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بازار سرمایه

 بیش از 4,114 میلیارد ریال س��ود انواع اوراق در اس��فندماه س��ال جاری به سرمایه گذاران 
بورس��ی پرداخ��ت خواهد ش��د )مدیر امور ارتب��اط با مش��تریان و خدمات الکترونیک ش��رکت 

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 از ابتدای سال جاری تاکنون در مدت 221 روز معامالتی تعداد 219 میلیارد و 854 میلیون سهم 
و حق تقدم به ارزش 554 هزار و 106 میلیارد ریال در 14 میلیون و 588 هزار و 100 دفعه مورد 

معامله قرار گرفته است )تسنیم(
 پیش بینی می شود بازار سهام در سال 96 حداقل در سایه افزایش سود شرکت ها، روند رو به رشد 

داش��ته باشد؛ همچنین مناسبات سیاس��ی مثبت و بهبود روابط بین الملل نیز می تواند تأثیری قابل مالحظه در برخی 
صنایع داشته باشد )مهرزاد جهانی، تحلیلگر بازار سرمایه(

 از ابتدای س��ال جاری تا اس��فندماه، 28 هزار و 211 میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شد که 
از ای��ن می��زان 2,394 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 522 میلیارد ریال در فرابورس و 25,295 میلیارد ریال از طریق 

مزایده به فروش رسیده است )تسنیم(
 با توجه به این که صندوق های سرمایه گذاری به سبب موضوعاتی مانند پرداخت عیدی، تزریق نقدینگی به بازار سرمایه را 
کاهش می دهند، پیش بینی می شود تا نیمه اسفندماه سال جاری حقوقی ها برای تأمین منابع خود در بورس عرضه کننده باشند 

و پس از آن از فشار فروش سهام توسط آن ها کاسته شود )ابراهیم خلیلی، کارشناس بازار سرمایه(
 با صدور 12 کد سهامداری جدید در بهمن ماه سال جاری تعداد کدهای سهامداران خارجی بازار سرمایه ایران از مرز 800 
کد فراتر رفت؛ 34 سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در این میان هستند )مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی 

اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 ارزش کل بازار ناش��ران بورس تهران در پایان بهمن ماه س��ال جاری از 325 هزار میلیارد تومان گذشت؛ رتبه اول تا سوم 
ارزش بازار به صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ارتباطات سیار ایران و مخابرات ایران اختصاص یافته است )شرکت مدیریت 

فن آوری بورس تهران(
 در حال حاضر بهترین روش برای س��رمایه گذاری در صنعت پتروش��یمی فروش در بورس کاال اس��ت زیرا امکان وصول 
مطالبات برای ش��رکت های فروش��نده را میسر می س��ازد و این س��ازمان تضمین بهترین قیمت فروش و خرید محصوالت را 

می کند )مدیرعامل شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 اقتصاد و توسعه

 مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در س��ال 2016 میالدی با رشد ۷8 درصدی نسبت به 
سال 2015 به 13/۷ میلیارد یورو رسید )کمیسیون اروپا(

 بدهی خارجی کشور در آذرماه سال جاری با کاهش 160 میلیون دالری نسبت به ماه گذشته از 
آن به هفت میلیارد و 840 میلیون دالر رسید )بانک مرکزی(

 همه مقامات کشوری و حتی کارکنان دولت از ابتدای سال 96 به بعد نمی توانند بیش از 14 برابر 
حداقل حقوق دریافت کنند )رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس(

 صادرات بخش کشاورزی تا انتهای دی ماه سال جاری به لحاظ وزنی 2۷ درصد و از نظر ارزشی چهار 
درصد نسبت به مدت مشابه سال 94 افزایش داشت؛ کل صادرات کشاورزی در این مدت چهار میلیون و 

838 هزار تن به ارزش چهار میلیارد و 659 میلیون دالر بوده است )معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی(
 با توجه به بودجه سال 96، حقوق کارمندان بیش از 10 درصد افزایش نخواهد یافت؛ همچنین افرادی که زیر دو میلیون 

تومان حقوق می گیرند از سال 96 مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد )نماینده مردم رشت در مجلس(
 با توجه به 1/5 میلیارد دالر بودجه صندوق توسعه ملی، ایجاد ۷00 هزار شغل در سال 96 قطعی است و پیش بینی می شود 

در حوزه آی سی تی 120 هزار شغل ایجاد گردد )وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی(
 با تحقق ۷,500 میلیارد تومان درآمد گمرگی در نه ماه ابتدایی سال جاری، نسبت به قانون مصوب بودجه برای این مدت 41 

درصد معادل 5/3 هزار میلیارد تومان عقب ماندگی وجود دارد )گمرک ایران(
 با توجه به عدم شفافیت در چگونگی جلوگیری از فرار مالیاتی در بودجه سال 96 و کسری30 هزار میلیارد تومانی در بودجه 
سال جاری، در خوشبینانه ترین حالت حدود ۷0 تا 80 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 96 کسری خواهیم داشت )نماینده 

مردم خمینی شهر در مجلس(
 اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان با تصویب اساسنامه جدید تأسیس شد )روابط  عمومی اتاق بازرگانی تهران(

 با توجه به افزایش بیش از 30 درصدی هزینه های س��بدخانوار کارگری در س��ال جاری، برآورد هزینه های ماهانه آن ها در 
تهران بیش از سه میلیون تومان می باشد و افزایش 100 هزار تومانی حقوق 812 هزار تومانی در سال 96 به معیشت خانواده ها 

کمکی نخواهد کرد )تسنیم(

مسکن و عمران

 ط��رح اخ��ذ مالی��ات بر 
از  واحدهای مسکونی خالی 

س��کنه، به دلیل ع��دم وجود 
اطالعات از زمان اتمام پروانه 
ساخت ش��ان و فاصل��ه زمانی 
که مشمول مالیات می شوند، 
معطل مان��ده اس��ت )رییس 

کمیسیون اقتصادی مجلس(
 معامالت و قیمت آپارتمان های تهران در ده ماه نخست 

س��ال جاری به ترتیب رش��د ۷/9 و 5/2 درصدی داشته اند 
و در س��ال 96 ش��اهد رونق قوی تری خواهی��م بود )معاون 

اقتصادی بانک مرکزی(
 در ص��ورت تالش دولت ها برای مهار بی ثباتی و افزایش 
سریع قیمت ها، نرخ رشد قیمت های جهانی مسکن در سال 

201۷ میالدی کند خواهد شد )مؤسسه رتبه سنجی فیچ(
 مقدمات معرفی واحدهای مسکن مهر به بانک های عامل 
ب��رای دریاف��ت وام 40 میلیون��ی آغاز گردی��د، از ۷,500 
مسکن مهر فاقد متقاضی تاکنون برای خرید 1,500 واحد 

ثبت نام شده است )مدیرعامل شهر جدید پرند(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 پیش بینی می شود کشور 
هند ب��ا رش��د ۷/4 درصدی، 

باالترین رش��د اقتصادی س��ال 
خ��ود  ب��ه  را  می��الدی   201۷
اختصاص داده و در سال 2050 
با کسب جایگاه امریکا در تولید 
ناخال��ص داخل��ی بع��د از چی��ن 

بزرگ ترین اقتصاد دنیا شود )مرکز مطالعات 
پی دبلیو سی امریکا(

 کش��ور ایسلند در فصل پایانی س��ال 2016 میالدی با 
رش��د 10/2 درصدی، باالترین رشد اقتصادی و ونزوئال با 
افت بیش از هشت درصدی بدترین شرایط اقتصادی بین 

کشورهای جهان را ثبت کردند )اکونومیست(
 آفریق��ای جنوبی ب��ا 2۷ درصد و یونان ب��ا 23 درصد، 
باالترین نرخ بیکاری جهان و کش��ورهای تایلند، اوکراین 
و س��نگاپور نیز پایین تری��ن نرخ بیکاری را دارا هس��تند 

)اکونومیست(
 درآمد بخش گردشگری ترکیه در سال 2016 میالدی به 
دلیل ناامنی های سیاسی با 29/۷ درصد کاهش نسبت به سال 

گذشته به 22 میلیارد دالر رسید )انستیتوی آمار ترکیه(
 روسیه پس از اجرای رسمی توافق کاهش تولید اوپک 
با س��بقت از عربس��تان به بزرگ تری��ن تولیدکننده نفت 
جهان تبدیل شده است؛ اعضای اوپک عرضه نفت خود را 
در نیمه نخست سال 201۷ میالدی به میزان 1/2 میلیون 

بشکه در روز کاهش خواهند داد )بلومبرگ(
 کشور آنگوال با تولید 1,651 میلیون بشکه نفت در روز 
و پشت سر گذاش��تن نیجریه، به بزرگ ترین تولیدکننده 

نفت آفریقا تبدیل شده است )اوپک(
 ش��هر پاریس پس از پنج سال عنوان برترین شهر دنیا 
برای تحصیالت دانشگاهی را به دلیل افزایش هزینه های 
زندگی از دس��ت داد و مونترال کانادا با ش��ش پله صعود 
در رتبه اول این رده بندی قرار گرفت )مؤسس��ه تخصصی 

رنکینگ دانشگاهی کیو اس( 
 بده��ی خانواره��ای امریکایی در س��ه ماه پایانی س��ال 
2016 می��الدی ب��ا 460 میلیارد دالر افزایش نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال گذش��ته به رقم 12 تریلی��ون و 550 
میلیارد دالر رس��یده اس��ت که بیش��ترین رقم طی نه سال 

اخیر است )فدرال رزرو(
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بانک و بیمه

 می��زان نقدینگی کش��ور 
در پایان آذرماه س��ال جاری به 

میلیارد ریال  11,8486 ه��زار 
رس��ید که در مقایس��ه با آذرماه 
سال گذشته رش��د 28 درصدی 

داشته است )بانک مرکزی(
 بده��ی دول��ت ب��ه بانک ها ی 

کشور در پایان آذرماه سال جاری با رشد 31 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 1۷9 هزار میلیارد 

تومان رسید )بانک مرکزی(
 کل تس��هیالت پرداخت��ی بانک های کش��ور در فاصله 
س��ال های 91 ت��ا 95 دو براب��ر افزایش داش��ته اس��ت؛ 
همچنین حجم کل تس��هیالت پرداخت شده شبکه بانکی 
در نه ماه نخس��ت س��ال جاری در مقایس��ه با دوره مشابه 
س��ال گذش��ته معادل 43,5 درصد افزایش یافته اس��ت 

)بانک مرکزی(

طال و سکه

 قیم��ت جهان��ی طال طی 
ماه ه��ای آینده ب��ا تبعیت از 

افزای��ش نرخ ت��ورم، با رش��د 
فزاین��ده ای روبرو خواهد ش��د 
)رییس مؤسس��ه سرمایه گذاری 

یورو پاسیفیک(
  قیم��ت جهانی ه��ر اونس طال 
دالر   1,350 ب��ه  بای��د  حداق��ل 

افزایش یابد تا پروژه های جدیدی در زمینه تولید طال 
به بهره برداری برسد و س��رمایه گذاران بیشتری حاضر 

ب��ه س��رمایه گذاری در پروژه های معدنی ش��وند )رییس 
بزرگترین شرکت معدنی پرو(

 در حالی ک��ه طال ت��الش زیادی می کند تا س��طح روانی 
1,200 دالر در ه��ر اونس را حفظ کند ولی قیمت جهانی 
این فلز گرانبها در س��ه ماه آینده به بیش از 1,200 دالر 

نخواهد رسید )بیزینس الین(
 طبق تجزی��ه و تحلیل تکنیکال، س��طح مقاومتی قیمت 
ط��ال در کوتاه م��دت 1,239 دالر اس��ت و اگر این س��طح 
شکسته شود قیمت این فلز زرد تا 1,245 و 1,25۷ دالر 
افزایش خواهد یافت و همچنین سطح حمایتی قیمت این 
فلز گرانبها در شرایط کنونی 1,22۷ دالر است و اگر این 
سطح شکسته ش��ود قیمت آن تا 1,209 و سپس 1,204 

دالر کاهش خواهد یافت )اف ایکس استریت(
 گرچه شرایط اقتصادی چین با ثبات نسبی روبرو شده 
و دونالد ترامپ نیز قول داده اس��ت تا مالیات ها را کاهش 
دهد و اوضاع اقتص��ادی امریکا بهبود یابد، ولی جهان طی 
ماه های آینده با نگرانی های سیاس��ی و اقتصادی متعددی 
روبرو خواهد شد و ریسک های مربوط به اوضاع سیاسی و 
اقتصادی جهان موجب خواهد شد تا طال طی ماه های آینده 
بهترین پوشش ریسک سرمایه گذاری به شمار رود )مدیر 

صندوق سرمایه گذاری بلک راک(

بازار پول و ارز

  پیش بین��ی می ش��ود با اجرای��ی برگزیت ارزش پوند انگلیس 16 درصد دیگر نیز س��قوط 
کرده و به 1,05 دالر برسد )جورج ساراولوس، تحلیلگر دویچه بانک آلمان(

  گس��ترش خدمات الکترونیکی در س��ال جاری منجر به کاهش اس��کناس و مسکوک در دست 
عموم و کاهش س��هم اس��کناس در نقدینگی از هش��ت درصد به 2/۷ درصد ش��ده اس��ت )معاون 

اقتصادی بانک مرکزی(
  ارزهای مهم بین المللی از جمله یورو، پوند، یوآن، لیر و ... طی سال های 92 تا 95 افت هشت تا 
90 درصدی در مقابل ارزش دالر داشته اند؛ ریال ایران نیز در این افت ارزش، رتبه ششم را کسب 

کرده است )تسنیم(

صنعت، معدن و انرژی

 نخستین منبع نفت شیل ایران در استان لرستان با دو میلیارد بشکه نفت درجا از نوع سبک، 
کشف شد و پیش بینی می شود مطالعات اکتشافی شیل های گازی نیز در این استان تا آبان ماه سال 

96 تکمیل شود )معاون امور اکتشاف مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران(
 در پی افزایش هش��ت برابری صادرات فوالد ایران طی سه سال گذشته، ایران با صادرات بیش از 
یک میلیون تن در سال به سومین تأمین کننده بزرگ فوالد اروپا تبدیل شده است )گروه البی صنعت 

فوالد اروپا(
 در پی مس��تثنی ش��دن ایران از توافق کاهش تولید اوپک، عربستان بخش عمده  سهم خود از بازار 

نفت کره جنوبی را به ایران واگذار کرد )شیپ اند بانکر(
 قیمت س��نگ آهن در ابتدای اس��فندماه س��ال جاری با 2/۷ درصد رشد به باالترین نرخ )92 دالر و هفت سنت در هر تن( 

طی دوسال گذشته رسید؛ همچنین قیمت این ماده معدنی از ابتدای سال 201۷ میالدی تاکنون 16 درصد افزایش یافته است 
)ماینینگ(

 دوهزار کارگر در اثر رکود س��ال ۹۵ در بخش صنعت آهن آالت بیکار ش��دند و با توجه به این که عمده ترین مصرف کننده 
نیز طرح های دولتی هستند امکان خروج بازار این صنعت از رکود نیست )رییس اتحادیه آهن فروشان(

 با توجه به افزایش جهانی قیمت متانول در سال 2016 میالدی و صادرات محور بودن متانول، انتظار تعدیل مثبت چند باره 
از شرکت ها عرضه کننده متانول در سال ۹6 را خواهیم داشت )مهرزاد جهانی، تحلیلگر بازار سرمایه(

تقویم اقتصادی هفته جاری )7 تا 13 اسفند  1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط 
کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد خانه های پیش فروش  شده
طی ماه گذشته در امریکا

به استثنای ساخت وسازهای جدید

اعالم برآورد مقدماتی از تولید
ناخالص داخلی در امریکا

شاخص خرید مدیران شیکاگو
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم ضریب اطمینان مصرف کننده
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص مدیران خرید
کارخانه ها طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص مدیران خرید در بخش 
خدمات طی ماه گذشته در چین 

اعالم شاخص خرید مدیران کارخانه ها
 طی ماه گذشته در امریکا

بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم شاخص مدیران خرید در امریکا 
طی ماه گذشته به جز بخش تولید بررسی شده 

توسط مؤسسه مدیریت عرضه

دوشنبه

دوشنبه

 سه شنبه

 سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

یک شاخص پیشرو که بیانگر میزان تولید کارخانه ها 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 بازارهای اوراق قرضه 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.

این شاخص نظر 200 مدیر خرید در شیکاگو را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، 
سفارشات جدید، قیمت، تحویل کاال و موجودی کاال نشان می دهد.

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

این شاخص نظر 5,000 خانواده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده از جمله در دسترس 
بودن نیروی کار، شرایط کسب وکار و به طور کلی وضعیت اقتصادی نشان می دهد.

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

این شاخص نظر 3,000 مدیر خرید 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.

این شاخص نظر 1,200 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب وکار را 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 400 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب وکار نشان می دهد.
اعالم این رقم بیش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش تولید است.

رابطه مستقیم با بازارهای کاال، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار 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.

این شاخص نظر 400 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب وکار را نشان می دهد.
در صورت بهتر اعالم شدن نسبت به دوره گذشته و پیش بینی ها، نشان از بهبود شرایط اقتصادی دارد.

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


