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بازار سرمایه

 افزایش س��رعت معامالت، گس��تردگی ابزارهای نوین مالی در بازار س��رمایه و پیچیده 
ش��دن بازارهای مالی، نیاز س��رمایه گذاران و معامله گران را به تغیی��ر نحوه معامالت خود از 

حالت س��نتی به س��مت روش ه��ای نوین افزایش داده اس��ت )معاون اجرایی س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار(

 فراب��ورس مس��ئولیت برگزاری فین اس��تارز س��ال 2017 می��الدی را که با ه��دف معرفی و 
شبکه س��ازی می��ان فع��االن اکوسیس��تم اس��تارتاپ های مالی ح��وزه فین تک در ای��ران، منطقه 

خاورمیان��ه و ش��مال آفریقا ب��ر عهده دارد )مدی��ر روابط عمومی ش��رکت فرابورس ای��ران، عضو کانون 
نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 ارزش بورس در حال حاضر حدود 320 هزار میلیارد تومان است که با توجه به پیش بینی سود 40 هزار میلیارد تومانی 
شرکت ها در سال 95، میانگین نسبت P/E در بازار سرمایه هشت است )علیرضا کدیور،کارشناس بازار سرمایه(

 1۸ کد س��هامدار خارجی جدید در اس��فندماه سال 95 صادر شد تا تعداد س��رمایه گذاران حقوقی خارجی فعال در بازار 
سرمایه ایران به عدد 71 برسد )مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(

 ش��رکت نفتی آرامکو در پی افزایش تقاضای س��هامداران مبنی بر افزایش اندازه شرکت در آستانه عرضه اولیه تصمیم 
دارد تا از طریق انتشار اوراق قرضه اسالمی در حدود سه میلیارد دالر تأمین مالی برای شرکت صورت دهد )سنا(

 بازار س��رمایه در س��ال 96 تحت تأثیر انتخابات ریاس��ت جمهوری و همچنین نوسانات قیمت نفت و ارز قرار دارد، البته 
تحرکات مس��کن و تبعات ناش��ی از آن در صنایع باالدستی را نیز باید در سال جاری جدی گرفت )مهرزاد جهانی، تحلیلگر 

بازار سرمایه(
 احتمال ضعیف بودن رش��د قیمت های جهانی نس��بت به سطوح فعلی با توجه به شرایط اقتصاد جهانی، رشد معنا دار نرخ 
ارز و عامل کاهش تعادلی نرخ س��ود در بازار پول از عوامل مؤثر در رش��د ش��اخص بورس در س��ال جاری اس��ت )علیرضا 

کدیور، کارشناس بازار سرمایه(
 بازار س��رمایه ش��فاف ترین و کارآمدترین بازار کش��ور محسوب می ش��ود و می تواند بیش از بازار پول به موتور اقتصاد 

کشور کمک کند )دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام(
 اگر ش��رایط سیاس��ی کشور به گونه ای پیش برود که نرخ ارز پرش کند، حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس کشور 
هم به مثابه  زیرمجموعه  کل س��رمایه گذاران خارجی دچار تأخیر و آس��یب جدی خواهد ش��د؛ بنابراین نرخ ارز نباید دچار 
نوس��انات و تالطم های ش��دید ش��ود هر چند که متناسب با نیاز اقتصاد و در ش��رایط بازار باید قیمت آن اصالح شود )عضو 

شورای عالی بورس و اوراق بهادار(
 بانک ها در ش��رایط فعلی به جای سیاس��ت های انبس��اطی، اقدام های انقباضی را در قبال کارگزاری ها در دستور کار قرار 

خواهند داد که این موضوع نیز تأثیر منفی در هدایت سرمایه دارد )رییس هیأت مدیره کارگزاری ایساتیس پویا(

 اقتصاد و توسعه

 میزان صادرات در نه ماه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 3۸ درصد 
رشد و همچنین میزان واردات در همین مدت از 7۸ میلیارد دالر به 43 میلیارد دالر افزایش داشته 

است )مدیرکل دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه(
 درآمدهای مالیاتی در حالی با 20 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به 11 ماهه سال 94 به رقم 

۸5 هزار میلیارد تومان رسیده که اقتصاد کشور در شرایط رکودی سنگین به سر می برد )تسنیم(
 دولت در 11ماه س��ال گذش��ته حدود 31/4 هزار میلیارد توم��ان اوراق مالی فروخته و ۸/1 هزار 

میلیارد تومان از اوراق فروخته شده را خریداری کرده است )تسنیم(
 مجموعه نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان بهمن ماه سال گذشته از مرز 1200 تریلیون عبور کرد )بانک مرکزی(

 دولت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز انتشار حداکثر ده هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی داد )اقتصاد آنالین(
 گمرک ایران ورود کاالهای مش��ابه تولید داخل مانند پوش��اک، کیف، کفش، میوه، خش��کبار و اقالمی از این قبیل به صورت 

ملوانی و گذرمرزی را ممنوع کرد )موج(
 مرکز آمار ایران نرخ تورم س��ال 95 را 9/۸ درصد اعالم کرد که این رقم نس��بت به تورم س��ال 94 با کاهش 4/5 درصدی 

رو به رو شده است )تسنیم(
 بر اساس آمار 11 ماهه از عملکرد بودجه، 1۸/6 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده از صاحبان کسب و کار و تولید 

کنندگان اخذ شده است )تسنیم(
 پیش بینی صندوق بین المللی پول از اوضاع اقتصادی جهان در سال 2017 و 201۸ میالدی مطلوب تر از سال 2016 و حتی 

شاید بهتر از پیش بینی های قبلی است )رییس صندوق بین المللی پول(
 یک��ی از راه های تحریک تقاضا در اقتصاد کش��ور، تزریق نقدینگی به روش ه��ای اعتباری به منظور خرید کاالهای مورد نیاز 
داخلی از سوی مردم است که ضمن حمایت از تولید کننده داخلی، موجب تدارک راه حل های مناسب برای ساختار گردش مالی 

می شود )مدیر عامل بانک ملی(

مسکن و عمران

قیم��ت  زمانی ک��ه  ت��ا   
مس��کن تغیی��ر محسوس��ی 

نداشته باش��د، نمی توانیم در 
انتظ��ار بازده��ی ب��اال در این 

بازار باشیم )اقتصاد آنالین(
مس��کن  پ��روژه  اتم��ام   
مهر و احیای بافت فرس��وده 

می تواند در بخش مس��کن تح��رک زیادی ایجاد 
کند و می بایس��ت در س��ال جاری مورد توجه جدی قرار 

گیرد )اقتصاد آنالین(
 بر اس��اس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، حدود 
66 درصد از خانواده ه��ای ایرانی صاحبخانه و تنها 16/4 
درصد مس��تأجرند؛ حدود هشت درصد مردم در خانه های 
رهنی سکونت دارند و هشت درصد دیگر نیز در خانه های 

رایگان زندگی می کنند )اقتصاد آنالین(
 در اس��فندماه سال 95 حجم معامالت آپارتمان های در 
شهر تهران به 12 هزار و 247 واحد رسید که در مقایسه 
با اس��فندماه س��ال 94 معادل 6/4 درصد کاهش داش��ته 

است )اقتصاد آنالین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 با وج��ود توافق کاهش 
تولی��د س��ازمان کش��ورهای 

صادرکننده نفت )اوپک(، عراق 
قصد دارد تا آخر س��ال 2017 
می��الدی تولی��د روزان��ه نفت را 
ب��ا 600 ه��زار بش��که افزایش 
ب��ه پنج میلی��ون بش��که در روز 

برساند )ایرنا(
 حمل��ه موش��کی امریکا به س��وریه موج��ب افزایش 

قیمت نفت در بازارهای جهانی و عقب نش��ینی شاخص ها 
بازارهای اروپایی شد؛ شاخص داکس آلمان با افت 0/05 
درصدی و شاخص فوتسی لندن با رشد 0/6 درصدی رو 
به رو شد و شاخص یورو استاکس توانست افزایش 0/1 

درصدی را از آن خود کند )سنا(
 کمیسیون اروپا از جانب 2۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، 
تعرفه ه��ای ضد دامپین��گ واردات محصوالت فوالدی از 
چین را نس��بت به میزان کنونی افزایش داد و تعرفه های 
نهایی را به مدت پنج س��ال می��ان 1۸/1و 35/9 درصد 
ب��رای محصوالت فوالدی وارداتی ش��رکت های بنگانگ 
اس��تیل پلیتس، هاندان آیرون اند استیل و هستیل وضع 

کرده است )رویترز(
 اقتص��اد جهانی در س��ال ج��اری و آین��ده میالدی در 
مقایسه با س��ال 2016 میالدی از چشم انداز روشن تری 
نسبت به س��ال گذشته برخوردار خواهد بود اما همچنان 
نگرانی های کوتاه مدتی بر س��ر راه اقتص��اد وجود دارد؛ 
نخست این که درحال حاضر روند کند بهره وری بصورت 
مس��تمر ادامه دارد و دیگری افزایش نابرابری است که 
این دو موضوع می تواند منجر به رش��د کند بهره وری در 

دنیا شود )رییس صندوق بین المللی پول(
 رش��د اقتصادی چین در س��ه ماه پایانی س��ال 2016 
میالدی به نس��بت مدت مش��ابه سال گذش��ته رشد 6/۸ 
درصدی داش��ته اس��ت این درحالی اس��ت که دولت این 
کش��ور رش��د اقتصادی چین را در سال جاری میالدی در 
ح��دود 6/5 درصد هدف گذاری کرده اس��ت )مؤسس��ه 

مالی گلدمن  ساچ(
 بر اس��اس گ��زارش س��ازمان تجارت جهان��ی در ماه 
آوریل س��ال 2016 میالدی، رشد حجم معامالت جهانی 
ب��رای س��ال 2016 می��الدی 2/۸ درص��د و برای س��ال 
2017 می��الدی 3/6 درصد بود و پیش بینی می ش��ود که 
رش��د تجارت جهانی در س��ال 2017بین ارق��ام 1/۸ تا 

3/1 درصد باشد )سازمان تجارت جهانی( 
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بانک و بیمه

 ب��ا توجه به ماهیت بدهی 
دول��ت از مح��ل تنخواه گردان 

خزانه و افزایش بدهی دولت از 
محل اسناد به تعهد دولت و نیز 
افزایش ناچیز س��ایر بدهی های 
دولت )ح��دود 16 هزار میلیارد 

ری��ال(، عملکرد مالی دولت در رابطه با اس��تقراض از 
بانک مرکزی قابل دف��اع بوده و بی انضباطی مالی برای 

دولت متصور نیست )بانک مرکزی(
 بانک مرکزی نرخ حق الوکاله سیس��تم بانکی کشور را 
در س��ال 96 حداکثر س��ه درصد اعالم کرد این در حالی 
اس��ت که این نرخ در س��ال های 90 ت��ا 92 معادل 5/2 
درصد بوده است بر همین اساس این نرخ طی چهار سال 

با 2/2 افت مواجه شد )ایبنا(

طال و سکه

 قیمت طال در شش ماه 
دوم سال جای میالدی تحت 

تأثیر افزایش نرخ بهره فدرال 
رزرو امریکا با افت نسبی روبرو 
خواه��د ش��د ول��ی در بلندمدت 
به عل��ت نااطمینان��ی مرب��وط به 
وضعیت نرخ بهره این کش��ور با 

افزایش روبرو می شود )مؤسسه مالی گلدمن ساچ(
 در حالی که بازار طالی هند در ماه مارس س��ال جاری 

میالدی برای فصل جشن های سراسری ازدواج در آوریل 
آماده می ش��د، واردات طال در این مدت با رشد چشمگیر 

5۸2 درصدی همراه بوده است )کیتکو نیوز(
 امری��کا طی م��اه ژانویه س��ال جاری می��الدی بیش از 
31/6 تن ش��مش طال ب��ه هنگ کنگ صادر کرده اس��ت 
که این رقم ۸2 درصد کل صادرات 3۸/11 تن ش��مش 
طالی این کش��ور در این مدت بوده است )سازمان زمین 

شناسی امریکا(
 قیمت جهانی طال در ش��رایط کنون��ی و در کوتاه مدت 
در دامنه 1,200 تا 1,250 دالر در هر اونس در نوس��ان 
خواه��د ب��ود )مارک ت��و، کارش��ناس اقتصادی مؤسس��ه 

وینگ فانگ(
 قیمت جهانی طال در سه ماه نخست سال جاری میالدی 
با رشد هش��ت درصدی روبرو ش��د و پیش بینی می شود 
قیمت این فلز طی ماه های آینده نیز با رش��د ده درصدی 

روبرو شود )استریت(
 تنش ه��ای سیاس��ی بین الملل��ی به خص��وص اوض��اع 
خاورمیانه، تنش در ش��به جزیره ک��ره و انتخابات مهم و 
سرنوشت س��از در کش��ورهای اروپای��ی می تواند موجب 
افزایش تقاضای س��رمایه گذاری برای طال و سایر فلزات 

گرانبها شود )جفری رودز، تحلیلگر ارشد راک بانک(

بازار پول و ارز

 براس��اس دس��تورالعمل جدی��د بان��ک مرکزی در راس��تای مبارزه ب��ا قاچاق کاال و 
ارز، هرگون��ه مبادله یا        خریدوفروش ارز خارج از سیس��تم بانکی ی��ا صرافی مجاز ممنوع 

است )بنکر(
 نگهداری ارز به صورت اس��کناس حداکثر تا س��قف مبلغ 10,000 یورو یا معادل آن به س��ایر 

ارزها بالمانع و باالتر از آن مشروط به ارائه مستندات است )روابط عمومی بانک مرکزی(
 ب��ا آغاز اجرای برجام، رفع موانع بانکی و دسترس��ی کامل بانک مرکزی به منابع خود همس��و با 

اقتصاد مقاومتی، در پایان سال گذشته ارز به ساحل آرامش رسید )اقتصاد آنالین(

صنعت، معدن و انرژی

 در حوزه نفت بین 70 تا ۸0 درصد کش��ورها به توافق کاهش تولید پایبند بودند؛ درصورت 
تمدید توافق احتماالً قیمت نفت از 60 دالر هم فراتر رود در غیر این صورت دوباره قیمت ها به زیر 

50 دالر سقوط خواهدکرد )نماینده سابق ایران در اوپک(
 در تواف��ق اج��الس اوپک در زمینه تولید نفت ظرفیت در نظر گرفته ش��ده برای ایران روزانه س��ه 

میلیون و 790 هزار بشکه است )نماینده سابق ایران در اوپک( 
 ب��ا افتتاح همزمان فازهای میدان گازی پارس جنوبی در اوایل هفته پایانی فروردین ماه س��ال 96، 
ه��ر یک از این طرح ها با تولید معادل 56/6 میلیون مترمکعب گاز غنی )ترش( و تولید ایران از این 

می��دان مش��ترک با قطر را150 میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد داد؛ به ای��ن ترتیب تولید روزانه گاز ایران از این 
مخزن مشترک با قطر برابر خواهد شد )ایران(

 ارزش معامالت سال جاری بازار برق به 154 میلیارد و 219 میلیون ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 
16 درصدی را داشته است )ایرنا( 

 آمار تولید فوالدخام 11 ماه س��ال 95، 16 میلیون و ۸31 هزار تن ثبت ش��ده اس��ت که در مقایس��ه با مدت مشابه در سال 
گذشته 10 درصد رشد داشته است )انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران(

 میزان تولید نفت ایران در ماه مارس س��ال جاری میالدی با 2۸ هزار و 700 بش��که کاهش نس��بت به ماه قبل از آن به س��ه 
میلیون و 790 هزار بشکه رسید )سازمان کشورهای صادرکننده نفت(

 هند در ماه مارس س��ال جاری میالدی خرید نفت از ایران را در مقایس��ه با ماه گذشته 1۸/7 درصد کاهش داده و به حدود 
526 هزار بشکه در روز رسانده است )رویترز(

تقویم اقتصادی هفته جاری )26 فروردین تا 1 اردیبهشت 1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم تولید ناخالص داخلی در چین

اعالم شاخص تولیدات صنعتی 
طی ماه گذشته در چین

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

اعالم تعداد خانه های ساخته شده 
طی ماه گذشته در امریکا 

اعالم شاخص تولیدات صنعتی 
طی ماه گذشته در مریکا

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا 
امریکا طی ماه گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

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

آلمان و اتحادیه اروپا

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

آلمان و اتحادیه اروپا

دوشنبه

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

مهم ترین شاخص رشد اقتصادی است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

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.

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.

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

این شاخص تغییر در تورم محصوالت تولیدشده توسط کارخانه ها، معادن و فلزات و بخش آب و برق 
را نشان می دهد.

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

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی 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.

اعالم این شاخص بیش از عدد 50، نشان دهنده رونق و کمتر از 50 نشان دهنده رکود است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

شاخص مربوط به کشور آلمان از اهمیت بیشتری برخوردار است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.


