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بازار سرمایه

 تعداد 250 میلیون سهم شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس که 
در گروه پیمانکاری صنعتی، زیرگروه س��ایر فعالیت های پیمانکاری قرار دارد به عنوان نخستین 

عرضه اولیه بازار س��هام در س��ال 96، روز سوم تیرماه س��ال جاری در در بازار دوم فرابورس ایران 
عرضه خواهد شد )سنا( 

 بررسی ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 9۱ تا سال گذشته بیانگر رشد 88/6 
درصدی ارزش جاری و رش��د ۱۷2 درصدی ارزش اس��می اس��ت؛ ارزش جاری بازار از حدود ۱۷0 

هزار میلیارد تومان در سال 9۱ به ۳۳2 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید )ایسنا(
 در طول چهار س��ال گذش��ته ارزش کل تأمین مالی انجام ش��ده از طریق بازار س��رمایه از رقم ۱4 هزار و ۳00 

میلیارد تومان به ۱22 هزار میلیارد تومان رسید، یعنی ارزش کل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در این دوره ۷50 درصد 
رشد کرده است )همشهری(

 حجم کل معامالت بازار از 80 میلیارد سهم در سال 9۱ با رشد 22۱ درصدی به 2۷5 میلیارد سهم در سال 95 رسید؛ طی 
این دوره تعداد دفعات معامالت بازار از پنج میلیون نوبت به ۱5 میلیون نوبت افزایش یافت )ایسنا(

 طی چهار سال گذشته ضریب نفوذ بازار سرمایه در ایران ۷۱ درصد رشد کرد و به طور مستقیم 40 درصد از جمعیت ایران 
را دربرگرفت؛ بازار سرمایه در دهه 90 رشد بسیار بیشتری پیدا کرد به طوری که به یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران تبدیل 

شده است )همشهری(
 با انتش��ار آمار بازدهی ۱8 بورس برتر دنیا، بورس تهران در میان رقبا توانس��ت با بازدهی 2/9 درصدی و پس از بورس 

کوآالالمپور، در رتبه چهارم قرار گیرد )سنا(
 طی سال جاری تا کنون شاهد رشد ۷2 درصدی حجم معامالت و ۱64 درصدی ارزش معامالت در بازار فیزیکی بورس 
انرژی بوده ایم؛ به عبارتی از ابتدای سال تاکنون ۳5۷ هزار و ۱62 تن انواع حامل های انرژی در رینگ داخلی و ۱49 هزار 
و 626 ت��ن ان��واع حامل های انرژی در رینگ بین الملل بورس انرژی مورد معامله قرار گرفت )مدیرعامل ش��رکت بورس 

انرژی ایران(
 در س��ال گذشته کلیه عرضه داخلی ش��رکت های پتروش��یمی از طریق بورس کاال صورت گرفت تا رکورد تاریخ معامالت 
پتروشیمی شکسته شود همچنین سه میلیون و 560 هزار تن محصول به ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مورد معامله 

قرار گرفت )مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی(
 حدود ۳0 درصد از حجم و ارزش کل معامالت فرابورس در بازارهای اول و دوم دست به دست شد؛ بدین ترتیب در این دو 

بازار شاهد نقل  و انتقال نزدیک به 94 میلیون سهم به ارزش افزون بر 264 میلیارد ریال بودیم )فرابورس ایران(

 اقتصاد و توسعه

 ایران در جایگاه 88 ش��اخص پیش��رفت اجتماعی جهانی قرار گرفت و جزء کش��ورهای با 
پیشرفت اجتماعی متوسط به پایین طبقه بندی شد )بلومبرگ(

 توزیع س��ود سهام عدالت تا پایان شهریور ماه سال جاری میان مشموالن صورت خواهد گرفت 
)سازمان خصوصی سازی(

 تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته به 6,69۱/۱ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه 
با رقم دوره مش��ابه س��ال ماقبل 5,946/۷ هزار میلیارد ریال، مع��ادل ۱2/5 درصد افزایش یافت 

)روابط عمومی بانک مرکزی(
 بررس��ی س��هم فعالیت های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نش��ان می دهد در س��ال گذشته ارزش 

افزوده فعالیت های نفت و صنعت به ترتیب با س��همی معادل 9/8 و 0/8 واحد درصد از رش��د اقتصادی، نقش عمده ای در 
افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند )بانک مرکزی(

 مجموع ارزش معامالت بورس انرژی در س��ه ماهه اول س��ال جاری رقمی حدود 6۳0 میلیارد تومان بود که در مقایس��ه با 
مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۱۳ درصد رشد داشته است )ایرنا(

 نرخ رش��د اقتصادی در پایان س��ال گذش��ته با ثبت رقم ۱2/5 درصد به سطح دو رقمی رسید؛ همچنین نرخ تورم در پایان 
سال 95 به نه درصد رسید و پس از ربع قرن عدد تک رقمی کار را به ثبت رساند )بانک مرکزی(

 ارزش کل معامالت تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا در طول سه ماهه نخست سال 20۱۷ میالدی به میزان 265 درصد 
افزایش پیدا کرد؛ تجارت کل میان ایران و اتحادیه اروپا به 5/۳ میلیارد یورو رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

که تجارت کل بالغ بر دو میلیارد یورو بود، 250 درصد رشد داشته است )دفتر آمار اتحادیه اروپا(
 رش��د اقتصادی در س��ال 69 با ثبت رقم ۱4 درصد و در س��ال ۷0 با ثبت رقم ۱2/۳ درصد دو سطح قابل توجه از رشد را 

داشتند، ولی پس از این مدت تا سال گذشته هیچ گاه رشد اقتصادی به سطح دو رقمی بازنگشته بود )بانک مرکزی(

مسکن و عمران

 در اردیبهش��ت ماه سال 
 ۷24 و  ه��زار   ۱6 ج��اری 

واح��د مس��کونی در ته��ران 
معامل��ه ش��د ک��ه نس��بت به 
فروردین ماه رش��د 20۳/5 
درصدی داشت، اما نسبت به 
اردیبهش��ت ماه سال گذشته 

6/9 درص��د رش��د را تجرب��ه 
کرد )وزارت راه و شهرسازی(

 میانگی��ن قیمت هر مترمربع آپارتمان معامله ش��ده در 
تهران طی اردیبهش��ت ماه سال جاری چهار میلیون و 5۱0 
هزار تومان برآورد ش��د که نس��بت به م��اه قبل از آن ۳/۱ 
درصد رش��د و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته 6/۳۳ 
درصد رشد داشته است )دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن 

وزارت راه و شهرسازی(
 منطق��ه یک تهران با متوس��ط قیمت نه میلی��ون و 900 
هزار تومان در هر مترمربع رکورددار قیمت واحد مسکونی 
در پایتخت و منطقه ۱8 با متوس��ط دو میلیون و 2۳0 هزار 
توم��ان در ه��ر مترمربع کمتری��ن قیمت در ته��ران را دارا 
می باش��ند )دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و 

شهرسازی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 نرخ به��ره کوتاه م��دت 
در امری��کا ب��ا 0/25 درص��د 

ت��ا ۱/25  ی��ک  ب��ه  افزای��ش 
درص��د رس��ید؛ از زم��ان پایان 
بحران اقتصادی تا کنون س��ه بار 
نرخ به��ره افزای��ش پی��دا کرده 
و ممک��ن اس��ت رش��د اقتصادی 
یکنواخت به افزایش تورم کمک 

کند )بانک مرکزی امریکا(
 تنش ها بین قطر، که یکی از ثروتمندترین کشورهای 

جه��ان و بزرگتری��ن تولیدکننده گاز طبیعی دنیا اس��ت و 
همس��ایگانش هنوز ادامه دارد، برخی از بانک های منطقه 
از ترس گس��ترش این تحریم ها روابط خود با بانک های 
قطری را قطع کردند و یا آسیب پذیری خود نسبت به قطر 

را کاهش دادند )بلومبرگ(
 در جه��ت تقویت اقتصاد روس��یه نرخ به��ره بانکی این 
کش��ور از 9/25 درصد به نه درصد کاهش پیدا کرد؛ این 
اقدام در جهت تقویت آرام اقتصاد این کشور است )بانک 

مرکزی روسیه(
 اتحادی��ه اروپ��ا تحریم  ه��ای اقتصادی علیه روس��یه را 
به مدت یک سال دیگر یعنی تا 2۳ ماه ژوئن سال 20۱8 

میالدی تمدید کرد )شورای اتحادیه اروپا(
 تولیدات نفت در امریکا با رشد 9/۳۳ میلیون بشکه ای 
و افزایش میزان استخراج لیبی به روزانه 900 هزار بشکه 
رسیده است، افزایش میزان ذخایر نفتی امریکا و افزایش 
میزان تولید نفت در لیبی موجب کاهش قیمت طالی سیاه 

در بازارهای جهانی شد )سنا(
 تولید ناخالص داخلی روس��یه در سه ماهه نخست سال 
ج��اری میالدی 0/5 درصد افزایش پیدا کرد؛ به نحوی که 
این کش��ور در حال خارج ش��دن از بحران اقتصادی شکل  
گرفته از س��ال 20۱4 می��الدی یعنی همزم��ان با کاهش 
جهانی قیمت نف��ت و اعمال تحریم های بین المللی اس��ت 

)بانک مرکزی روسیه(
 طی پنج ماه نخس��ت س��ال جاری ۱2هزار و ۱59 بنگاه 
اقتصادی خارجی در س��رزمین اصلی چین تأسیس شد که 
افزایش ۱۱/9 درصدی را نس��بت به س��ال گذشته نشان 

می دهد )شینهوآ(



نشانی:تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از راهنمایی و رانندگی، کوچه اسالمی، پالک 4، طبقه 4، واحد12
www.iiia.ir     research@iiia.irتلفن:88349430 - 88349260  - 88349444     فکس: 88349432

تغییرات شاخص بورس 

ص
اخ

ش
ار 

قد
م

بانک و بیمه

 در اردیبهش��ت ماه س��ال 
ج��اری ۱6 ه��زار و ۷24 واحد 

مس��کونی در تهران معامله شد 
که نس��بت به فروردین ماه رشد 
20۳/5 درص��دی داش��ت، ام��ا 
نس��بت به اردیبهش��ت ماه س��ال 

گذش��ته 6/9 درصد رش��د را تجربه کرد )وزارت راه و 
شهرسازی(

 میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان معامله ش��ده در 
تهران طی اردیبهشت ماه سال جاری چهار میلیون و 5۱0 
هزار تومان برآورد ش��د که نس��بت به ماه قبل از آن ۳/۱ 
درصد رشد و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته 6/۳۳ 
درصد رش��د داش��ته اس��ت )دفتر برنامه ری��زی و اقتصاد 

مسکن وزارت راه و شهرسازی(

طال و سکه

قیم��ت  حالی ک��ه  در   
جهانی ط��ال همچنان به روند 

بازاره��ای  در  خ��ود  نزول��ی 
می ده��د،  ادام��ه  بین الملل��ی 
پیش بینی می شود اگر قیمت طال 
نتواند به باالت��ر از ۱,24۷ دالر 
در ه��ر اونس تثبیت ش��ود، این 

فل��ز زرد در کوتاه مدت با افت ش��دیدی روبرو خواهد 
شد )مارکت اسالنت(

 قیمت جهانی طال در شش ماه دوم سال 20۱۷ میالدی 
تحت تأثیر سیاس��ت های پولی س��ختگیرانه فدرال رزرو 
امری��کا و تقوی��ت ارزش دالر ت��ا س��طح ۱,200 دالری 

کاهش خواهد یافت )بانک او سی بی سی(
 قیمت طال تحت تأثیر ریس��ک های سیاسی بار دیگر با 
افزایش روبرو خواهد ش��د و به زودی به بیش از ۱,2۷5 

دالر خواهد رسید )مؤسسه سرمایه گذاری تی دی اس(
 قیمت جهانی طال تا س��ه ماه پایانی سال جاری میالدی 
افزای��ش خواهد یافت و به بی��ش از ۱,۳00 دالر در هر 

اونس خواهد رسید )کامرز بانک آلمان(
 قیم��ت هر اونس طال تا پایان س��ال ج��اری میالدی به 
بیش از ۱,۳00 دالر خواهد رسید، این در شرایطی است 
که قیمت جهانی طال در ۱8 ماه گذش��ته زیر ۱,۳00 دالر 

در هر اونس بوده است )بانک ای ان زد(
 ط��ا می توان��د طی س��ال های آین��ده به س��طح قیمتی 
2,000 دالری دس��ت یاب��د ول��ی در ابت��دا باید س��طوح 
مقاومت��ی 1,300 و 1,500 و 1,800 دالری را بش��کند؛ 
به نظر می رس��د وضعی��ت تقاضای فیزیک��ی در بازارهای 
نوظه��ور تأثیر مهم��ی بر قیمت طا خواهد داش��ت )پیتر 

اوت، تحلیلگر ارشد اقتصادی(

بازار پول و ارز

 دالر در ماه های ابتدایی س��ال جاری روند کاهشی داشت اما با توجه به کاهش تقاضا در بازار 
و تزریق ارز با قیمت پایین از س��وی بانک مرکزی ش��رایط در این حالت باقی نماند و در مس��یر 

افزایشی قرار گرفت )ایسنا(
 تثبیت نرخ در شرایط تورم باال باعث جهش نرخ ارز شد، که نتیجه آن رشد آنی قیمت ها، افزایش 

هزینه های تولید و ناشفاف شدن فضای اقتصاد کالن بوده است )اقتصاد آنالین(
 نوس��انات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، بیش��ترین تأثیر را روی تغییرات نرخ سود سپرده های 

کوتاه مدت کمتر از شش ماه داشته است )اقتصاد آنالین(
 یکسان س��ازی ن��رخ ارز گرچه مهم اس��ت اما همه مس��ائل را ح��ل نمی کند و اگر س��ایر اقدام��ات همراه با 

یکسان سازی نرخ ارز صورت نگیرد، یکسان سازی نرخ ارز پایدار نمی ماند و با تغییر یک دولت همه این موارد از بین می رود 
)معاون ارزی بانک مرکزی(

صنعت، معدن و انرژی

 قرارداد نفتی جدید ایران و توتال از قراردادهای گذش��ته متفاوت بوده و به جای محاس��به بر 
مبنای درصدی از هزینه های توسعه،  بر مبنای تولید به اپراتور اجرت عرضه می کند، همچنین مدت 

این قراردادها بیش از 20 سال است )مدیرعامل شرکت توتال فرانسه(
 تابس��تان س��ال گذش��ته پیک مصرف برق برابر با 52 هزار و 692 مگاوات ب��ود، این مصرف در 

تابستان سال جاری به بیش از 54 هزار مگاوات خواهد رسید )وزارت نیرو(
 مصرف گاز در نیروگاه ها در سال جاری به باالتر از 90 درصد افزایش می یابد که رکوردی بی نظیر 
در صنعت برق کش��ور اس��ت؛ در ابتدای سال گذش��ته مصرف گاز نیروگاه ها 55 درصد بود یعنی 40 

درصد مصرف گاز افزایش و به همین میزان مصرف گازوئیل و مازوت کاهش یافت )معاون وزیر نیرو در امور برق(
 مجموع تولید نفت پارس جنوبی از مرز یک میلیون و 600 هزار بشکه گذشت )مدیرعامل شرکت پتروایران(

 تقاضای جهانی برق تا س��ال 2040 میالدی 58 درصد افزایش خواهد یافت، افزایش��ی که مس��تقل از رشد اقتصادی جهان 
خواهد بود چراکه مصرف برق به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی جهان تا این سال حدود 2۷ درصد کاهش خواهد یافت 

)بلومبرگ(

تقویم اقتصادی هفته جاری )20 تا  26 خرداد ماه  1396(

تقویم اقتصادی هفته جاری )3 تا 9 تیرماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

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

اعالم ضریب اطمینان مصرف کننده
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد خانه های پیش فروش  شده
طی ماه گذشته در امریکا

به استثنای ساخت وسازهای جدید

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم برآورد نهایی از 
تولید ناخالص داخلی در امریکا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم شاخص مدیران خرید
کارخانه ها طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص مدیران خرید در بخش 
خدمات طی ماه گذشته در چین

اعالم برآورد نهایی از 
تولید ناخالص داخلی در انگلیس

شاخص خرید مدیران شیکاگو
طی ماه گذشته در امریکا

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

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 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 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.

این شاخص نظر 3,000 مدیر خرید 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.

این شاخص نظر 1,200 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب و کار را 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.

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.

این شاخص نظر 200 مدیر خرید در شیکاگو را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، 
سفارشات جدید، قیمت، تحویل کاال و موجودی کاال نشان می دهد.

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


