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بازار سرمایه

 با انتش��ار دو اوراق بناگس��تر کرانه و وزارت علوم در آخرین روزهای اسفندماه سال ۹۵، 
انتش��ار صکوک رش��دی ۱۴ برابری را نسبت به مدت مشابه س��ال ۹۴ تجربه کرد )مدیرعامل 

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 سهام پنج شرکت دولتی به ارزش ۱3 هزار و 6۹0 میلیارد و 6۹8 میلیون ریال توسط سازمان 

خصوصی سازی در فروردین ماه سال جاری واگذار خواهد شد )سنا(
 طی سال ۹۵ از جمع مبلغ افزایش سرمایه ها مبلغ کل مجوزهای ارائه شده به شرکت های سهامی 

عام جهت انجام افزایش سرمایه معادل 226 هزار و ۱73 میلیارد ریال بوده است )سنا(
 در سال ۹۵ بالغ بر ۱67 هزار و ۱6۹ میلیارد و 6۴2 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده 

ک��ه از ای��ن میزان 68 ه��زار و ۱۵0 میلیارد و ۱۹7 میلیون ریال از طریق جایزه و ۹۹ ه��زار و ۱۹ میلیارد و ۴۴۵ میلیون 
ریال از طریق حق تقدم بوده است )سنا(

 بورس تهران کنفرانس تأمین مالی بین المللی را با همکاری یک شرکت انگلیسی و شرکت کارگزاری سهم آشنا در ۱۹ 
فروردین ماه ۹6 برگزار خواهد کرد )معاون ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران(

 فرابورس ایران در رتبه بندی فدراسیون جهانی بورس ها )WFE( در سال 20۱6 میالدی موفق به کسب رتبه هشتم از 
نظر بازده ش��اخص در جهان و رتبه س��وم در بین بورس های منطقه خاورمیانه عضو این فدراسیون شد )مدیرعامل شرکت 

فرابورس تهران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 در ابتدای هفته س��وم فروردین ماه س��ال ۹6 بانک تازه تأسیس فرست ابوظبی که در پی ادغام با دو بانک اماراتی پدید 

آمد، سهام خود را در وارد بورس ابوظبی کرد )مدیر اجرایی بانک فرست ابوظبی(
 تعداد 12 میلیارد و 500 میلیون ورقه گواهی تس��هیالت مس��کن )تسه( به ارزش 10 هزار و 288 میلیارد ریال در سال 
95 در فرابورس معامله ش��د که نش��ان از افزایش س��ه درصدی حجم و 14 درصدی ارزش معامالت این اوراق در مقایسه 

با سال 94 دارد )سنا(
 رقم مصوب س��رمایه گذاری خارجی پس از برجام 17 میلیارد دالر مصوب ش��د که این رقم برای س��ال 95 تاکنون 10 
میلیارد و 363 میلیون دالر بوده اس��ت )مدیرکل س��رمایه گذاری خارجی سازمان س��رمایه گذاری خارجی و کمک های فنی 

و اقتصادی(
 35/7 درصد از کل معامالت الکترونیکی در س��ال 95 در پنج کارگزاری انجام ش��د که به ترتیب کارگزاری های مفید 
با 21/44 درصد، فارابی با 22/ 4 درصد، آگاه با 3/65 درصد، مبین س��رمایه با 3/47 درصد و بانک کش��اورزی با 2/92 

درصد رتبه های اول تا پنجم را به نام خود ثبت کردند )روابط عمومی شرکت بورس اوراق بهادار تهران(

 اقتصاد و توسعه

 واردات کل کش��ور در س��ال گذش��ته از ۴3 میلیارد دالر عبور کرده و چین همچنان با رقم 
۱0/7 میلیارد بزرگترین صادرکننده کاال به کشور است )تسنیم(

 سال گذشته ۴3 میلیارد و ۹30 میلیون دالر کاال از کشور صادر و ۴3 میلیارد و 68۴ میلیون دالر 
کاال وارد شده است؛ به این ترتیب صادرات غیرنفتی ایران 2۴6 میلیون دالر بیش از واردات بوده و 

تراز تجاری کشور برای دومین سال پیاپی مثبت شد )تسنیم(
 ایران در رتبه بندی جهانی از نظر توسعه انسانی در سال گذشته میالدی یک پله نزول داشته است 

در حالی که در سال 20۱۴ در جایگاه 68 جهان قرار گرفته بود )تسنیم(
 بخش تعاون در س��ال گذش��ته نقش ۱0 درصدی در ایجاد اشتغال کشور داش��ته است و تعاونگران در سال ۹۴ نیز به 

همین میزان در اشتغالزایی کشور فعال بوده اند )اتاق تعاون ایران(
 ایران در رده بندی جهانی نابرابری جنس��یتی در س��ال گذش��ته میالدی چهار پله س��قوط کرد و در جایگاه ۱۱8 قرار گرفت 

)سازمان ملل(
 نمایندگان مجلس خرید و فروش خودروهای فرسوده را ممنوع کردند )تسنیم(

 ضریب جینی در ایران طی س��ال های 20۱0 تا 20۱۵ میالدی به 37/۴ واحد رس��ید و نابرابری درآمدی در ایران طی این 
مدت کمتر از 7۵ کشور از جمله امریکا، اندونزی، روسیه و ترکیه بوده است )سازمان ملل(

 در حالی که ش��اخص قیمت تولیدکننده کش��اورزی در فصل پاییز س��ال ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال گذشته  3/۱0 درصد 
کاهش داشته است، نرخ تورم ساالنه این بخش به 2/۹3درصد رسید )مرکز آمار ایران(

 مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در س��ال 20۱6 میالدی با رش��د 78 درصدی نس��بت به س��ال قبل از آن به ۱3/7۴۴ 
میلیارد یورو رسید )یورواستات(

مسکن و عمران

 ب��ا وج��ود نیمه تعطی��ل 
بودن بازار مسکن در نوروز 

بی��ش از 60  س��ال ج��اری، 
فقره معامله مسکونی در این 
ایام به ثبت رس��ید که تعداد 
قابل توجه��ی از آن ها کلنگی 

بوده است )اقتصاد آنالین(
 تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در 

س��ال 95 به 162/1 هزار واحد مس��کونی بالغ شد؛ تعداد 
معامالت مس��کن نیز در اسفندماه س��ال گذشته با کاهش 
6/4 درصدی نس��بت به ماه مشابه سال قبل از آن رو به رو 

شد )تسنیم(
 ب��ازار مس��کن پس از س��ه  س��ال پیاپی رون��د نزولی به 
جریان افتاد و براس��اس تازه ترین گزارش بانک مرکزی 
حجم معامالت ملکی در  س��ال گذشته رشد 5/4  درصدی 

را تجربه کرده است )شهروند(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 در ص��ورت عدم تغییر 
قوانی��ن مالیات��ی در امریکا، 

بده��ی عموم��ی این کش��ور تا 
س��ال 20۴7 می��الدی به ۱۵0 
درصد تولید ناخالص داخلی این 
کش��ور خواهد رس��ید؛ البته این 
مقدار از بده��ی از جنگ جهانی 

دوم به بع��د به عنوان یک رکورد برای ایاالت متحده 
تلقی می شود )اداره بودجه کنگره امریکا(

 عم��ان آمادگی خود را برای حمای��ت از تمدید توافق 
فعل��ی کاهش تولید نفت، بین 24 کش��ور تولیدکننده به 
منظ��ور تقویت بهای جهانی نفت اعالم کرد )معاون وزیر 

نفت عمان(
 بدهی کش��ورها در سال 2016 میالدی با 325 درصد 
رش��د ب��ه 215 تریلیون دالر رس��ید )مؤسس��ه فاینانس 

بین الملل(
 شرکت قطر پترولیوم بعد از 12 سال با برداشته شدن 
ممنوعیت ها در س��ال 2017 میالدی عملیات برداشت از 
می��دان دریایی ش��مال را آغ��از خواهدکرد؛ ای��ن پروژه 
میزان برداش��ت این کش��ور در میادین مشترک با ایران 

را تحت تأثیر قرار می دهد )خبرآنالین(
 افزایش س��ه باره نرخ بهره در امریکا در س��ال جاری 
میالدی یک پیش بینی و انتظار منطقی خواهد بود و بانک 
مرک��زی این کش��ور کاهش ت��راز مالی خ��ود را احتماالً 
از س��ال 2018 آغ��از خواهد کرد )رییس ف��درال رزرو 

نیویورک(
 با توجه به س��رعت باالی روس��یه در احداث کارخانه 
ال ان ج��ی در ش��به جزیره یام��ال، ای��ن کش��ور می تواند 
بزرگتری��ن تولیدکننده گاز مایع طبیعی در جهان ش��ود 

)رییس جمهور روسیه(
 در صورتی که دولت ها رش��د ضعی��ف بهره وری خود 
را بهبود نبخش��ند یا هم��ان توان تولید خ��ود را افزایش 
ندهن��د، ب��ا روند نزولی اس��تاندارهای زندگ��ی در جهان 

روبرو خواهیم شد )رییس صندوق بین المللی پول(

والدت حضرت امیراملؤمنین امام علی )ع( 
و روز بزرگداشت مقام پدر گرامی باد
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بانک و بیمه

بان��ک  محدودیت ه��ای   
برداش��ته  پاریس  صادرات در 

شد )بنکر(
 دول��ت ب��ه منظ��ور افزایش 
منظ��ور  ب��ه  بانک ه��ا  ق��درت 
تسهیالت دهی، ۱3 هزار و 200 
میلی��ارد توم��ان بدهی خ��ود به 

نظام بانکی را پرداخت و همزمان 2۴ هزار و 2۵0 
میلیارد تومان به س��رمایه دول��ت در بانک های دولتی 

اضافه کرد )سخنگوی دولت(
 حداقل سرمایه شرکت های بیمه مستقیم ۱۵0 میلیارد 

تومان و بیمه های اتکایی 200 میلیارد تومان تعیین ش��د 
)رییس کل بیمه مرکزی(

 در حالی میزان تسهیالت پرداختی به واحدهای تولیدی 
از س��قف ۱6 هزار میلیارد تومان گذشته که آمارها نشان 
می دهد تا 22 اسفندماه سال گذشته از میان ۵۹ هزار واحد 
تولیدی متقاضی وام فق��ط 23 هزار و 6۹8 واحد موفق به 

دریافت تسهیالت طرح رونق دولت شده اند )تسنیم(

طال و سکه

 در حالی که ریسک های 
موج��ود در صحن��ه سیاس��ی 

امریکا و اروپا سرمایه گذاران را 
به سمت بازار طال سوق داده است، 
قیمت طال در سال جاری میالدی 
حتی با وجود ت��داوم مازاد عرضه 
فیزیکی، افزایش خواهد یافت؛ بر 

این اس��اس، خرید طال به عنوان یک سرمایه گذاری 
ام��ن و افزای��ش خرید طالی هند احتم��االً موجب خواهد 

ش��د تا متوسط قیمت این فلز زرد در سال جاری میالدی به 
۱,2۵۹ دالر برسد )مؤسسه تامسون رویترز(

 با توجه به افزایش تقاضای سرمایه گذاری برای طال طی 
ماه های آینده، قیمت هر اونس طال به بیش از ۱,۴7۵ دالر 

خواهد رسید )مؤسسه متال فوکوس(
 میانگی��ن قیم��ت هر اونس طال در س��ه ماهه دوم س��ال 
جاری میالدی به ۱,2۵۹ دالر خواهد رس��ید )کریس��توفر 

لونی، استراتژیست ارشد مؤسسه آر بی سی(
 قیم��ت جهانی طال در ماه آوریل س��ال جاری میالدی 
در مح��دوده ۱,2۵0 تا ۱,280 دالر در نوس��ان خواهد 

بود )کیتکو(
 اگر فدرال رزرو امریکا بخواهد نرخ بهره را طی ماه های 
آین��ده افزایش دهد، هزینه فرصت نگهداری و خرید طال 
افزایش خواهد یافت و این مسأله فشار زیادی را بر قیمت 
طال وارد خواهد کرد )مارک تو، تحلیلگر برجسته مؤسسه 

سرمایه گذاری وینگ فانگ فیوچرز(
 اگ��ر نرخ به��ره اوراق قرضه ده س��اله امری��کا به کمتر 
از 2/30 درص��د برس��د و ت��ا 2/۱۵ درص��د کاهش یابد، 
قیم��ت هر اونس طال تا ۱,300 دالر افزایش خواهد یافت 

)مؤسسه سیتی ریسرچ(

بازار پول و ارز

 ح��ذف صفر از واح��د پولی، زمانی ضرورت دارد که تورم حالت افسارگس��یخته دارد و در 
شرایط کنونی اجرای برنامه های اقتصادی در میان مدت بهتر است )بنکر(

 نقدینگی 1,200 هزار میلیارد تومانی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه 
امکان شکس��تن این س��د وجود دارد و اثرات مخربی بر اقتصاد کش��ور وارد خواهد کرد )کامران 

ندری، کارشناس پولی و بانکی(
 چهار هزار و 300 میلیارد تومان از پول هایی که در جای خودش هزینه نش��ده بود به خزانه و یا 
به حس��اب های مشخص خودش برگشت داده ش��د، که این مبلغ شامل حقوق های نجومی نیز است 

)رییس دیوان محاسبات کشور(

صنعت، معدن و انرژی

 صادرات نفت ایران به چهار مشتری بزرگ آسیایی خود در ماه فوریه سال 20۱7 میالدی در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۵8 درصدی و رسیدن به 2/0۱ میلیون بشکه در روز، به 

بیشترین رقم از سال 20۱0 به بعد رسید )آژانس بین المللی انرژی(
 میزان ذخیره س��ازی نفت از ابتدای سال 20۱7 میالدی با اجرای »توافق کاهش تولید نفت« میزان 
نفت با کاهش ۱6 درصدی همراه بوده اس��ت؛ بر اساس این آمارها اوپک توانسته تا حدود زیادی بر 

کاهش ذخایر نفت تأثیر گذارد )فاینانشال تایمز(
 افزایش روند خام فروش��ی شرکت های باالدستی که بیش��تر در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی 

هستند، باعث کاهش قدرت رقابتی محصوالت ایرانی در بسیاری از بازارهای بین المللی شده است )دبیر اسبق انجمن 
صنایع نساجی ایران(

 66 کشور تولیدکننده فوالد جهان در سال 20۱6 میالدی حدود یک میلیارد و 603 میلیون و ۹8۹ هزار تن فوالد خام تولید 
کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه در سال 20۱۵ حدود 0/73 درصد رشد داشته است )انجمن جهانی فوالد(

تقویم اقتصادی هفته جاری )19 تا 25 فروردین ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص تمایالت اقتصادی کشور آلمان 
ZEW بررسی شده توسط مؤسسه

اعالم خالصه گردش کار و فرصت های شغلی 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده
 در مقیاس ساالنه

طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده 
در مقیاس ساالنه

 طی ماه گذشته در چین

اعالم نرخ بیکاری در انگلیس

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تراز تجاری چین طی ماه گذشته

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
در امریکا طی هفته گذشته

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

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده
 طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص خرده فروشی
 طی ماه گذشته در امریکا

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

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.

تعداد فرصت های شغلی طی ماه گذشته در امریکا به جز بخش کشاورزی را نشان می دهد.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

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

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

یک شاخص پیشرو در تغییر تورم مصرف کننده است.
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.

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

عدد مثبت این شاخص نشان می دهد که، کاال و خدمات بیشتر از این که وارد شوند صادر شده اند.
این شاخص از این نظر مهم است که صادرات و ارز رابطه مستقیم با یکدیگر دارند.

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

یک شاخص پیشرو در تغییر تورم مصرف کننده است.
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.

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.

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


