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بازار سرمایه

 در س��ال گذشته 42 هزار و 684 میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی 
واگذار شد که از این میزان 5،323 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 522 میلیارد ریال در 

فرابورس و 36 هزار و 839 میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است )تسنیم(
 ش��رکت سرمایه گذاری توس��عه صنعتی ایران با 240 هزار و 513 سهامدار در پایان فروردین 
ماه سال جاری در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار قرار گرفت و ایران خودرو 
با 148 هزار و 404 س��هامدار و توس��عه معادن روی ایران با 124 هزار و905 سهامدار رتبه های 
دوم و سوم را به خود اختصاص دادند )شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(

 اعمال دامنه نوس��ان پویا در زمان باال رفتن تدریجی قیمت س��هم در بازارهای نوظهور می تواند فرصت مناسبی را برای 
ارزیابی مجدد و منطقی قیمت س��هام به س��هامداران ارائه کند که همین عامل موجب عدم ایجاد ش��وک های قیمتی زیاد به 
بورس و سهامداران در روزهای پرنوسان و هیجانی شده و در نهایت سرمایه اشخاص تازه وارد به بازار سرمایه به یکباره 

دستخوش تغییرات فراوان نخواهد شد )مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان(
 در 17 روز نخستین ماه معامالتی سال جاری تعداد 16 میلیارد و 450 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 37 هزار و 538 
میلیارد ریال طی یک میلیون و 272 هزار و 497 مرتبه توس��ط معامله گران داد و س��تد ش��د که در مقایس��ه با اسفند ماه سال 

گذشته از نظر حجم، ارزش و دفعات معاالت به ترتیب 54 و 53/7 درصد افت و 21 درصد رشد را نشان می دهد )تسنیم(
 نبود ش��فافیت بانک ها، عدم ارس��ال به موقع اطالعات و دس��توری عمل کردن آن ها از یک س��و و باال بودن سود سپرده، 
فریز شدن سرمایه ها در دارایی های غیرمولد از سوی دیگرحالت بحرانی برای این بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده که این 

موضوع به بازار سرمایه نیز لطمه زیادی زده است )مدیرعامل کارگزاری ارزش آفرین الوند(
 خانواده العلیان  ، یکی از خانواده های بیلیونر س��عودی که مالک یکی از بزرگترین ش��رکت های زنجیره ای در عربس��تان 

هستند، تصمیم دارند سهام شرکت خود را در بازار عربستان به صورت عرضه اولیه ارائه کنند )سنا(
 معامالت قرارداد آتی سکه طال تحویل اسفندماه ۹۶، روز پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه راه اندازی شده و تا روز دوشنبه 

۲۱ اسفندماه سال ۹۶ قابل انجام خواهد بود )شرکت بورس کاالی ایران(
 وجود ابزارهای معامالتی نظیر قراردادهای آتی، آپش��ن و گواهی س��پرده س��که طال در بورس کاالی ایران، معامالت در 
قالب صندوق های کاالیی رونق بیش��تری را تجربه خواهد کرد؛ همچنین تجربه انجام معامالت موفق آتی و آپش��ن در این 
ب��ازار مال��ی، گواه اس��تقبال افراد از ابزارهای نوین معامالتی بوده و تصور آینده روش��ن برای ای��ن صندوق ها دور از انتظار 

نیست )شرکت بورس کاالی ایران(
 بازار سرمایه سال جاری را به خوبی آغاز کرد و در صورتی که این روند ادامه داشته باشد و برخی مسائل باعث تخریب 
بازار نشود، امسال سال خوبی برای بازار سرمایه خواهد بود و شاهد روند صعودی ادامه دار این بازار هستیم )عضو شورای 

عالی بورس و اوراق بهادار(

 اقتصاد و توسعه

 تراز تجارت خارجی ایران در نخستین ماه سال جاری مثبت بوده و در مجموع 375 میلیون 
دالر ارزش صادرات غیرنفتی کشور بیش از مجموع ارزش واردات بوده است )اقتصاد آنالین(

 ص��ادرات غیرنفت��ی ایران در فروردین ماه س��ال جاری به دو میلیارد و 723 میلیون دالر رس��ید؛ 
واردات کشور در این مدت دو میلیارد و 348 میلیون دالر بوده است )ایسنا(

 بخش خرده فروش��ی ایران در س��ال 2035 میالدی از 128 به 400 میلیارد دالر افزایش خواهد 
یافت )مؤسسه جهانی مک کنیزی(

 80 درصد دارایی مردم غیر از س��پرده بانکی، اموال غیرمنقول اس��ت و چندان به فروش نمی رود، 
این نشان می دهد این مقدار از دارایی مردم از چرخه اقتصاد خارج شده و فقط 2/7 درصد آن در چرخه اقتصاد فعال است 

)محمدحسین ادیب، اقتصاددان(
 اگر دولت بخواهد در سال 96 به 75  میلیون نفر یارانه پرداخت کند و زاد  و  ولد جدیدی هم رخ ندهد در کل سال نیازمند 
حدود 41  هزار  میلیارد تومان است؛ به  عبارت دیگر فقط برای پرداخت یارانه نقدی در سال 96 درحال حاضر هفت  هزار و 500  

میلیارد تومان کسری وجود دارد )مرکز پژوهش های مجلس(
 در س��ال 95 بیش از س��ه میلیارد و 124 میلیون دالر س��رمایه گذاری خارجی از طریق س��امانه های بانکی وارد کش��ور شد؛ 
این س��رمایه گذاری ها نش��ان دهنده باال بودن امنیت ایران و اعتماد سرمایه گذاران اس��ت )رییس کل سازمان سرمایه گذاری و 

کمک های اقتصادی و فنی ایران(
 زمانی رتبه اعتباری کشوری کم ریسک ارزیابی می شود که تورم در آن کشور به حدود سه درصد برسد، اگر ایران می خواهد 
با بانک های بزرگ اروپا تعامل داش��ته باشد باید سیاس��ت های ضدتورمی را ادامه دهد و حتی به سمت تورم سه درصدی پیش 

برود )محمدحسین ادیب، اقتصاددان(
 در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور 12/4 درصد و جمعیت بیکار نیز بالغ بر سه میلیون و 203 هزار نفر است که پیش بینی 

می شود تا سال 1400 به هشت درصد و 1404 به شش درصد برسد )وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی(

مسکن و عمران

 بر  اساس داده های بانک 
مرک��زی در فروردی��ن ماه 

س��ال 95 متوس��ط قیمت هر 
متر مرب��ع از واحد مس��کونی 
ح��دود چهار میلی��ون و 218 
توم��ان بوده ک��ه این رقم در 
فروردی��ن م��اه س��ال جاری 

ح��دود چه��ار میلی��ون و 370 
هزار تومان شده این روند افزایشی بیانگر نقض کامل 

رابطه بین رکود و کاهش قیمت ها است )اقتصاد آنالین(
 قیم��ت مس��کن بالغ ب��ر 500 درصد در دولت گذش��ته 
افزای��ش یافت به ط��وری که قیمت مس��کن از میانگین هر 
مترمربع 650 هزار تومان در سال 84 به سه میلیون و 950 
هزار تومان در سال 92 رسید، این در حالی است که از سال 
92 تا 96 قیمت مس��کن حدود 10/6 درصد افزایش یافته 

است )مرکز آمار و بانک مرکزی(
 در حالی که نرخ متوسط هر متر آپارتمان در تهران بیش از 
چهار میلیون و 500 هزار تومان است، با 160 میلیون تومان 
تسهیالت صندوق مسکن یکم یا تسهیالت 140 میلیونی برای 
زوجی��ن نمی توان بیش از 30 تا 35 متر آپارتمان خریداری 

کرد )رییس سابق اتحادیه کشوری امالک(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 انتظ��ارات مرب��وط ب��ه 
رش��د هزینه های خانوارهای 

امریکای��ی طی ماه گذش��ته به 
کمت��ر از 2/6 درص��د کاه��ش 
داش��ت، این رقم در ماه مارس 
ب��ه بیش از 3/3 درصد رس��یده 

بود )رویترز(
 یک��ی از عوامل افزای��ش قیمت نفت، کاهش 

بی��ش از انتظ��ار ذخایر نفت امریکا اس��ت؛ ذخایر نفت 
امری��کا 5/8 میلی��ون بش��که کاه��ش یافت��ه درحالی که 
تحلیلگران انتظار کاهش 1/8 میلیون بشکه ای را داشتند 

)امریکن پترولیوم(
 اقتصاد امریکا در س��ال جاری میالدی قادر به رشد سه 
درصدی که پیش از این توسط دولت ترامپ تعیین شده 
بود نیس��ت؛ به عبارت دیگر فقط در شرایطی می تواند به 
آن دست پیدا کند که مقررات مربوط به مالیات، تجارت 
و ان��رژی کامالً در جای خود قرار گیرند )وزیر بازرگانی 

امریکا(
 امری��کا ط��ی ماه آوری��ل بیش از 211 ه��زار فرصت 
شغلی ایجاد کرده است؛ نرخ بیکاری این کشور به کمتر 
از 4/44 درص��د رس��ید که پایین ترین رقم در ده س��ال 

اخیر به شمار می رود )وزارت کار امریکا(
 تولید نفت کشور امریکا در سال 2017 میالدی بیش از 
پیش بینی قبلی این سازمان افزایش خواهد یافت و از 8/87 
میلیون بشکه در روز در سال 2016 به 9/36 میلیون بشکه 

در روز خواهد رسید )اداره اطالعات انرژی امریکا(
 چشم انداز اقتصادی آسیا به دلیل تنگ تر شدن ضوابط 
مالی بین المللی با ریسک قابل توجه، شرایط مبهم و رشد 

منفی مواجه است )صندوق بین المللی پول(
 ب��ا کاهش درگیری های داخل��ی در لیبی، میزان تولید 
نفت این کش��ور عضو اوپک به بیش��ترین رقم در طی دو 

سال گذشته رسیده است )بلومبرگ(
 وزرای نف��ت و انرژی عربس��تان س��عودی و روس��یه 
خواه��ان توافق تمدید کاهش تولید نفت تا س��ال ۲۰۱۸ 
می��الدی برای برقراری توازن و بهبود بهای نفت ش��دند 

)بلومبرگ(
 در ش��رایط کنونی فدرال رزرو امریکا به اهداف خود 
از قبیل نرخ بیکاری از پیش تعیین ش��ده و نیز نرخ تورم 
مورد نظر در حال نزدیک ش��دن اس��ت و علی رغم آمار 
اقتص��ادی ضعیف که اخیراً منتش��ر ش��ده، افزایش نرخ 
به��ره بانکی باید ادام��ه پیدا کند )لورت مس��تر، یکی از 

سیاستگذاران اصلی بانک فدرال رزرو امریکا(
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بانک و بیمه

پرداخت��ی  تس��هیالت   
بانک ها در فروردین ماه س��ال 

جاری ب��ه بخش ه��ای اقتصادی 
مبلغ 223/9 هزار میلیارد ریال 
رس��ید که در مقایس��ه ب��ا دوره 
مشابه سال گذش��ته مبلغ 11/3 
ه��زار میلیارد ری��ال معادل 5/3 

درصد افزایش داشته است )اقتصاد آنالین(
 حج��م ح��ق بیمه ه��ای تولیدی ب��ازار بیمه ب��ا 22/5 

درصد افزایش نس��بت به سال گذشته به حدود 277/2 
هزارمیلیارد ریال رسید و فقط نه شرکت  بیمه در مجموع 

82/8 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص 
داده اند و 17/2 درصد دیگر بین 20 شرکت توزیع شده 

است )بنکر(
 بررس��ی وضعیت قلک کش��ور در ط��ول برنامه چهارم 
توسعه نشان می دهد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی 
با احتساب تعهدات قطعی منفی 17 میلیارد و 286 میلیون 

دالر در سال پایانی برنامه بوده است )بنکر(

طال و سکه

 تقاضای ط��الی هند در 
ش��ش م��اه دوم س��ال جاری 

میالدی با اج��رای قوانین جدید 
ب��ا کاهش چش��مگیری  مالیاتی 
روب��رو خواه��د ش��د )ش��ورای 

جهانی طال(
 قیم��ت جهانی ه��ر اونس طال 

در س��ه ماه پایانی س��ال جاری می��الدی تحت تأثیر 
عواملی از جمله کاهش نرخ به��ره واقعی در امریکا، افت 

ارزش دالر، رویکرد ناامیدکننده فدرال رزرو برای افزایش 
نرخ بهره، افزایش تقاضای سرمایه گذاری در چین و تشدید 
تنش های سیاسی بین المللی به بیش از 1,400 دالر افزایش 

خواهد یافت )مؤسسه سرمایه گذاری کردیت سوییس(
 اگر تنش در ش��به جزیره کره افزایش یابد، قیمت طال 
احتماالً به س��طح 1,300 دالری و اگر ش��رایط عادی شود 
و همه چیز وضعیت طبیعی و نرمال داش��ته باش��د، قیمت 
این فلز گرانبها به س��طح 1,200 دالری بازخواهد گشت؛ 
ش��اید در کوت��اه مدت قیم��ت طال تحت تأثی��ر تنش های 
سیاس��ی بین المللی و آمارهای اقتصادی افزایش یابد ولی 
در بلندمدت با چالش های جدی روبرو خواهد شد )فیلیپ 

استریبل، تحلیلگر ارشد مؤسسه آر جی او فیوچرز(
 افزایش 20 درص��دی قیمت طال در 12 ماه آینده تنها 
به خاطر رویدادهای سیاس��ی، افزای��ش نرخ بهره یا ضعف 
اقتص��اد جهانی نخواهد بود، بلکه عامل اصلی رش��د قیمت 
جهانی طال در ماه های آتی رشد فزاینده تقاضا در بازارهای 
چین و هند خواهد بود؛ این دو کشور در مجموع 40 درصد 
جمعیت جهان را در اختیار دارند و تقاضای فیزیکی آن ها 
می تواند عامل تعیین کننده مهمی برای قیمت طال به ش��مار 

رود )رییس مؤسسه سرمایه گذاری گلوبال اینوستور(
 بهتری��ن فرصت برای فروش ذخایر ط��ال در بازارهای 
بین المللی زمانی خواهد بود که قیمت هر اونس به بیش از 

1,251 تا 1,255 دالر افزایش یابد )بیزینس الین(

بازار پول و ارز

 ارزش ی��ورو در برابر دالر در س��ه ماه دوم س��ال ج��اری میالدی به ط��ور میانگین افزایش 
خواهد یافت و هر یورو در برابر 1/10 دالر مبادله خواهد شد؛ این نرخ برابری در سه ماه سوم 

به 1/11 دالر و در سه ماه چهارم نیز به 1/12 دالر خواهد رسید )کیتکونیوز(
 پی��روزی امانوئل ماکرون میانه رو در انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانس��ه و کاهش نگرانی ها 
در م��ورد آین��ده اروپ��ا موجب ش��د یورو به باالترین رش��د خود در ش��ش ماه گذش��ته برس��د 

)خبرگزاری فرانسه(
 ب��ازار ارز تا پیش از برگزاری انتخابات نوس��انات چندانی را تجرب��ه نخواهد کرد و عرضه ارز به 

میزانی است که مانع از گسترش دامنه نوسان خواهد شد )بنکر(

صنعت، معدن و انرژی

 24 ف��از توس��عه ای در پارس جنوب��ی مجموعاً دارای ظرفی��ت تولید روزان��ه 570 میلیون 
مترمکع��ب گاز اس��ت و این فازها در ح��ال حاضر حدود 500 میلی��ون مترمکعب تولید می کنند 

)مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس(
 بر اساس آمار اعالم شده از سوی گمرک ایران در سال گذشته یک میلیون و 142 هزار تن بنزین 

وارد کشور شده که ارزش دالری این میزان بنزین در حدود 500 میلیون دالر بود )تسنیم(
 شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن و بخش های اصلی در سال 95 در هر چهار فصل به ترتیب 

برابر با منفی 10/2، منفی 10/1 ، منفی هفت و منفی 4/1 درصد رسید )مرکز آمار ایران(
 تولی��د نفت خام ایاالت متحده امریکا در س��ال 2017 میالدی با یک درصد افزایش نس��بت ب��ه پیش بینی قبلی به 

9/31 میلیون بشکه در روز خواهد رسید )مارکت واچ(
 طی س��ه س��ال و نیم گذش��ته به ازای مصرف گاز، 50 میلیارد لیتر در مصرف فرآورده های نفتی صرفه جویی ش��ده است 

)مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران(
 در س��ال گذش��ته بیش از سه هزار میلیارد تومان پروژه گازی در کشور اجرا شده است که در سال های آینده این رقم ساالنه به 

چهار تا پنج هزار میلیارد تومان خواهد رسید )مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران(

تقویم اقتصادی هفته جاری )23 تا 29 اردیبهشت ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

G7 برگزاری جلسه گروه

اعالم شاخص تولیدات صنعتی 
طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده 
طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم برآورد مقدماتی از تولید ناخالص داخلی 
طی فصل گذشته در اتحادیه اروپا

اعالم شاخص تمایالت اقتصادی آلمان و اتحادیه 
ZEW یورو، بررسی شده توسط مؤسسه

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 نرخ بیکاری 
طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا 
طی ماه گذشته

شنبه

یکشنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

اقدامات و سیاست های این گروه می تواند تأثیر قابل توجهی در بازار ارز داشته باشد.

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

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

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

این شاخص نشان دهنده تغییر ساالنه در ارزش تورم تمام کاالها و خدمات تولید شده در اقتصاد 
است و در مقایسه با فصل مشابه در سال گذشته ارائه خواهد شد.

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.

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.

این شاخص، 45 روز پس از پایان ماه اعالم می شود.
رابطه معکوس با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه مستقیم با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

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


