
بازار سرمایه

 ابزار اختیار معامله آپش��ن ضمن مدیریت ریس��ک، افزایش عمق بازار را نیز به همراه دارد 
و حجم داد و س��تد را تنظیم می کند، همچنین امکان متصور ش��دن انتشار اطالعات می تواند بیش 

از س��ایر کارکردها برای سازمان بورس اهمیت داشته باشد )سعید اسالمی بیدگلی، دبیر کل کانون 
نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 س��ازمان بورس و اوراق بهادار باید برنامه ای برای معرفی اوراق مش��تقه اعالم کند تا باقی ماندن 
اوراق مشتقه در سطح کال آپشن به بازارها آسیب وارد نکند و هزینه های یادیگری خیلی زیاد نشود 

)سعید اسالمی بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 توقف نماد معامالتی چهار بانک کشور موجب شد تا بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد ریال معادل شش درصد از 

کل ارزش بازار بورس حبس شود که نقش مهمی در کمبود نقدینگی در بازار سهام و از رونق افتادن معامالت داشته است 
)مهدی حاجی وند، پژوهش گر و خبرنگار(

 نخستین عرضه اولیه سهام به روش ثبت سفارش با عرضه ۲8 میلیون سهم شرکت پاکدیس در فرابورس ایران رقم خورد؛ 
این شیوه جدید با ارزیابی فرایند خرید سهام عرضه اولیه، مشکالتی را که در عرضه های اولیه به دلیل عدم ارزیابی قیمت سهام 

رخ می داد را برطرف خواهد کرد )مدیر عامل شرکت فرابورس ایران(
 قراردادهای اختیار معامله فروش بر روی سهام پایه شرکت های ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان و ایران خودرو، 

از روز شنبه مورخ ۲5 دی ماه سال 95 در بورس تهران آغاز به کار می کنند )سنا(
 به منظور رفع دغدغه سهامداران، اختیاری بودن معامالت بلوکی در بازار دوم به طور رسمی اجباری شد و معامالت بلوکی در 
بازاز اول نیز به طور کامل متوقف و ممنوع شد و از این پس همه معامالت بلوکی در بازار دوم خواهد بود )مدیر عامل شرکت 

بورس اوراق بهادار تهران(
 اگر قرار باشد نهادهای مالی همچون شرکت های تأمین  سرمایه زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند، قانون فعلی باید تغییر 
کند چراکه طبق قانون بازار سرمایه مصوب سال 84، این نهادها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند )مدیر 

عامل شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 مردم کش��ور بازار س��رمایه را با تاالرهای منطقه ای می شناس��ند و این تاالرها می توانند باید بازوی اجرایی بازار سرمایه در 

سراسر کشور باشند )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
 از سال 95 تا کنون دولت و بخش خصوصی و بسیاری از شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس، رقمی حدود ۳8 هزار 

میلیارد تومان توسط ابزارهای بازار سرمایه تأمین مالی کردند )معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار(
 نخستین محموله سازمان اموال تملیکی روز ۲۲ دی ماه سال جاری در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار گرفت؛ بیش از 
یک هزار و ۶۰۰ تن ورق فوالدی نو س��ازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با قیمت پایه یک هزار و 5۰۰ تومان در هر 

کیلو عرضه شد )شرکت بورس کاالی ایران(
 عرضه س��نگ آهن در دهه فجر س��ال 95 در رینگ داخلی بورس کاال ایران آغاز می ش��ود و تولیدکنندگان س��نگ آهن با 
اس��تفاده از ابزارهایی از جمله معامالت س��لف می توانند محصوالتشان را پیش از تولید به فروش برسانند )مدیر عامل شرکت 

بورس کاالی ایران(
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 اقتصاد و توسعه

 مب��ادالت تجاری ایران و امریکا در ماه نوامبر س��ال ۲۰۱۶ می��الدی که ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا به پیروزی رسید نسبت به ماه قبل از آن یک پنجم شد و به 9/7 میلیون 

دالر رسید )مرکز آمار امریکا( 
 ای��ران در س��ال ۲۰۲4 میالدی ب��ا کاهش جمعیت جوانان ۱8 تا ۲۲ س��ال روبه رو خواهد ش��د و 
مهاجرت دانشجویان و نخبگان ایرانی از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱7 با رشد متوسط سالیانه ۳/4 درصدی 

خواهد بود )مؤسسه پژوهشی ستاد انگلیس(
 رشد تولید ناخالص ملی ایران بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲4 میالدی کمتر از سه درصد پیش بینی 

ش��ده است و چین با رشد سالیانه شش درصد بیش��ترین رشد در تولید ناخالص ملی را خواهد داشت )مؤسسه 
پژوهشی ستاد انگلیس(

 مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا از ماه ژانویه تا اکتبر س��ال ۲۰۱۶ میالدی با رش��د ۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به ۱۰/۳ میلیارد یورو رسید )یورو استات(

 جذب سرمایه گذاری خارجی در طرح های صنعتی، معدنی و تجاری تا آبان ماه سال جاری به 4/8 میلیارد دالر رسید و حجم 
کل س��رمایه گذاری در ط��رح تولید خودرو یک میلیارد و ۶8۳ هزار دالر، تولی��د گچ ۳۲5 هزار دالر، تولید مواد افزودنی مورد 

استفاده در صنایع فوالد، ساختمان و ریخته گری ۳۱۳ هزار دالر اعالم شده است) تسنیم(
 محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 7۶ در نیمه نخست سال جاری به رقم ۳۳,۱8۶ میلیارد تومان با نفت و ۳۱,۶۳۳ 
میلیارد ریال بدون احتس��اب نفت رس��ید که در مدت مشابه سال گذشته با نفت ۳۱,۱55 میلیارد تومان و بدون نفت ۳۰,۲۶8 

میلیارد تومان بود که نشان از رشد ۶/5 درصدی محصول ناخالص داخلی در شش ماه اول سال 95 دارد )مرکز آمار(
 نرخ رشد گروه صنعت در شش ماه نخست سال 95 تنها ۳/7درصد بوده و مابقی این رشد مرهون صادرات نفت و گاز بوده 

است که نشان از رکود قطعی بخش تولید دارد )مرکز آمار(
 بسیاری از قراردادهای انجام شده با بانک های خارجی در سال ۲۰۱7 میالدی به مرحله اجرا خواهند رسید و پیش بینی می شود 

در حوزه تأمین مالی خارجی از سطح تعیین شده ه میلیارد دالر منابع خارجی فاینانس نیز فراتر رود )معاون ارزی بانک مرکزی(

مسکن و عمران

قیم��ت  افزای��ش  ب��ا   
مصال��ح س��اختمانی در پی 

ارز، پیش بینی  افزایش نرخ 
می ش��ود قیمت مس��کن در 
س��ال 95 با افزایش روبرو 
ش��ود؛ همچنین تولید فعلی 

نی��از  ب��ا  متناس��ب  مس��کن 
جامعه نیس��ت و ش��اهد کاه��ش ص��دور پروانه  

س��اختمانی هس��تیم و تولیدکنندگان مسکن در بدترین 
ش��رایط از س��ال 9۰ تا کنون ق��رار دارند )دبی��ر کانون 

سراسری انبوه سازان(
 قیمت فروش مس��کن در شهر تهران طی تابستان سال 
95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد افزایش 
و معامالت مسکن نیز در فصل تابستان سال جاری با رشد 

۲۲ درصدی مواجه شده است )تسنیم(
 رش��د منفی مس��کن در نیمه نخست سال جاری به 9/7 
درصد رسید؛ بیش ترین رشد منفی در بازه زمانی سال 85 
تا نیمه نخس��ت سال 95 مربوط به س��ال 9۳ با رشد منفی 

۱۶/۱ درصدی می باشد )مرکز آمار ایران(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 دول��ت اندون��زی بانک 
امریکای��ی جی پ��ی م��ورگان 

چیس را به دلیل انتشار گزارش 
منفی از اقتصاد این کشور، از ارائه 
پیشنهاد برای انتشار دور بعدی 
اوراق قرضه اس��المی صکوک به 

دالر منع کرد )رویترز(
 صادرات نفت عراق از بنادر جنوبی این کش��ور 

در خلیج ف��ارس در ماه دس��امبر س��ال ۲۰۱۶ میالدی 
یعنی در آس��تانه آغاز اج��رای طرح کاهش تولید اوپک 
به رقم بی س��ابقه ۳/5۱ میلیون بش��که در روز افزایش 

یافت )بلومبرگ(
 حج��م ذخایر ارزی چین در ماه دس��امبر س��ال ۲۰۱۶ 
میالدی با تشدید حمایت مقامات چینی از یوان و روی کار 
آم��دن دولت ترامپ در امریکا برای شش��مین ماه متوالی 
کاه��ش یافت و ب��ه پایین ترین رقم از اوایل س��ال ۲۰۱۱ 

رسید )رویترز(
 بان��ک "یو س��ی او" هن��د در دوران تحریم های ایران 
به دلیل افزایش س��پرده حساب های ایران رونق گرفته 
بود و اکنون با قطع این س��پرده ها دچ��ار ضرر هنگفتی 
ش��ده و س��پرده های این بانک از ۲5 هزار کرور روپیه 
به دو هزار و ۲۰۰ هزار کرور روپیه کاهش یافته اس��ت 

)بیزنس استاندارد(
 پیش بینی می ش��ود تا س��ال ۲۰۲۰ میالدی کشور هند 
سریع ترین رش��د اقتصادی را طی پنج سال آینده خواهد 
داشت و سرعت رشد اقتصادی چین کاهش خواهد یافت؛ 
رش��د اقتص��اد جهانی نی��ز در این م��دت آرام خواهد بود 

)شورای اطالعات بین المللی(
 چنانچ��ه ت��ا س��ال ۲۰۲۰ می��الدی ترام��پ همچن��ان 
رییس جمهور امریکا بماند، پیش بینی می شود چین، روسیه 
و ایران تا اواس��ط دهه ۲۰۲۰ از لحاظ سیاس��ی، اقتصادی 
باالتری��ن تأثیر را درمنطقه خودش��ان خواهند گذاش��ت؛ 
همچنی��ن س��ناریو جنگ بین هند و پاکس��تان که ازس��ال 
۱945 و بعد اس��تفاده از اولین س��الح اتمی شروع شد به 

اوج خواهد رسید )شورای اطالعات بین المللی(
 عربس��تان ب��رای بهب��ود بخش��یدن به وضعی��ت رو به 
افول اقتصادی این کش��ور در پی کس��ب درآمد از صنعت 
س��رگرمی در این کشور است و قصد دارد سخت گیری ها 
در زمینه تفریح و سرگرمی در جامعه عربستان را کاهش 

دهد )بلومبرگ(
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بانک و بیمه

 رش��د نقدینگی در پایان 
آبان ماه س��ال جاری در مقایسه 

ب��ا اس��فندماه س��ال گذش��ته به 
۱4/۳ درصد رسید؛ به طوری که 
میزان نقدینگی از حدود ۱,۰۱7 
هزار میلیارد تومان در پایان سال 
گذش��ته به ۱,۱۶۲ هزار میلیارد 

در انتهای نه ماه سال جاری رسید )بانک مرکزی(
 بیمه  تکمیلی درمان با مش��کالت طرح تحول سالمت 

که هزینه های درمان را افزایش داده است، برای بیمه ها 
زی��ان ده ارزیابی ش��ده و در صورت عدم رفع مش��کالت 

در چند س��ال آینده صنعت بیم��ه وضعیت بحرانی خواهد 
داشت )مدیر عامل بیمه ملت(

 کاه��ش تورم باید منجر ب��ه کاهش نرخ تأمین مالی در 
نظام بانکی و کاهش نرخ سود سپرده ها شود و اگر بانک ها 
و سیس��تم پولی فرصت های اقتصادی را ب��ه بهره برداری 
برس��انند، در بخش های تولیدی، صنایع و کارآفرینی ها به 
نتایج مطلوب دست خواهیم یافت )مشاور اسبق رییس کل 

بانک مرکزی(

طال و سکه

 قیمت طال در سال جاری 
می��الدی به عل��ت بی ثباتی در 

منطقه ی��ورو و افزابش تقاضای 
فیزیک��ی از س��وی کش��ورهای 
آس��یایی بین ۱,۰5۰ تا ۱,4۰۰ 
ب��ود  خواه��د  نوس��ان  در  دالر 
)مؤسسه س��رمایه گذاری اف سی 

استون(
 طبق تجزیه و تحلیل تکنیکال، س��طح مقاومتی قیمت 

طال در کوتاه مدت ۱,۱87 دالر اس��ت و اگر طال بتواند این 
س��طح را حفظ کند، قیمت به زودی به ۱,۲۰۰ دالر خواهد 
رسید؛ از سوی دیگر سطح حمایتی قیمت این فلز گرانبها 
نی��ز ۱,۱78 دالر اس��ت و اگر این س��طح شکس��ته ش��ود 
قیم��ت این فلز زرد ب��ه ۱,۱7۰ دالر کاهش خواهد یافت 

)اف ایکس استریت(
 اگرچه قیمت جهانی طال از اواس��ط ماه دس��امبر س��ال 
گذش��ته میالدی تاکنون بیش از چهار درصد رش��د داشته 
و عوام��ل مختلفی از جمل��ه کاه��ش ارزش دالر امریکا و 
افزایش تقاضای فیزیکی در بازارهای آسیایی و نوظهور در 
ای��ن افزایش قیمت مؤثر بوده، ولی قیمت این فلز گرانبها 
نمی تواند تا پایان سه ماه نخست امسال روند صعودی خود 

را ادامه دهد )مؤسسه مالی سیتی(
 گرچه قیمت طال از ابتدای س��ال جاری میالدی تاکنون 
رون��دی صعودی داش��ته ول��ی قیمت طال باید ب��ه بیش از 
۱,۲۰۰ دالر در هر اونس برسد تا سرمایه گذاران بیشتری 

را به بازار جذب کند )ساکسو بانک(
 میانگین قیمت هر اونس طال در سال ۲۰۱7 میالدی به 
بیش از ۱,۲45 دالر خواهد رسید )مؤسسه سرمایه گذاری 

آر بی سی کاپیتال مارکتس(
 بانک ه��ای مرک��زی جهان در س��ال 2017 میالدی به 
خری��د ط��ال ادامه خواهند داد )مؤسس��ه س��رمایه گذاری 

کاپیتال اکونومیکس(

بازار پول و ارز

 دالیل ورشکستگی ریال در مقابل دالر ناشی از مسائل سیاسی انتخابات امریکا، تقویت ارزش 
دالر در مقابل تمامی ارزها و باالرفتن نرخ بهره فدرال رزرو امریکا است )جمال بحری، کارشناس 

امور مالی و بانکی(
 دالر امریکا به دنبال انتشار گزارشاتی مبنی بر بهبود بازار کار امریکا به باالترین سطح در ۱4 سال 
اخیر در برابر سایر ارزها رسید و ارزش لیر ترکیه در پی نگرانی های اقتصادی، سیاسی و امنیتی حدود 

۲۰ درصد در برابر دالر سقوط کرد که برای ایجاد یک بحران ارزی کافی است )ایسنا(
 ارزهای آس��یایی در س��ال ۲۰۱7 میالدی تحت تأثیر افزایش نرخ های بهره امریکا و قوی تر شدن 

دالر روند کاهشی خود در سال ۲۰۱۶ را دنبال خواهند کرد )رویترز(

صنعت، معدن و انرژی

 محصول ناخالص داخلی کش��ور به قیمت ثابت س��ال 7۶ در شش ماهه نخست سال جاری به 
رقم ۳۳۱,8۶۱ میلیارد ریال با نفت و ۳۱۶,۳۳4 میلیارد ریال بدون احتس��اب نفت رسیده است، 

در حالی که رقم مذکور در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته با نفت ۳۱۱,558 میلیارد ریال و بدون نفت 
۳۰۲,۶8۲ میلیارد ریال بوده که نش��ان از رشد ۶/5 درصدی محصول ناخالص داخلی در شش ماهه 

اول سال 95 دارد )مرکز آمار(
 ایران با اس��تفاده از توافق کاهش تولید اوپک که این کش��ور را از کاهش مس��تثنی کرده، بیش از 
۱۳ میلیون بش��که نفتی را که مدت ها بر روی دریا و در تانکرها ذخیره کرده بود به فروش رس��انده 

است )رویترز(
 نرخ مصرف انرژی در ایران ۱4 برابر ژاپن و 4/4 برابر مصرف جهانی اس��ت که طبق اعالم مس��ؤالن این نرخ به اقتصاد 

کشور فشار می آورد و باعث به خطر افتادن امنیت انرژی و سالمت محیط زیست می شود )ایسنا(
 شرکت NG فرانسه پیش بینی کرد با توجه به روند کنونی گسترش استفاده از انرژی تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی 

احتمال دارد قیمت نفت در ۱۰سال آینده به ۱۰ دالر در هر بشکه کاهش یابد )راشاتودی(
 در نه ماهه س��ال جاری ۱4 میلیارد دالر محصوالت پتروش��یمی و فرآورده های نفتی صادر شده است )نایب رییس اتحادیه 

صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی(
 با دس��تور وزیر نفت ش��رکت ملی صادرات گاز ایران به طور رس��می منحل و مدیریت صادرات گاز در ش��رکت ملی نفت 

راه اندازی شد )مهر(
 در حالی ضریب موفقیت اکتشاف نفت و گاز در ایران حدود ۶۰ درصد است که این نسبت در دنیا ۳۰ درصد است )مدیر 

اکتشاف شرکت ملی نفت(

تقویم اقتصادی هفته جاری )25 دی تا 1 بهمن  1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالمشاخصقیمتمصرفکننده
طیماهگذشتهدرانگلیس

اعالمشاخصقیمتمصرفکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصتولیداتصنعتی
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمحداقلنرخبهرهاتحادیهیورو

اعالمتعدادمجوزهایساختخانههاینوساز
صادرشدهطیماهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصتولیداتایالتفیالدلفیا
امریکاطیماهگذشته

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

اعالمتعدادساختمانهایجدیدمسکونی
ساختهشدهدرماهگذشتهدرامریکا

اعالممیزانموجودینفتخام
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمشاخصتولیدناخالصداخلی
طیفصلگذشتهدرچین

اعالمشاخصتولیداتصنعتی
طیماهگذشتهدرچین

سهشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

جمعه

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتخریداریشدهتوسطمصرفکنندگانرانشانمیدهد.
نشاندهندهتورماست.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتخریداریشدهتوسطمصرفکنندگانرانشانمیدهد.
نشاندهندهتورماست.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرارزشکلکاالهایتولیدشدهتوسطتولیدکنندگان،معادنوخدماتآبوبرقرانشانمیدهد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

نرخبهره،رابطهمستقیمبابازارهایکاال،سهام،ارزورابطهمعکوسبابازاراوراققرضهدارد.
شاخصبسیارخوبیبرایاندازهگیریفعالیتهایساختوسازدرآیندهاست.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر250تولیدکنندهدرمنطقهفیالدلفیارانسبتبهشرایطکسبوکاربررسیمیکند.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تأثیرمستقیمبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

شاخصرشداقتصادیاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرارزشکلکاالهایتولیدشدهتوسطتولیدکنندگان،معادنوخدماتآبوبرقرانشانمیدهد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.


