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بازار سرمایه

 در صورت نهایی ش��دن عرضه اولیه بیش از پنج درصد س��هام آرامکو در بورس س��نگاپور، 
بزرگترین عرضه اولیه سهام )IPO(  در جهان رخ خواهد داد )سنا( 

 باوجود موضوعات فرعی مثل بازگش��ایی نمادهای بانکی و رفتار نامتعارف ترامپ و مسأله اصلی 
نرخ بهره بانکی، از آنجا که طی چند روز منتهی به پایان س��ال 95 سیاست های کالن اقتصادی تغییر 
چندانی نخواهد کرد، بازار بورس کشور از روندی متعادل و باثبات برخوردار خواهد بود )مدیرعامل 

شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان(
 تا زمانی که طرح رتبه بندی مؤسسات در کشور عملیاتی نگردد و از مؤسسات رتبه بندی بین المللی 

استفاده نشود، نمی توان حجم انتشار اوراق بدهی را برای بخش خصوصی باال برد )معاون نظارت بر بورس ها و ناشران 
سازمان بورس و اوراق بهادار(

 در شرایط کنونی کشور، حدود 90 درصد تأمین مالی برای بنگاه های مالی از طریق بازار پول انجام می شود که با توجه به 
سیاست های دولت، تأمین مالی باید به بازار سرمایه ارجاع داده شود و بازار پول تبدیل به بازاری کوتاه مدت گردد )مدیرعامل 

بانک پارسیان(
 ارزش و حجم معامالت فرابورس از س��ال 92 تا اکنون روند رو به رش��د داشته است؛ همچنین در بورس تهران نیز ارزش 
معامالت رش��د 800 درصدی را نش��ان می دهد که البته در افزایش این ارزش، معامالت بازار اوراق بدهی نقش چش��مگیری 

داشته است )مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 ارزش بورس��ی نمادهای��ی که عرضه آن ها در بورس تهران متوقف ش��ده به ۷20 تریلیون ریال مع��ادل 2/2 میلیارد دالر 

می رسد که این رقم 21 درصد ارزش کل بازار بورس ایران تخمین زده شده است )المانیتور(
 21 کد سهامدار خارجی جدید که اکثریت آن ها تبعه کشور امارات متحده عربی هستند در دی ماه سال جاری صادر گرید، 
تاکنون ۷90 کد س��هامدار خارجی در بازار بورس صادر ش��ده است )مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 

تسویه وجوه(
 بورس زعفران از یکش��نبه 2۴ بهمن ماه س��ال جاری در بورس کاالی ایران عرضه خواهد شد؛ همچنین بورس پسته نیز تا 

پایان سال جاری  آغاز به کار خواهد کرد )مدیرعامل بورس کاالی ایران(
 تأمین مالی فوالدسازان در بازار سرمایه از طریق معامالت سلف از ابتدای سال جاری تا اواخر دی ماه همین سال ۴۳ درصد 
و تأمین مالی تولیدکنندگان سنگ آهن از طریق انتشار اوراق  سلف موازی استاندارد 51 درصد رشد داشته است )مدیرعامل 

بورس کاالی ایران(
 بر اساس توافق نامه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با بانک ملت، افراد خارج از کشور که قصد سرمایه گذاری 
در ایران دارند با درخواس��ت از طریق ش��عبه خارجی بانک ملت می توانند ریال دریافت کنند و بانک ملت متعهد بازگش��ت 

سرمایه وی به خارج از کشور خواهد بود )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران(

 اقتصاد و توسعه

 آمار ارائه ش��ده از دو مرجع قابل اس��تناد یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، رش��د 
اقتصادی مثبت ش��ش درصدی را برای کش��ورمان نشان می دهد که این میزان رشد به رغم کاهش 

قیمت جهانی نفت رقم خورده است؛ بر این اساس ایران عنوان باثبات ترین اقتصاد منطقه را دارد و 
کشورمان هجدهمین کشور در بین کشورهای G20 است )سخنگوی دولت(

 مبادالت تجاری ایران و چین در سال 201۶ میالدی با افت ۷/۷ درصدی نسبت به سال گذشته به 
۳1 میلیارد و 200 میلیون دالر رسید )گمرک چین(

 طی س��ه  سال گذش��ته، افزایش حقوق ها نس��بت به تورم عقب تر بوده و بسیاری منتظرند تا ببینند 
دولت فعلی با تراز منفی دوره خود را به پایان می رساند یا آن را مثبت می کند )اقتصاد آنالین(

 هزینه متوسط ساالنه یک خانوار ایرانی از سال 85 تا 9۴ از هفت میلیون و ۷۷0 هزار و ۳9۷ تومان به ۳5 میلیون و 2۶5 
هزار و ۷5 تومان رس��یده اس��ت؛ این رقم افزایش ۴5۳/8 درصدی هزینه زندگی در کش��ور ظرف یک دهه را نشان می دهد 

)بانک مرکزی(
 بر اساس تصویب اصالحات و الحاقات بودجه سال 9۶، منابع و مصارف بودجه 9۶ را با اندکی افزایش هزار و 1۴۶ میلیارد 
تومان پیش بینی کرده و منابع عمومی را از ۳۷1 هزار میلیارد تومان پیش بینی  شده دولت به ۳۴5 هزار میلیارد تومان کاهش 

داده و به تصویب رساندند )کمیسیون تلفیق بودجه سال 9۶(
 هر ایرانی در سال  201۷ میالدی 19,520 دالر درآمد خواهد داشت که به نرخ دالر آزاد، ۷۴/1 میلیون تومان و به نرخ دالر 
دولتی نیز ۶۳/1 میلیون تومان خواهد شد؛ ایران در بین 21۶ کشور رتبه 90 در برابری قدرت خرید با سرانه درآمد 1۷,۴00 

دالر در سال 201۶ را به خود اختصاص داد )بانک جهانی(
 نرخ بیکاری فصل  تابستان سال جاری با 1/8 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 0/5 درصد افزایش نسبت 
به فصل  بهار س��ال جاری به بیش 12 درصد رس��ید؛ در ش��ش ماه نخس��ت س��ال جاری حدود ۷00 هزار شغل عمدتأ در بخش 

خدمات در کشور ایجاد شد )مرکز آمار ایران(

مسکن و عمران

نارس��ایی ها  مجم��وع   
تس��هیالتی در بخش مسکن 

طی س��ال جاری س��بب ش��د 
س��هم بخ��ش مس��کن از کل 
بانک��ی  ش��بکه  تس��هیالت 
پرداخت ش��ده طی نه ماه اول 
س��ال به هش��ت درصد نزول 

کن��د و به پایین ترین س��هم از 
سال 8۶ تاکنون برسد )اقتصادآنالین(

 طی 15 روز ابتدای بهمن ماه سال جاری، معامالت مسکن 
شهر تهران در بخش خرید و اجاره به ترتیب با کاهش 21 
و 11 درصدی نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته مواجه 

گردید )رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران(
 رشد بخش مسکن و ساختمان در نیمه نخست سال جاری 
منفی 1۳درصد بوده است که حاکی از بیشترین رشد منفی 
در میان سایر بخش های اقتصاد دارای رشد منفی )معدن و 

صنایع معدنی، و صنعت( است )اقتصاد آنالین(
 اجاره بهای آپارتمان های کوچک متراژ محله های مختلف 
شهر تهران در س��ال جاری تا 15 درصد افزایش و میانگین 
اجاره بها طی دی ماه س��ال جاری نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته 11/1 درصد رشد داشته است )ایسنا(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 کل تولید خودرو جهان 
در س��ه ماهه دوم سال 201۶ 

برابر با ۴۶/55 میلیون دستگاه 
بوده است که در مقایسه با مدت 
مشابه س��ال گذش��ته دو درصد 
داشته اس��ت )سازمان بین المللی 

تولیدکنندگان خودرو(
 تعداد فرصت های ش��غلی ایجاد شده در اقتصاد 

امری��کا در ماه  ژانویه س��ال 201۷ می��الدی بیش از حد 
انتظار افزایش داشت که این ناشی از سرعت گرفتن میزان 
اس��تخدام ها در شرکت های ساخت و س��از و خرده فروشی 
ب��ود؛ در بخش غیرکش��اورزی اقتصاد این کش��ور در ماه 
گذشته میالدی 22۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده 

بود )رویترز(
 قیمت جهانی موادغذایی در اولین ماه سال 201۷ میالدی 
به باالترین رقم طی دو سال اخیر رسید و انتظار می رود این 
روند با سیر افزایشی و بی ثباتی بیشتری در این سال روبرو 

شود )سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد(
 میزان س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی جهان در سال 
201۶ میالدی به دلیل کاهش رش��د اقتصادی 1۳ درصد 
کاه��ش یافت و به رقم یک تریلی��ون و 520 میلیارد دالر 
رس��ید؛ پیش بینی می شود حجم س��رمایه گذاری مستقیم 
خارجی جهان در س��ال 201۷ می��الدی ده درصد افزیش 

پیدا کند )بخش تحقیقاتی تجارت و توسعه سازمان ملل(
 در صورتی که سیاست های ترامپ منجر به لغو قرارداد 
هشت میلیارد دالری فروش هواپیماهای شرکت بوئینگ 
با ایران ش��ود، ح��دود 100 هزار فرصت ش��غلی در این 

شرکت از بین خواهد رفت )سی ان ان(
 مقام��ات چینی، ایاالت متحده امریکا را پس از تصویب 
افزایش تعرفه واردات ف��والد چین از ۶۳ درصد به 190 
درصد توس��ط وزارت بازرگانی این کشور، متهم به نقض 

قوانین سازمان تجارت جهانی کرده اند )اسپوتنیک(
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بانک و بیمه

  در 10 ماه گذشته بیش 
از 29۳ فقره گش��ایش اعتبار 

ب��ه ارزش بیش از ۷85 میلیون 
یورو انجام شد که این اعتبارات 
بانک ه��ای  از  به ط��ور مس��تقیم 
خارج��ی و از مس��یر س��وئیفت 

انجام شده اس��ت )مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن(

 بان��ک مرکزی در الیحه تصویب اصالحات و الحاقات 
بودجه س��ال 9۶ موظف گردید تمام وجوه ارزی ناشی از 

طرح دع��اوی در مراجع بین المللی و کش��ورهای خارجی 
را تا س��قف چهار هزار میلیارد تومان ب��ه ردیف درآمدی 
1۶01۶5 ج��دول ش��ماره پن��ج ای��ن قان��ون واری��ز کند 

)کمیسیون تلفیق بودجه سال 9۶ مجلس(
 س��قف بدهی اش��خاص حقیقی بده��کاران بانکی برای 
ممنوع الخروج ش��دن آن ها از کشور به س��ه میلیارد ریال 

افزایش یافت )مدیرکل حقوقی بانک مرکزی(

طال و سکه

نگرانی ه��ای  تش��دید   
سیاس��ی در اروپ��ا و امری��کا 

قیمت جهان��ی طال را تا 1,250 
افزای��ش  اون��س  ه��ر  در  دالر 

خواهد داد )ساکسو بانک(
 دو عام��ل افزای��ش احتمال��ی 
قیم��ت طال و نق��ره در ماه فوریه 

ادام��ه رون��د نزول��ی ارزش دالر امری��کا و دوم 
تحوالت ژئوپلیتیکی ش��امل ایران و اوکراین هستند که 

تقابل با ایران دردس��ازترین مسأله خواهد بود؛ تنش در 
روابط بین امریکا و ایران به ش��دت افزایش یافته است، 
ه��ر لحظه ای��ن امکان وج��ود دارد که یک��ی از دو طرف 
توافق هس��ته ای را لغو کند و این مس��أله می تواند موجب 
افزایش ش��دید قیمت طال ش��ود )مؤسسه سرمایه گذاری 

اف سی استون(
 ش��اید قیمت طال در کوتاه مدت با افت بیشتری روبرو 
ش��ود ولی در نهایت تا پایان س��ال جاری میالدی روندی 
صع��ودی خواهد داش��ت؛ اگر قیمت این فل��ز گرانبها در 
کوتاه م��دت به کمتر از 1,1۶0 دالر در هر اونس کاهش 
یاب��د، بهتری��ن فرصت ب��رای خرید خواهد ب��ود )دیوید 

روشه، تحلیلگر بازار جهانی(
 طبق تجزیه و تحلیل تکنیکال، س��طح مقاومتی قیمت 
ط��ال 1,229 دالر خواهد بود و اگر این س��طح شکس��ته 
ش��ود قیم��ت این فل��ز گرانبها ت��ا 1,2۴9 دالر افزایش 
خواه��د یافت و همچنین س��طح حمایت��ی قیمت این فلز 
زرد در ش��رایط کنون��ی 1,220 دالر اس��ت و اگ��ر این 
س��طح شکس��ته ش��ود قیمت طال تا 1,200 دالر کاهش 
خواه��د یاف��ت؛ به نظ��ر می رس��د سیاس��ت های مال��ی و 
اقتص��ادی ترامپ فع��ال به نفع قیمت جهان��ی طال خواهد 

بود )اف ایکس اس��تریت(
 قیم��ت جهانی طال طی روزهای آین��ده بین 1,180 تا 

1,2۳0 دالر در هر اونس در نوسان خواهد بود )پالتز(

بازار پول و ارز

 بر اساس تصمیم فدرال رزرو امریکا در رابطه با عدم افزایش نرخ بهره در این کشور، ارزش 
دالر به کمترین میزان طی 12 ماه گذش��ته س��قوط کرد؛ شاخص دالر پس از رشد 1/۷ درصدی در 

ماه  ژانویه سال 201۷ میالدی با کاهش 2/۶ درصدی در ماه  فوریه روبه رو شد )بنکر(
 نرخ ارز تا پایان سال جاری با آغاز تصمیم جدید دولت مبنی بر تزریق ارز مداخله ای بانک مرکزی 

به بازار و ارائه آن به صرافی ها روند کاهشی را در پیش خواهد گرفت )اقتصاد آنالین(
 با توجه به این که نرخ ارز تا پایان سال جاری تک نرخی نخواهد شد، زمان مناسب برای عملی کردن 

این رویداد فصل تابستان سال 9۶ است )نایب رییس اتاق بازرگانی ایران(

صنعت، معدن و انرژی

 وزارت نفت در الیحه تصویب اصالحات و الحاقات بودجه س��ال 9۶ مکلف به هزینه کرد سه 
درص��د از مبلغ قراردادها و پیمان های خ��ود در مناطق نفت خیز و گازخیز و به خزانه برای کاهش 

اثرات سوءزیست محیطی و توسعه زیرساخت ها در مناطق نفت خیز و محروم کشور شد )کمیسیون 
تلفیق بودجه سال 9۶ مجلس(

 در راس��تای جلوگی��ری از ورود محص��والت بی کیفیت ب��ه بازار، تصمیم به رتبه بندی ش��رکت های 
تولیدکننده صنعت فوالد گرفته ش��ده و مقرر گردید محصوالت تولید ش��ده توس��ط واحدها از لحاظ 

کیفی توسط سازمان ملی استاندارد رتبه بندی شوند )نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران(
 پس از گذشت 10 ماه از تقاضای بخش خصوصی صنعت فوالد کشور ، دولت با کاهش تعرفه واردات ورق های 

فوالدی کمتر از سه میلی متر به ده درصد به دلیل ناتوانی تولیدکنندگان داخلی موافقت کرد )وزیر صنعت، معدن و تجارت(
 با توجه به رشد قیمت جهانی آلومینیوم و راه اندازی واحد تولید آلومینیوم المرد در جنوب کشور، می توان به رشد آلومینیوم 

در سال 9۶ بیش از پیش خوش بین بود )مشاور آلومینیوم شرکت ایمیدرو(
 در 10 ماه ابتدایی سال جاری یک میلیارد دالر مواد معدنی از کشور صادر شد؛ ۳0 درصد از صادرات غیرنفتی کشور مربوط 

به حوزه معدن و صنایع معدنی است )معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت(

تقویم اقتصادی هفته جاری )23 تا 29 بهمن  1395(
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طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصتولیداتصنعتی
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالممیزانموجودینفتخام
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمتعدادمجوزهایساختخانههاینوساز
صادرشدهطیماهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصتولیداتایالتفیالدلفیاامریکا
طیماهگذشته

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

سهشنبه

سهشنبه

سهشنبه

سهشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتخریداریشدهتوسطمصرفکنندگانرانشانمیدهد.
نشاندهندهتورماست.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتتکمیلشدهوفروختهشدهتوسطتولیدکنندگانرانشانمیدهد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

مهمترینشاخصرشداقتصادیاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

یکشاخصپیشرودرتغییرتورممصرفکنندهاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

یکشاخصپیشرودرتغییرتورممصرفکنندهاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتخریداریشدهتوسطمصرفکنندگانرانشانمیدهد.
نشاندهندهتورماست.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرارزشکلکاالهایتولیدش�دهتوس�طتولیدکنندگان،معادنوخدماتآبوبرقرا
نشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تأثیرمستقیمبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

شاخصبسیارخوبیبرایاندازهگیریفعالیتهایساختوسازدرآیندهاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر250تولیدکنندهدرمنطقهفیالدلفیارانسبتبهشرایطکسبوکاربررسیمیکند.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.


