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بازار سرمایه

 رتبه میزان بازدهی بورس تهران در رده هفتم جهان و سوم منطقه اروپا، آفریقا و خاورمیانه 
است؛ ارزش شاخص بورس تهران در پایان سال ۲۰۱۶ میالدی نسبت به ارزش شاخص در پایان 

سال ۲۰۱۵ رشد نزدیک به ۲۹ درصدی داشته است )فدراسیون جهانی بورس ها(
 با توجه به تأکید بر ش��فافیت صورت های مالی و لزوم آن برای اجرای IFRS بازارهای س��رمایه 
جهانی، حساب های بانکی شرکت ها و مجموعه هایی که اطالعات شفاف به سازمان بورس نمی دهند، 

مسدود خواهد شد )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
 برآیند کلی گزارشات پیش بینی بود جه سال ۹۶ بورس تهران مثبت بوده اما روند  معامالتی بازار 

در رکود  سپری می شود و فشار فروش د ر کل بازار با نزدیک شد به روزهای پایانی سال افزایش می یابد و شرایط کنونی 
بازار س��هام به گونه ای است که سهامد اران از سیاست های س��ازمان بورس و اوراق بهاد ار متضرر خواهند شد )مهد ی نوری، 

کارشناس بازار سرمایه(
 مجموع ارزش دالری بازار بورس تهران در انتهای ماه دس��امبر س��ال ۲۰۱۶ میالدی به بیش از ۱۰۱ میلیارد دالر رسید که 
نسبت به سال گذشته حدود ۱۶ درصد افزایش داشته است؛ همچنین رشد ریالی ارزش بازار بورس تهران نیز در این مدت، 

بیش از ۲۵ درصد محاسبه شده است )فدراسیون جهانی بورس ها(
 عرضه کاالهای قابل معامله در بورس کاال با وجود شفافیت های آماری و حذف واسطه ها، سدی برای فرارهای مالیاتی بوده 

و استخراج قیمت های واقعی و شفافیت مالی ایجاد می باشد )عضو کمیسیون اقتصادی مجلس(
 فرابورس ایران در س��ال ۲۰۱۶ میالدی در بین 74 عضو فدراس��یون جهانی بورس  ها با ۵۱ رتبه صعود نس��بت به س��ال 
گذشته رتبه هشتم از نظر بازده شاخص در جهان و با چهار پله صعود در بین بورس های منطقه خاورمیانه، رتبه سوم عضو این 

فدراسیون را به دست آورد )شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 در ۱۱ ماه منتهی به اسفندماه سال جاری بالغ بر ۱۶۰ هزار و 4۰7 میلیارد و ۱7۶ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس 
اوراق بهادار انجام شد که از این میزان ۶3 هزار و ۱۶۲ میلیارد و 38۰ میلیون ریال از طریق جایزه و ۹7 هزار و ۲44 میلیارد 

و 7۹۶ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است )تسنیم(
 در بهمن ماه س��ال جاری س��هامداران حقیقی  ۵۱ درصد و س��هامداران حقوقی  4۹ درصد سهم و حق تقدم در بورس تهران 

خریداری کرده اند و در مقابل حقیقی ها، فروشنده ۵۲ درصد و حقوقی ها 48 درصد کل معامالت بورس بودند )تسنیم(
 در جری��ان معام��الت بورس بهمن ماه س��ال جاری، ارزش معامالت در مقایس��ه ب��ا دی ماه، ۱۱ درصد افزایش داش��ته و از 
4۰,۶۱۰ میلیاردریال به 44،۹88 میلیاردریال رس��یده اس��ت؛ همچنین حجم سهام معامله ش��ده از ۲۰,۱8۰ میلیون سهم به 

۲۰,۲۰۹ میلیون سهم افزایش یافته است )تسنیم(
 ارزش صندوق های قابل معامله )ETF( در بازار س��رمایه در اس��فندماه سال جاری نسبت به بهمن ماه بیش از ۱۲۹ میلیارد 

ریال افزایش یافته است )شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 نگهداری سهام یا سرمایه گذاری در بورس با  توجه به تأثیرات تورم و احتمال افزایش نرخ ارز در پایان فصل بهار سال ۹۶، 

می تواند یکی از راه های حفظ ارزش سرمایه و نقدینگی سرمایه گذاران باشد )مدیرعامل کارگزاری بانک آینده(
 در برنامه ششم توسعه، سهم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که از این میزان 4۰ 

هزار میلیارد آن در سال ۹۶ محقق خواهد شد )رییس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام(

 اقتصاد و توسعه

 س��قف معافیت مالیاتی حقوق در س��ال ۹۶ برای کارمندان دولت ماهانه دو میلیون تومان و 
برای کارگران یک و نیم میلیون تومان تعیین شد )تسنیم(

 طرح اعطای وام برای رونق بخشی به واحد هایی که دچار تعطیلی یا کاهش تولید شده اند، بسیاری از 
واحد های صنعتی را در سال جاری به چرخه تولید بازگردانده و شش هزار و ۵۰۰ نفر ظرفیت اشتغال 

ایجاد کرده است )معاون طرح و برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شرکت های صنعتی ایران(
 نمایندگان مجلس در جریان بررس��ی بخش درآمدی الیحه بودجه سال ۹۶ دولت را مجاز به اخذ یا 

تضمین تسهیالت مالی و اعتباری یا کمک بالعوض )فاینانس( تا مبلغ پنج میلیارد دالر کردند )تسنیم(
 براساس اصالحات مصوبات کمیسیون تلفیق الیحه برنامه ششم و به منظور جلوگیری خروج نخبگان از 

دولت، سقف حقوق مدیران دستگاه های اجرایی تا ۶۰ درصد افزایش پیدا خوهد کرد )عضو کمیسیون برنامه و بودجه سال ۹۶(
 حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال کاال و ارز قاچاق در سال جاری در کشور کشف شده که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰۰ 

درصدی داش��ته اس��ت؛ در سال گذشته کمتر از ۲۰ میلیارد تومان کش��ف و امحای کاال قاچاق داشتیم )سخنگوی ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز(

 حداقل هزینه س��بد معیش��ت یک خانواده 3/۵ نفره به عنوان یکی از معیارهای تعیین مزد س��ال آینده، دو میلیون و 48۹ 
هزارتومان تعیین  شد ) عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار(

 تورم ایران در سال ۲۰۱7 به ۱۲ درصد خواهد رسید که افزایش نقدینگی از دالیل اصلی آن است؛ در این راستا صندوق بین المللی 
پول خواستار اصالحات فوری در بخش مالی به منظور ثبات و توسعه بخش مالی ایران شده است )صندوق بین المللی پول(

 ح��ذف مالی��ات بر ارزش افزوده، عقبگردی در نظام مالی و مالیاتی کش��ور را به همراه دارد؛ همچنین از ابتدای س��ال جاری 
تاکنون حدود 4۰ هزار میلیاردریال از درآمدها با شناس��ایی مؤدیان جدید مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی به دس��ت آمده اس��ت 

)رییس کل سازمان امور مالیاتی(
 با کنترل تورم و پوش��ش دادن مزد در جامعه بازنشس��تگی قدرت خرید به نقطه مطلوبی خواهد رس��ید؛ در این راس��تا س��ه 
سیاست تثبیت مشاغل موجود، اشتغال فراگیر فقرزدا، حمایت از تولید و برنامه های جانبی می تواند در تحرک بازار کار و ایجاد 

اشتغال تأثیر گذار باشد )وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی(

مسکن و عمران

 در یازده م��اه منته��ی به 
بهمن ماه س��ال جاری، حجم 

معامالت مسکن شهر تهران 
نس��بت به دوره مش��ابه سال 
گذشته از رشد ۶/۵ درصدی 
متوس��ط  و  برخ��وردار ش��د 
قیمت ه��ر مترمربع زیربنا با 
افزایش بیش از پنج درصدی 

به 43/8 میلیون ریال رسید )بانک مرکزی(
 قیمت مسکن در سال ۹۶ و ۹7 رشدی در حدود تورم 

یا کمتر از آن خواهد داش��ت و مس��کن ب��ازار جذابی برای 
سرمایه گذاری در دو سال آتی نخواهد بود )سیدمحمدصادق 

الحسینی، اقتصاددان(
 بیشترین رش��د قیمت مسکن ش��هر تهران در بهمن ماه 
س��ال جاری در منطقه ۱۲ و کمترین رش��د قیمت در منطقه 
س��ه صورت گرفته اس��ت؛ همچنین باالترین نرخ قیمت در 
منطقه ی��ک و کمترین نرخ در منطق��ه ۱8 معامله گردیده 

است )بانک مرکزی(
 یک س��وم جمعیت کشور در بافت فرس��وده و ناکارآمد 
شهری زندگی می کنند و ۱3۰هزار هکتار از مساحت کشور 
با معضل بافت فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی مواجه 

هستند )سخنگوی کمیسیون عمران مجلس(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 تجارت جهانی در س��ال 
۲۰۱۶ می��الدی ضعیف ترین 

بح��ران  زم��ان  از  عملک��رد 
مالی جه��ان تاکن��ون را به ثبت 
رسانده اس��ت؛ رشد کند اقتصاد 
قیم��ت  پایی��ن  س��طح  جه��ان، 
کااله��ا، نااطمینانی های سیاس��ی 

از مهم تری��ن عوامل ای��ن افت بوده اند 
)بانک جهانی(

 کش��ورهای غنی از کاال مانند آفریقای جنوبی، استرالیا، 
ایاالت متحده امریکا و کانادا طی یک قرن گذشته بهترین 
بازارهای س��هام و کش��ورهای دانمارک و سوئد باالترین 
بازده اوراق قرضه را به همراه داش��ته اند )گروه پژوهشی 

کردیت سوییس(
 ایاالت متح��ده امری��کا ۲4/3۲ درص��د از کل اقتص��اد 
جهان را در دست دارد و کشور چین با فاصله ای کم یعنی 
۱4/48 درصد از کل اقتصاد دنیا در رتبه دوم قرار گرفته 

است )بانک جهانی(
 ذخایر ارزی چین طی ۱8 ماه گذش��ته یک میلیارد دالر 
کاه��ش یافته اس��ت و در صورت ادامه این روند طی س��ه 
س��ال آینده ذخیره ارزی این کشور به پایان خواهد رسید 

)تریدینگ اکونومیکس(
 چی��ن در س��ال ۲۰۱۶ میالدی با ثب��ت حجم معامالت 
تجاری ۱8۰ میلیارد دالری به بزرگ ترین شریک تجاری 
آلمان تبدیل ش��ده و ی��ک گام دیگر در جهت س��لطه بر 

اقتصاد جهانی برداشته است )اسپوتنیک(
 بانک ه��ا و ش��رکت هایی ک��ه بعد از برگزی��ت انگلیس، 
فرانکف��ورت را به عن��وان قط��ب بانک��داری خ��ود انتخاب 
می کنند باید به این شهر نقل مکان کنند و مجوز فعالیت به 
بانک هایی که سفرهای روزانه از لندن به شهرهای اروپا دارند 
تا معامالتش��ان همچنان در حوزه اتحادیه اروپا باش��د، داده 

نخواهد شد )رییس هیأت اجرایی بانک مرکزی آلمان(
 مقام��ات آلمانی و مقام��ات مکزیکی اع��الم کردند در 
ص��ورت وضع  تعرفه  بر روی کااله��ای صادراتی به امریکا 
توس��ط ترامپ، با اعم��ال تعرفه های تنبیه��ی مقابله به مثل 

خواهند کرد )رویترز(
 صادرات نفت خام امریکا در هفته منتهی به هفدهم ماه 
فوریه س��ال جاری میالدی ب��ه بیش از یک  میلیون و ۲۰۰ 
هزار بش��که در روز رس��ید که در ۲4 سال اخیر بی سابقه 

بوده است )سازمان اطالعات انرژی امریکا(
 استرالیا برای دومین سال متوالی رتبه نخست در جذب 
ثروتمندترین افراد جهان برای مهاجرات در سال ۲۰۱۶ 

میالدی به خود اختصاص داد )راشاتودی(
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بانک و بیمه

مطالب��ات  ب��االی  حج��م   
بانک ها از بخ��ش دولتی، حجم 

مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان 
بانک ها و در آستانه ورشکستگی 
بودن نظام باعث ش��ده تا بانک ها 
از رعایت مصوبات شورای پول و 

اعتبار خودداری کنند )حجت اهلل هاشم 
بیگی، کارشناس نظام بانکداری(

 گروه ویژه اقدام مالی  FATF در بیانیه ای درباره اقدامات 
نظام بانکی و مالی ایران در عمل به استانداردهای بین المللی 

اعالم کرد که ایران تنها تا خردادماه س��ال ۹۶ فرصت دارد 
تعهدات خود را اجرایی کن��د و در غیر این صورت اقدامات 

مقابله ای خود را علیه ایران از سر می گیرد )ایبنا(
 بده��ی بانک های کش��ور به بانک مرک��زی ۹۰۹ هزار 
میلیارد ریال  اس��ت که می تواند بیانگر افزایش نرخ سود 
بانک��ی در س��ال ۹۶ باش��د )ریی��س کمیته پول��ی و بانکی 

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام(

طال و سکه

 طب��ق تجزی��ه و تحلیل 
مقاومت��ی  س��طح  تکنی��کال، 

قیمت ط��ال در کوتاه مدت ابتدا 
۱,۲۵۵ ت��ا ۱,۲۶۰ دالر خواهد 
بود و اگر این س��طوح شکس��ته 
ش��ود قیمت این فل��ز گرانبها تا 
دالر   ۱,۲84 س��پس  و   ۱,۲۶۹

افزای��ش خواه��د یافت و همچنین س��طح 
حمایتی قیم��ت این فلز زرد در ش��رایط کنونی ,۱۲۵۰ 

دالر اس��ت و اگر این س��طح شکس��ته ش��ود قیمت آن تا 
۱,۲44 دالر کاهش خواهد یافت )اف ایکس استریت(

 قیم��ت ط��ال ط��ی س��ال ۲۰۱7 می��الدی تح��ت تأثی��ر 
سیاس��ت های ترامپ و افزایش احتمالی نرخ تورم به روند 
صعودی ادامه خواهد داد و به بیش از ۱,3۰۰ دالر خواهد 

رسید )مؤسسه مالی سیتی گروپ(
 میزان تولید طالی چین هم اکنون به 4۵۰ تن در س��ال 
می رس��د و وزارت صنعت و فناوری اطالعات این کش��ور 
اعالم کرده اس��ت که تولید طال تا س��ال ۲۰۲۰ میالدی به 

بیش از ۵۰۰ تن افزایش خواهد یافت )چاینا دیلی(
 گرچ��ه قیم��ت جهانی طال ب��ه باالترین س��طح خود در 
س��ه ماه و نیم اخیر رسیده و سطح مقاومتی ۱,۲۵۰ دالری 
را شکسته است، کارشناس��ان و تحلیلگران بر این باورند 
ک��ه این رون��د صعودی ط��ی ماه های آینده نیز به واس��طه 
ریس��ک های ژئوپلیتیک در سراس��ر جه��ان ادامه خواهد 

یافت )کیتکونیوز(
 بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در بازار طال کاهش 

قیمت به ۱,۲3۰ دالر خواهد بود )بیزینس الین(
 قیمت طال طی س��ه تا ش��ش ماه آینده ب��ه ۱,۲۰۰ دالر 
در هر اونس خواهد رس��ید و این رقم تا ۱۲ ماه آینده به 

۱,۲۵۰ دالر می رسد )مؤسسه مالی گلدمن ساچ(
 میزان تولید طالی اس��ترالیا در س��ال ۲۰۱۶ میالدی به 
بیش از ۲۹8 تن رسیده است که این رقم باالترین رکورد 

در ۱7 سال اخیر به شمار می رود )رویترز(

بازار پول و ارز

  نوسان تند در قیمت دالر و قیمت های رکوردشکن دو ماه اخیر در این بازار به پایان رسیده 
و قیمت ها با شیبی مالیم در روندی منطقی قرار گرفته و مسافران نوروزی می توانند ارز مورد نیاز 

خود را با قیمتی مناسبت تر نسبت به مسافران ماه ژانویه سال جاری میالدی تهیه کنند )بنکر(
  از افزایش  چشم گیر نرخ دالر در ماه های آتی خبری نیست، اما نمی توان انتظار داشت دالر دوباره 

به زیر 3,۶۰۰ تومان بازگردد )رییس بانک مرکزی(
  از روز ش��نبه ۲۱ اسفندماه س��ال جاری عرضه اسکناس نو در شعب بانک های کشور آغاز خواهد 
ش��د؛ بانک ه��ا بدون هیچ هزینه اضافی پول نو را در اختیار م��ردم قرار می دهند و دلیلی برای خرید و 

فروش پول های نو در بازار آزاد وجود ندارد )رییس کل بانک مرکزی(

صنعت، معدن و انرژی

 با بازگش��ت توازن میان عرضه و تقاضا، انتظار می رود بهای نفت تا پایان س��ال جاری میالدی 
به 7۰ دالر در هر بش��که افزایش یابد، روند افزایش بها تدریجی خواهد بود و در چند ماه آینده 

افزایش قابل توجهی پدید نخواهد آمد )سیتی بانک امریکا( 
 از ابتدای س��ال جاری تاکنون یک میلیارد و 78 میلیون تن ذخیره مهم و اساسی معدنی در سراسر 
کش��ور کش��ف ش��د؛ از ۱۲7 پهنه کشف ش��ده، ۱۰۲ پهنه برای اس��تحصال مواد به بخش خصوصی و 
۲۵ پهنه به دلیل مخالفت س��ازمان محیط  زیس��ت یا عدم اس��تقبال بخش خصوصی، واگذار نشده است 

)مدیرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت(
 ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان برای تأمین نیاز بازار داخلی ص��ادرات خود را تا حدود 3۰۰ هزارتن کاهش داده و 

تعهد کرده تا یک میلیون تن خوراک صنایع لوله و پروفیل را تأمین کند )مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان(
 افزای��ش صادرات فوالد ایران به ویژه به کش��ورهای اروپایی موجب ش��ده انجمن فوالد اروپا ب��ه اتهام دامپینگ ایران در 
بازار جهانی، از ایران ش��کایت رس��می کند؛ رس��یدگی به این موضوع از سوی مسؤوالن کشور به اوایل سال ۹۶ موکول شده 

است )تعادل(
 میزان خرید نفت کره جنوبی از ایران در سال ۲۰۱۶ میالدی به دلیل لغو تحریم های غرب نسبت به سال گذشته  حدوداً سه 

برابر افزایش یافت و به 4۲/4 میلیون بشکه در روز رسید )یونهاپ نیوز(
 صادرات محصوالت پتروش��یمی از ابتدای سال 95 تا اسفندماه سال جاری 19میلیون تن معادل 10 میلیارد دالر بوده است 

)مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران(

تقویم اقتصادی هفته جاری )14 تا 20 اسفند  1395(

تأثیرات زمان رویداد

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

اعالم تراز تجاری 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تراز تجاری
 طی ماه گذشته در چین

تغییر در تعداد افراد شاغل در 
طول ماه گذشته در امریکا، 

به استثنای صنعت کشاورزی و دولت

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده
در مقیاس سالیانه در چین

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده  
در مقیاس سالیانه در چین

برگزاری کنفرانس خبری بانک مرکزی اتحادیه 
اروپا و اعالم حداقل نرخ بهره این بانک

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته 
در امریکا، به استثنای صنعت کشاورزی

اعالم نرخ بیکاری 
طی ماه گذشته در امریکا

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

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.

این شاخص از این نظر مهم است که صادرات و ارز رابطه مستقیم دارند.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص از این نظر مهم است که صادرات و ارز رابطه مستقیم دارند.
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 مستقیم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی 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.

تغییر در قیمت کاالها و خدمات تکمیل شده و فروخته شده توسط تولیدکنندگان را نشان می دهد.
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.

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

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

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


