
بازار سرمایه

 فراخوان جدید س��ازمان در خصوص قانون ش��فافیت ش��به دولتی ها همراه باید با ضمانت 
اجرای��ی محکم باش��د و بع��د از آن هم تمام کارشناس��ان و مطبوع��ات و اقتصاددانانی که برای 

ش��فافیت اقتصادی کش��ور دل می س��وزانند پش��ت این فراخوان قرار گیرند تا هم��ه بار هزینه ای 
این اقدام شفاف س��از بر دوش بورس نباش��د )س��عید اس��امی بیدگلی، دبیر کل کان��ون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
 س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در اطاعیه ای تمامی ش��رکت ها و نهادهای نظام��ی، خیریه ها، 
صندوق های بازنشس��تگی وابس��ته به دس��تگاه ای اجرایی را موظ��ف به ارائه اطاع��ات خود به این 

سازمان کرد )تسنیم(
 از فروردین ماه سال جاری تا ابتدای بهمن ماه، هشت شرکت در بازار شرکت های کوچک و متوسط SME پذیرش شده 

و حدود 100 شرکت در صف ورود قرار دارند )معاون پذیرش و توسعه بازار شرکت فرابورس ایران(
 در مدت باقی مانده از س��ال جاری، بازار س��رمایه کشور با مش��کاتی مثل کمبود نقدینگی، ابهامات بازار و سیاست هایی 
که کش��ورهای بزرگ مثل چین و امریکا برای کامودیتی ها در نظر میگیرند مواجه اس��ت و روند حرکتی قیمت های جهانی 
کاالها و نرخ ارز مسیر قابل پیش بینی در این دوره ندارند )مدیر عامل شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان، عضو کانون 

نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 ارائه اطاعات مالی دس��تگاه ها به س��ازمان بورس و اوراق بهادار تا حدود زیادی از فرارهای مالیاتی پیش گیری خواهد 
کرد؛ این قوانین لحاظ گردیده تا کس��انی که قانون را رعایت نمی کنند برای ادامه کس��ب و کار خود، در جریان فعالیت های 
اقتص��ادی مس��تندات خود را ارائه دهن��د و در گلوگاه ها مجبور به دریافت تأییدیه از س��ازمان بورس ش��وند )معاون بازار 

شرکت بورس اوراق بهادار(
 از ابتدای س��ال جاری تا نیمه دی ماه، بالغ بر 16 هزار و 398 میلیارد ریال س��هم دولتی در بورس، فرابورس و از طریق 
مزایده فروخته شده است که 15،134 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 1،180 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 83 میلیارد 

ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است )سنا(
 در طول یک  ماه اخیر موافقت اصولی برای تأس��یس شش صندوق س��رمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، یک صندوق 
سرمایه گذاری نیکوکاری و یک صندوق سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار با درآمد ثابت صادر شده است )سرپرست 

اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار(
 شاخص کل بورس و اوراق بهادار در آذرماه سال جاری با میانگین 80 هزار و ۲85 واحد نسبت به آبان ماه سال گذشته 
1/3 درصد رش��د داشته است )معاونت امور اقتصادی دفتر تحقیقات و سیاست های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی 

و دارایی(
 بازارهای س��رمایه با داش��تن مقررات دس��ت و پاگیر زمینه تحرک خود را از دس��ت می دهد و اگر در این زمینه دولت 
برنامه ری��زی نکن��د نمی توان��د از ظرفیتی که این بازار دارد بهره کافی را ببرد )رییس کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق 

بازرگانی ایران(
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 اقتصاد و توسعه

 تمدی��د طرح"فرم��ان اجرایی برقراری وضعی��ت اضطراری ملی در م��ورد ایران" به مدت 
یک سال دیگر به تصویب کنگره امریکا رسید )فارس(

 روابط تجاری انگلیس و ایران پس از برجام 40 درصد رش��د داش��ته و س��طح واردات انگلیس 
از ایران به میزان قابل توجهی باال رفته اس��ت؛ همچنین در اروپا نیز سطح همکاری های تجاری 60 

درصد افزایش یافت )وزیر دارایی پیشین انگلیس(
 با وجود این که تک رقمی ش��دن نرخ بیکاری تا پایان دولت یازدهم از اهداف این دولت بوده، 
در حال حاضر حدود س��ه میلیون و 300 هزار نفر بیکار مطلق که بیش��تر آن ها کمتر از 30 س��ال 

س��ن دارند در کش��ور وجود دارد که حدود یک میلیون نفر فارغ التحصیان دانش��گاه ها هستند )وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی(

 نرخ بیکاری از 10/7 درصد در فصل  پاییز سال 94 به 1۲/7 درصد در فصل  تابستان سال 95 رسید )مرکز آمار(
 بر اساس الیحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که اهداف پنج سال آینده کشور را هدف گذاری 
و پیش بینی می کند، دولت مکلف شد تا عاوه بر ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان در کمتر از 30 روز، ساالنه 100 هزار 

نفر را در مناطق آزاد استخدام کند )بازار نیوز(
 ارزش دالری جمع کل واردات به ایران در نه ماه نخس��ت س��ال جاری نس��بت به نه ماه نخست سال گذشته در حدود 4/4 

درصد افزایش داشته است و در مجموع ارزش مبادالت تجاری کشور به 63/1 میلیارد دالر رسید )بانک مرکزی(
 ورود کش��تی های ناوگان ش��رکت ملی نفت کش ایران به پایانه های نفت اتحادیه اروپا آزاد شد )مدیرعامل شرکت ملی 

نفتکش ایران(
 طبق هدفگذاری اتحادیه بین المللی تعاون )I.C.A( تا س��ال ۲۰۲۰ میالدی تعاونی ها به عنوان بهترین بنگاه های اقتصادی 
در س��طح بین المللی معرفی می ش��وند؛ بنگاه هایی که دارای هویت بین المللی و به لحاظ موضوعات اخالقی و اعتماد مشتریان، 

در رتبه نخست بنگاه های اقتصادی قرار دارند )مهر(

مسکن و عمران

فض��ای  ب��ه  توج��ه  ب��ا   
نامساعد کسب و کار و وجود 

س��رکوب مالی طی سال های 
89 ت��ا 9۲، اس��تفاده از منابع 
پرقدرت بانک مرکزی برای 
می تواند  ش��دن  صاحب خانه 
اقتص��ادی  منف��ی  تبع��ات 

در میان م��دت و بلندم��دت ب��رای تمامی 
خانوارها به ویژه خانوراهای فاقد مس��کن باشد )مدیر کل 

برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی(
 رکود بازار مسکن و عدم صدور مجوز پرداخت تسهیات 
به اعضای مؤس��س موجب ش��ده تا با وجود گذشت پنج ماه 
از اب��اغ دس��تورالعمل اجرایی تش��کیل صن��دوق پس انداز 
منطق��ه ای مس��کن، تنه��ا یک متقاض��ی برای تأس��یس این 

صندوق ها اقدام نماید )مهر(
 رکود در حوزه های عمرانی و معیش��تی تا بعد از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری سال 96 در کش��ور ادامه خواهد داشت و 
شوک بازار مسکن تهران در فصل تابستان بر اساس تقاضای 
طبیعی بازار به وجود آمده بود که باعث ایجاد رونق پایدار در 

بازار نگردید )سعید آگشته، کارشناس اقتصاد مسکن(

اقتصاد و بازارهای جهانی

در  اقتص��ادی  رش��د   
جهان  پیش��رفته  اقتصادهای 

در سال ۲017 میادی به 1/8 
درصد و در اقتصادهای نوظهور 
و در حال توسعه به طور کل 4/۲ 
درص��د افزای��ش خواه��د یافت 

)بانک جهانی(
 ن��رخ بی��کاری در جه��ان در س��ال 

۲017 می��ادی با اندکی افزایش از 5/7 به 5/8 درصد 
خواهد رس��ید، که به معنای افزای��ش 3/4 میلیون نفری 

بیکاران جهان خواهد بود )سازمان بین المللی کار(
 رش��د اقتص��ادی ضعی��ف، مهاجرت ه��ای اجب��اری و 
قطبی شدن جوامع، تغییرات آب و هوایی در کنار نابرابری 
سطح دستمزدها و تشدید شکاف میان فقرا و ثروتمندان 
از بزرگ تری��ن رونده��ای خطرآفری��ن در س��ال ۲017 

میادی خواهند بود )مجمع جهانی اقتصاد(
 ب��ا توجه به این که س��هم س��االنه چی��ن در کمک به 
رش��د اقتصادی جهان از س��ال  ۲009 می��ادی تاکنون 
بی��ش از ی��ک چهارم بوده اس��ت، اگر رش��د اقتصادی 
این کش��ور در س��ال ۲017 با روند نزولی روبرو شود 
اقتص��اد جه��ان را تحت الش��عاع خود ق��رار خواهد داد 

)صندوق بین المللی پول(
 تحریم ه��ای امریکا علیه روس��یه در پی تنش سیاس��ی 
میان روس��یه و اوکراین و تصمیم مسکو به ضمیمه کردن 
منطقه کریمه به خاک روسیه، برای یک  سال دیگر تمدید 
شد؛ این تحریم شامل کلیه شرکت های روسی و اشخاص 

حقیقی در این کشور است )سوتی(
 ضعف مداوم تقاضای جهانی و نگرانی مقامات چینی از 
وقوع جنگ تجاری پ��س از روی کار آمدن دولت ترامپ 
موجب ش��د تا صادرات چین در سال ۲016 میادی برای 

دومین سال متوالی کاهش یابد )رویترز(
 ترکیه به منظور بازیابی رونق اقتصاد از دست رفته خود 
ب��ه آن دس��ته از اتباع خارجی که ملکی ب��ه ارزش حداقل 
یک میلیون دالر خریداری می کنند و یا سرمایه گذاری به 
 ارزش حداق��ل دو میلیون دالر انج��ام می دهند و همچنین 
حداقل س��ه میلیون دالر در حساب بانکی خود نزد یکی از 
شعب بانک ترکیه سپرده گذاری کنند، گذرنامه ترکیه ای 

اعطاء می کند )ترید عربیا(
 بانک تورنت��و دومینیون کانادا با پرداخت جریمه 516 
ه��زار و 105 دالری ب��ه امریکا موافقت ک��رد تا از تبعات 
احتمالی نق��ض تحریم های مرتبط با انج��ام تراکنش های 
مالی با ایران و کوبا رهایی یابد )اداره خزانه داری امریکا(
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بانک و بیمه

ن��رخ  کاه��ش  پ��ی   در 
سود بانکی اعم از تسهیات و 

سپرده در سال گذشته، اگر چه 
میزان سپرده گذاری در بانک ها 
افزایش یافته اما از سرعت آن 
به ویژه در سپرده های مدت دار 
کاسته ش��ده اس��ت که این امر 

مانع از تغییر رویه بانک ها برای پرداخت س��ودهای 
باالتر و آغازی برای رقابت های مخرب جذب سپرده 

می باشد )بنکر(
 نمایندگان مجلس بان��ک مرکزی و دولت را موظف 
کردند که س��االنه حداقل ده درصد منابع قرض الحس��نه 
بانک ه��ا و مؤسس��ات پول��ی و اعتب��اری دولت��ی را در 
چارچ��وب بودج��ه س��نواتی ب��رای اش��تغال ایثارگران 

اختصاص دهند )بنکر(
در مجل��س ده��م بع��د از 33 س��ال قان��ون عملی��ات 
بانک��داری بدون ربا اصاح می ش��ود )رییس کمیس��یون 

اقتصادی مجلس(

طال و سکه

 قیمت طا در ش��ش ماه 
نخس��ت س��ال جاری میادی 

تأثیر نگرانی های مربوط  تحت 
به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
ب��ا افزای��ش روبرو خواهد ش��د؛ 
نگرانی ها نسبت به سیاست های 
ترامپ و فش��ار ناشی از نوسانات 

نرخ ارز در چین نی��ز می تواند به نفع قیمت جهانی طا 
باشد )ریچارد ژو، تحلیلگر ارشد مؤسسه سرمایه گذاری 

هواآن گلد(
 تقوی��ت ارزش دالر امری��کا در برابر قیمت نفت، ادامه 
روند صعودی نرخ تورم در امریکا و سیاس��ت پولی فدرال 
رزرو، محرک مالی و نااطمینانی سیاسی در جهان از عوامل 
مؤث��ر بر روند قیمت کاالهای مختل��ف به خصوص طا در 
س��ال جاری می��ادی خواهد بود )لین��گ وونگ، تحلیلگر 

ارشد مؤسسه جی اف ام اس(
 میانگی��ن قیم��ت جهانی هر اونس طا در س��ال ۲017 
میادی به بیش از 1,۲7۲ دالر خواهد رس��ید و سیاس��ت 
مهمتری��ن عامل مؤثر ب��ر قیمت جهانی این فل��ز گرانبها 

خواهد بود )مؤسسه سرمایه گذاری ام کی اس سوییس(
 طبق تجزی��ه و تحلیل تحلیل تکنیکال، س��طح حمایتی 
قیمت ط��ا در کوتاه م��دت 1,۲00 دالر اس��ت و اگر این 
سطح شکسته ش��ود قیمت تا 1,194 دالر کاهش می یابد 
و همچنین سطح مقاومتی قیمت این فلز زرد 1,۲08 دالر 
اس��ت و اگر این سطح شکسته ش��ود قیمت طا تا 1,۲16 

دالر افزایش خواهد یافت )اف ایکس استریت( 
 قیمت طا تا پایان سال جاری میادی به بیش از 1,300 
تا 1,340 دالر خواهد رسید و تا سال های آینده نیز تحت 
تأثیر سیاس��ت های ترامپ به ۲,000 دالر می رسد )مدیر 

مؤسسه تحقیقاتی و سرمایه گذاری سی پی ام(

بازار پول و ارز

 در پی پیش بینی نرخ تورم 1،660 درصدی ونزوئا در س��ال ۲017 میادی، اس��کناس های 
جدید این کش��ور با ارزش��ی معادل تنها چند سنت امریکا، منتشر و به سبد پولی این کشور ترزیق 

شدند )صندوق بین المللی پول(
 ۲۲ میلیارد دالر از دارایی های ارزی ایران که طی سال های تحریم بلوکه و خارج از دسترس قرار 

گرفته بود، در طی گذشت یک  سال از توافق برجام آزاد شد )بنکر(
 بازار ارز در شرایط کنونی به مراتب از شرایط بازار در سال 91 مناسب تر است و بر اساس بررسی 

ها این بازار به زودی به ثبات می رسد )وزیر امور اقتصادی و دارایی(

صنعت، معدن و انرژی

 ب��ا توج��ه به افزایش تقاضا ب��رای خرید محصوالت پتروش��یمی ایران از س��وی خریداران 
بین المللی به ویژه اروپایی ها، تا پایان سال جاری رشد ده درصدی برای صادرات این محصوالت 

پیش  بینی می شود )مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران(
 درآمدهای نفتی ایران در س��ال ۲016 میادی نسبت به سال گذشته 90 درصد افزایش یافته و 

هم اکنون تولید نفت کشور به 3/8 میلیون بشکه در روز رسیده است )اسپوتنیک نیوز(
 در پایان سال ۲016 میادی قیمت ذغال سنگ حرارتی و سنگ آهن دو برابر شد و بهای ذغال سنگ 

کک شو با افزایش بیش از سه برابر به 300 دالر امریکا در هر تن رسید )ای بی سی نیوز(
 واردات نفت کره جنوبی از ایران در آخرین ماه س��ال ۲016 میادی نس��بت به س��ال گذش��ته حدود هشت برابر رشد 

داش��ته اس��ت؛ همچنین مجموع واردات نفت خام این کش��ور از ایران در س��ال ۲016 دو برابر واردات آن در سال ۲015 
بوده است )رویترز(

 در بخش صنایع معدنی جهان در س��ال ۲017 میادی رش��د تدریجی تولید و ارزش پیش بینی می گردد؛ همچنین روند 
تغییر قیمت فلزات نیز افزایشی برآورد می شود )شرکت پژوهشی بی ام ای ریسرچ(

 ش��ورای اتحادیه اروپا تصمیم به لغو تحریم ش��رکت س��رمایه گذاری صندوق بازنشس��تگی کارکنان صنعت نفت )اوپک( 
گرفت و بدین ترتیب این ش��رکت از روز ۲8دی ماه س��ال 95 از لیس��ت تحریم ها خارج گردید )اداره دیپلماس��ی عمومی و 

رسانه ای وزارت امورخارجه(
 با خروج ش��رکت های بیمه اتکایی "بیمه مجدد" مستقر در امریکا از این کشور، پوشش بیمه ای کامل برای نفت کش های 

ایرانی از اسفندماه سال جاری برقرار خواهد شد )رویترز(
 چین به عنوان بزرگ ترین مش��تری نفتی سازمان اوپک، برای تقویت قیمت نفت، تولید نفت خود در سال ۲۰17 میالدی 

را هفت درصد کاهش خواهد داد )مؤسسه سی ال اس ای(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید 
کارخانه ها طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در 
بخش خدمات طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا

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 برآورد مقدماتی از شاخص 
تولید ناخالص داخلی در انگلیس

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم تعداد خانه های فروخته شده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم برآورد پیشرفته از شاخص 
تولید ناخالص داخلی در امریکا

اعالم میزان سفارشات کاالهای بادوام 
طی ماه گذشته در امریکا

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

این شاخص نظر 3,000 مدیر را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، 
قیمت، تحویل و موجودی کاال نشان می دهد.

اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اگر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 600 مدیر را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می دهد.
اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اگر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.

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.

وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنجه اولیه از سالمت اقتصاد است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

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

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

وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنجه اولیه از سالمت اقتصاد است.
این شاخص نشان دهنده تغییر ساالنه در ارزش تورم تمام کاالها و خدمات تولید شده در اقتصاد 

است و در مقایسه با فصل مشابه در سال گذشته ارائه خواهد شد.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

افزایش این شاخص، میزان رشد فعالیت تولیدکنندگان برای انجام سفارشات را نشان می دهد.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تقویم اقتصادی هفته جاری )2 تا 8 بهمن  1395(


