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بازار سرمایه

 تأمین مالی از طریق بازار سرمایه از رقم 143 هزار میلیارد ریال طی سال 91 به 1،220 
هزار میلیارد ریال طی سال 95 رسید که بیانگر رشد 750 درصدی است )سنا(

 ارزش معامالت س��هام، اوراق و مش��تقه در بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کاال و بورس 
انرژی از مقدار 1,096 هزار میلیارد ریال طی سال 91 به 1,902 هزار میلیارد ریال طی سال 95 

رسیده است که بیانگر رشد 74 درصدی است )سنا(
 متوسط نسبت قیمت بر درآمد ناشران بورس تهران )P/E( در پایان اردیبهشت ماه سال جاری 

به 15/7 مرتبه رسید )شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
 بورس شانگهای چین و نزدک در حال رایزنی برای ادغام با بورس قزاقستان هستند که در سال جاری افتتاح خواهد شد )سنا(

 بورس پاکس��تان و ش��اخص  KSE100 با بازدهی 45 درصدی در سال 2016 میالدی به عنوان مثبت ترین بورس آسیا 
و پنجمین بورس مثبت جهان ش��ناخته ش��ده است؛ ادغام سه بورس اس��الم آباد، الهور و کراچی در بازار سرمایه پاکستان 

موجب شد بورس پاکستان رتبه خود را ارتقاء داده و به رسته بازارهای نوظهور بپیوندد )وزیر دارایی پاکستان(
 مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها از 6/5 میلیون نفر در ابتدای سال 

92 به بیش از 11 میلیون نفر تا پایان اسفند ماه سال گذشته رسید که رشد 75 درصدی داشته است )سنا(
 در س��ال جاری رش��ته فعالیت های گروه کش��اورزی پنج درصد، گروه صنعت 11/3 درصد و گروه خدمات 7/1 درصد 
نس��بت به س��ال گذشته رشد داشته است؛ الزم به ذکر است رش��د گروه صنعت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت خام و 

گاز طبیعی بوده است )سنا(
 از ابتدای س��ال جاری تاکنون 80 میلیارد ریال س��هم دولتی توس��ط سازمان خصوصی س��ازی به صورت بلوکی و از طریق 

مزایده به فروش رسید که این میزان واگذاری متعلق به شرکت های گروه یک ماده دو قانون اصل 44 است )تسنیم(
 شاخص بورس نیز در پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به پایان فروردین ماه به میزان 2،543 واحد افزایش برابر 

با 3/2 درصد افزایش از 78،651 واحد به 81،194 واحد رسید )تسنیم(
 در حال حاضر ارزش معامالت بازار فیزیکی بورس کاال به 37 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ارزش بازار مالی مشتقه، 
اوراق س��لف موازی اس��تاندارد و گواهی س��پرده کاالیی با نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان از بازار فیزیکی بیش��تر شده 

است )موج(
 آن دس��ته از کارگزارانی که تقاضای افزایش س��قف مجاز مربوط به ش��رکت های کارگزاری فعال در بورس های کاالیی 
را داش��تند، می توانند به عرضه کنندگان بزرگ کاالیی تا س��قف 50 درصد تخفیف دهند )دبیرکل کانون کارگزاران بورس 

و اوراق بهادار(
 دس��تورالعمل س��رمایه گذاری در اوراق بهادار که توس��ط بانک مرکزی ابالغ شده اس��ت، مانع تأسیس صندوق جدید و 
افزایش حجم صندوق های فعلی خواهد شد و نیاز به مذاکره و پیگیری برای رفع این مانع است تا بانک ها و سازمان بورس 
در مذاکره با بانک مرکزی به نقطه مشترکی برای حل این مشکل برسند )رییس هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری 

آرمان آتی، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 اقتصاد و توسعه

 شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت  ماه سال جاری 
به عدد 266/1 رسید که نسبت به ماه گذشته 0/2 درصد افزایش داشته است )اقتصاد آنالین(

 میزان صادرات غیرنفتی کش��ور در سال گذش��ته 44 میلیارد دالر اعالم شد که این میزان نسبت 
به سال 94، چهار درصد رشد داشته است که با برنامه ریزی های صورت گرفته صادرات غیر نفتی تا 

پایان سال جاری 25 درصد افزایش خواهد یافت )وزیر صنعت، معدن و تجارت(
 براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال های پس از انقالب به طور 
متوس��ط معادل 25 درصد بوده اس��ت؛ کمترین میزان رشد نقدینگی در سال 63 با شش درصد و در 

سال های 85 و 92 با بیشترین میزان یعنی 39 درصد رخ داده است )شرق(
 شاخص بهای تولیدکننده در  ایران در اردیبهشت ماه سال جاری به عدد 236/2 رسید که نسبت به ماه گذشته تقریباً ثابت 

بوده است؛ شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 8/5 درصد افزایش داشته است )اقتصاد آنالین(
 ن��رخ ت��ورم تولیدکنن��ده ماهانه که در فروردین  ماه س��ال  جاری 0/3 درص��د کاهش یافته بود، با کاه��ش 0/4 درصدی در 

اردیبهشت  ماه سال جاری به صفر درصد رسید )اقتصاد آنالین(
 کاهش ضریب جینی در دولت دهم از س��ال 86 رخ داده و به جز یک مورد افزایش در س��ال 88، تا س��ال 90 روند کاهش��ی 
داشته است؛ کاهش شدید ضریب جینی طی سال های 89 و 90 تا حدود زیادی متأثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و توزیع 

یکسان یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی بوده است )خبر آنالین(
 اکنون تورم اقتصاد ایران معقول است و پیش بینی ها بر  این است که، با توجه به سیاست هایی که دولت برای افزایش تولید 
و اش��تغال پیش خواهد گرفت، تورم س��ال جاری بیش از یک درصد افزایش نخواهد یافت و زیر 10 درصد باقی خواهد ماند 

)معاون وزیر اقتصاد(
 شاخص کل قیمت ها در اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدود 8/5 درصد افزایش 
یافته اس��ت؛ این در حالی اس��ت که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بازه زمانی مشابه در سال 95 حدود 3/1 درصد بوده است 

)اقتصاد آنالین(

مسکن و عمران

 رش��د ش��ش درص��دی 
حجم خری��د آپارتم��ان در 

اردیبهش��ت ماه س��ال جاری 
که ب��ه معنای فروش 1,000 
از  بیش��تر  مس��کونی  واح��د 
اردیبهش��ت  معامالت  حجم 
م��ا س��ال گذش��ته اس��ت، از 
تحرک نسبی بازار در مسیر 

پیش رونق حکایت دارد )اقتصاد آنالین(
 در اردیبهش��ت  م��اه س��ال ج��اری تع��داد معام��الت 

آپارتمان های مس��کونی با رشد 6/4 درصدی نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته به 16 هزار و 400 واحد رسید )ایسنا(

 متوسط رش��د ساالنه قیمت مسکن در دولت نهم حدود 
34 درص��د، در دولت دهم ح��دود 21 درصد و در دولت 
یازدهم حدود 5/7 درصد بود؛ این رش��د و کاهش قیمت 
در حالی اس��ت که نرخ ت��ورم در انتهای دولت نهم 25/4 
درص��د، در انته��ای دولت دهم 30/5 درص��د و در دولت 

یازدهم نه درصد بوده است )تعادل(
 عم��ر مفید س��اختمان ها و واحدهای مس��کونی در ایران 
زیر 30 س��ال اس��ت که البته این میزان در مقایس��ه با عمر 
مفید در کشورهای دیگر مانند ایتالیا و فرانسه که عمر مفید 
ساختمان ها در آن ها نزدیک به 100 سال است، بسیار پایین 

است )معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

در  امری��کا  اقتص��اد   
سه ماهه نخست س��ال جاری 

می��الدی رش��د کمت��ر از میزان 
م��ورد انتظ��ار را تجرب��ه کرد و 
در س��ه ماهه دوم سال نیز انتظار 
نم��ی رود ای��ن روند بهب��ود یابد 

)رویترز(
  میزان خالص دارایی های خارجی عربستان در ماه 

آوریل سال جاری میالدی 8/5 میلیارد دالر کاهش یافت 
و برای اولین بار از س��ال 2011 به زیر 500 میلیارد دالر 

رسید )بلومبرگ(
 میزان تولید 67 کش��ور تولید کننده فوالد خام در چهار 
ماه نخست سال 2017 میالدی 550 میلیون و 841 هزار 
تن فوالد بود که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 5/2 

درصد رشد داشته است )ایبنا(
 پیش بینی می شود قیمت نفت خام به طور متوسط در سال 
جاری میالدی معادل 55 دالر به ازای هر بش��که برسد که 
بیانگر افزایش 26 درصدی قیمت نس��بت به سال گذشته 
است؛ این افزایش منعکس کننده افزایش تقاضا و کاهش 
ذخایر است )دفتر مدلسازی و مدیریت اطالعات اقتصادی 

وزارت امور اقتصادی و دارایی(
 از نیمه دوم سال جاری میالدی، سطح ذخیره سازی نفت 
در جه��ان رو  به کاهش م��ی رود که در این صورت، قیمت 
نفت متناس��ب با آن واکنش نشان خواهد داد )مدیرعامل 

شرکت توتال فرانسه(
 شاخص قیمت انرژی بانک جهانی در فصل نخست سال 
جاری میالدی نس��بت به فصل گذش��ته شش درصد رشد 
داشته است )دفتر مدلسازی و مدیریت اطالعات اقتصادی 

وزارت امور اقتصادی و دارایی(
 رش��د اقتصادی هند در س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری 
میالدی به 7/1 درصد رس��ید که بیش��ترین رقم در جهان 

محسوب می شود )رویترز(
 پیش بین��ی می ش��ود در س��ال ج��اری می��الدی، میزان 
اس��تفاده از برق خورش��یدی در جهان با رسیدن به بیش 
از 80 گیگاوات به بیشترین رقم در تاریخ استفاده از این 

نوع انرژی پاک برسد )رویترز(
 در سال گذشته حجم صادرات کاال در کشورهای حوزه 
آسیا و اقیانوسیه رشدی بیش از هفت میلیارد دالر داشت 
و از 15/8 میلیارد دالر به 23/3 میلیارد دالر رسیده است 

)مدیرکل سازمان توسعه تجارت(
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بانک و بیمه

بان��ک  اع��الم  براس��اس   
مرکزی، در فروردین  ماه سال 

ج��اری مع��ادل 223/9 ه��زار 
میلی��ارد ریال تس��هیالت بانکی 
به بخش ه��ای اقتصادی کش��ور 
پرداخ��ت ش��د ک��ه 5/3 درصد 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته 

افزایش داشته است )بنکر(
 س��هم تس��هیالت بانکی پرداختی در تمام بخش های 

اقتص��ادی طی 12 ماهه س��ال 94 مبل��غ 2634/3 هزار 
میلیارد ریال معادل 63/1 درصد کل تسهیالت پرداختی 

اس��ت که در مقایس��ه با 12 ماهه س��ال 93 مبلغ 563/5 
ه��زار میلیارد ری��ال معادل 27/2 درصد افزایش داش��ته 

است )بنکر(
 طب��ق آمار رس��می بانک مرکزی در ح��ال حاضر حجم 
بدهی دولت به سیس��تم بانکی 210 ه��زار میلیارد تومان 
اس��ت؛ این رقم از 12 سال پیش تاکنون نزدیک به 190 

هزار میلیارد تومان رشد داشته است )ایسنا(

طال و سکه

 قیم��ت ط��ال در ش��ش 
ماه دوم س��ال ج��اری میالدی 

تحت تأثی��ر  عوامل��ی از جمله 
سیاس��ت های پولی فدرال رزرو 
امریکا،  نرخ تورم در این کشور 
و سیاست های اقتصادی و مالیاتی 
دولت ترامپ، نگرانی نس��بت به 

تبعات برگزی��ت و وضعیت تقاضا و عرضه، خواهد 
بود )مالتی فول(

 ب��ارش باران های ش��دید و وقوع طوفان موجب ش��د تا 
تولید طالی استرالیا در سه ماهه نخست سال جاری میالدی 
با کاهش هش��ت درصدی روبرو شود )مؤسسه مشاوره ای 

سوربیتون(
 تقاضای طال در س��ه ماهه نخست س��ال جاری میالدی با 
افت 34 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو 

شد )شورای جهانی طال(
 طب��ق تجزیه و تحلی��ل تکنیکال، اگر طال بتواند س��طح 
مقاومتی 1,267 دالری را بش��کند، قیمت این فلز زرد در 
کوتاه مدت ابتدا به 1,270 دالر و سپس می تواند تا 1,276 

و 1,280 دالر نیز افزایش یابد )اف ایکس استریت(
 پیش بینی می شود در صورت تشدید تنش های سیاسی 
بین المللی و رش��د تقاض��ای فیزیکی، قیم��ت طال به زودی 
ت��ا س��طح 1,300 دالر در هر اونس افزای��ش یابد )باری 

پوتکین، تحلیلگر ارشد مؤسسه آر ام بی گروپ(
 شاخص های ماهانه اقتصاد     ی د     ر فرورد     ین ماه سال 96 
نشان می د     هد      که قیمت سکه طالی بهار آزاد     ی طرح قد     یم 
و جد     ی��د      بین 16/6 ت��ا 18/4 د     رصد      افزایش د     اش��ته که 
نس��بت به تورم نقطه به نقطه 1/6 د     رص��د     ی  در فرورد     ین 
96 نس��بت به فرورد     ین 95 به میزان چهار تا شش د     رصد      
بیشتر بود     ه و د     ر نتیجه نگهد     اری سکه طال د     ر این یک  سال 
به صرفه بود     ه و س��ود      چهار تا ش��ش د     رصد     ی د     اشته است 

)اقتصاد آنالین(

بازار پول و ارز

 میانگین نرخ ارز در اردیبهش��ت ماه سال جاری حدود 3،760 تومان بوده است، در    حالی که 
ش��اخص ارزی در ماه ابتدایی س��ال جاری میانگین قیمتی 3،776 تومان را به ثبت رس��انده بود؛ 

میانگین قیمت ارز در بازار در اردیبهشت ماه در مقایسه با ماه پیشین حدود 0/5 درصد کمتر بوده 
 است )اقتصاد آنالین(

 نماگرهای اقتصادی فصل پاییز سال گذشته که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، حکایت از آن دارد 
که نقدینگی 16/5 درصد، پول 12/7  درصد و شبه پول 17/1  درصد رشد داشته است )اقتصاد آنالین(

 قرارگیری منابع ارزی کش��ور در تابلوی بورس هر چن��د می تواند به جریان رقابتی کمک کند، اما 
در هر صورت تبعات منفی دارد، بنابراین بانک مرکزی باید از ورود به جریان تأسیس بورس ارز در 

سال های آینده خودداری کند )معاون سابق ارزی بانک مرکزی(

صنعت، معدن و انرژی

 برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه، نیروگاه  25 مگاواتی سّیار توسط گروه مپنا ساخته شد 
و به بهره برداری رسید )تسنیم(

 ایران در چهار ماه نخست سال 2017 میالدی، شش میلیون و 369 هزار تن فوالد خام تولید کرد 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 14/3 درصد رشد داشته است )انجمن جهانی فوالد(

 ظرفیت تولید محصوالت پتروش��یمی ایران اکنون حدود 62 میلیون تن در س��ال است که با افتتاح 
هفت طرح جدید به 72 میلیون تن افزایش می یابد، و تا پایان برنامه شش��م توس��عه قرار اس��ت به 
بیش از 120 میلیون تن افزایش یابد که تحقق آن به 50 تا 80 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد 

)مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون(
 کشور اسپانیا با یک طرح مصوب با حجم سرمایه گذاری خارجی بیش از سه میلیارد و 138 میلیون دالر و با 63/1 درصد 

سهم، بیشترین سهم سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن کشور را به خود اختصاص داده است )ایرنا(
 توس��عه میدان ه��ای نفتی جدید در کنار افزایش ضریب بازیافت از میدان های قدیم��ی، به ایران امکان خواهد داد که تولید 

روزانه نفت خود را از چهار میلیون بشکه به پنج میلیون بشکه در روز برساند )وزیر نفت(
 ظرفیت ایجاد ش��ده در صنعت پتروش��یمی تولید ساالنه 61 میلیون تن است که در پایان سال گذشته حدود 51 میلیون تن 

تولید ساالنه مواد و محصوالت پتروشیمی بوده است )معاون وزیر نفت(
 ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور تا پایان سال جاری با بهره برداری از شش طرح جدید به 72 میلیون تن و ارزش 

کل فروش خالص این محصوالت نیز به 17 میلیارد دالر افزایش خواهد یافت )مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی(

تقویم اقتصادی هفته جاری )13تا 19 خرداد ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

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

اعالم شاخص مدیران خرید کارخانه ها در امریکا 
طی ماه گذشته به جز بخش تولید 

بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

اعالم خالصه گردش کار و فرصت های شغلی 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تراز تجاری 
طی ماه گذشته در چین

برگزاری کنفرانس خبری بانک مرکزی اتحادیه 
اروپا و اعالم حداقل نرخ بهره این بانک

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
 طی هفته 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

دوشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

این شاخص نظر  مدیران خرید را نسبت به شرایط کسب وکار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، 
قیمت، تحویل کاال و موجودی کاال 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.

این شاخص نظر 400 مدیر را نسبت به شرایط کسب وکار نشان می دهد.
اعداد مربوط به شاخص مدیران خرید، در صورت بهتر اعالم شدن نسبت به دوره گذشته و 

پیش بینی ها، نشان از بهبود شرایط اقتصادی 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.

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

عدد مثبت این شاخص نشان می دهد که، کاال و خدمات بیشتر از این که وارد شوند صادر شده اند.
این شاخص از این نظر مهم است که صادرات و ارز رابطه مستقیم با یکدیگر دارند.

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

شایعاتی مبنی بر تغییر نرخ بهره این بانک در ماه های آتی، اهمیت این کنفرانس خبری را افزایش می دهد.
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.

یک شاخص پیشرو در تغییر تورم مصرف کننده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.


