
بازار سرمایه

 نهادهای کمکی بازارسرمایه مانند صندوق های سرمایه گذاری، که در تعیین نرخ تأمین مالی 
در اقتصاد کشور به جای نظارت بازار ارز در حوزه اقتصاد در حوزه بازار سرمایه عمل می کنند، کل 

معادالت در این بازار را به هم ریخته اند )رییس کمیسیون اقتصادی مجلس(
 کاه��ش قابل توجه ارزش س��هام بانک ملت پ��س از یک  دوره توقف طوالنی مدت، نش��ان دهنده 
عدم وجود برنامه ای مش��خص برای حفظ ارزش ذاتی بانک اس��ت، لذا ایجاد مکانیس��م بازارگردانی 
با ش��یوه جدید بازار سرمایه و انتشار اختیار فروش برای س��هام می توانند از جمله راه حل هایی برای 
کاهش هیجانات بازار در زمان بازگش��ایی نمادهای بانکی باشند )رییس  هیأت مدیره شرکت مشاور 

سرمایه گذاری آرمان آتی، عضو هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 با توجه به این که آیین نامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم، مالیات مضاعفی به فعالین بازار سرمایه تحمیل نمی کند و این 

قوانین مربوط به نقل و انتقال سهام به صورت مقطوع 0/5 درصد اعالم شده، به افزایش شفافیت در پرداخت ها و افزایش فعالیت 
سرمایه گذاران در بورس منجر خواهد شد )مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 تا پایان س��ال جاری صورت حس��اب همه 49 میلیون نفر س��هامدار بورس، به صورت اینترنتی در اختیارش��ان قرار خواهد 
گرفت تا از میزان س��ود واریزی و تعداد س��هامی که در ازای آن س��ود قابل آزادس��ازی اس��ت، مطلع ش��وند )رییس سازمان 

خصوصی سازی(
 در نشس��ت دوم کارگروه تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای س��رمایه اس��المی مقرر ش��د که اصول بنیادین حاکم بر 
بازارهای س��رمایه اسالمی با رویکردی جامع و فراگیر )Comprehensive( تنظیم و نگارش شود که متضمن اصول آیسکو 

بوده و در عین حال با رعایت قواعد و ضوابط بازارهای سرمایه کشورهای اسالمی باشد )سنا(
 پرونده های پذیرش��ی در بورس اوراق بهادار در س��ال جاری افزایش چش��م گیری نس��بت به س��ال گذشته یافته که عمده 

تقاضاها از طرف شرکت های غیردولتی ها بوده است )مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
 در سال جاری 34 هزار میلیارد تومان در فرابورس معامله گردیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد رشد 
داشته است، همچنین متوسط ارزش روزانه معامالت در بازار فرابورس 70 هزار میلیارد تومان ارزیابی شد )مدیرعامل شرکت 

فرابورس ایران(
 ارزش معامالت بازار نقد بورس کاالی ایران در سال جاری بیش از 30,800 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد 25 درصدی را تجربه کرد، بیشترین ارزش این معامالت مختص به محصوالت صنعتی-معدنی و محصوالت 

نفتی می باشد )مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران(
 معامالت گواهی سپرده زعفران تا پایان دهه فجر سال جاری با همکاری تعاونی روستایی و تولیدکنندگان زعفران در استان 
خراس��ان آغاز می ش��ود، کش��اورزان می توانند با ارائه محصول خود به انبارهای بورس کاال و دریافت قبض انبار، از این قبص 

به عنوان پشتوانه تسهیالت استفاده کنند )مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران(
 برای نخس��تین بار در بازار فرعی بورس کاال، روز سه ش��نبه 12 بهمن ماه سال جاری و همزمان با آغاز دهه فجر در راستای 

ارتقاء بهره وری بازرگانی بخش دامپروری، 590 تن خوراک دام و خوراک طیور عرضه گردید )شرکت بورس کاالی ایران(
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 اقتصاد و توسعه

 پیش بینی می شود رقم 112هزار میلیارد تومان مالیات ها در الیحه بودجه سال 96 به 150 
هزارمیلی��ارد تومان افزایش یاب��د؛ که این افزایش به معنی افزایش فش��ار بر مالیات دهندگان 

نب��وده بلکه هدف جلوگیری از فرارهای مالیاتی در اقتصاد کش��ور می باش��د )رییس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس(

 پیش بینی می شود کسری بودجه سال 96 به سمت تأمین مالی از طریق اوراق تعهدزا حرکت کند 
که آثار این روش چون تا به حال در کش��ور اس��تفاده نمی ش��ده، ناشناخته است )معاون پژوهش های 

اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس(
 دولت هم اکنون بخش اعظم درآمدهایش را صرف دستمزدها می کند و در مصارف دولت، عملیات عمرانی 

وابس��ته به اس��تقراض است؛ این شرایط اداره  مالی موجب شده دولت سهم نفت در بودجه را مغایر با برنامه  ها افزایش دهد 
)معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس(

 پیش بینی رش��د اقتصادی س��ال جاری 2/7 درصد بوده که 2/5 درصد آن ناش��ی از افزایش صادرات نفت و فقط دو درصد 
ناشی از عوامل دیگر در سال 95 بوده است؛ همچنین تورم برای سال 96 کمتر از دو درصد و نرخ رشد اقتصادی ناشی از عوامل 

غیرنفتی 3/7 درصد پیش بینی می شود )معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس(
 کمبود تقاضای داخلی، بحران سیستم بانکی، انباشت بدهی های دولت و حجم نقدینگی باال از مشکالت پیش بینی شده برای 

سال 96 می باشند )معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس(
 ب��ا بخش نام��ه دفتر صادرات از 15 بهمن ماه س��ال جاری دور اظهاری صادرات گمرک من��وط به ثبت فاکتور الکترونیکی در 

سامانه فاکتور می باشد )گمرک(
 تورم دو رقمی برای س��ال 96 پیش بینی می ش��ود، در این راستا متغیر ش��اخص تورم در نیمه نخست سال 95،بیش از هفت 

درصد افزایش یافته است )مرکز پژوهش های مجلس(
 از بین 57 کاالهای اصلی مصرفی 30 کاال طی یک س��ال گذش��ته دچار تورم دو رقمی ش��ده اند و تنها نه کاال کاهش قیمت 

داشته اند )وزارت صنعت، معدن و تجارت(

مسکن و عمران

60 درصد حجم نقدینگی 
بانک ها )800 هزار میلیارد 

توم��ان( در ب��ازار مس��کن و 
مس��تغالت بلوکه ش��ده که با 
ف��روش ام��الک بانک ها ولو 
ب��ه زی��ر قیمت کارشناس��ی، 
بخش عمده ای از مش��کالت 

نقدینگی آن ها برطرف خواهد شد )مدیر 
عامل ش��رکت س��بدگردانی هدف، عضو کانون نهادهای 

سرمایه  گذاری ایران(
بیش از یک س��وم از سه میلیون ساختمان تجاری کشور 

در شرایط ناایمن قرار دارند )رییس اتاق اصناف ایران(
مش��اوران ام��الک در بهمن م��اه از وضعیت اج��اره ملک 
در اس��تان ته��ران رضایت بهتری دارند ام��ا فروش ملک و 
مش��ارکت در س��اخت و سازها هنوز س��هم باالیی از درآمد 

بنگاه های امالک ندارد )اقتصاد آنالین(
تعداد معامالت مسکن در نه ماه نخست سال  جاری نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته، حدود نه درصد افزایش پیدا 
ک��رده و قیمت ها پس از یک دوره طوالنی رکود از س��کون 

خارج شده اند )ایران(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 در پ��ی تواف��ق کاهش 
تولی��د م��ازاد نف��ت اوپ��ک، 

خوش بین ترین  پول��ی  مدیران 
نف��ت  م��ورد  در  را  وضعی��ت 
اینترمدیی��ت  "وس��ت تگزاس 
امری��کا" در طی حداقل ده س��ال 

گذشته دارند )بلومبرگ(
 عرض��ه نف��ت اوپ��ک در م��اه  

ژانویه س��ال 2017 میالدی به میزان 900 هزار بشکه 
در روز کاه��ش یافت، این رق��م حدود 75 درصد از رقم 

وعده کاهش این سازمان می باشد و میزان تبعیت از توافق 
اوپک آنقدر خوب بوده که احتماالً نیازی به تمدید مجدد 
تواف��ق برای ی��ک دوره دیگر نخواهد ب��ود )وزیر انرژی 

عربستان سعودی(
 دس��تور رییس جمهور امریکا مبنی بر ممنوعیت س��فر 
اتباع چند کش��ور مسلمان به این کش��ور، موجب محدود 
شدن توانایی شرکت های آلمانی برای اعزام کارمندان شان 
به خارج از کشور گردیده است )رییس اتحادیه سفرهای 

تجاری آلمان(
 در پ��ی ناامنی های س��یایس در ترکیه، می��زان تقاضای 
داخلی این کش��ور در کوتاه مدت ضعیف باقی خواهد ماند 
و رش��د اقتصادی ترکی��ه بین س��ال های 2016 تا 2018 
میالدی ساالنه حدود دو درصد خواهد بود که بسیار کمتر 
از رقم 7/1 درصدی تجربه ش��ده بین سال های 2010 تا 

2015 است )مؤسسه اعتبارسنجی فیچ(
 رش��د اقتص��اد امری��کا در س��ه ماه پایانی س��ال 2016 
میالدی کمتر از رقم 3/5 درصدی پیش بینی ش��ده توسط 
اقتصاددانان بوده، همچنین ارزش سهام بازار و رشد تولید 
ناخالص داخلی این کشور نیز برای دومین فصل متوالی با 

کاهش روبه رو شده است )رویترز(
 به دنبال تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال مالیات های 
سنگین ضد دامپینگ بر روی واردات فوالد چین، این کشور 
اتحادی��ه اروپ��ا را متهم ب��ه در پیش گرفتن سیاس��ت های 
حمایتی ک��رد و اقتصاددانان معتقدند جنگ تجاری چین و 

اتحادیه اروپا رسماً کلید خورد )خبرگزاری ملی فرانسه(
 بانک اروپایی اچ اس بی سی به عنوان چهارمین بانک بزرگ 
جهان، بیش از 100 ش��عبه خود در سال 2017 میالدی را 

تعطیل و 380 کارمند را تعدیل خواهد کرد )رویترز(
 در پ��ی ناامنی های س��یایس در ترکیه، می��زان تقاضای 
داخلی این کش��ور در کوتاه مدت ضعیف باقی خواهد ماند 
و رش��د اقتصادی ترکی��ه بین س��ال های 2016 تا 2018 
میالدی ساالنه حدود دو درصد خواهد بود که بسیار کمتر 
از رقم 7/1 درصدی تجربه ش��ده بین سال های 2010 تا 

2015 است )مؤسسه اعتبارسنجی فیچ(
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بانک و بیمه

 حجم کل مراودات بانکی 
ایران با بانک های 44 کش��ور 

دنی��ا در پای��ان س��ه ماه س��وم 
س��ال 2016 میالدی با کاهش 
1,843 میلیارد دالری نسبت به 
سه ماه قبل از آن به 20 میلیارد 

و 146 میلی��ون دالر رس��ید و و می��زان س��پرده های 
ای��ران نزد این بانک ها بی��ش از 17 میلیارد دالر بوده 

اس��ت )بانک تس��ویه حس��اب های بین المللی(
هم��کاری  ش��ورای  عض��و  کش��ورهای  بانک ه��ای   
خلیج ف��ارس به دلی��ل میزان وام های بازپرداخت نش��ده 
در سیس��تم بانکی ایران که به صورت رسمی 14 درصد 
اعالم ش��ده، ممکن اس��ت از افزایش انتشار اوراق قرضه 
دولتی و گش��ایش ب��ازار ایران منتفع ش��وند )مؤسس��ه 

پژوهش��ی بی ام آی(

طال و سکه

 قیم��ت طال ب��ا توجه به 
تقاضای  چش��مگیر  افزای��ش 

مکان امن سرمایه گذاری رو به 
افزایش است و این روند طی ماه 
ه��ای آینده نی��ز ادام��ه خواهد 
یافت و این بهترین فرصت برای 
بانک  های مرکزی جهان است تا 

به خرید این فلز گرانبها ادامه دهند )اس��تیو هانکه، 
استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز(

 قیمت جهانی ط��ال احتماالً تا پایان س��ال جاری میالدی 
پن��ج درصد دیگر افزایش خواه��د یافت و میانگین قیمت 
هر اونس طال امس��ال به 1,244 دالر خواهد رسید )نجمن 

بازار طالی لندن(
 نگرانی ها نس��بت به سیاس��ت های جنجالی اقتصادی و 
سیاسی دونالد ترامپ از یک سو و برگزاری انتخابات مهم 
و سرنوشت ساز در آلمان فرانسه و هلند موجب شده است 
تا طال بار دیگر به پناهگاه امنی برای سرمایه گذاران تبدیل 

شود )مدیران صندوق های سرمایه گذاری وال استریت(
 سیاس��ت های پولی ف��درال زررو امریکا، تقویت ارزش 
دالر و کاهش تقاضا از س��وی بانک ه��ای مرکزی جهان و 
کش��ورهای نوظهور و در حال توس��عه موجب خواهد شد 
تا قیمت طال در س��ال 2017 میالدی با کاهش روبرو شود 

)بانک سوسایت جنرال فرانسه(
 تولید جهانی طال در سال 2016 میالدی با کاهش همراه 
ش��ده و این برای نخستین بار از سال 2008 میالدی است 
که عرضه جهانی طال با افت روبرو ش��ده اس��ت )مؤسس��ه 

جی اف ام اس(
 احتمال افت بیش��تر قیمت طال در روزهای آینده وجود 
دارد و س��طح حمایتی بعدی برای قیمت طال 1,180 دالر 
اس��ت و اگر س��طح حمایتی شکسته ش��ود قیمت این فلز 
زرد ت��ا 1,160 دالر کاهش خواهد یافت )لوکمن اوتونگا، 

تحلیلگر ارشد مؤسسه سرمایه گذاری اف ایکس تی ام(

بازار پول و ارز

 پس از اجرایی شدن فرمان ترامپ در زمینه ممنوعیت ورود اتباع برخی ازکشورهای مسلمان 
به خاک امریکا، ارزش ین ژاپن در برابر دالر امریکا 0/3 درصد افزایش یافت و به 114,77 ین 

در برابر هر دالر رسید )رویترز(
 متوس��ط نرخ رشد پولی از س��ال 70 تا 93 معادل 4/7 درصد بوده است و در نیمه اول سال 95 با 
ثبت رکورد به 9/7 درصد رسید که زمینه ی پیش بینی تورم دو قمی در سال 96 را محیا آماده کرده 

است )مرکز پژوهش های مجلس(
 نقدینگی در س��ال 96 بین 1,500 تا 1,600 میلیارد تومان خواهد بود، نرخ ارز هم بین 4,100 تا 

4,200 برای فصل زمستان سال 96 ارزیابی شده است )معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس(

صنعت، معدن و انرژی

 فروش نفت و میعانات گازی در هش��ت ماه نخست س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با رشد منفی 15/8 درصدی مواجه شد )وزارت امور اقتصادی و دارایی(

 در راستای توافق بین معادن ذغال سنگ و نیروگاه و فوالدسازان کشور چین مبنی بر حفظ ثبات 
قیمت ذغال س��نگ در س��ال 2017 میالدی، انتظ��ار می رود با اتمام تعطیالت این کش��ور روند افت 

قیمت این محصول صنعتی پایان یابد )ایفنا(
 نشانه هایی از افزایش تولید نفت امریکا می تواند کاهش تولیدهای اوپک و سایر تولیدکنندگان را 

خنثی کند و موجب شود تا قیمت نفت روند کاهشی خود را تداوم بخشد )رویترز(
 با افزایش تقاضای مشتریان نفت ایران، صادرات نفت ایران به آسیا در ماه  دسامبر سال 2016 میالدی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است)رویترز(
 س��ازمان اوپک و س��ایر تولیدکنندگان از جمله روس��یه، توافق کردند میزان تولید روزانه خود را در نیمه اول سال 2017 

میالدی حدود 1/8 میلیون بشکه کاهش دهند )رویترز(
 ع��دم کارایی صنعت پاالی��ش فرآورده های نفتی به رغم برخورداری از قدیمی ترین پاالیش��گاه های منطقه و عدم کاهش 
اندازه دولت در حوزه تولید برق به رغم واگذاری 60 درصد برق تولیدی به بخش خصوصی، ازجمله مش��کالت فعلی حوزه 

انرژی کشور می باشد )مدیرعامل شرکت بورس انرژی(
 تولید فوالد ایران در س��ال 2016 میالدی با رش��د بیش از ده درصدی نس��بت به س��ال گذشته به 18 میلیون تن افزایش 
یافته اس��ت و پس از کش��ورهای صنعتی مثل فرانسه، اس��پانیا و کانادا، چهاردهمین تولیدکننده فوالد جهان در سال 2016 

می باشد )انجمن جهانی آهن و فوالد(
 باتوجه به نوسانات حاکم بر بازار جهانی سنگ آهن و کاهش قیمت جهانی این محصول، فعاالن بخش خصوصی سنگ آهن 
ای��ران و پیمانکاران معادن بزرگ دولتی معتقدند در حال حاضر بازار داخلی کش��ور با ظرفی��ت تقاضای باال، بهترین گزینه 

معامالت می باشد )دنیای معدن(
 قیمت فوالد و سایر فلزات پایه در ایالت متحده امریکا تحت  تأثیر وعده ترامپ مبنی بر اختصاص هزار میلیارد دالر برای 

توسعه زیرساخت های این کشور طی ده سال به شدت افزایش یافته است )دنیای معدن(
 متوس��ط قیمت روی در س��ال جاری میالدی 2,788 دالر بوده و با حرکت به س��مت انتهایی سال تا سه هزار دالر افزایش 
خواهد یافت، انتظار رشد تقاضا برای بازار روی در این سال در کشورهای جنوب شرق آسیا بیش از سایر کشورهای جهان 

ارزیابی شده است )مؤسسه مالی تحلیل بازار کامودیتی مک کواری(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم تراز تجاری 
طی ماه گذشته در کانادا 

اعالم تراز تجاری 
طی ماه گذشته در امریکا 

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

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
 در امریکا طی هفته گذشته

اعالم تراز تجاری 
طی ماه گذشته در چین 

اعالم مقدماتی شاخص میزان تمایالت 
مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا 

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

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.

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.

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.

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.

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.

تقویم اقتصادی هفته جاری )16 تا 22 بهمن  1395(


