص داد و بعد از آن کشور هند با نرخ 
رشد 7/3 درصد و فیلیپین با 7/1 درصد در جایگاه دوم و 

سوم قرار گرفتند )اکونومیست(
 ت��راز تجاری کش��ور چین ب��ا 531/7 میلی��ارد دالر با 
اختالف بس��یار زیادی نس��بت به س��ایر کش��ورهای دنیا 
در رتب��ه اول در س��ال 2016 ق��رار گرفت و بع��د از آن 
کش��ورهای منطقه ی��ورو و آلمان در جایگاه دوم و س��وم 
و کش��ورهای بریتانی��ا و هند، پایین ترین ت��راز را به خود 

اختصاص داده اند )بانک جهانی(
 تولید ناخالص داخلی عربس��تان که با نرخ تورم تطبیق 
داده شده، در سه ماهه سوم سال 2016 میالدی نسبت به 
سال گذشته تنها 0/9 درصد افزایش داشته که پایین ترین 

رقم در طی بیش از سه سال گذشته است )رویترز(
 ادام��ه روند بح��ران اقتصادی عربس��تان س��عودی در 
س��ال 2017 میالدی به جایی می رس��د که باید90 درصد 
هزینه های خ��ود و 30 درصد حقوق کارمن��دان دولتی را 
کاهش دهد؛ همچنین دولت س��عودی برنامه دارد تا سال 
2020 میالدی حدود 209 میلیارد ریال ساالنه با افزایش 
قیم��ت خدم��ات ان��رژی صرفه جوی��ی کن��د )عبدالهادی 

ضیغمی، کارشناس اقتصاد جهان عرب(
 با وجود آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ و افزایش 
خطر ناپایداری سیاسی در سال 2017 میالدی، اگر اعضای 
اوپک در شش ماه نخست این سال به توافق کاهش عرضه 
مازاد پایبند بمانند، سرمایه گذاران محتاط بیشترین ثبات 
را در بازار نفت یافته و ش��اهد افزایش سرمایه گذاری در 

این بخش خواهیم بود )بلومبرگ(
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بانک و بیمه

 می��زان بده��ی خارج��ی 
ایران در سال 2015 میالدی به 

شش میلیارد و 322 میلیون دالر 
رسید که نسبت به رقم هنگفت 
20 میلیارد و 30 میلیون دالر در 
سال 2010 و 17 میلیارد و 344 

میلیون دالر در سال 2011 کاهش چشمگیری داشته 
است )بانک جهانی( 

 تبدی��ل ریال ب��ه تومان اه��داف سیاس��ی را پیگیری 
می کند و کاری مانند تغییر س��ال پایه برای مثبت کردن 
آم��ار و عملک��رد دولت اس��ت )مع��اون اس��بق حقوقی و 

پارلمانی بانک مرکزی(
 مش��تری، هزین��ه و انطب��اق ب��ا نظام ه��ای پرداخ��ت 
بین المللی س��ه چالش عمده بانک های کشور برای اتصال 
ب��ه نظام های پرداخ��ت بین المللی هس��تند )مدی��ر اداره 

نظام های پرداخت بانک مرکزی(

طال و سکه

 قیم��ت ط��ال تا س��ه ماه 
آین��ده بین 1,100 تا 1,250 

دالر خواهد بود )مکس کانکل، 
تحلیلگر مؤسسه سرمایه گذاری 

یو بی اس سوییس(
 بهتری��ن فرصت برای فروش 
ذخای��ر ط��ال در کوتاه مدت وقتی 

اس��ت که قیمت این فلز زرد باالتر از سطح 1,155 
دالر تثبیت شود )بیزینس الین(

 طب��ق تجزیه و تحلیل تکنیکال، س��طح مقاومتی قیمت 
ط��ال در کوتاه مدت 1,160 دالر اس��ت و اگر این س��طح 
شکس��ته ش��ود قیمت ای��ن فل��ز گرانبها ت��ا 1,162 دالر 
افزای��ش خواهد یاف��ت و همچنین س��طح حمایتی قیمت 
طال در ش��رایط کنونی 1,150 دالر است و اگر این سطح 
شکسته ش��ود قیمت این فلز زرد تا 1,142 دالر کاهش 

می یابد )اف ایکس استریت(
 ریاس��ت جمهوری دونال��د ترامپ در 20 ژانویه س��ال 
جاری میالدی، عمالً بزرگترین تهدید علیه بازار جهانی طال 
در کوتاه مدت به شمار می رود )اوله هانسن، تحلیلگر ارشد 

اقتصادی مؤسسه ساکسو بانک(
 ب��ا توج��ه به این که احتم��ال افت قیمت ط��ال تا 1,070 
دالر وج��ود دارد، ای��ن بهتری��ن فرص��ت ب��رای خری��د و 

سرمایه گذاری در بازار طال خواهد بود )اف ایکس امپایر(
 واردات طالی هند بر حسب تناژ در سال 2016 میالدی 
به شدت کاهش داشته و به پایین ترین سطح از سال 2003 
میالدی رس��یده است؛ واردات رس��می طالی این کشور در 
سال 2016 کمتر از 492 تن بوده است )مؤسسه تحقیقاتی 

جی اف ام اس(
 چین در س��ال 2017 می��الدی در محدودیت های اعمال 
ش��ده ب��رای واردات طال تجدید نظر خواه��د کرد؛ هرگونه 
محدودیت از سوی دولت چین به ضرر جایگاه بورس طالی 

شانگهای خواهد بود )اسپوتنیک(

بازار پول و ارز

 واحد پول ملی روس��یه )روبل( در مقابل دالر امریکا و یورو رش��د بیش از 60 واحدی داشته 
است که بیشترین میزان در 17 ماه اخیر محسوب می شود )راشاتودی(

 پیش بین��ی می ش��ود ارزش دالر کانادا با افزای��ش قیمت نفت و نرخ بهره امریکا در س��ال 2017 
میالدی با کاهش روبرو شده و به سطح 65 سنت برسد )سی بی سی(

 ترکی��ه قص��د دارد حدود ده تا 15 درصد از کل تجارت خارجی حدوداً 430 میلیارد دالری خود را 
ب��ا ارزهای ملی انجام دهد و این یعنی دالر از ده درصد کل تجارت خارجی ترکیه حذف خواهد ش��د 

)دیلی صباح(

صنعت، معدن و انرژی

 قیمت نفت در س��ال 2017 میالدی به تدریج به س��وی 60 دالر افزای��ش می یابد اما افزایش 
ارزش دالر امریکا و رشد تولید نفت شیل این کشور سبب خواهد شد قیمت نفت در این سال نتواند 

از 60 دالر برای هر بشکه گران تر شود )رویترز(
 مش��کل ام��روز بخش صنعت کش��ور فق��ط ریش��ه در تحریم ن��دارد و پایین  بودن به��ره وری که 
عرصه رقابت با کش��ورهای دیگر را دچار مش��کل می کند در عقب ماندگی در تکنولوژی و استفاده از 

ماشین آالت قدیمی ریشه دارد )کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران(
 واردات نفت ژاپن از ایران در ماه نوامبر س��ال 2016 میالدی با رش��د 41 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته به 254 هزار بشکه در روز رسید )وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن(
 در الیحه برنامه شش��م توس��عه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف گردید حداکثر تا پایان س��ال برنامه نوس��ازی و 

بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آالیندگی و به افزایش بازدهی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی 
و رقابت پذیری آن ها منتهی شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرایی نماید )تسنیم(

 در الیحه برنامه شش��م توس��عه، بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران)ش��ورای پول و اعتبار( مکلف گردید سیاس��ت های 
پرداخت تس��هیالت بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که س��هم بخش صنعت و معدن از تس��هیالت پرداختی س��االنه طی برنامه 

حداقل 40 درصد باشد )تسنیم(

تقویم اقتصادی هفته جاری )18 تا 24 دی  1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده چین 
 در مقیاس ساالنه
طی ماه گذشته

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده چین  
در مقیاس ساالنه
 طی ماه گذشته

اعالم خالصه گردش کار و فرصت های شغلی 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص مدیران خرید کاخانه ها 
طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
 در امریکا طی هفته گذشته

اعالم تراز تجاری چین طی ماه گذشته 

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص خرده فروشی
 طی ماه گذشته در امریکا

اعالم مقدماتی شاخص میزان تمایالت 
مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا 
)بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان(

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

تغییر در قیمت کاالها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان را نشان می دهد و شاخص 
تورم است.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس 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.

تعداد فرصت های شغلی طی ماه گذشته در امریکا به جز بخش کشاورزی را نشان می دهد.
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.

تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

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

عدد مثبت این شاخص نشان می دهد که، کاال و خدمات بیشتر از این که وارد شوند صادر شده اند.
این شاخص از این نظر مهم است که صادرات و ارز رابطه مستقیم با یکدیگر دارند.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس 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.

این شاخص نظر 500 مصرف کننده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده بررسی می کند.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.


