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بازار سرمایه

 توقف طوالنی مدت نمادهای بانکی  در بورس و ادامه ابهامات در این زمینه، باعث بی اعتمادی 
سهامداران و سرمایه گذاران به این صنعت شده است و موجب افزایش ریسک بازار خواهد شد 

)سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 انتظ��ار م��ی رود بازار بورس طی س��ه ماه آینده به دور از هیجانات سیاس��ی روند رش��د باثباتی را 
تجربه کند و محصوالت پتروش��یمی همچنان در ماه های آینده نیز افزایش س��ودآوری داشته باشند 

)مدیرعامل کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان(
 بررسی رفتار شاخص و حرکت سهم ها در روزهای اخیر نشان می دهد که سهم های بزرگ مخصوصاً 

ش��رکت ها و صنایعی که به قیمت های جهانی متصل هستند، سیگنال های خرید از خود نشان می دهند و اگر مشکل 
نقدینگی در روزهای آخر سال حل شود، بازار سهام به مدار مثبت خود باز خواهد گشت )عضو هیأت مدیره بیمه دانا(

 به زودی صادرات برخی از موادمعدنی که تا س��ه بار در بورس کاال عرضه ش��ده و مشتری برای آن یافت نشده باشد بدون 
پرداخت عوارض، امکان پذیر خواهد بود )مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران(

 ارزش گروه بانکی با داش��تن 10 درصد ارزش کل بازار س��رمایه افتی بیش از 21 درصدی در س��ال جاری داش��ته و در 
ص��ورت بازگش��ایی نمادهای بانکی افت این گروه بیش��تر هم خواهد ش��د؛ هم اکنون بیش از 50 درص��د نمادهای این گروه 
یعنی پنج درصد ارزش کل بازار س��رمایه بلوکه اس��ت )مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گوهران امید، عضو کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
 برای تبدیل ش��دن ایران به تنها مرجع قیمت زعفران دنیا، باید در دو حوزه ایجاد ابزارهای پوش��ش ریس��ک و تأمین مالی 
برای فعاالن این بازار کار کرد؛ همچنین به منظور گسترش معامالت در حوزه صادراتی باید به توسعه معامالت گواهی سپرده 

و ارتقاء استانداردهای آن پرداخت )معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار(
 با توجه به سهم 50 درصدی شرکت های وابسته به کاالها در بازار سهام ایران و تأثیر قیمت های جهانی بر شاخص بورس 
کشور، پیش بینی می شود در سال آینده عمده کاالها روند رو به بهبودی نسبت به میانگین سال جاری را تجربه خواهند کرد و 

حتی در صورت تعدیل سطوح قیمت ها نیز بازگشت به دوران رکود احتمال کمی خواهد داشت )دنیای اقتصاد(
 در س��ال ۹5 بیش از 22 هزار میلیارد تومان س��رمایه مردم در بازار س��رمایه به علت زیان دهی ش��رکت ها پس از اجرای 
برجام از دس��ت رفت؛ ش��اخص بورس از رقم ۸1 هزار در ابتدای سال ۹5 با پنج  هزار واحد سقوط به حدود ۷۶ هزار رسیده 

است )مشرق(
 بیش از ۴0 هزار کد س��هام جدید در بازار س��رمایه ایران در دی ماه س��ال جاری صادر گردید؛ همچنین در مجموع 21 کد 
س��ها مدار خارجی در این ماه صادر ش��د تا تعداد کدهای سهامداران بورس��ی به نه میلیون و 212 هزار کد برسد )مدیرعامل 

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 حدود 1۸ هزار نفر در دی ماه س��ال جاری با اس��تفاده از اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن وارد فرایند دریافت تسهیالت از 
بانک مس��کن ش��دند تا مجموع کل افرادی که از س��ال ۸۹ از این اوراق استفاده کرده اند به رقم یک میلیون و 2۹0 هزار نفر 

برسد )مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 روند تغییرات بازار س��رمایه تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، دستخوش سیاست های اقتصادی داخلی نیست و جنبه 
تبعی از اقتصاد جهانی، بازارهای کاالیی و قیمت جهانی نفت خواهد داش��ت، از این رو پیش بینی می ش��ود صنایع و شرکت های 

صادرکننده سودآوری بیشتری داشته باشند )سیدحمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه(

 اقتصاد و توسعه

 12 هزار میلیارد تومان طی دو س��ال اخیر از س��وی دولت به شهرداری تهران در بخش های 
تملک دارایی های س��رمایه ای، مالیات بر ارزش افزوده و س��ایر وجوه پرداخت ش��د که 5۸ هزار 

میلیارد ریال آن مربوط به س��ال ۹۴ و ۶1 هزار میلیارد آن مربوط به س��ال ۹5 اس��ت )وزارت امور 
اقتصادی و دارایی(

 برای رسیدن به رشد هشت درصدی برنامه ششم توسعه در مجموع نیازمند 1,500  میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری خارجی هس��تیم که این مقدار معادل حدود ۶0  س��ال درآمد نفتی کشور است )دبیر 

شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور(
 رشد اقتصادی ایران در سال های 201۶ و 201۷ میالدی به ترتیب ۴/3 و ۴/۸ درصد خواهد بود )بانک جهانی(

 بر اس��اس مصوبه هیأت دولت، 13 میلیارد تومان به هش��ت دس��تگاه برای جبران خس��ارات ناش��ی از حوادث غیرمترقبه 
اختصاص یافت )تسنیم(

 از حدود 12/2 میلیون نفر جمعیت کش��ور دارای تحصیالت عالی و یا در حال تحصیل در کل کش��ور، متاسفانه 5/۷ میلیون 
نفر غیرفعال هستند؛ به عبارت دیگر بیش از نیمی از جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی هیچ نقشی در تولید 

ندارند )معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(
 به دنبال الکترونیکی شدن بسیاری از فعالیت های گمرکی کشور و رشد ۷۸ درصدی درآمدها در یک سال، شاخص لجستیک 

گمرکی با 1۸ رتبه ارتقاء به رتبه ۹۶ در سال 201۶ میالدی دست یافت )بانک جهانی(
 مبادالت تجاری ایران و امریکا در س��ال 201۶ میالدی با افت 11 درصدی نس��بت به س��ال گذش��ته به 25۸ میلیون دالر 
رس��ید؛ همچنین واردات امریکا از ایران در این س��ال ۸۶ میلیون دالر معادل هش��ت برابر نس��بت به سال 2015 بوده است 

)اداره آمار امریکا(
 پیش بینی می ش��ود تا س��ال 2050 میالدی ایران در رتبه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان قرار گیرد و چین با سبقت از امریکا 

عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد )شرکت خدمات مشاوره مالی پرایس واتر هاوس کوپرز(

مسکن و عمران

 ط��ی 10 ماه��ه نخس��ت 
سال جاری، 100 هزار فقره 

وام خرید مسکن به متقاضیان 
پرداخت ش��د که نس��بت به 
دوره مش��ابه س��ال گذش��ته 
مع��ادل 20 درص��د افزایش 
داشته اس��ت؛ همچنین 10۴ 

هزار فقره وام س��اخت مسکن 
به س��ازندگان پرداخت ش��د که این رقم در مقایسه 

با دوره مشابه سال گذشته با رشد 1۷ درصدی همراه بوده 
است )مدیرعامل بانک مسکن(

 فصل زمستان س��ال جاری را نمی توان دوره پیش رونقی 
دانس��ت، چرا که در این دوران گرانی مس��کن اولین عامل 
کاه��ش تقاضا اس��ت و با خروج افرادی که به مس��کن نگاه 
سرمایه گذارای داشتند معامالت مسکن کاهش یافته است 

)اقتصاد آنالین(
 خروج بازار مسکن از رکود، افزایش قیمت ها را به دنبال 
خواهد داشت و با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، 
نوسانات نرخ ارز و نیز افزایش حقوق و دستمزدها در سال 
۹۶، ش��اهد جهش قیمت ه��ا در بازار مس��کن خواهیم بود 

)ناصر رزق خواه، کارشناس بازار مسکن(

اقتصاد و بازارهای جهانی

امری��کا  دول��ت  اگ��ر   
تعرفه های گمرک��ی کاالهای 

وارداتی از چین را تا 10 درصد 
افزای��ش دهد، می��زان صادرات 
ای��ن کش��ور ب��ه امریکا ت��ا 25 
درص��د س��قوط خواه��د ک��رد و 
نرخ رش��د اقتصادی ساالنه چین 

یک درصد کاهش خواهد داشت )نایب رییس 
مؤسسه مالی گلدمن ساکس در هنگ کنگ(

 حجم معامالت تجاری میان روسیه و چین در ماه ژانویه 
سال جاری میالدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
با 3۴ درصد افزایش به شش میلیارد و 550 میلیون دالر 
رس��ید؛ گردش مالی تجاری این دو کشور در سال 201۶ 
با دو درصد رش��د نسبت به سال گذشته از آن به رقم ۶۹ 

میلیارد و 525 میلیون دالر رسید )اداره مالیات روسیه(
 بعد از س��ال ها رش��د کند اقتصاد جهانی انتظار می رود 
ک��ه ضرب آهنگ اقتصاد جهانی در س��ال ج��اری و آینده 
میالدی سرعت بخشیده شود؛ روند صعودی رشد اقتصاد 
جهانی در طی سال 201۷ و 201۸ میالدی در اقتصادهای 
پیش��رفته و نوظهور نمای��ان خواهد ش��د )رییس صندوق 

بین المللی پول(
 عربستان سعودی به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت 
در جهان، رو به بهره وری از انرژی های پاک آورده و قصد 
دارد ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر خود را با اس��تفاده از 
انرژی های باد و خورش��ید در دش��ت های شمال غرب این 
کشور تا سال 2023 میالدی به 10 گیگاوات برساند؛ این 
انرژی ظرفیتی معادل ۸0 هزار بش��که نفت در روز است 

)بلومبرگ(
 کل بدهی دولت ژاپن با افزایش چشمگیر از ماه سپتامبر 
سال گذشته میالدی به نه میلیارد و ۴00 میلیون دالر رسید 
که مبلغی معادل  هشت میلیون و ۴00 هزار ین به ازای هر 

شهروند است )وزارت دارایی ژاپن(
 اگ��ر ترامپ وع��ده کاهش مالیات ه��ا و کاهش قوانین 
را عملی کند، ش��اخص س��هام امریکا به راحتی 10 درصد 
افزای��ش خواه��د یاف��ت و اگ��ر سیاس��ت های حمایتی و 
دستکاری نرخ ارز را دنبال کند، شاخص سهام این کشور 
ب��ا اف��ت 10 درصدی روبرو خواهد ش��د )جرمی س��یگل، 

استاد کالج اقتصاد و بازرگانی وارتون(
 خروج انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( موجب نقل 
م��کان 1/۸ تریلیون یورو )1/۹تریلی��ون دالر( از دارایی 
بانک های جهان از لندن و در نتیجه کاهش 30 هزار شغل 

در این کشور خواهد شد )بلومبرگ(
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بانک و بیمه

 مهم ترین مشکل صنعت 
بیمه این است که اوراق بدهی 

بلندم��دت در کش��ور نداری��م 
بیمه ه��ای  از آن جای��ی ک��ه  و 
بلندم��دت  تعه��دات  زندگ��ی 
دارن��د می توانن��د اوراق بده��ی 

بلندم��دت را جذب کنند )رییس کل بیم��ه مرک��زی(
 هم اکنون به ازای هر3,۶50 ایرانی یک ش��عبه بانک 

وج��ود دارد که این به نوبه خود در جهان بی نظیر اس��ت 
)نماینده اسبق مجلس(

 در مدت پس��ابرجام بانک های ایرانی خارج از کش��ور 
نظی��ر پرش��یا بان��ک لن��دن، EIH آلمان و س��ایر ش��عب 
بانک های ایران در کش��ورهای آلمان، فرانس��ه و ایتالیا به 
نظام تس��ویه بین بانکی اروپا متصل و بازگش��ایی شده اند 

)معاون ارزی بانک مرکزی(

طال و سکه

فرمان ه��ا،  اظه��ارات،   
توییت ه��ای ترامپ می تواند 

و  ده��د  افزای��ش  را  تنش ه��ا 
پیش بین��ی می ش��ود ای��ن روند 
ادامه داش��ته باش��د؛ این مسیر 
ب��ا پس��تی و بلندی ه��ای زیادی 
روب��رو خواهد بود و این مس��أله 

به نفع قیمت جهانی طال خواهد ش��د )مدیر مؤسسه 
سرمایه گذاری وان اک استرالیا(

 بهترین فرصت برای خرید طال در بازارهای بین المللی 
زمانی است که، قیمت به کمتر از 1,220 تا 1,225 دالر 

کاهش یابد )بیزینس الین(
 گرچه س��رمایه گذاران بین المللی امیدوارند تا با بهبود 
اوضاع اقتصادی امریکا و جهان، ش��اخص س��هام و ارزش 
دالر با افزایش بیش��تری روبرو ش��ود ولی س��ال 201۷ 
میالدی پر از ناامیدی ها خواهد بود و این مسأله بار دیگر 
اثب��ات خواهد کرد که طال بهترین س��رمایه گذاری برای 
پوشش خطرات در برابر ریسک های سیاسی و اقتصادی 

خواهد بود )رییس شرکت معدنی نیوکرست(
 قیمت طال از ابتدای س��ال جاری میالدی تاکنون تحت 
تأثیر افزایش تقاضای مکان امن س��رمایه گذاری به روند 
صع��ودی ادامه داده اس��ت و این احتم��ال وجود دارد که 
قیم��ت جهان��ی ط��ال30 درصد دیگ��ر نیز افزای��ش یابد 
)اسکاتی جورج، تحلیلگر ارش��د مؤسسه سرمایه گذاری 

آلکساندر کاپیتال(
 معادن طالی جهان طی سال 201۶ میالدی در مجموع 
بیش از 3,23۶ تن طال تولید کرده اند که این رقم نسبت 
به سال گذشته از آن تغییر چندانی نداشته است )شورای 

جهانی طال(
 بزرگتری��ن صندوق بین المللی طال )SPDR( با ذخیره 
۸3۶/۷ تن ش��مش به ارزش 33 میلیارد دالرگواهینامه 

سازگار با شریعت گرفت )رویترز(

بازار پول و ارز

  بان��ک هیروش��یمای ژاپن ب��ه همراه 13 بانک بزرگ دیگر این کش��ور ب��ه نظام پرداخت 
بین الملل��ی چین "CIPS"   خواهند پیوس��ت تا به تدریج اس��تفاده از دالر در معامالت تجاری خود 

را کنار بگذارند؛ با این کار دالر بخش قابل توجهی از س��هم خود از مبادالت بین المللی را از دس��ت 
خواهد داد )ایونت کرونیکل(

 ارزش پول ملی امریکا که در ماه ژانویه سال جاری میالدی بدترین عملکرد خود را در سی سال 
اخیر ثبت کرد، پس از نشس��ت رییس جمهور امریکا با نخس��ت وزیر ژاپن در برابر ارزهای معتبر 

بین المللی با 0/1۶ درصد افزایش به بیش از 100 واحد رسید )رویترز(
 روبل، واحد پول ملی روس��یه طی هفته ها و ماه های گذش��ته به روند افزایش��ی خود ادامه داد و به باالترین رقم طی 20 

ماه گذشته رسید، این در حالی است که بانک مرکزی روسیه با هدف بازسازی ذخایر ارزی اقدام به خرید دالر کرده و این 
مسأله معموالً به کاهش ارزش روبل می انجامد )بلومبرگ(

صنعت، معدن و انرژی

 میزان صادرات روزانه نفت خام کشور به اروپا حدود ۶00 تا ۷00 هزار بشکه در روز است 
و پیش بینی می ش��ود این مقدار در طول س��ال جاری میالدی افزایش یابد )مدیرعامل شرکت ملی 

نفت ایران(
 سازمان اوپک در ماه ژانویه سال جاری میالدی تبعیتی بیش از ۹0 درصدی از توافق کاهش تولید 
داشته است؛ همچنین تولید روزانه نفت این سازمان در شش ماه نخست سال جاری میالدی به میزان 

1/2 میلیون بشکه کاهش خواهد یافت )رویترز(
 صادرات نفت خام و میعانات ایران در ماه ژانویه سال جاری میالدی نسبت به ماه گذشته سه درصد 

افزایش یافت و به 2/1۶2 میلیون بشکه در روز رسید )مؤسسه پژوهشی پالتز(
 رشد قیمت روی در بازارهای جهانی به باالترین حد از سال 200۷ میالدی تاکنون رسید و در صورت ورود قیمت ها به فاز 

تعدیل، می توان به ثبات این بازار در روزهای آینده خوش بین بود )دنیای معدن(
 بهای س��نگ آهن در بازار کاالی دالیان چین با ادامه رش��دی که از ابتدای س��ال 201۷ میالدی داش��ته برای نخستین بار 
از س��ال 201۴ به باالی 100 دالر رسید و پیش بینی می ش��ود قیمت ها در نیمه دوم سال جاری کاهش یابد )شرکت مشاوره 

تحلیلگر کاالنیش(
 بیش از هشت میلیارد دالر طی سال گذشته و سال جاری سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت به تأیید 

هیأتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است )وزیر صنعت، معدن و تجارت(
 با رأی نمایندگان مجلس، ش��رکت  های معدنی موظف به واریز یک درصد از کل فروش خود به خزانه کل کش��ور ش��دند 

)اقتصاد آنالین(
 اقدامات پیشگیرانه در مقابل گرد و غبار خیس و رفع مشکل تأسیسات برقی جنوب کشور که موجب قطع برق 11 کالن شهر 

استان خوزستان شده بود، 100 میلیارد تومان هزینه برای وزارت نیرو به همراه داشت )وزیر نیرو(
 صادرات معدن و صنایع معدنی طی 10 ماه نخست سال جاری به پنج میلیارد و 500 میلیون دالر رسید که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 14 درصد رشد داشته است )معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت(
 واردات نفت هند از ایران در ماه ژانویه سال 2017 میالدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد سه درصدی به 554 هزار 

و ۶00 بشکه در روز رسید )مؤسسه تامسون رویترز(

تقویم اقتصادی هفته جاری )30 بهمن تا 6 اسفند  1395(

تأثیرات زمان رویداد

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

فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا

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

فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا

اعالم تعداد خانه های فروخته شده طی ماه 
گذشته در امریکا به جز خانه های نوساز

اعالم میزان موجودی نفت خام
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده 
طی ماه گذشته در کانادا

اعالم تعداد خانه های فروخته شده 
طی ماه گذشته در امریکا

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

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.

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 معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

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

تغییر در قیمت کاالها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان را نشان می دهد.
نشان دهنده تورم است.

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 بازار اوراق قرضه دارد.


