
بازار سرمايه

 طى فعاليت 10 ماهه بورس كاالى ايران در سال جارى، افزون بر 28 ميليون تن انواع كاال به 
ارزش بيش از 650 هزار ميليارد ريال در بازارهاى مختلف بورس كاالى ايران و در قالب معامالت 

فيزيكى، اوراق سلف استاندارد و گواهى سپرده كااليى به صورت نقدى، سلف و نسيه داد و ستد شد 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر حجم با رشد 42 و از نظر ارزش با رشد 87 درصدى 

مواجه شد (شركت بورس كاالى ايران)
 طى فعاليت 10 ماهه بورس انرژى در سال جارى، ازرش كل معامالت اين بازار به حدود 32 هزار 
ــه هزار و  ــيد كه بيش از 17 هزار و 870 ميليارد ريال مربوط به بازار فيزيكى، س ميليارد تومان رس
470 ميليارد ريال متعلق به بازار برق و بيش از 10 هزار و 512 ميليارد ريال به معامالت قراردادهاى 

سلف موازى استاندارد با سررسيد يك سال و بيشتر اختصاص دارد (مدير عامل شركت بورس انرژى)
 شاخص بدهى تا پايان سال جارى در فرابورس راه اندازى مى شود (مدير عامل شركت فرابورس ايران)

ــهام خواهيم بود و همچنين با تعيين  ــان قابل توجه  و روند رو به مثبت در بازار س ــال جارى شاهد نوس ــتان س  در فصل زمس
تكليف مطالبات معوق بانك ها از صنعت خودرو، به اين دو صنعت اثرگذار بازار نيز كمك شايانى مى شود (مدير عامل شركت 

گروه توسعه مالى مهرآيندگان، عضو كانون نهادهاى سرمايه گذارى ايران)
 انتشار اوراق صكوك در سال جارى نسبت به سال گذشته با رشد چهار برابرى به 29 هزار ميليارد ريال رسيد (مديرعامل 

شركت سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و تسويه وجوه)
ــده در بورس اوراق بهادار، شركت بازرسى فنى و كنترل خوردگى تكين كوى با دريافت  ــركت  پذيرفته ش  در ميان 301 ش
بيش ترين اميتاز در كيفيت افشا و اطالع رسانى مناسب، رتبه اول را كسب كرد (اداره نظارت بر ناشران بورسى شركت بورس 

اوراق بهادار تهران)
 عرضه منطقى اوراق بدهى، ايجاد شرايط مثبت اقتصاد كالن و توجه بودجه سال 96 به بازار سرمايه مى توانند از عوامل رشد 
ــال جارى باشند (مدير عامل شركت تأمين سرمايه نوين، عضو هيأت  مديره كانون  ــرمايه در روزهاى باقى مانده در س بازار س

نهادهاى سرمايه گذارى ايران)
 محسن خدابخش با حكم معاون اجرايى سازمان بورس و اوراق بهادار، به مديريت نظارت بر بورس هاى سازمان بورس و 

اوراق بهادار منصوب شد (سنا)
ــارت، به دليل  ــرعت در انجام تج ــه آزاد كيش عالوه بر افزايش س ــاالر صادراتى بورس كاالى منطق ــالت در ت ــام معام  انج
ــود (مدير عامل سازمان  ــبب كاهش هزينه هاى تجارت نيز مى ش ــاختى و همچنين معافيت هاى مالياتى، س ــعه هاى زيرس توس

منطقه آزاد كيش)
 در اليحه آزادسازى سهام عدالت ممكن است شركت هاى سرمايه گذارى و شركت هاى تعاونى استانى سهام عدالت منحل 
ــود (رييس سازمان  ــتفاده ش ــهام عدالت اس ــازى س ــوند و يا اين كه از آن ها به عنوان كارگزار و بازوى اجرايى براى آزادس ش

خصوصى سازى)
 به سرمايه گذاران بازار سهام توصيه مى شود كه استراتژى هاى سرمايه گذارى خود را بر اساس تحليل و روندهاى بلندمدت 
و خريد و فروش ها را بر اساس پتانسيل هاى دائمى و بلندمدت شركت ها تنظيم كنند و با توجه به فرصت هاى خوب سودآورى 
ــودهاى خوبى دست يابند (رييس  ــرمايه گذاران به س ــركت هاى ايرانى در بلندمدت، اميدواريم در افق هاى بلندمدت تر س ش

سلزمان بورس و اوراق بهادار)
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 اقتصاد و توسعه

ــيد كه 35  ــارى به بيش از 70 ميليارد دالر رس ــال ج ــور در 10 ماهه س  تجارت خارجى كش
ميليارد و 270 ميليون دالر از اين رقم مربوط به صادرات غيرنفتى ايران بوده است (تسنيم)

ــود (مركز  ــا دو درصد خواهد ب ــت تنه ــدون نفت در نهاي ــال 95 ب ــور در س ــادى كش ــد اقتص  رش
پژوهش هاى مجلس)

 در بودجه سال 96 دستمزد كاركنان و كارگران تا سقف 15 ميليون ريال در ماه از پرداخت ماليات 
معاف شد (عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس)

 حجم پس اندازهاى ملى در ايران كه در سال 2015 ميالدى معادل 31/7 درصد توليد ناخالص داخلى 
بوده در سال 2016 به معادل 33 درصد توليد ناخالص داخلى افزايش يافته است (سازمان اطالعات مركزى امريكا)

ــال 2016 ميالدى جايگاه خود را به عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا حفظ كند؛ پيش بينى  ــت در س ــته اس  ايران توانس
مى گردد توليد ناخالص داخلى ايران در سال 2017 از مرز 1/5 تريليون دالر عبور كند (صندوق بين المللى پول)

 شاخص تورم نقطه به نقطه در دى ماه سال جارى نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 6/9 درصد افزايش داشته است؛ نرخ 
تورم نقطه اى در آذرماه 7/2 درصد بوده است (بانك مركزى)

ــال 91 به دليل تحريم هاى اقتصادى بود؛ يكى از داليل مهم  ــال 87 و اوج آن س ــور س ــد اقتصادى در كش ــت رش  نقطه شكس
ــال جارى افزايش توليد نفت ناشى از برداشته شدن تحريم ها است (مشاور اقتصادى  ــد اقتصادى 7/4 درصدى در س تحقق رش

رييس جمهورى)
ــال 96 براى اين امر  ــد يافت كه 14 هزار ميليارد تومان در بودجه س ــال 96 ده رصد افزايش خواه ــوق كارمندان در س  حق
ــت؛ اين ميزان غير از يك  هزار ميليارد تومانى است كه براى تعادل بخشى در حقوق بازنشستگان در اليحه  ــده اس پيش بينى ش

بودجه سال 96 اختصاص داده شده است (سخنگوى دولت)
 با توافق بين گمرك ايران و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، اختيارات حوزه تسهيالت صادرات فرآورده هاى نفتى كشور به 

گمرك ايران واگذار شد (تسنيم)

مسكن و عمران

ــكن   حجم معامالت مس
ــى از  ــد نزول ــا رون ــور ب كش

ــارى روبرو  ــال ج ــداى س ابت
ــاه در  ــوده و در آذر و دى م ب
ــال گذشته 50  ــه با س مقايس
ــته است؛  درصد كاهش داش
حجم معامالت در تهران نيز 

ــت سال جارى افزايش  در هشت ماه نخس
ــدود ده درصد كاهش  ــا در ماه هاى آذر و دى ح يافت ام

يافت (رييس اتحاديه صنف مشاوران امالك)
ــت، اما  ــراى تهران اس ــرى ب ــكو زنگ خط ــه پالس  حادث
ــهردارى تهران جوازهايى را براى ساخت و ساز  همچنان ش
ــه بحث اطفاى حريق  ــه 22 تهران صادر مى كند ك در منطق
ــود (نايب  رييس سابق سازمان  در آن ها جدى گرفته نمى ش

نظام مهندسى تهران)
ــع زيربناى  ــد و فروش يك مترمرب ــط قيمت خري  متوس
ــده از طريق بنگاه معامالت ملكى  ــكونى معامله ش واحد مس
شهر تهران در دى ماه سال جارى 44/9 ميليون ريال است 
كه نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال قبل به ميزان 1/4 

و 9/9 درصد افزايش داشته است (بانك مركزى)

اقتصاد و بازارهاى جهانى

ــد  جدي ــور  رييس جمه  
اياالت متحده امريكا با صدور 

ــود درباره  ــده خ ــتورى وع دس
ــان  «پيم از  ــورش  كش ــروج  خ
ــيفيك» را  ــس پاس ــارت تران تج

عملى كرد (بى بى سى)
 هنگ كنگ براى هفتمين سال 

متوالى گران ترين بازار مسكن در بين 
ــه اول را به  ــد و رتب ــهرى جهان ش 406 منطقه عمده ش

خود اختصاص داد (بلومبرگ)
ــل  ــوم به دلي ــش تلك ــى بريتي ــركت بريتانياي  ارزش ش
ــى بخش ايتاليايى اين شركت،هفت  رسوايى در حسابرس

ميليارد پوند سقوط كرد (يورو نيوز)
 دولت قطر به دليل كسرى بودجه ناشى از نوسان قيمت 
نفت در بازارهاى جهانى، اقدام به چاپ اوراق  قرضه نمود؛ 
ــت در سال 2017  ــور ممكن اس ــرى بودجه اين كش كس

ميالدى به 3/7 درصد برسد (الجريده)
 بدهى ملى اياالت  متحده امريكا در زمان رياست جمهورى 
اوباما با 86 درصد افزايش به 19 تريليون و 600 ميليارد 

دالر رسيد (راشاتودى)
ــراى تحريم  ــناتور امريكايى طرحى جديد را ب ــه س  س
ــرح اعمال  ــرده و در اين ط ــه ك ــران ارائ ــته اى اي غيرهس
ــه حمايت از  ــادى به بهان ــى و اقتص ــوى مال ــاى ق تحريم ه
ــتيك عليه ايران را  ــم و توسعه موشك هاى بالس تروريس

خواستار شده اند (نيوزمكس)
ــارى امريكا  ــركت هاى بزرگ تج ــد ترامپ به ش  دونال
ــه ماليات را به طرز قابل توجهى كاهش  دهد و  وعده داد ك
75 درصد مقررات دست و پاگيركننده را از ميان بر دارد 

(خبرگزارى ملى فرانسه)
ــد 0/6  ــود اقتصاد انگليس بعد از رش ــى مى ش  پيش بين
درصدى در سه ماهه دوم و سوم سال 2016 ميالدى، رشد 
0/55 درصدى را در پايان اين سال ثبت كند (بلومبرگ)

 مجموع كسرى بودجه روسيه در سال 2016 ميالدى به 
ــيد كه اين رقم معادل  49 ميليارد و 700 ميليون دالر رس
ــور است (وزير  3/5 درصد توليد ناخالص داخلى اين كش

اقتصاد روسيه)
ــال جارى ميالدى سه بار نرخ   فدرال رزرو امريكا در س
ــرطى است كه  بهره را افزايش خواهد داد، البته به اين ش
اوضاع بازار اشتغال بهبود يابد و نرخ تورم نيز به سطح دو 

درصدى نزديك شود (رييس فدرال رزرو فيالدفيا)
ــاخص ادراك فساد  ــورهاى جهان در ش  69 درصد كش

نمره كمتر از 50 گرفته اند (سازمان بين المللى شفافيت)
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بانك و بيمه

در  ــور  كش ــى  نقدينگ  
ــى  ــارى يعن ــال ج ــتان س تابس

شهريور 95 نسبت به پايان سال 
ــول 8/3  ــد، پ ــل 10/4 درص قب
ــبه پول 10/7 درصد و  درصد، ش
سپرده هاى بخش غيردولتى نيز 
ــد داشته است؛  11/2 درصد رش

ــد نقدينگى در يك سال منتهى به شهريورماه  نرخ رش
ــم نقدينگى به 1,122  ــال 95 به 28/6 درصد و حج س

هزار ميليارد تومان رسيد (بانك مركزى)
ــه اجازه داد  ــازمان برنامه و بودج ــأت وزيران به س  هي
ــاب مازاد دارايى هاى خارجى ايران نزد بانك  از محل حس
ــقف  ــزى، بدهى هاى دولت به بانك هاى عامل را تا س مرك

14هزار و 620 ميليارد تومان تسويه كند (تسنيم)
ــترين افزايش سرمايه سال جارى در بخش بانكى   بيش
ــارد ريال و كم ترين  ــق به بانك ملى با 93 هزار ميلي متعل
افزايش سرمايه مربوط به بانك توسعه تعاون با يك هزار 

ميليارد ريال است (بانك مركزى)

طال و سكه

ــالى مورونتائو   معدن ط
ــد 61 تن طال  ــزان تولي با مي

ــدن طالى جهان  بزرگترين مع
است (وال استريت)

 طبق تجزيه و تحليل تكنيكال، 
ــال در  ــى قيمت ط ــطح مقاومت س
ــت  ــدت 1,218 دالر اس كوتاه م
ــود  ــته ش ــطح شكس و اگر اين س

ــپس 1,235 دالر  قيمت اين فلز گرانبها تا 1,230 و س
افزايش خواهد يافت؛ از سوى ديگر سطح حمايتى قيمت 

ــطح شكسته شود  ــت و اگر اين س طال نيز 1؛202 دالر اس
قيمت اين فلز زرد تا 1,196 و سپس 1,176 دالر كاهش 

خواهد يافت (اف ايكس استريت)
ــده مى تواند  ــى روزهاى آين ــارات ترامپ ط ــن اظه  لح
ــت كاالهاى راهبردى  ــانات قيم تأثير زيادى بر روند نوس
ــته باشد؛ انتشار آمارهاى مهم  در بازارهاى بين المللى داش
ــن و وضعيت تقاضاى  ــادى امريكا، منطقه يورو و چي اقتص
ــيايى و در حال توسعه تأثير زيادى  فيزيكى بازارهاى آس
ــت (ادوارد مير،  ــانات قيمت طال خواهد داش بر روند نوس

تحليلگر ارشد مؤسسه سرمايه گذارى اف سى استون)
 از نظر تاريحى يك رابطه معكوس بين ميزان محبوبيت 
رييس جمهور امريكا و قيمت جهانى طال وجود دارد؛ دونالد 
ترامپ نخستين رييس جمهور در تاريخ امريكا است كه در 
آغاز فعاليتش ميزان نفرت مردمى از وى بيشتر از ميزان 
محبوبيت خواهد بود، در صورتى كه روند نزولى محبوبيت 
ترامپ در نظرسنجى هاى آينده ادامه يابد، مى توان نسبت 
ــدت يا بلندمدت  ــت جهانى طال در ميان م ــه افزايش قيم ب

اميدوار بود (مؤسسه سرمايه گذارى اچ اس بى سى)
ــت  ــراى فروش ذخاير طال وقتى اس ــن فرصت ب  بهتري
ــا 1,215 دالر افزايش يابد  ــطح 1,210 ت ــه قيمت تا س ك

(بيزينس الين)
ــه كمتر از  ــال 2017 ميالدى ب ــان س ــت طال تا پاي  قيم
ــيمونا گامبارينى، تحليلگر  ــيد (س 1,050 دالر خواهد رس

ارشد مؤسسه سرمايه گذارى كاپيتال اكونوميكس)

بازار پول و ارز

ــت و به  ــان) نرخى منطقى اس ــزار و 750 توم ــه ه ــروزى ارز در بازار (حدود س ــرخ ام  ن
ــاق بازرگانى، صنايع، معادن  ــى در پيش نخواهد گرفت (عضو ات ــال زياد ديگر روند نزول احتم

و كشاورزى تهران)
 اولين سخنرانى ترامپ پس از ورود به كاخ سفيد به افت شاخص دالر تا كف يك  و نيم ماهه منجر 
شد؛ شاخص دالر كه اواخر سال 2016 ميالدى از مرز 103 واحد عبور كرده بود به مرز 100 واحد 

نزديك شد (رويترز)
ــارد دالر افزايش به 135/5 ميليارد دالر  ــال 2016 ميالدى با 25/5 ميلي ــر ارزى ايران در س  ذخاي
رسيد و در ميان170 كشور در جايگاه شانزدهم جهان قرار گرفت (سازمان اطالعات مركزى امريكا)

صنعت، معدن و انرژى

ــه فرآورده هاى نفتى  ــاق كاال و ارز، صادرات كلي ــتاد مبارزه با قاچ ــا توافق بين گمرك و س  ب
پااليشگاه ها و پتروشيمى هاى مرجع بالمانع شد (تسنيم)

 با بهره بردارى از فاز دوم پتروشيمى كارون، نخستين محصول MDI توليد ايران در نيمه نخست 
سال 96 عرضه مى شود؛ ايران نخستين توليدكننده محصول MDI در منطقه خواهد شد (مدير عامل 

شركت پتروشيمى كارون)
 صادرات نفت ايران به چين در سال 2016 ميالدى با 18 درصد افزايش به رقم بى سابقه 624 هزار 

و 260 بشكه در روز رسيد (گمرك چين)
 با دريافت سه ميليارد دالر، عالوه بر تحقق اقتصاد مقاومتى درحوزه معادن، مى توان شركت ها و سرمايه هاى خارجى را 

هم براى تأمين مالى جذب كرد (رييس هيأت عامل ايميدرو)
ــعه ملى  ــه 96 پيش بينى كرده بود 20 درصد درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توس ــت در اليحه بودج ــى دول  در حال
اختصاص يابد كه كميسيون تلفيق اين رقم را به 30 درصد افزايش داد (نايب رييس اول كميسيون تلفيق بودجه 96 مجلس)

 افزايش قيمت جهانى مواد معدنى و خام در فصل پاييز سال جارى تحث  تأثير عوامل ناپايدارى بوده و بنابراين احتمال ثبات 
يا حتى كاهش قيمت كاموديتى ها وجود دارد (ولى نادى قمى، عضو هيأت  مديره كانون نهادهاى سرمايه گذارى ايران)

ــال 96 هيچ افزايشى نسبت به سال 95  ــفيد و برق در س ــامل بنزين، گازوئيل، گاز، نفت س  قيمت آب و حامل هاى انرژى ش
نخواهند داشت (سخنگوى كميسيون تلفيق بودجه سال 96 مجلس)

تقويم اقتصادى هفته جارى (9 تا  15 بهمن  1395)

تأثيرات زمان رويداد

اعالم ميزان سفارشات كاالهاى
بادوام طى ماه گذشته در امريكا

اعالم تعداد خانه هاى پيش فروش  شده
طى ماه گذشته در امريكا

به استثناى ساخت وسازهاى جديد

اعالم برآورد مقدماتى از شاخص 
توليد ناخالص داخلى در امريكا

اعالم شاخص مديران خريد
كارخانه ها طى ماه گذشته در چين

اعالم شاخص مديران خريد  كارخانه ها طى
 ماه گذشته در چين به استثناى بخش توليد

اعالم شاخص مديران  خريد كارخانه ها 
طى ماه گذشته در انگليس

اعالم شاخص خريد مديران كارخانه ها طى ماه 
گذشته در امريكا بررسى شده توسط 

مؤسسه مديريت عرضه

اعالم ميزان موجودى نفت خام امريكا 
طى هفته گذشته

اعالم توليد ناخالص داخلى در كانادا

اعالم تعداد مدعيان بيمه بيكارى 
طى هفته گذشته در امريكا

اعالم شاخص مديران خريد در امريكا 
طى ماه گذشته به جز بخش توليد بررسى شده 

توسط مؤسسه مديريت عرضه

دوشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

افزايش اين شاخص، ميزان رشد فعاليت توليدكنندگان براى انجام سفارشات را نشان مى دهد.
رابطه مستقيم با بازارهاى سهام، كاال، ارز و رابطه معكوس با بازارهاى اوراق قرضه دارد.

رابطه مستقيم با بازارهاى سهام، كاال، ارز و رابطه معكوس با بازارهاى اوراق قرضه دارد.

وسيع ترين مقياس فعاليت اقتصادى و سنجه اوليه از سالمت اقتصاد است.
اين شاخص نشان دهنده تغيير ساالنه در ارزش تورم تمام كاالها و خدمات توليد شده در اقتصاد 

است و در مقايسه با فصل گذشته ارائه خواهد شد.
رابطه مستقيم با بازارهاى سهام، كاال، ارز و رابطه معكوس با بازارهاى اوراق قرضه دارد.

اين شاخص نظر 3,000 مدير خريد را نسبت به شرايط كسب و كار نشان مى دهد.
اگر اين عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اگر كمتر از 50 باشد نشان از ركود دارد.

رابطه مستقيم با بازارهاى سهام، كاال، ارز و رابطه معكوس با بازارهاى اوراق قرضه دارد.

اين شاخص نظر 1,200 مدير خريد نسبت به شرايط كسب و كار را نشان مى دهد.
اگر اين عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اگر كمتر از 50 باشد نشان از ركود دارد.

رابطه مستقيم با بازارهاى سهام، كاال، ارز و رابطه معكوس با بازارهاى اوراق قرضه دارد.

اين شاخص نظر 600 مدير خريد را نسبت به شرايط كسب و كار نشان مى دهد.
اعالم اين رقم بيش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش توليد است.

رابطه مستقيم با بازارهاى سهام، كاال، ارز و رابطه معكوس با بازارهاى اوراق قرضه دارد.

اين شاخص نظر 400 مدير خريد را نسبت به شرايط كسب وكار نشان مى دهد.
اعالم اين رقم بيش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش توليد است.

رابطه مستقيم با بازارهاى كاال، ارز، سهام و رابطه معكوس با بازار اوراق قرضه دارد.

تأثير مستقيم بر قيمت نفت در بازارهاى جهانى دارد.

مهم ترين شاخص رشد اقتصادى است.
رابطه مستقيم با بازارهاى سهام، كاال، ارز و رابطه معكوس با بازارهاى اوراق قرضه دارد.

رابطه معكوس با بازارهاى سهام، كاال، ارز و رابطه مستقيم با بازارهاى اوراق قرضه دارد.

اين شاخص نظر 400 مدير خريد نسبت به شرايط كسب وكار را نشان مى دهد.
در صورت بهتر اعالم شدن نسبت به دوره گذشته و پيش بينى ها، نشان از بهبود شرايط اقتصادى دارد.

رابطه مستقيم با بازارهاى سهام، كاال، ارز و رابطه معكوس با بازارهاى اوراق قرضه دارد.


