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بازار سرمایه

 ارزش معامالت ش��اخص بورس اوراق بهادار در نخس��تین ماه س��ال جاری با 54 درصد 
کاهش از 81،153 میلیارد ریال به 37،538 میلیارد ریال رس��ید )تس��نیم(

 ش��اخص بورس اوراق بهادار در فروردین ماه سال جاری نسبت به پایان اسفند ماه گذشته به 
میزان 1،421 واحد افزایش یافت و از 77،230 واحد به 78،651 واحد رس��ید )تس��نیم(

 ورود پس��ته به معام��الت بورس کاال یک بار دیگ��ر حضور ایران را در عرص��ه تجارت جهانی 
پررن��گ می کن��د؛ با ورود پس��ته و زعفران به معام��الت در بورس کاال می توان مجدداً به س��مت 

قیمت گذاری و فروش ش��فاف این محصوالت حرکت کرد  )عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس(
 در نخس��تین هفته معامالتی اردیبهش��ت  ماه ش��اخص فرابورس با رش��د 1/6 درصدی همراه ش��د و بازدهی خود از 

ابتدای س��ال را به 5/4 درصد رس��اند )تس��نیم(
 ش��اخص های کلیدی بورس و بازار س��رمایه در دولت یازدهم روندی افزایشی داشته اند به گونه ای که ارزش معامالت 
بازار س��رمایه 74 درصد، تأمین مالی طرح ها 750 درصد، ارزش ب��ازار 107 درصد، صدور کدهای معامالتی 75 درصد 

و س��رمایه گذاری خارجی یک هزار و 606 درصد رش��د داش��ته اس��ت )ایرنا(
 ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای س��ال 1392 تا پایان فروردین ماه س��ال 1396 حدود 107 درصد 

رش��د داش��ته اس��ت )رییس مرکز پژوهش، توس��عه و مطالعات اس��المی س��ازمان بورس و اوراق بهادار(
 خرید و فروش س��هام پایه جدید در بازار مش��تقه گزینه مناس��بی برای س��رمایه گذاری صندوق های س��رمایه گذاری، 
ش��رکت های س��رمایه گذاری، س��هامداران عمده و سایر س��رمایه گذاران اس��ت که با خرید از این بازار اقدام به پوشش 

ریس��ک نیز می کنند )معاون ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران(
 ارزش معامالت بازار س��رمایه ش��امل س��هام، اوراق و آتی و مش��تقه در بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کاال و 
بورس انرژی از مقدار یک هزار و 96 میلیارد ریال در س��ال 91 به مقدار یک هزار و 902 میلیارد در س��ال 95 رس��یده 

اس��ت که رش��د 74 درصدی را نش��ان می دهد )عضو هیأت مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار(
 مدیر اجرایی شرکت آمازون، در اقدامی بی سابقه و با هدف واگذاری این شرکت در آینده ای نزدیک، در حدود یک 

بیلیون دالر از س��هام این ش��رکت را به فروش رس��اند )س��نا(

 اقتصاد و توسعه

 رش��د بخش غیر نفتی اقتصاد ایران در سال 95 تنها 0/8 درصد برآورد شده که این نشان 
از باقی ماندن س��ایه تحریم ها بر اقتصاد ایران 16 ماه پس از اجرایی شدن برجام دارد )صندوق 

بین المللی پول(
 مجموع کس��ری بودجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تا سال 2021 میالدی به 

حدود 240 میلیارد دالر خواهد رسید )صندوق بین المللی پول(
 ایران بین 189 کشور جهان از نظر سهولت احیا و حل  و فصل ورشکستگی شرکت ها رتبه 156 
را کس��ب کرد که بر این اساس احیای شرکت های ورشکسته در 155 کشور جهان نسبت به ایران 

آسان تر است )تسنیم(
 تولید ناخالص داخلی ایران در س��ال جاری هش��ت میلیارد دالر نسبت به س��ال قبل از آن کاهش خواهد یافت )صندوق 

بین المللی پول(
 نرخ تورم فروردین ماه سال جاری به 6/9 درصد و تورم نقطه به نقطه به 9/4 درصد رسید )مرکز آمار ایران(

 ش��اخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه س��ال 96 نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته 
به میزان 5/4 درصد افزایش یافته است )بانک مرکزی(

 میزان قاچاق کاال در سال گذشته 12 تا 13 میلیارد دالر اعالم شد که این رقم در سال 95 نسبت به سال 92 با حدود 50 
درصد کاهش از 25 میلیارد دالر در سال 92 به حدود 12 تا 13 میلیارد دالر در سال 95 کاهش رسیده است )ستاد مرکزی 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز( 
 ارزش کل صادرات ایران به سوئیس در 10سال گذشته روند کاهشی داشته است، درحالی که صادرات ایران به این کشور 

در سال 93 ارزشی بالغ بر 10میلیون و 700 هزار دالر بوده است )نایب رییس اتاق ایران(

مسکن و عمران

 قیمت مس��کن در س��ال 
95 در مقایسه با سال قبل از 

آن حدود پنج درصد افزایش 
یاف��ت و همچنی��ن در چه��ار 
س��ال گذش��ته قیم��ت اجاره 
به��ا در ته��ران 50 درص��د 
رشد داشته اس��ت )مدیرکل 

اقتص��اد  و  دفتربرنامه ری��زی 
مسکن وزارت راه و شهرسازی(

 متوس��ط قیمت خرید و فروش ی��ک متر مربع زیربنای 
واحد مس��کونی معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی ش��هر ته��ران در فروردین ماه س��ال ج��اری 43/7 
میلیون ریال بود که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه س��ال 
قبل به ترتیب به میزان 4/3 و 3/6 درصد افزایش داش��ته 

است )اقتصاد آنالین(
  تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی شهر تهران در 
فروردین ماه س��ال ج��اری به 5/40 هزار واحد مس��کونی 
رسید که نس��بت به ماه مشابه سال قبل 8/5 درصد کاهش 

یافته است )روابط عمومی بانک مرکزی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 در پ��ی پی��روزی نامزد 
در  س��رمایه گذاران  محبوب 

انتخابات ریاست  دور نخس��ت 
جمهوری فرانس��ه، ی��ورو برای 
مدت کوتاهی به باالترین س��طح 
در پن��ج ماه گذش��ته صعود کرد 

)بازار نیوز(
 در ح��ال حاضر گازپروم روس��یه حدود یک س��وم 

گاز مورد نیاز اروپا را تأمین می کند که علی رغم افزایش 
تعداد رقبا همچنان روس��یه بزرگ ترین تأمین  کننده گاز 

اروپا است )راشاتودی(
 کاه��ش خرید مصرف کنندگان و افت س��رمایه گذاری 
ش��رکت ها در امری��کا رش��د اقتص��ادی این کش��ور را به 
کمتری��ن می��زان از س��ال 2014 میالدی تاکنون رس��اند 

)راشاتودی(
 در حالی که روس��یه برای کاهش تورم و رونق اقتصادی 
ن��رخ بانکی را ب��ا دو بار کاهش به 9/25 درصد رس��انده 
است، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره بانکی در این کشور 

تا پایان سال وجود دارد )وزیر اسبق اقتصاد روسیه(
 وزارت ان��رژی امری��کا مجوز ص��ادرات روزانه 62/5 
میلی��ون متر مکع��ب گاز طبیع��ی مای��ع را برای ش��رکت 
گلدن پ��س ص��ادر ک��رد ب��ر مبنای ای��ن مجوز، ش��رکت 
مذکور می تواند گاز ال  ان جی  را به هر کش��وری به غیر از 
کش��ورهایی که از سوی امریکا تحریم شده اند صادر کند 

)بازار نیوز(
 رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میالدی به علت بهبود 
چش��م انداز به دلیل افزای��ش خوش بینی درب��اره تقاضای 
مصرف کننده در کش��ورهای پیشرفته، قیمت دارای باالتر 
و احتم��ال کاهش مالیات و افزایش هزینه ها در امریکا به 
3/5 درصد خواهد رس��ید که این رقم مقداری بیش��تر از 

پیش بینی ماه اکتبر است )صندوق بین المللی پول(
 مجم��وع کس��ری بودجه ش��ش کش��ور عضو ش��ورای 
هم��کاری خلیج فارس تا س��ال 2021 می��الدی به حدود 

240 میلیارد دالر خواهد رسید )صندوق بین المللی پول(
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بانک و بیمه

 با عملیاتی شدن سرویس 
اس��تحقاق بیمه درم��ان، 106 

س��رویس در مرکز مل��ی تبادل 
اطالع��ات )جی اس ب��ی( فراه��م 
ش��د و اجرای مرحله آزمایش��ی 
این مرک��ز به پایان رس��ید؛ این 

س��رویس س��بب از میان رفتن سوء استفاده های 
احتمالی از دفترچه های بیمه می شود )ایرنا(

 مانده کل س��پرده های ریالی و ارزی در سراسر کشور 
در پای��ان بهم��ن ماه 1395بال��غ ب��ر 1240هزارمیلیارد 
توم��ان بوده که نس��بت به بهمن ماه س��ال 94 ب��ه میزان 
222هزارمیلیارد تومان معادل 21/8 درصد و نس��بت به 
اسفند 94 معادل 16/8 درصد یا 178هزارمیلیارد تومان 
افزایش داش��ته است؛ بیش��ترین مبلغ سپرده ها مربوط به 
اس��تان تهران با 734هزارمیلیارد توم��ان و کمترین مبلغ 
مربوط به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد با 2,664میلیارد 

تومان بوده است )بنکر(

طال و سکه

 اگرچه قیمت طال و نقره 
در ش��رایط کنونی در مس��یر 

نزولی ق��رار گرفته اس��ت ولی 
روند کاهش��ی قیمت این فلزات 
گرانبه��ا چن��دان دوام نخواه��د 
داشت؛ با توجه به نگرانی هایی که 
در عرصه بین المللی وجود دارد، 
اکنون زمان خوبی برای افزایش 

سهم طال در سبد سرمایه گذاری به شمار می رود )دیوید 
بیم، تحلیلگر برجسته مؤسس��ه سرمایه گذاری بالنچارد 

اند کمپانی(
 با اجرای قوانین جدید مالیاتی در هند از ماه جوالی سال 
جاری میالدی، تقاضای طال در بازار این کش��ور که دومین 
مصرف کننده بزرگ جهان به شمار می رود با کاهش روبرو 
خواهد شد و در شش ماه دوم سال 2017 با افت تقاضای 

طال در بازار هند روبرو خواهیم بود )شورای جهانی طال(
 افزایش سه درصدی قیمت جهانی طال و رسیدن قیمت 
این فلز گرانبها به باالترین سطح خود در پنج ماه گذشته، 
موجب ش��د طی ماه گذش��ته تنها شش هزار اونس طال در 
بازار امریکا به فروش برسد که این بدترین میزان در پنج 
س��ال اخیر به شمار می رود؛ فروش سکه طال در این کشور 
در م��اه آوریل نس��بت به م��اه مارس بی��ش از 71 درصد 

کاهش داشته است )مؤسسه یو اس مینت(
 تقاض��ای طال در ش��ش ماه دوم س��ال ج��اری میالدی با 
کاهش زیادی روبرو خواهد ش��د و این مس��أله قیمت این 
فل��ز زرد را تا 1,200 دالر کاهش خواه��د داد )بارناباس 

گان، تحلیلگر برجسته اقتصادی(
 تولید طالی چین در سه ماه نخست سال جاری میالدی 
با 9/3 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 

101/197 تن رسیده است )انجمن طالی چین(
 قیمت جهانی طال در س��ه ماه دوم س��ال 2017 میالدی 
کمتر از 1,300 دالر در هر اونس تثبیت خواهد ش��د مگر 
این که تشدید تنش های سیاسی بین المللی موجب افزایش 
تقاضای مکان امن س��رمایه گذاری برای این فلز زرد شود 

)مؤسسه سرمایه گذاری سوسدن فایننشال(

بازار پول و ارز

 به طور متوس��ط نرخ هر دالر امریکا در سال 94 معادل 2،958 تومان بوده که در سال 95 
با 6/1درصد رش��د حدوداً به 3،138 تومان رس��ید؛ به عبارتی در س��ال 95 به طور متوسط در هر 

ماه نرخ ارز 15 تومان افزایش یافته است )طال(
 حجم نقدینگی در سال 95 به 23/2 درصد کاهش یافت این در حالی است که در سال 94 این 

شاخص عدد 30 درصد بود )رییس کل بانک مرکزی(
 س��هم اس��کناس و مسکوک در دست اش��خاص از نقدینگی در س��ال 94 معادل 3/7 درصد و 
در س��ال 95 معادل 3/2 درصد بود که بر همین اس��اس این س��هم با 0/5 درصد افت مواجه شده 

است )بنکر(

صنعت، معدن و انرژی

 ام��ارات قصد دارد در قالب اجرای توافق کاه��ش تولید نفت، عرضه این محصول را تا 10 
درصد کاهش دهد )سخنگوی شرکت ملی نفت اوظبی(

 عربس��تان بزرگتری��ن صادر کنن��ده نف��ت جه��ان در نتیج��ه اج��رای تواف��ق کاه��ش تولید، در 
ح��ال واگذاری س��هم خ��ود از بازار نفت ب��ه ایران و عراق اس��ت )رییس بخش تحقیقات مؤسس��ه 

سرمایه گذاری ابوظبی(
 میزان واردات ش��رکت نفتی اس��ار هند از ایران در سال 2016 و 2017 میالدی نسبت به مشابه 
س��ال گذشته دو برابر شده و در این مدت این شرکت هندی روزانه 239 هزار بشکه نفت از ایران 

خریداری کرده است )رویترز(
 سال گذشته حجم صادرات محصوالت پتروشیمی ایران حدود 21 میلیون تن بود که درآمد حاصل از فروش این حجم 
از محصوالت پتروش��یمی به بیش از نه میلیارد دالر  رس��ید؛ طبق پیش بینی های صورت گرفته در س��ال جاری حجم صادرات 

محصوالت پتروشیمی ایران حدود 25 میلیون تن افزایش خواهد یافت )معاون وزیر نفت(
 پژوهش��گاه نی��رو و گروه مپنا یک تفاهمنامه و یک موافقنامه در حوزه ایج��اد زمینه های تکنولوژیک و حمایت مالی الزم 
برای طراحی و س��اخت توربین گازی نیروگاهی کالس F و توس��عه فناوری، طراحی، س��اخت و آزمون عملکرد توربین گاز 

MGT-75 همکاری امضا کردند )تسنیم(
 تولید فوالد خام جهان در س��ه ماهه ابتدایی س��ال 2017میالدی به 410 میلیون و 548 هزار تن رس��ید که از عدد 388 

میلیون و 315 هزار تن در سه ماه سال گذشته 5/7 درصد بیشتر است )انجمن جهانی فوالد(

تقویم اقتصادی هفته جاری )16 تا 22 اردیبهشت ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم تراز تجاری طی ماه گذشته در چین

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 میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
 در امریکا طی هفته گذشته

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده 
طی ماه گذشته در امریکا 

اعالم شاخص خرده فروشی
 طی ماه گذشته در امریکا

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

یکشنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

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.

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.
نشان دهنده 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.

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی 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.

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.

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.


