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بازار سرمایه

 در س��ال 2017 میالدی آزمون های حرفه ای بین المللی مالی برگزار خواهد ش��د )س��عید 
اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 با عرضه 10 درصد سهام سهام شرکت فوالدکاوه جنوب کیش طی روزهای آینده، اولین عرضه 
اولیه بورس و اوراق بهادار در سال جاری انجام خواهد شد )تسنیم(

 حجم مبنا و دامنه نوس��ان تا پایان س��ال جاری با موافقت شورای عالی بورس تعدیل می شود؛ بر 
این اساس حذف حجم مبنا و رسیدن دامنه نوسان به دامنه پویا از جمله اقداماتی است که در جهت 

افزایش حجم معامالت در سال جاری انجام می گیرد )سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار(
 جذب س��رمایه گذاری خارجی که در رونق اقتصادی کش��ور بس��یار حائز اهمیت اس��ت طی چهار سال گذشته بیش از 

1،300 درصد افزایش یافته است )وزیر امور خارجه(
 سابقه بازار سرمایه نسبت به نظام پولی کشور کمتر است، با رشدی که طی 10سال اخیر به نسبت گذشته در رونق بازار 
س��رمایه رخ داده این بازار می تواند نقش بیش��تری در اقتصاد و رشد ناخالص تولید ملی داشته باشد )رییس سازمان بورس 

و اوراق بهادار(
 افزایش تعامل ش��رکت های دانش بنیان و بازار س��رمایه عالوه بر تأمین مالی مورد نیاز این شرکت ها شرایط تأمین مالی 

آن ها را پایدارتر می کند )محمودرضا خواجه نصیری، کارشناس بازار سرمایه(
 از زمان شروع انتشار ابزارهای مالی اسالمی تاکنون 14/5 میلیارد دالر اوراق مالی اسالمی منتشر شده و مانده این اوراق 
در س��ال 201۷ میالدی معادل 9/8 میلیارد دالر بوده اس��ت که از این مبلغ 2/2 میلیارد دالر مربوط به اسناد خزانه اسالمی 

است که برای تأمین مالی دولت استفاده می شود )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
 بازار سرمایه در گذشته ای نزدیک و پس از برجام با رشد مناسبی همراه بوده و شاخص کل بورس پس از برجام با رشد 
20 درصدی مواجه شده است و نسبت P/E به ۷/۷ رسید که این رقم از میانگین بازارهای نوظهور نیز کمتر است )جانشین 

رییس سازمان در امور بین الملل و سرمایه گذاری خارجی(
 س��رمایه گذاری خارجی در انتهای س��ال 91 حدود 8۷ میلیارد تومان بود که در پایان س��ال 95 با 1,328 درصد رشد به 

1,253 میلیارد تومان رسید که البته با حد مطلوب همچنان فاصله دارد )وزیر امور اقتصادی و دارایی(
 کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار دو قالب برای اوراق اجاره به تصویب رساند؛ قالب اول اوراق اجاره وحدت بانی 
و فروشنده و قالب دوم اوراق اجاره با فرض تفاوت و دوگانگی شخصیت بانی و فروشنده است )رییس کمیته فقهی سازمان 

بورس و اوراق بهادار(

 اقتصاد و توسعه

 مبادالت تجاری اتحادیه اروپا با ایران در نخستین ماه سال جاری میالدی 171 درصد رشد 
کرد و به 1/555 میلیارد یورو رسید )کمیسیون اروپا(

 ن��رخ بیکاری ایران در س��ال 95 ح��دود 1/5 درصد افزایش داش��ته اس��ت، در حالی که بر 
اس��اس آم��ار صندوق بین المللی پ��ول نرخ بیکاری در ایران طی س��ال 2015 می��الدی برابر با 
س��ال 94 بالغ بر 11 درصد بوده اس��ت؛ در س��ال 95 این رقم به 12/45 درصد افزایش یافته 

است )تسنیم(
 رش��د اقتصادی ایران در س��ال جاری نس��بت به سال گذشته نصف خواهد ش��د و به 3/3 درصد 

خواهد رسید )صندوق بین المللی پول(
 نرخ تورم ایران در س��ال 2016 میالدی بالغ بر 8/9 درصد بوده اس��ت و پیش بینی می ش��ود این رقم در سال 2017 به 

11/2 درصد افزایش یابد )صندوق بین المللی پول(
 با توجه بع این که تراز حساب های جاری ایران در سال 2016 میالدی معادل 6/5 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، 

در سال 2017 معادل 5/3 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت )صندوق بین المللی پول(
 حجم مبادالت تجاری بین ایران و روس��یه در س��ال 2016 میالدی نس��بت به سال قبل از آن به میزان 70 درصد افزایش 

داشته است )اسپوتنیک نیوز(
 افزای��ش قابل توجه بدهی دولت، رش��د نقدینگ��ی، باال بودن هزینه های ج��اری و ناکام ماندن سیاس��ت برجامی دولت در 

گشایش اقتصادی از جمله دالیلی است که ادامه دولت فعلی را غیرممکن می کند )کاوه تقوی، کارشناس اقتصادی(
 بر اس��اس مصوبه هیأت دولت، دس��تگاه های تعیین ش��ده از سوی س��ازمان برنامه و بودجه موظف شدند تا مردادماه سال 

جاری بودجه پیشنهادی خود را بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ارائه کنند )تسنیم(

مسکن و عمران

 ن��رخ رهن و اج��اره در 
س��ال 95 از ابت��دای س��ال 

به ط��ور رس��می ح��دود 10 
درصد و در آمار غیررس��می 
باالت��ر از 15 درص��د رش��د 
داشته است )بانک مرکزی( 
 در بخش مس��کن به ازای 

ه��ر دو میلی��ارد تومان س��رمایه گذاری برای 
حدود 100 نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد 

می شود )ایسنا(
 سال 96 در بخش مسکن با عوامل تأثیرگذار همیشگی 
یعنی تورم، نرخ س��ود بانکی، نقدینگی ه��ا و عامل مقطعی 
انتخابات ریاس��ت جمهوری همراه شده که به نظر می رسد 
بازار مس��کن را همانند چند س��ال اخیر دچار سردرگمی و 

تحلیل های مقطعی کند )تعادل(
 فاز اول مس��کن اجتماعی در قالب مس��کن اس��تیجاری 
خردادماه سال جاری پس از ابالغ بودجه این طرح اجرایی 

می شود )معاون امور شهری بنیاد مسکن(

اقتصاد و بازارهای جهانی

می��زان خرده فروش��ی   
در اقتص��اد امری��کا در م��اه 

مارس س��ال جاری می��الدی با 
افت 0/2 درصدی روبرو ش��د؛ 
ای��ن رقم در ماه فوریه با رش��د 
0/1 درصدی همراه ش��ده بود، 
این دومین ماه متوالی اس��ت که 

آمارهای خرده فروشی این کشور ناامیدکننده است و 
این مس��أله می تواند تأثیر زیادی بر تصمیم فدرال رزرو 

برای افزایش نرخ بهره طی ماه های آینده داش��ته باش��د 
)کیتکو نیوز(

 نرخ تورم در امریکا طی ماه مارس سال جاری میالدی 
با افت 0/3 درصدی روبرو ش��د؛ این در ش��رایطی است 
ک��ه نرخ تورم این کش��ور در ماه فوریه ب��ا افزایش 0/2 
درصدی روبرو ش��ده ب��ود، این نخس��تین ب��ار از فوریه 
2016 اس��ت که ن��رخ تورم امریکا ب��ا کاهش روبرو می 

شود )کیتکو نیوز(
 واردات نف��ت چین در ماه مارس س��ال جاری میالدی 
ب��ه بیش��ترین رقم در تاریخ این کش��ور رس��ید و عنوان 
بزرگتری��ن واردکننده نف��ت جهان را از امری��کا ربود و 

بزرگترین خریدار نفت خام جهان شد )راشاتودی(
 پیش بینی می ش��ود با ترمیم س��رمایه گذاری، تولید و 
تجارت، رش��د اقتصاد جهانی در س��ال ج��اری میالدی به 
3/5 درص��د و در س��ال آینده به 3/6 درصد برس��د، در 
حالی که این رقم در س��ال گذشته 3/1 درصد بوده است 

)صندوق بین المللی پول(
 مصرف سوخت در بزرگترین اقتصادهای آسیا پس از 
س��ال ها رشد انفجاری، در حال کاهش است و این مسأله 
تالش های اوپ��ک و غیراوپکی ها ب��رای کاهش عرضه و 

مهار مازاد عرضه را تضعیف می کند )رویترز(

سالروز بعثت پیامبر اعظم )ص( منادی توحید مبارک باد
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بانک و بیمه

فق��ط  یازده��م  دول��ت   
در ی��ک فقره طی چهار س��ال 

میلی��ارد  ه��زار   110 گذش��ته 
توم��ان بدهی به سیس��تم بانکی 

برجا گذاشت )تسنیم(
اقتص��اد  می خواهی��م  اگ��ر   

مقاومت��ی در س��ال 96 با دو بال تولید و اش��تغال به 
پ��رواز درآید، چ��اره ای جز افزای��ش ظرفیت، تقویت 

و حمایت درس��ت از ش��بکه بانکی نداری��م و این مهم 
نیز جز ب��ا تصحیح انتظارات، س��ازوکارها و فرایندهای 
مرتب��ط ب��ا بانک ها محقق نخواهد ش��د )ه��ادی قدیمی، 

فعال بانکی(
 س��ود 22 درصد با تورم هشت درصد توجیه اقتصادی 
ن��دارد؛ با تداوم این وضع دو س��ال دیگر نظام بانکی فلج 

خواهد شد )عبدالناصر همتی، اقتصاددان(

طال و سکه

 ب��ا توج��ه ب��ه تحوالت 
سیاس��ی و اقتصادی در عرصه 

بین المللی و نگرانی های مربوط 
ب��ه تش��دید اوضاع سیاس��ی در 
به خص��وص  مختل��ف  مناط��ق 
خاورمیان��ه و کره ش��مالی، ای��ن 
احتم��ال وجود دارد که قیمت طال 

با شکس��ته س��طح مقاومتی 1,300 دالری تا 
1,330 دالر افزای��ش یابد )تام کندال، تحلیلگر ارش��د 

بانک آی سی بی سی(
 نگرانی ه��ای مربوط به بن بس��ت بین دول��ت و کنگره 
امری��کا، افزای��ش حمایت ه��ای عمومی از پوپولیس��ت ها 
در س��طح اروپ��ا، تش��دید مش��کالت اقتص��ادی در چین، 
رون��ق مج��دد بازار ط��الی هن��د و ناآرام��ی و اعتصاب در 
آفریقای جنوبی پنج عام��ل مهم و تأثیرگذار بر قیمت طال 

در سال 2017 میالدی هستند )فوربس(
 رشد تقاضا برای فلزات گرانبها در بازار بریتانیا موجب 
ش��ده است تا فروش س��که طال در این کش��ور در سه ماه 
نخست سال جاری میالدی بیش از 20 درصد افزایش یابد 

)بلومبرگ(
 طبق تجزیه و تحلیل تکنی��کال، اگر طال بتواند باالتر از 
1,280 دالر در ه��ر اونس تثبیت ش��ود ب��ه زودی ابتدا به 
سطح مقاونتی 1,302 دالر سپس 1,317 دالر و در نهایت 

1,336 دالر خواهد رسید )دیلی اف ایکس(
 ریس��ک های سیاس��ی در ش��رایط کنون��ی عامل مهمی 
برای افزایش قیمت جهانی طال در ش��رایط کنونی خواهد 
ب��ود؛ در ص��ورت تش��دید تنش های سیاس��ی به خصوص 
در خاورمیانه و ش��به جزیره کره، قیم��ت این فلز گرانبها 
به زودی س��طح مقاومتی 1,300 دالری را خواهد شکست 

)خلیج تایمز(

بازار پول و ارز

 ذخای��ر ارزی خارج��ی بان��ک مرک��زی ترکیه ب��ه 29/99 میلی��ارد دالر کاه��ش یافت که 
پایین ترین میزان در 11 ماه گذشته بوده است )بنکر(

 افزایش تنش ها در کره ش��مالی منجر به باالرفتن تقاضا برای پول ملی ژاپن )به عنوان اقتصادی 
ام��ن( ش��د و ارزش دالر در برابر ین را ب��ا 0/2 درصد کاهش به کمترین مق��دار طی پنج ماه اخیر 

رسید )رویترز(
  نرخ دالر از حدود س��ه هزار و 493 تومان در فروردین ماه س��ال 95 به سه هزار و 55۷ تومان 
در پایان ش��هریورماه افزایش یافت که نش��انگر رشد حدود 100 تومانی نرخ دالر در شش ماه اول 

سال گذشته است )خبر آنالین(

صنعت، معدن و انرژی

 بی��ش از 62 هزار خودرو س��واری در س��ال 95 با ارزبری بی��ش از 1/5 میلیارد دالر وارد 
کشور شد )تسنیم(

 با راه اندازی طرح های جدید پتروش��یمی، هزاران تن پلی اس��تایرن در عس��لویه تولید می شود 
و س��االنه دو میلیون تن به تولید محصوالت پتروش��یمی کش��ور و دو میلیارد دالر به ارزش تولید 
محصوالت کشور در بخش پتروشیمی اضافه خواهد شد )مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس(
 در س��ه ماه نخس��ت س��ال 2017 میالدی ایران دومین صادرکننده بزرگ نفت به کره جنوبی شد 

)رویترز(
 ارزش محصوالت پارس جنوبی در س��ال گذش��ته در مقایسه با س��ال 94 بیش از پنج میلیارد و 847 میلیون دالر معادل 

220 هزار میلیارد ریال افزایش یافت )مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی(

تقویم اقتصادی هفته جاری )2 تا 8 اردیبهشت ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم ضریب اطمینان مصرف کننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد خانه های جدید فروخته شده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم نرخ خرده فروشی در آلمان

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

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

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا 

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 و ساز جدید

اعالم برآورد مقدماتی از 
تولید ناخالص داخلی در انگلیس

اعالم برآورد مقدماتی از 
تولید ناخالص داخلی در کانادا

اعالم برآورد پیشرفته از 
تولید ناخالص داخلی در امریکا

اعالم شاخص مدیران خرید شیکاگو
طی ماه گذشته در امریکا

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

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 بازار اوراق قرضه دارد.

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

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.

یک شاخص پیشرو که بیانگر افزایش 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.

این وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنج اولیه از سالمت اقتصاد است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنج اولیه از سالمت اقتصاد است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنج 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 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.


