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بازار سرمایه

 تغییر تدریجی دامنه نوس��ان و حجم مبنا اقدام مثبتی اس��ت، اما باید در ابتدا روی نماد های 
محدودی اعمال ش��ود؛ این اقدام عالوه بر توسعه بازار سرمایه شفافیت بیشتری به همراه دارد و 

یکی از کارویژه های مهم آن تس��هیل فرآیند کش��ف قیمت است )س��عید اسالمی بیدگلی، دبیرکل 
کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران(

 ب��ورس کاال تا پایان س��ال ۹۶ بازار مش��تقه را روی محصوالت جدیدی راه ان��دازی خواهد کرد و 
معامالت آپشن را توسعه خواهد داد؛ به این ترتیب که کمترین ودیعه برای ورود به آن گرفته شود 

)مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران(
 با معرفی اسناد خرانه اسالمی در سال ۹4 و افزایش قابل مالحظه در حجم اوراق مشارکت و اوراق 

س��لف ش��اهد رشد ۶43 درصدی در حجم اوراق منتشره در سال ۹4 در مقایسه با سال ماقبل آن بوده  ایم که به نوبه خود 
در سال های اخیر بی نظیر بوده است )عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی(

 نماگر بازار س��هام کش��ور از ابتدای سال جاری تا کنون یک رشد سریالی را تجربه کرده و هشت هفته سبزپوش متوالی را 
پشت سر گذاشت، به این ترتیب نه تنها شاخص کل وارد باند 81 هزار واحدی شد بلکه بازدهی بورس تهران در سال جاری 

از مرز 5/1 درصد عبور کرد )سنا(
 ارزش صندوق های قابل معامله در فروردین ماه س��ال جاری با رش��دی 257 میلیاردی نسبت به مدت مشابه ماه گذشته به 

رقم 12 هزار و 880 میلیارد ریال رسید )سنا(
 در حال حاضر بازار س��رمایه نیازمند ابزارهای دوگانه اس��ت؛ ابزارهای دوگانه باعث حرکت مثبت بازار می ش��وند؛ با ورود 
چنین ابزارهایی با کاربردهای دوگانه، مخاطبین ریس��ک گریز و ریس��ک پذیر جذب بازار خواهند ش��د )مدیرعامل ش��رکت 

سرمایه گذاری مهر آیندگان، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 حجم کل اوراق بدهی منتش��ر ش��ده در بازار بدهی از سال 84 تاکنون به حدود 422 هزار میلیارد ریال رسید؛ حجم اوراق 
منتشر شده در سال گذشته به تنهایی بیش از 55 درصد کل اوراق منتشره در بازار بدهی را به خود اختصاص داده است )عضو 

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی(
 ماه گذشته در مجموع حدود 1۶ میلیارد و 4۶2 میلیون سهم به ارزش حدود 3,500 میلیارد تومان در حدود بیش از یک 
میلیون و 42۶ هزار دفعه معامله شد؛ با حذف معامالت بلوکی، متوسط حجم معامالت روزانه در این بازه زمانی حدود 780 

میلیون سهم بود که متوسط این متغیر نسبت به فروردین  ماه )772 میلیون سهم( رشد ناچیزی را تجربه کرده است )سنا(
 در حالی که در بس��یاری از بورس های مهم دنیا حجم معامالت کلید و متغیر اصلی محس��وب می ش��ود، اما در بازار سرمایه 
ما ش��اخص به عنوان متغیر اصلی شناخته شده اس��ت؛ در کل بازار سرمایه ایران متغیری مهمتر و حساس تر از شاخص وجود 
نداشته و محدودیت هایی مانند دامنه نوسان و حجم مبنا محصول این حساسیت بوده است )دبیرکل کانون کارگزاران بورس 

و اوراق بهادار(

 اقتصاد و توسعه

 در فاصله زمانی س��ال های 2013 تا 201۶ میالدی ایران توانس��ته در 11 شاخص کلیدی 
صعود را تجربه کند؛ به اس��تناد داده های بین المللی بیش��ترین صعود رتبه ایران در شاخص های 

نوآوری جهانی، سهولت کسب وکار و ریسک اعتباری-تجاری ثبت شده است )اقتصاد آنالین(
 مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری میالدی با افزایش 2/5 
برابری نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته به 5/3 میلیارد یورو رس��ید )اداره اطالعات اقتصادی 

اتحادیه اروپا(
 ش��اخص کس��ب وکار ایران با ارتقای 32 پله ای توانس��ت از رتبه 152 در سال 2013 میالدی به 

رتبه 120 در سال 201۶ دست یابد )اقتصاد آنالین(
 نس��بت افزایش معوقات بانکی از 14/7 درصد در ابتدای دولت یازدهم به 10 درصد در پایان س��ال گذش��ته رسید که 

تقریباً می توان گفت میزان معوقات بانکی به 100 هزار میلیارد تومان رسید و در در سال جاری این رقم تا میزان 10 درصد 
کاهش خواهد یافت )رییس کل بانک مرکزی(

 در پایان س��ال ۹4 حجم نقدینگی با 30 درصد افزایش نس��بت به س��ال قبل به 10,172/8 هزار میلیارد ریال رس��ید که 
نسبت به رش�د س�ال گذشته 3/22 درص�د افزایش داشته است )اقتصاد آنالین(

  تورم ماهانه کاالها و خدمات مصرفی در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته 0/2 درصد کاهش، 
تورم نقطه به نقطه 0/2 درصد افزایش و همچنین تورم ساالنه 0/2 درصد افزایش داشته است )مرکز آمار ایران(

 در سال ۹4 تولید ناخالص داخلی واقعی ۶/1 درصد کاهش یافت؛ گروه های صنایع و معادن و خدمات به ترتیب با 7/1- و 
2/1- درصد سهم از رشد اقتصادی، بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی داشتند )اقتصاد آنالین(

 درصد تغییرات شاخص کل در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته )نرخ تورم 
روستایی(، 8/1 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه سال جاری 0/5 درصد افزایش داشته است 

)اقتصاد آنالین(

مسکن و عمران

 در فاصله س��ال های ۹0 
از مجم��وع ح��دود  ت��ا ۹4 

نی��م میلیون واحد مس��کونی 
ک��ه پروانه س��اخت دریافت 
کردن��د، کمت��ر از 50 ه��زار 
واح��د مربوط ب��ه منطقه یک 
پایتخ��ت بوده اس��ت؛ به این 

معن��ا که ط��ی این ب��ازه زمانی، 
حدود هش��ت درص��د از س��رمایه گذاری های جدید 

ساختمانی در منطقه یک انجام شده است )اقتصاد آنالین(
 میانگین قیمت مسکن از ابتدای سال ۹5 تا انتهای همان 
س��ال به طور متوس��ط حدود هفت درصد افزایش یافت که 
این میزان رشد در منطقه یک حدود چهار درصد گزارش 
ش��ده اس��ت؛ این در حالی اس��ت که میانگین رش��د قیمت 
مس��کن در مناطق مصرفی ش��هر تهران در زمان یاد شده 

حدود هشت درصد بوده است )اقتصاد آنالین(
 10 هزار میلیارد تومان در طی یک س��ال آینده و بدون 
کم��ک بودجه دولت از طریق تس��هیالت به بازار مس��کن 

تزریق خواهد شد )معاون وزیر راه و شهرسازی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 شرایط ناگوار اقتصادی 
در ونزوئال س��بب شده است 

تولی��د نف��ت در این کش��ور به 
ش��دت کاهش یابد، تولید نفت 
این کش��ور در ماه آوریل س��ال 
2017 می��الدی، ی��ک   میلیون  و 
۹۶5  هزار بشکه در روز بود که 

این میزان نس��بت به سال گذشته کاهش 10درصدی 
را نشان می دهد )انرژی امروز(

 وزارت دف��اع امری��کا با ادعای کمک ب��ه تأمین امنیت 
ریاض، در س��ه س��ال آینده مبلغ 250 میلی��ون دالر را به 
امر آموزش نیروی دریایی عربس��تان سعودی اختصاص 

خواهد داد )آژانس همکاری امنیتی وزارت دفاع امریکا(
  اوپک در تازه ترین گزارش خود رشد اقتصاد جهانی را 
در سال جاری میالدی 3/3 درصد پیش بینی کرده است و 
میزان تقاضای نفت را با رشد 1/27 میلیون بشکه در روز 
ب��دون تغییر روزانه ۹۶/38 میلیون بش��که برآورد کرده 

است )سنا(
 میزان ش��اخص تورم مصرف کنن��ده در چین در حدود 
1/4 درص��د و ت��ورم قیم��ت تولید کننده در ح��دود ۶/5 
درصد برآورد ش��ده اس��ت که هر دو شاخص در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته با افزایش روبرو شدند )مرکز 

اطالعات دولتی چین(
 عربس��تان و روس��یه اعالم کردند که بر س��ر ضرورت 
تمدید توافق کاهش تولید توس��ط اوپ��ک و غیراوپکی ها 

برای نه ماه دیگر به توافق رسیده اند )رویترز(
 لغو تحریم نفتی و از س��رگیری خرید نفت ایران علت 
رشد قابل توجه واردات اتحادیه اروپا از ایران در سه ماهه 

نخست سال 2017 میالدی بوده است )اقتصاد آنالین(
 می��زان خرید نفت چی��ن از ایران در ماه آوریل س��ال 
جاری میالدی به ۶41 هزار و 100 بش��که در روز رس��ید 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/4 درصد کاهش 

را نشان می دهد )گمرک چین(
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بانک و بیمه

 ح��ق بیمه ه��ای تولیدی 
در س��ال ۹5 نسبت به سال 

۹4 ب��ا 22/5 درص��د رش��د به 
277/2 ه��زار میلی��ارد ریال و 
با 24/8  خسارت های پرداختی 
درص��د افزایش به 180/2 هزار 

میلیارد ریال رسید )بنکر(
 نسبت افزایش معوقات بانکی 

از 14/7 درصد در ابتدای دولت یازدهم به 10 درصد 
در پایان س��ال گذش��ته رس��ید که تقریباً می توان گفت 

میزان معوقات بانکی به 100 هزار میلیارد تومان رسیده 
و احتمال دارد در سال جاری این رقم تا میزان 10 درصد 

کاهش یابد )رییس کل بانک مرکزی(
 درآم��د 12 بانک ب��زرگ س��رمایه گذاری دنیا از محل 
خری��د و ف��روش کاال با 2۹ درص��د کاهش در س��ه ماهه 
نخست س��ال 2017 میالدی به پایین ترین سطح خود در 

11 سال گذشته رسید )رویترز(

طال و سکه

 س��طح حمایت��ی قیمت 
ط��ال در کوتاه م��دت 1,250 

دالر اس��ت و اگ��ر ای��ن س��طح 
شکس��ته ش��ود قیمت ای��ن فلز 
کاه��ش  دالر   1,220 ت��ا  زرد 
یاف��ت؛ همچنین س��طح  خواهد 
مقاومتی قیمت ای��ن فلز گرانبها 

در ش��رایط کنونی 1,2۶0 دالر اس��ت و اگر این سطح 
شکسته شود قیمت آن در کوتاه مدت تا 1,2۹0 دالر در 

هر اونس افزایش خواهد یافت )طال(
 نااطمینانی و نگرانی های مربوط به ریاس��ت جمهوری 
دونالد ترامپ بر نیروهای س��اختاری بازار پیش��ی گرفته 
و غلب��ه ک��رده اس��ت؛ این عام��ل موجب تقوی��ت قیمت 
جهان��ی طال در کوتاه مدت خواهد ش��د )رییس مؤسس��ه 

سرمایه گذاری گلوبال ادوایزر(
 ب��ا توجه ب��ه تجزیه و تحلیل تکنی��کال، اگر طال بتواند 
س��طح حمایت��ی 1,2۶0 دالری را در کوتاه م��دت حف��ظ 
کند، قیمت این فلز زرد تا س��طخ 1,275 دالری افزایش 

خواهد یافت )مؤسسه اف ایکس تی ام(
 اگ��ر تنش های سیاس��ی امریکا ادامه یاب��د، قیمت طال 
در کوتاه مدت با افزایش بیش��تری روبرو خواهد ش��د و 
احتماالً سطح مقاومتی 1,300 دالری نیز شکسته خواهد 

شد )بارونز(
 تقاضای طال در بازارهای آسیایی از ابتدای سال جاری 
میالدی تاکنون رش��د نداش��ته اس��ت؛ البته ای��ن احتمال 
وجود دارد که اگر قیمت طال20  تا 30 دالر کاهش یابد، 
تقاضای فیزیکی در آسیا افزایش خواهد یافت )رویترز(

بازار پول و ارز

 در ح��دود س��ه تا چه��ار ماه اخیر و بعد از نوس��ان تندی که در ب��ازار ارز اتفاق افتاد قیمت 
این ارز بعد از طی روندی کاهش��ی از نرخ هایی که از حدود 4،000 تومان هم در آذر ماه س��ال 

گذشته عبور کرده بود به کانال 3،700 تومان وارد و در همین رنج باقی خواهد ماند )بنکر(
 قیمت دالر در چهار س��ال گذشته نوس��انات زیادی را تجربه نکرد، در واقع شاخص بازار ارز در 
دولت یازدهم در بیشتر مقاطع سال با یک رشد آرام مسیر حرکت خود را ادامه داد و در نهایت در 

سال ۹۶ در کانال سه هزار و 700 تومان آرام گرفت )اقتصاد آنالین(
 افزایش نرخ ارز موجب بهبود ش��رایط تولید در صنای��ع صادراتی و نیز صنایع جایگزین واردات 
می ش��ود، اما افزایش 10 درصدی نرخ ارز تنها موجب افزایش��ی بین 1/2 درصد تا 1/4 درصد در 

صادرات غیرنفتی خواهد شد )اقتصاد آنالین(

تغییرات شاخص بورس 

ص
اخ

ش
ار 

قد
م

صنعت، معدن و انرژی

 بررس��ی س��هم منابع بودجه ای در قانون بودجه سال جاری و مقایسه آن با قانون بودجه سال 
گذشته نشان می دهد، سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی از 25 درصد در سال ۹5 به 

2۹ درصد در ۹۶ افزایش یافته است )سنا(
 در حال حاضر از س��ه میدان نفتی مش��ترک غرب کارون حدود 300 هزار بش��که تولید می ش��ود 
که قرار اس��ت تا پایان خرداد ماه س��ال جاری تولید از این میادین به 350 هزار بش��که در روز برسد 

)اقتصاد آنالین(
 پیش بینی می شود شرکت ملی نفت ایران با همکاری شرکت های تابعه در پایان سال جاری نسبت 
به شرایط محقق شده در انتهای سال گذشته بتواند هشت درصد در تولید نفت خام، 17 درصد در تولید 

گازغنی و 2۹ درصد در تولید مایعات و میعانات گازی و نفتی رشد داشته باشد )سنا(
 طبق برنامه ریزی وزارت نیرو با بهره برداری از 4،51۹ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در سال جاری، ظرفیت تولید برق 

کشور در پایان سال به 81 هزار مگاوات خواهد رسید )تسنیم(
 تولید فوالد ایران که در ماه های ژانویه تا مارس 201۶ میالدی بالغ بر 4،0۶1 میلیون تن اعالم ش��ده بود در مدت مش��ابه 
سال جاری میالدی 12/7 درصد افزایش یافته است؛ افزایش تولید فوالد ایران در سه  ماهه 2017 در حالی است که تولید فوالد 

جهان در این مدت با رشد 5/7 درصدی مواجه است )تسنیم(

تقویم اقتصادی هفته جاری )6 تا 12 خرداد ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالمضریباطمینانمصرفکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصمدیرانخریدکاخانهها
طیماهگذشتهدرچین

اعالمشاخصمدیرانخریددربخش
خدماتطیماهگذشتهدرچین

اعالمتولیدناخالصداخلیدرکانادا
شاخصخریدمدیرانشیکاگو
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمتعدادخانههایپیشفروششده
طیماهگذشتهدرامریکا

بهاستثنایساختوسازهایجدید

اعالمشاخصمدیرانخریدکاخانهها
طیماهگذشتهدرانگلیس

تغییردرتعدادافرادشاغلدر
طولماهگذشتهدرامریکا،

بهاستثنایصنعتکشاورزیودولت

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصخریدمدیرانکارخانهها
طیماهگذشتهدرامریکا

بررسیشدهتوسطمؤسسهمدیریتعرضه

تغییردرتعدادافرادشاغلدر
طولماهگذشتهدرامریکا،
بهاستثنایصنعتکشاورزی

اعالمنرخبیکاریطی
ماهگذشتهدرامریکا

اعالمترازتجاری
طیماهگذشتهدرامریکا

سهشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

جمعه

جمعه

اینشاخصنظر5,000خانوادهرانسبتبهشرایطاقتصادیفعلیوآیندهازجملهدردسترسبودن
نیرویکار،شرایطکسبوکاروبهطورکلیوضعیتاقتصادینشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر3,000مدیرخریدرانسبتبهشرایطکسبوکارازجمله:اشتغال،سفارشاتجدید،
قیمت،تحویلکاالوموجودیکاالنشانمیدهد.

اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر1,200مدیرخریدنسبتبهشرایطکسبوکاررانشانمیدهد.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

مهمترینشاخصرشداقتصادیاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر200مدیرخریددرشیکاگورانسبتبهشرایطکسبوکارازجمله:اشتغال،
سفارشاتجدید،قیمت،تحویلکاالوموجودیکاالنشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر600مدیرخریدرانسبتبهشرایطکسبوکارازجمله:اشتغال،سفارشاتجدید،
قیمت،تحویلکاالوموجودیکاالنشانمیدهد.

اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر400مدیرخریدرانسبتبهشرایطکسبوکارنشانمیدهد.
اعالماینرقمبیشازدورهقبلنشاندهندهرونقدربخشتولیداست.

رابطهمستقیمبابازارهایکاال،ارز،سهامورابطهمعکوسبابازاراوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصازایننظرمهماستکهصادراتوارزرابطهمستقیمدارند.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.


