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بازار سرمایه

 از مهمترین ریس��ک های بازار س��رمایه مشکالت ش��بکه پولی و همچنین مشکالت حوزه 
بازنشس��تگی است که احتمال دارد عواقبش دامن گیر بازار سرمایه شود )سعید اسالمی بیدگلی، 

دبیرکل کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران(
 س��ازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی برای انتش��ار صکوک اجاره شرکت ایرانی تولید 
اتومبیل س��ایپا )س��هامی عام( را به ارزش س��ه هزار و 500 میلیارد ریال در ش��رکت بورس اوراق 

بهادار تهران صادر کرد )مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه(
 اولین صندوق کاالیی بازار سرمایه کشور با دارایی پایه سکه طال به زودی در بورس کاالی ایران 

پذیره نویسی خواهد شد )مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، عضو کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران(
 بی��ش از ۹0 درص��د تأمی��ن مالی در اقتصاد کش��ور در حال حاضر از طریق ش��بکه بانکی انجام می ش��ود و این در عمل 

مش��کالتی را ایجاد خواهد کرد؛ بر  این اس��اس، تقویت تأمین مالی بازار محور از طریق بازارهای سرمایه و بدهی ضرورت 
دارد )رییس پژوهشکده پولی و بانکی(

 ش��اخص کل بورس تهران در مقایس��ه با همتایان خود در بازارهای جهانی، بیشترین بازدهی را در هفته سوم اردیبهشت 
ماه س��ال جاری به ثبت رس��اند و رتبه نخست را کسب کرد؛ بورس تهران با بازدهی 1/8 درصد و بورس توکیو با کمترین 
میزان بازدهی 5/۹- درصد بهترین و بدترین رتبه را به نام خود به ثبت رساندند )مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس 

اوراق بهادار تهران(
 حجم عملیات روزانه بازار س��رمایه در ش��رایط کنونی بین 200 تا 400 میلیارد تومان رس��یده اس��ت؛ این حجم نش��ان 

می دهد که بازار سهام روند مثبتی را در پیش گرفته و این روند در خرداد ماه ادامه پیدا خواهد کرد )سنا(
 بازار س��رمایه در چهار س��ال اخیر عالوه بر گسترش حجم و اندازه بازار با تحوالتی روبرو بود که باعث کارآمد و به روز 
شدن آن شد؛ بروز مشکالت در بانک ها و کاهش توان آن ها در تأمین مالی طرح ها و صنایع، توجهات را در سال های اخیر 

بیش از گذشته به بازار بورس معطوف کرده است )ایرنا(
 شرکت تولیدی ماوی جینز یکی از برترین شرکت های تولید پوشاک و البسه در ترکیه، 50 درصد از سهام خود را وارد 

بورس استانبول کرد )سنا(
 ش��رکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذش��ته 16 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای 

سهامداری به رقم نه میلیون و 364 هزار کد برسد )شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 صندوق های کاالیی ابزارهای جدید مالی هستند که این امکان را به سرمایه گذاران می دهند تا به جای خرید و نگهداری 
کاالی مورد نظر و نگرانی از متضرر شدن، اوراق این صندوق ها را خریداری کرده و در عین حال نگهداری از آن کاال را بر 

عهده نداشته باشند )مدیر توسعه بازار مشتقه شرکت بورس کاالی ایران(
 فرابورس ایران طی رأی گیری در نشس��ت س��الیانه فیاس به عنوان عضو هیأت رییس��ه فدراسیون بورس های اروپایی_

آسیایی برگزیده شد )خبر گزاری مهر(
 ارزش صندوق های قابل معامله در فروردین ماه سال جاری با رشدی 257 میلیاردی نسبت به مدت مشابه ماه گذشته به 

رقم 12 هزار و 880 میلیارد ریال رسید )شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(

 اقتصاد و توسعه

 س��ال ۹4 تنها س��الی بود که در آن نرخ رشد میانگین درآمد حقیقی خانوارهای ایرانی مثبت 
بود؛ این امر در کنار رشد حقیقی منفی هزینه ها در همین سال باعث شد تا پس از حدود نیم دهه 

شکاف بین درآمد و هزینه حقیقی ساالنه از منفی 700 هزار تومان به حدود مثبت 160 هزار تومان 
تغییر کند )بانک مرکزی(

 رتبه فضای کسب وکار ایران از 152 در سال ۹2 روند بهبود را آغاز و در سال ۹5 به 120 ارتقاء 
یافت؛ بهبود رتبه فضای کس��ب وکار ایران در حالی به دس��ت آمد که در این مدت 15 کشور به شمار 

کشورهای رتبه بندی شده اضافه شد )اقتصاد آنالین(
 حج��م نقدینگی از ش��هریور ماه س��ال ۹2 تا اس��فند ماه س��ال ۹5 به 637 ه��زار و 422میلیارد تومان رس��ید که بیانگر 

رش��د 126درصدی نقدینگی اس��ت، در حالی که میزان رشد نقدینگی از ش��هریور ماه سال 88 تا اسفند ماه سال ۹1 به میزان 
114درصد بوده است )اقتصاد آنالین(

 مانده کل سپرده های ریالی و ارزی در سراسر کشور در اسفند ماه سال گذشته بالغ بر 1،272 هزار میلیارد تومان بوده که 
نسبت به اسفند ماه سال ۹4 به میزان 211 هزار میلیارد تومان معادل 1۹/۹درصد افزایش داشته است )اقتصاد آنالین(

 رتبه ریس��ک اعتباری-تجاری ایران در س��ال گذشته میالدی با ارتقاء 35 پله ای نسبت به سال ۹2 به جایگاه 78 صعود کرد 
بعد از مدت ها از گروه کشورهای بسیار پرریسک خارج شد )اقتصاد آنالین(

 تراز بازرگانی  خارجی کشور بدون احتساب صادرات نفت در سال 84 رقم منفی 28  میلیارد دالری را تجربه کرد و این تراز 
در سال های ۹4 و ۹5 به ترتیب به مثبت ۹00 میلیون دالر و 250 میلیون دالر رشد داشته است )آرمان(

 می��زان واردات کش��ور در س��ال ۹5 بالغ بر 33,3۹۹ هزار تن و ب��ه ارزش 43,684  میلیون دالر بوده اس��ت؛ از این میزان 
واردات، کاالهای واسطه ای با سهم ارزشی 64/16درصد ، کاالهای سرمایه ای با سهم ارزشی 51/1۹  درصد و کاالهای مصرفی 

با سهم ارزشی 16/32  درصد را به خود اختصاص داده اند )گمرک ایران(

مسکن و عمران

از  درص��د   6۹ مع��ادل   
مجموع س��ه ه��زار و 375 

پروانه ساختمانی صادر شده 
در منطقه ی��ک تهران دارای 
مغایرت اساس��ی ب��ا ضوابط 
بوده ان��د  تفصیل��ی  ط��رح 

)وزارت راه و شهرسازی(
  مهم ترین دلیل خالی  ماندن خانه ها در کشور 

نبود نقدینگی الزم نزد متقاضیان بالقوه و اقس��اط سنگین 
وام های بانکی، نبودن تعادل بین عرضه و تقاضا، ساخت  و 
سازهای غیر حرفه ای، تراکم فروشی، گرانی، ندادن مالیات 
ب��رای خانه های خالی و هزاران دلیل دیگر اس��ت )اقتصاد 

آنالین(
 در چهار سال اخیر سقف وام مسکن به مبلغ 80 تا 100 
میلیون تومان رس��ید و س��ود آن نیز تک رقمی شده است 

)اقتصاد آنالین(
 طی دوس��ال گذش��ته بازار مس��کن رش��د 10 درصدی 
داشته و بحران رکود در سال جاری از رکود خارج خواهد 

شد )عضو کمیسیون عمران مجلس(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 افزای��ش قیمت س��هام 
امالک و مستغالت و کاالهای 

لوک��س موج��ب افت ش��اخص 
آسیا )پاسفیک( شد )سنا(

 رش��د اقتصادی امریکا در سه 
ماهه دوم س��ال جاری میالدی به 
نرخ س��الیانه 4/1درصد رس��ید 

)فدرال رزرو آتالنتا(
 با توجه به شرایط حاکم بر ونزوئال پیش بینی می شود 

ک��ه نرخ تورم در این کش��ور در س��ال 2018 میالدی به 
2,000 درص��د افزایش پیدا کند؛ هم اکنون نرخ تورم در 
ونزوئال 700 درصد است و پیش بینی می شود که این رقم 
در سال آینده میالدی به دلیل کمبود مواد غذایی و دارو به 

2,000 درصد برسد )صندوق بین المللی پول(
 تولید نفت امریکا از اواسط سال 2016 میالدی تاکنون 
بیش از 10 درصد رشد داشته و به ۹/3 میلیون بشکه در 

روز رسیده است )آژانس بین المللی انرژی(
 میزان ذخایر نفت تجاری در کش��ورهای صنعتی جهان 
در س��ه ماهه نخست س��ال 2017 میالدی به رغم کاهش 
تولید، 24/1 میلیون بش��که افزایش یافته است )آژانس 

بین المللی انرژی(
 میزان خرده فروش��ی در اقتص��اد امریکا طی ماه آوریل 
سال جاری میالدی تنها 0/4 درصد رشد داشته است؛ این 
رقم در ماه مارس نیز با رش��د 0/1 درصدی روبرو ش��ده 

است )کیتکو نیوز(
 عربس��تان و روس��یه به منظ��ور کاه��ش م��ازاد عرضه 
موجود در بازار نفت، از تمدید توافق کاهش تولید توسط 
تولید کنندگان نفت تا پایان س��ه ماهه نخست سال 2018 
می��الدی حمایت می کنند؛ این اع��الم موضع موجب جهش 

قیمت جهانی نفت شد )بلومبرگ(
 میزان تولید نفت ش��یل امریکا در ماه ژوئن سال جاری 
می��الدی ب��ا 122 هزار بش��که افزایش ب��ه 5/44 میلیون 
بش��که در روز خواهد رس��ید؛ این باالترین رقم از ماه می 

سال 2015 تاکنون خواهد بود )رویترز(
 مازاد تراز تجاری یورو در ماه مارس سال جاری میالدی 
در مقایسه با ماه گذشته تقریباً دو برابر افزایش داشته است 
که نشان می دهد سیاس��ت های حمایتی مانع از پیشرفت و 

رشد تراز تجاری در منطقه یورو نشده است )رویترز(
 بدهی دولتی ایتالیا در ماه مارس س��ال جاری میالدی با 
رس��یدن به 2/2603 تریلیون دالر یک رکورد جدید در 

تاریخ این کشور ثبت کرد )آنسا(
 نرخ بیکاری ترکیه در ماه فوریه س��ال جاری میالدی با 
رس��یدن به 12/6درصد، حاکی از وجود چهار میلیون نفر 

جمعیت بیکار است )اداره آمار ترکیه(
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بانک و بیمه

 در حال حاض��ر سیس��تم 
بانکی کشورمان با بیش از 24۹ 

بانک در سراس��ر دنیا ارتباطات 
کارگ��زاری برقرار کرده اس��ت 

)معاون ارزی بانک مرکزی(
 بانک  مرکزی با هدف حمایت 

از نخبگان کشور، سقف تسهیالت مسکن آن ها را از 
یک میلی��ارد ریال به یک میلی��ارد و 600 میلیون ریال 

افزایش داد )سنا(
 مقدار حق  بیمه تولیدی ش��رکت های بیمه مس��تقیم در 
س��ال گذش��ته به حدود2.277 هزار میلیارد ریال رس��ید 
که در مقایسه با س��ال گذشته نزدیک 5/22 درصد رشد 
داشته است؛ میزان حق بیمه تولیدی در طی فعالیت دولت 
یازدهم 2،146 هزار میلیارد افزایش معادل 111 درصد 

را نشان می دهد )رییس کل بیمه مرکزی(

طال و سکه

 اگر فدرال رزرو امریکا 
نرخ به��ره را در نشس��ت ماه 

می��الدی  ژوئ��ن س��ال ج��اری 
افزایش دهد، قیمت طال احتماالً 
ب��ه زی��ر 1,220 دالر خواه��د 
رس��ید؛ اگر چشم انداز اقتصادی 
امری��کا تغییر نکن��د، قیمت این 

فل��ز گرانبه��ا احتم��االً باالت��ر از 
1,220 دالر تثبیت خواهد شد )مؤسسه سرمایه گذاری 

تی دی اس(
 ب��ا توجه به گمانه زنی های مربوط به افزایش نرخ بهره 
ف��درال رزرو امری��کا در نشس��ت ماه ژوئن س��ال جاری 
می��الدی، این احتمال وجود دارد ک��ه قیمت جهانی طال تا 
اواسط ماه ژوئن به 1,200 دالر در هر اونس کاهش یابد 

)مؤسسه مالی ناتیکسیس(
 میزان صادرات طالی امریکا در ماه های ژانویه و فوریه 
سال جاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو 

برابر افزایش داشته است )مارکت اسالنت(
 قیم��ت جهان��ی طال ط��ی پنج ت��ا هفت س��ال آینده به 
کمت��ر از 300 دالر در ه��ر اونس کاه��ش خواهد یافت 
)جان دیکه کو، تحلیلگر مس��تقل بازارهای بین المللی در 

مؤسسه سرمایه گذاری  چارت مستر پرو(
 انتشار آمارهای ناامیدکننده در بخش مسکن امریکا و 
گزارش های مربوط به دس��تور دونالد ترامپ برای پایان 
یافت��ن تحقیقات مربوط به رس��وایی مایکل فلین مش��اور 
س��ابق امنیت مل��ی کاخ س��فید، تأثیر زی��ادی بر کاهش 
ارزش دالر، اف��ت ش��اخص س��هام و افزای��ش قیمت طال 

داشته است )رویترز(
 ن��رخ به��ره واقع��ی امریکا در ش��رایط کنونی بس��یار 
پایین اس��ت و این مس��أله می تواند تأثیر مثبتی بر قیمت 
طال داش��ته باشد؛ این در حالی اس��ت که انتشار آمارهای 
ناامیدکنن��ده اقتص��ادی در امری��کا ابهامات��ی را درب��اره 
افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ژوئن به وجود 

آورده است )مؤسسه تحقیقاتی استراتژیک گلد(

بازار پول و ارز

 تزری��ق ارز توس��ط بانک مرکزی و م��ازاد ارز مس��افران که برای  فروش ب��ه بازار عرضه 
می شود باعث شده بازار با آرامش و کاهش قیمت ها مواجه شود )رییس کانون صرافان(

 هنگامی که دولت یازدهم آغاز به کار کرد، قیمت هر دالر امریکا 3,650 تومان بود و با وجود 
میانگین تورم 15 درصدی در هر سال اکنون پس از گذشت چهار سال شاهد قیمت 3،750 تومانی 

هستیم )مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی(
 ارز دو نرخی یا چند نرخی مهمترین مانع سرمایه گذاری خارجی در کشور است؛ زیرا سرمایه گذار 
خارجی باید بداند وقتی ارزی را وارد کشور کرد چگونه و با چه نرخی آن را خارج خواهد کرد )عضو 

هیأت نمایندگان اتاق تهران(

صنعت، معدن و انرژی

 سال گذشته ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی ایران به رقم بی سابقه 61 میلیون و ۹08 
هزار تن رسید و در مجموع بیش از 50 میلیون و 614 هزار تن محصول پتروشیمی تولید شد؛ بر 

این اس��اس س��ال ۹5 در مقایسه با سال ۹4 از نظر ظرفیت نصب شده رشد هفت درصدی و از نظر 
تولید جهش نه درصدی حاصل شده است )دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی(

 بررس��ی عملکرد ش��اخص های مالی دولت در سال های 84 تا ۹5 و مصوب ۹6 نشان می دهد که 
سهم درآمدهای مالیاتی در بخش منابع عمومی دولت در سال های ۹2 تا ۹5 به میزان 37 درصد و 

سهم منابع حاصل از نفت نیز 35 درصد بوده است )وزارت امور اقتصادی و دارایی(
 تولید نفت ایران در سال 2020 میالدی فقط به میزان 155 هزار بشکه در روز نسبت به شرایط فعلی افزایش خواهد 

یافت )مؤسسه تریدینگ اکونومیکس(
 در س��ال گذش��ته میزان واردات کاالی نفتی و غیرنفتی از مرزهای جاده ای کشور در مقایسه با سال قبل از آن ۳۰ درصد 

افزایش و صادرات نیز شش درصد کاهش یافته است )وزارت راه و شهرسازی(
 کره جنوبی که احتماالً در آینده برای واردات نفت و گاز بیش��تر از س��وی امریکا تحت فش��ار قرار خواهد گرفت، در طی 

ماه های اخیر برخالف میل امریکا واردات نفت از ایران را به میزان قابل توجهی افزایش داده است )اسپوتنیک(
 ایران با وجود دارا بودن حدود ۳4 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز اثبات شده و در حالی که سومین تولیدکننده گاز جهان 
است، نتوانسته در زمینه تجارت جهانی گاز سهم قابل توجهی به دست آورد و اکنون سهم ایران در تجارت جهانی گاز تنها 

یک درصد است )تسنیم(

تقویم اقتصادی هفته جاری )30 اردیبهشت تا 5 خرداد ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم تعداد خانه های فروخته  شده
طی ماه گذشته در امریکا

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

فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا

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

فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا

اعالم تعداد خانه های فروخته  شده
طی ماه گذشته در امریکا

به استثنای ساخت وسازهای جدید

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم برآورد دوم از تولید
ناخالص داخلی در انگلیس

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم برآورد مقدماتی از تولید
ناخالص داخلی در امریکا

اعالم میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط 
کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا

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

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

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

داده های مربوط به فرانسه و آلمان از اهیمت باالتری برخوردارند.
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.

داده های مربوط به فرانسه و آلمان از اهیمت باالتری برخوردارند.
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.

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

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنجه اولیه از سالمت اقتصاد 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.

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

یک شاخص پیشرو که بیانگر میزان تولید کارخانه ها است.
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.


