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بازار سرمایه

 ایران تا پنج ماه دیگر عضو عادی سازمان آیسکو می شود و بازار سرمایه ایران را به بازار 
سرمایه بین المللی متصل می گرداند )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(

 در ۱۱ ماه گذش��ته شاخص بورس، نس��بت به مدت مشابه سال گذشته با سه روز افزایش 
در تع��داد روزه��ای همراه با رش��د، ۱۳۰ روز را با رش��د و ۹۲ روز را با افت س��پری کرده 

است )تسنیم(
 در ۱۱ م��اه ابتدایی س��ال جاری بالغ بر ۱6۰ ه��زار و 4۰7 میلیارد و ۱76 میلیون ریال افزایش 
سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 6۳ هزار و ۱6۲ میلیارد و ۳8۰ میلیون 

ریال از طریق جایزه و ۹7 هزار و ۲44 میلیارد و 7۹6 میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است )تسنیم(
 میزان س��ود تقسیم ش��ده ش��رکت ها به تفکیک صنعت از ابتدای س��ال ج��اری تا پایان بهمن م��اه برابر با ۲۳۲ هزار 
میلیارد ریال بوده که 78 درصد زیان واقعی ش��رکت ها و متوس��ط س��ود نقدی برای هر س��هم معادل ۲55ریال بوده 

است )تسنیم(
 طی ۱۱ ماه گذشته بیشترین ارزش معامالت بین تاالرهای منطقه ای به ترتیب از آن تاالر کیش با مبادله ۳4،55۰ میلیارد 
ریال، تاالر اصفهان با ۱7,۹6۰ میلیارد ریال، تاالر مش��هد با ۱۳,68۰ میلیارد ریال و تاالر رش��ت با ۱۱,6۹5 میلیارد ریال 

بوده است )تسنیم(
 تاالر معامالت تخصصی پسته مورخ شانزدهم اسفندماه سال جاری در بورس کاالی ایران آغاز به کار کرد )مهر(

 بازار س��رمایه در س��ال ۹6 تحت تأثیر دو عامل افزایش قیمت نفت و نوس��انات نرخ ارز خواهد بود و باتوجه به تقویت 
قیمت دالر و قیمت جهانی محصوالت کاالیی، بعید به نظر می رسد که قیمت  سهام شرکت های پتروشیمی، پاالیشی و فلزات 
اساس��ی روند کاهش��ی را در ماه های پیش رو تجربه کنند )مدیرعامل شرکت س��رمایه گذاری صنعت و معدن، عضو کانون 

نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 س��قف انتش��ار اوراق بدهی س��ال ۹6 در بازار س��رمایه ۳4,5۰۰ میلیارد تومان مصوب گردید؛ همچنین کمیته ای برای 

نظارت بر بازار بدهی تشکیل خواهد شد )رییس کمیسیون اقتصادی مجلس(
 بازده��ی ش��اخص بورس از تاریخ ۲6 دی ماه س��ال ۹4 تا پایان آذرماه س��ال جاری برای ب��ورس تهران ۲8 درصد 
و ب��رای فراب��ورس ایران ۲7 درص��د بوده که به ای��ن ترتیب این دو بورس را در رده بندی بیش��ترین بازده ش��اخص 
بورس های عضو )WFE( در جایگاه هفتم و هش��تم قرار داده اس��ت )مدیرعامل فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
 ارزش وزنی کل بازار سهام در سال جاری در مقایسه با سال ۹4 با مقدار ۰/۱۲ درصد کاهش مواجه بوده است؛ شاخص 
قیمت در طول نه ماه ابتدایی س��ال جاری نیز نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته با 7/6 درصد کاهش داشت است )موسی 

احمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی(
 در طول س��ال 2016 میالدی حدود 1،300 میلیارد تومان سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی به بازار سرمایه 

کشور وارد شده است )مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 اقتصاد و توسعه

 در کمتر از دو سال گذشته پدیده اعالم ورشکستگی، 7۰۰ درصد افزایش داشته که شگردی 
ب��رای ف��رار از معوقات بانکی، نپرداختن دیون، مالیات و عوارض قانونی اس��ت )عضو کمیس��یون 

قضایی و حقوقی مجلس(
 علی رغم ایجاد اش��تغال 7۰۰ هزار نفری در بازار کار کش��ور در سال ۹5، 5۰۰ هزار نفر به تعداد 

بیکاران در این مدت اضافه شده است )مشاور اقتصادی رییس جمهور(
 ن��رخ رش��د اقتصادی کش��ور در نه ماه ابتدایی س��ال ج��اری 7/۲ درصد بوده اس��ت که بخش های 
کشاورزی رشد 5/7 درصدی، خدمات 5/4 درصدی و صنعت ۱۰/5 درصدی را ثبت کرده اند )مرکز 

آمار ایران(
 رتبه اش��تغال زایی و کارآفرینی ایران در دنیا 8۰ و در بین ۱5 کش��ور منطقه، ۱4 است )معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی(
 نرخ تورم مناطق روستایی در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری 7/۱۱ درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته تغییری نکرده است )مرکز آمار ایران(
 با توجه به تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماه ابتدایی سال جاری، احتمال دارد تا پایان سال، واردات و صادرات کشور سربه سر 

شده و حتی احتمال منفی شدن تراز تجاری به نفع واردات هم وجود دارد )رییس کنفدراسیون صادرات ایران(
 واردات ایران در ۱۱ ماه منتهی به اس��فندماه س��ال جاری از ۳8 میلیارد دالر عبور کرد؛ چین بزرگ ترین صادرکننده انواع 

محصوالت به کشور است )تسنیم(
 علی رغم آمار منتش��ر ش��ده مبنی بر افزایش ده میلیارد دالری صادرات غیرنفتی کش��ور در ۱۱ ماه ابتدایی س��ال جاری، در 

خوشبینانه ترین حالت، ارزش این صادرات به 4۲ میلیارد دالر خواهد رسید )علیرضا حائری، کارشناس بخش صنعت(
 با رش��د 7/5 درصدی اقتصادی، قدرت خرید مردم در س��ال ۹6 به سال 8۰ می رسد که بیانگر وضعیت مطلوبی نیست بلکه 

بیانگر تغییر نسبت به سال گذشته است )مشاور اقتصادی رییس جمهور(

مسکن و عمران

 ب��ا پیش��ی گرفتن تولید 
از تقاضا در چند س��ال اخیر 

در بازار مس��کن، چنانچه در 
س��ال ۹6 تقاضا در این بازار 
افزایش  ای��ن  یابد  افزای��ش 
تقاض��ا تأثی��ری ب��ر افزایش 
س��اختمان  مصال��ح  ف��روش 

و قیم��ت آن نخواه��د داش��ت )رییس 
اتحادیه مصالح ساختمانی تهران(

 در نیمه اول سال ۹6، حجم معامالت ملک در تهران 
می توان��د ماهانه متوس��ط ۱,۲۰۰ فقره نس��بت به س��ال 
جاری افزایش یابد و در نیمه دوم ش��یب رش��د معامالت 
ب��ا ورود حداق��ل س��ه هزار خریدار جدید بیش��تر ش��ود 

)اقتصاد آنالین(
 افزای��ش ح��دود ۱۰ درص��دی حجم معام��الت خرید 
مس��کن در س��ال ۹6 عمدتاً مرب��وط به خری��د واحدهای 
"میان مت��راژ" و "کوچک مت��راژ" از س��وی زوج های خانه 
اولی اس��ت که طی یک س��ال و نیم گذش��ته برای دریافت 
تسهیالت در صندوق پس انداز مسکن یکم سپرده گذاری 

کرده اند )دنیای اقتصاد(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 ونزوئ��ال برای س��ومین 
سال متوالی به دلیل مشکالت 

اقتص��ادی و سیاس��ی و کاهش 
فالکت زده ترین  نف��ت،  قیم��ت 
کش��ور جه��ان در س��ال ۲۰۱7 
میالدی اس��ت؛ آفریقای جنوبی و 
آرژانتین نی��ز در رده های بعدی 

قرار دارند )بلومبرگ(
 روسیه تنها به یک سوم از میزان توافق کاهش تولید 

اوپک که متعهد شده بود عمل کرده است )رویترز(
 جه��ان در س��ال ۲۰۱6 می��الدی ش��اهد افزای��ش ۲5 
درصدی مهاجرت میلیونرها از کشورهای در حال توسعه 
به کشورهای امن بوده؛ استرالیا، امریکا ، کانادا و نیوزیلند 
ب��ه ترتیب در صدر کش��ورهای میلیونرپذیر ق��رار دارند 

)مؤسسه نیو ورلد ولت(
 می��زان بده��ی خانواره��ای کره جنوبی نس��بت تولید 
ناخالص داخلی آن ها در پایان س��ال ۲۰۱6 میالدی ۹۰ 
درص��د اس��ت که باالترین می��زان بده��ی در تاریخ این 

کش��ور محس��وب می ش��ود )مؤسس��ه مالی کره جنوبی(
 ص��ادرات ترکیه پس از چند ماه کاه��ش در ماه ژانویه 
س��ال جاری با ۱8 درصد افزایش نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته به ۱۱ میلیارد و ۲78 میلیون دالر رس��یده 

است )وزارت اقتصاد ترکیه(
 فروپاش��ی جدیدی بدتر از بحران مالی س��ال ۲۰۰8 
می��الدی در بانک ه��ای اروپ��ا در ح��ال وقوع اس��ت؛ در 
ح��ال حاضر بس��یاری از بانک های ایتالیایی و اس��پانیایی 
ورشکس��ته ش��ده اند و بانک مرکزی دولت های اروپایی 
ق��ادر ب��ه کنت��رل آن نیس��تند )اندیش��کده انس��تیتوی 

ترنس نشنال هلند(
 به دنب��ال منع ورود محص��والت کش��اورزی اروپایی به 
خاک روسیه، اروپا تاکنون بیش از 45۰ میلیون یورو زیان 
متحمل ش��ده است )کمیسیون کشاورزی و توسعه مناطق 

روستایی اروپا(
 بیش از یک چهارم جمعیت آس��یا معادل ۹۰۰ میلیون 
نفر برای دسترس��ی به خدمات عمومی در س��ال گذش��ته 
می��الدی مجب��ور ب��ه پرداخت رش��وه ش��ده اند )س��ازمان 

بین المللی شفافیت(
 انتظار می رود که رش��د اقتصاد جهانی در س��ال ۲۰۱8 
می��الدی 5//۳ درصد باش��د؛ در حالی که ای��ن رقم برای 
س��ال ۲۰۱6 سه درصد ثبت شده اس��ت )سازمان توسعه 

و همکاری اقتصادی بین المللی(
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بانک و بیمه

 نمایندگان مجلس مصوب 
کردن��د ک��ه خدمات بیم��ه پایه 

وزارت  توس��ط  تعریف ش��ده 
آم��وزش  و  درم��ان  بهداش��ت، 
پزش��کی ب��ه اقش��ار کم درآم��د 
در س��ال ۹6 به ص��ورت رای��گان 

اختصاص یابد )ایرنا(
 خزان��ه داری امریکا در رابطه با افتتاح حس��اب بانکی 

برای اشخاص امریکایی در ایران، پاسخ مثبت صادر کرد 
)معاون اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی(

 تا پایان سال جاری تمامی مراکز درمانی تاًمین اجتماعی 
در کش��ور نیازی به دفترچه بیمه نخواهند داش��ت؛ این امر 
هم اکنون در ۲۲ اس��تان اجرا و در هش��ت استان دیگر نیز 
تا پایان س��ال جاری نهایی خواهد شد )مدیرعامل سازمان 

تامین اجتماعی(

طال و سکه

 قیمت جهانی طال تحت 
تأثی��ر عوام��ل مختلف��ی ب��ه 

مسیر نزولی خود ادامه خواهد 
داد و سرمایه گذاران بین المللی 
باید کامالً محتاط باش��ند؛ ادامه 
و  دالر  ارزش  صع��ودی  رون��د 
بهب��ود اوضاع اقتص��ادی امریکا 

می تواند فش��ار بیش��تری را بر قیم��ت جهانی این فلز 
گرانبها وارد کند )کارتر ورث، تحلیلگر ارش��د مؤسسه 

کورنر اس��تون ماکرو(
 کاهش ارزش دالر امریکا و ادامه تزریق نقدینگی از 
س��وی بانک های مرکزی بزرگ جهان به خصوص بانک 
مرکزی چین عوامل مهمی هس��تند که می تواند موجب 
افزایش ۱5 درصدی قیمت طال در ماه های آینده شود 

)مدیر مؤسس��ه س��رمایه گذاری کراس بوردر کاپیتال(
 طرح دونالد ترام��پ برای کاهش مالیات ها در نهایت 
منجر به افزایش کس��ری بودجه و فش��ارهای تورمی در 
اقتص��اد امریکا خواهد ش��د و این مس��أله رش��د تقاضای 

جهانی طال را در پی خواهد داشت )استریت(
 اگر فدرال رزرو امریکا در نشس��ت ماه مارس س��ال 
ج��اری می��الدی تصمیم ب��ه افزای��ش نرخ به��ره بگیرد 
این مس��أله ممکن اس��ت موج��ب کاهش بیش��تر قیمت 
جهانی طال ش��ود، ولی همین کاه��ش فرصت الزم برای 
خری��د را فراهم خواهد کرد )مؤسس��ه س��رمایه گذاری 

اف سی اس��تون(
 قیمت جهانی طال در س��ال جاری می��الدی تحت تأثیر 
کاه��ش ارزش دالر امری��کا ب��ا افزایش بیش��تری روبرو 
خواهد ش��د و به ۱,۳۰۰ دالر در هر اونس خواهد رسید 

)مؤسسه مالی ای بی ان امرو(

بازار پول و ارز

 به منظور ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود، افزایش نرخ تورم در س��ال ۹6 تا سطح ۱۳ 
درصد می توان متصور بود که باعث افزایش احتمالی قیمت ارز تا سطوح 4۳ هزار ریال خواهد شد 

)مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 در حال حاضر فاصله قیمت مبادله ای ارز رسمی با ارز بازار آزاد رقمی در حدود 400 تومان است 
و در خوشبینانه ترین حالت اگر تورم کنونی حفظ شود، امکان یکسان سازی نرخ ارز تا نیمه اول سال 

96 وجود خواهد داشت )مرتضی زمانیان، اقتصاددان(
 اس��کناس هزارتومانی از فهرس��ت توزیع اس��کناس نو سال 95 توس��ط بانک ها در شعب استان 

تهران حذف گردید و تنها اسکناس دو و پنج هزار تومانی به متقاضیان تحویل می گردد )بانک مرکزی(

صنعت، معدن و انرژی

 فضای بازار جهانی نفت باثبات پیش خواهد رفت و جهش قیمتی قابل توجهی در طی ماه آتی 
پدید نخواهد آمد )مجتبی توانگر، کارشناس اقتصاد انرژی(

 واردات روزانه بنزین به کشور در اسفندماه سال جاری با ثبت رکورد تاریخی به رقم نجومی ۳4 
میلیون لیتر در روز رسید )تسنیم(

 قیمت متوس��ط نفت برنت در س��ال ۲۰۱7 میالدی به 5۲ دالر و 5۰ س��نت و در سال ۲۰۱8 به 55 
دالر خواهد رسید )مؤسسه اعتبارسنجی فیچ(

 ب��ا لغ��و تحریم های ایران و پیدایش بازارهای جدید برای نفت ایران در اروپا، میزان صادرات نفت 
کشور دو برابر شده است )مؤسسه مشورتی وسل ولیو لندن(

 ص��ادرات نفت خ��ام ایران در ماه ژانویه س��ال ۲۰۱7 میالدی بیش از دو میلیون بش��که در روز بوده که در مقایس��ه با ماه 
گذشته ۳۰ هزار بشکه در روز کاهش داشته است؛ اما صادرات نفت خام ایران به کشورهای آسیایی در همین مدت 68 درصد 

افزایش یافته است )مجتبی توانگر، کارشناس اقتصاد انرژی(

تقویم اقتصادی هفته جاری )21 تا 27 اسفند  1395(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص تولیدات صنعتی 
طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص تمایالت اقتصادی آلمان،
ZEW بررسی شده توسط مؤسسه 

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم نرخ بیکاری 
طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص خرده فروشی 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز 
صادر شده طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا 
طی ماه گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
در امریکا طی هفته گذشته

اعالم تعداد ساختمان های جدید مسکونی 
ساخته شده در ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص تولیدات صنعتی
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم مقدماتی شاخص میزان تمایالت 
مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا 
)بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان(

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

این شاخص با شرایط مصرف کننده مانند سطح اشتغال و درآمد در ارتباط است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص بیانگر چشم انداز اقتصادی تحلیلگران و سرمایه گذاران نهادی، طی شش ماه آینده 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 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 شاخص 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 بازارهای اوراق قرضه دارد.

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

شاخص بسیار خوبی برای اندازه گیری فعالیت های ساخت وساز در آینده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 250 تولیدکننده در منطقه فیالدلفیا را نسبت به شرایط کسب وکار بررسی می کند.
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 سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تغییر در ارزش کل کاالهای تولیدش�ده توس�ط تولیدکنندگان، معادن و خدمات آب و برق را 
نشان می دهد. 

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.


