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بازار سرمایه

 تنش های ایجادش��ده بین برخی کش��ورهای حاشیه خلیج فارس و قطر موجب شد تا بورس 
قطر نزدیک به 11 میلیارد دالر ارزش خود را از دس��ت دهد؛ این مقدار کاهش بیشترین میزان 

افت این بازار پس از سال 2010 میالدی تاکنون محسوب می شود )سنا(
 سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور در ابتدای سال 92 حدود 878 میلیارد ریال بود که 

این رقم در پایان سال گذشته با 1،328 درصد رشد به 12،583 میلیارد ریال رسید )سنا(
 پ��س از انتخاب��ات زودهنگام انگلی��س، ارزش پوند کاهش یافت و در نتیجه  بازارهای س��هام در 
پاری��س 0/7 درص��د، فرانکفورت 0/8 درصد، توکیو 0/5 درصد و در لندن س��یر صعودی را پیش 

گرفتند )ایبنا(
 میزان تأمین مالی از بازار سرمایه طی 10 سال گذشته بیش از 12 برابر افزایش داشته است، به گونه ای که از 42 هزار 

میلیارد ریال در سال 86 به بیش از 522 هزار میلیارد ریال در سال گذشته رسید )سنا(
 پذیره نویس��ی 10 میلیارد تومانی اولین صندوق کاالیی بازار س��رمایه کش��ور به نام صندوق س��رمایه گذاری پشتوانه طالی 
لوتوس که دارایی آن گواهی س��پرده س��که  طال و اوراق مش��تقه مبتنی بر سکه طال اس��ت در  در بورس کاالی ایران آغاز شد 

)مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کاالی ایران(
 یک��ی از عناص��ر تأثیر گذار در ب��ورس ایران اثرپذیری بیش از حد از جریانات و اتفاقات اس��ت ک��ه دلیل آن تعداد باالی 
س��رمایه گذاران حقیقی اس��ت؛ چون این دس��ته از س��رمایه گذاران قدرت تحلیل کمتری دارند و تصمیماتشان بر پایه هیجان 
ناش��ی از اخبار موقت و لحظه ای اس��ت )رییس هیأت مدیره شرکت مشاور س��رمایه گذاری آرمان آتی، عضو کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
 ارزش بازار س��رمایه از 2،420 هزار میلیارد ریال در ابتدای س��ال 92، به 4،908 هزار میلیارد ریال در پایان سال گذشته 
رس��ید که بیانگر رش��د  103 درصدی بوده اس��ت؛ این شاخص حاصل جمع ارزش بازار س��هام، اوراق صکوک و اوراق مشتقه 

است )سنا(
 بررسی وضعیت شاخص های اصلی بورس اوراق بهادار تهران طی پنج سال گذشته حاکی از روند رو  به رشد ارزش بازاری، 
حجم و ارزش معامالت و کمک به تأمین مالی پروژه های اقتصادی در این بازار می باش��د )مدیریت تحقیق و توس��عه شرکت 

بورس اوراق بهادار تهران(
 ایران در س��ال های اخیر روندی کاهش��ی را در جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم تجربه کرد اما در س��ال گذشته میالدی 
توانست با افزایش 64 درصدی، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی  خود را به سطح سه میلیارد و 372 میلیون 

دالر برساند )آنکتاد(
 سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کل اقتصاد در نه ماهه نخست سال گذشته 15 درصد بود، با این وجود با توجه به عدم رشد 
محسوس میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال گذشته و رشد 47 درصدی میزان تأمین مالی از بازار سرمایه در سه ماهه پایانی 

سال، این عدد در پایان سال 95 به بیش از 20 درصد افزایش یافت )سنا(
 ارزش معامالت بورس انرژی در سه ماهه نخست سال جاری رقمی حدود 630 میلیارد تومان است که در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته حدود 113 درصد رشد داشته است )دنیای اقتصاد(
 ارزش کل معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 91 تا 95 با رشد 141/5 درصدی از رقم 26/4 هزار میلیارد 
تومان به 63/8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛همچنین ارزش معامالت اوراق بدهی در سال 92 به 9/3 هزار میلیارد 

تومان سال گذشته رسید)مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران(

 اقتصاد و توسعه

 پیش بینی می ش��ود نرخ تورم در ایران در س��ال 2017 میالدی به نه درصد برسد؛ رشد نرخ 
تورم و افزایش این نرخ از 8/6 درصد در آبان ماه سال گذشته به 9/8 درصد در اردبیهشت ماه 

سال جاری از جمله نشانه های ورود نرخ تورم به بازه دورقمی در سال 96 است )اکونومیست(
 تولید ناخالص داخلی کش��ور بدون احتس��اب نفت در نه ماهه سال گذشته نزدیک به 9،300 هزار 

میلیارد ریال بوده است )سخنگوی دولت(
 اقتص��اد ای��ران با 400 میلی��ارد دالر تولید ناخالص داخل��ی و 170 میلی��ارد دالر مبادالت خارجی 
در کن��ار کمتری��ن بدهی خارجی که زیر 10 میلیارد دالر برآورد می ش��ود، ی��ک اقتصاد جذاب برای 
سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود که باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی خواهد شد )معاون 

امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد(
 ارزش دالری واردات زمس��تان س��ال گذشته در حوزه صنعت به غیر از نفت و گاز نسبت به فصل مشابه سال ماقبل خودش 

10 درصد افزایش داشته است )مرکز آمار ایران(
 برای ایجاد 950 هزار فرصت شغلی در سال نیاز به 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است، که این منابع باید از طریق 
س��رمایه گذاری خارجی، بودجه دولت، منابع صندوق توس��عه ملی، منابع بانکی و منابع و س��رمایه گذاری بخش خصوصی تأمین 

شود )معاون اول رییس جمهور(
 طبق پیش بینی های صورت گرفته نرخ بیکاری از س��طح 11 درصد کنونی به میزان قابل توجهی باال خواهد رفت و در س��ال 

1400 به حدود 26 درصد خواهد رسید )مرکز آمار ایران(
 کش��ورهایی که در س��ال 92 مقصد صادرات کاالهای تولیدی ایران بودند از 14 به 20 کشور در پایان سال گذشته افزایش 

یافتند )مدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت(
 س��ال گذش��ته دولت بدون کس��ری بودجه، منابع و مصارف را باالنس کرد و 2،940 هزار میلیارد ریال برای بودجه کش��ور 

پیش بینی کرد، که 2،830 هزار میلیارد ریال آن یعنی 96 درصد تحقق یافت )سخنگوی دولت(
 مجموع تبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ابتدای س��ال 2017 میالدی به 5/3 میلیارد یورو رس��ید که بیش از 250 

درصد افزایش را در مقایسه با همین مدت در سال گذشته نشان می دهد )لکسولوژی(

مسکن و عمران

 در فصل پاییز و زمستان 
سال گذشته نسبت به فصل 

مش��ابه س��ال قبل از آن، نرخ 
تورم عمومی به ترتیب 9/2 و 
11 درصد و نرخ رشد قیمت 
مس��کن در ش��هر تهران در 
این فصل ه��ا به ترتیب هفت 

و 7/5 درصد بوده اس��ت که همچن��ان حاکی از 
افزایش قیمت مسکن به میزانی کمتر از نرخ تورم عمومی 

بوده است )ایسنا(
 وج��ود 4/6 میلیون مس��کن م��ازاد، نرخ رش��د منفی 17 
درص��دی، کاهش بازده س��رمایه گذاری، پایین بودن قدرت 
خرید متقاضیان واقعی، نرخ باالی بهره بانکی و تحمیل مالیات 
به این بخش از طریق اصالحیه قانون مالیات های مستقیم از 

جمله عوامل طوالنی شدن رکود مسکن است )ایسنا(
 بررسی نرخ اوراق حق تقدم مسکن حاکی از آن است که 
روند ثابت قیمت این اوراق طی هفته های اخیر ادامه داشته و 
در حال حاضر نرخ هر برگ اوراق حق تقدم به طور میانگین 

76 هزار تومان است )تسنیم(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 ب��ا عقب نش��ینی امریکا 
و  جهان��ی  عرصه ه��ای  از 

سیاست بین المللی، دنیا به سوی 
چندقطبی بزرگی حرکت خواهد 
رف��ت، م��ا ش��اهد درگیری ها و 
منازع��ات بیش��تری در ش��رایط 
کنون��ی در مقایس��ه ب��ا دهه های 

گذشته خواهیم بود، در حالی که بیشتر تمرکزها 
درخصوص تنش های سیاسی فعالً بر خاورمیانه معطوف 

است، طی 10 تا 20 سال آینده شرق آسیا کانون اتفاقات 
بزرگ سیاس��ی خواهد بود )مارکو پاپیک، تحلیلگر ارشد 

مؤسسه تحقیقاتی بی سی ای( 
 در س��ال 2016 میالدی حجم سرمایه گذاری مستقیم 
خارج��ی معادل 1،525 میلیارد دالر بود، در  حالی که طی 
سال 2015 این رقم به ارزش 1،750 میلیارد دالر رسید؛ 
در سال 2015 امریکا بیشترین جذب سرمایه گذاری را 
به خود اختصاص داد )عضو س��تاد اقتصادی پس��اتحریم 

اتاق تهران(
  قط��ر به عن��وان مهم ترین تأمین کننده گاز کش��ورهای 
نفت خیز حاشیه خلیج فارس روزانه 57 میلیون مترمکعب 
گاز را ب��ه امارات صادر می کند، در صورتی که قطر به دالیل 
سیاس��ی تصمیم به قطع این صادرات بگیرد بی شک ضربه 
مهلکی را به صنایع امارات وارد کرده است )اقتصاد آنالین(

 بازار نفت تا س��ه ماهه اول سال 2018 میالدی به سمت 
توازان حرکت خواهد کرد؛ ضمن این که برآورد می ش��ود 
تا آن زمان، ذخایر جهانی نفت به میانگین پنج سال گذشته 

برسد )وزیر انرژی روسیه(
 برنامه هس��ته ای و موش��ک های بالس��تیک بین قاره ای 
کره ش��مالی در صورتی ک��ه در طول زم��ان موفقیت آمیز 
باش��د، این کش��ور را به یک تهدید جهان��ی تبدیل خواهد 

کرد )معاون وزیر خارجه امریکا(
 نرخ سود بین بانکی در قطر نیز به 2/16 درصد، باالترین 
سطح خود در هفت سال گذشته رسید، این نرخ در عربستان 

1/73 درصد و در امارات 1/48 درصد است )سنا(
 تولید نفت ش��یل ای��االت متحده امری��کا در ماه آینده 
می��الدی افزایش بی��ش از 127 ه��زار بش��که ای در روز 
خواهد داش��ت؛ این ب��رای چهارمین ماه متوالی اس��ت که 
این وزارتخانه تولید نفت شیل را با روند صعودی برآورد 

می کند )وزارت انرژی امریکا(
 بازارهای امریکا در باالترین سطح ریسک خود از قبل 
از بحران مالی س��ال 2008 میالدی تاکنون به سر می برند 

)بلومبرگ(
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بانک و بیمه

 در حالی که مصوبه شورای 
پ��ول و اعتب��ار و اب��الغ بان��ک 

مرک��زی نرخ س��ود روزش��مار 
در بانک ه��ا را 10 درصد تعیین 
کرده است، رقابت سودی برخی 
بانک ه��ا بار دیگر از س��ر گرفته 
ش��ده و سود روزش��مار را به 22 

درصد رسانده اند )تسنیم(
 اوبربان��ک اتریش به عن��وان بزرگ تری��ن بانک این 

کش��ور، یک میلیارد یورو جهت تأمی��ن مالی پروژه های 
س��رمایه گذاری ب��ه ایران اختص��اص داد و اکن��ون با 20 
بانک ایران ارتباط کاری برقرار کرده است )وزیر دارایی 

اتریش(
 از ابت��دای م��اه آین��ده در تمامی مراک��ز درمانی تأمین 
اجتماعی در استان تهران دفترچه های درمانی حذف و در 
مرحله نخست کد ملی جایگزین می شود )مدیرکل درمان 

تأمین اجتماعی استان تهران(

طال و سکه

 ف��روش س��که ط��ال در 
ب��ازار امریکا ت��ا پایان ماه می 

س��ال ج��اری میالدی ب��ه کمتر 
از 172 ه��زار اونس رس��ید که 
این رقم نس��بت به مدت مشابه 
سال گذش��ته بیش از 51 درصد 
کاهش داشته است؛ فروش سکه 

طال در امریکا در مدت مش��ابه سال 2016 به بیش از 
351 هزار اونس رسیده بود )مؤسسه یو اس مینت(

 سرمایه گذاران بین المللی باید این ایده را فراموش کنند 
که طال س��رمایه گذاری مطمئنی برای پوشش ریسک های 
سیاسی اس��ت، طال بهترین س��رمایه گذاری برای پوشش 
تورم اس��ت؛ بی ثباتی سیاسی در س��طح جهان به اوج خود 
رسیده است ولی طال برای افزایش قیمت باید منتظر روند 
نرخ تورم باش��د )مارکو پاپیک، تحلیلگر ارش��د مؤسس��ه 

تحقیقاتی بی سی ای(
 به نظر می رس��د روند نوس��انات ارزش دالر امریکا طی 
روزه��ای آینده و وضعیت تقاضای فیزیک��ی در بازارهای 
نوظه��ور و در حال توس��عه به خصوص هن��د و چین تأثیر 
زی��ادی ب��ر مس��یر قیم��ت جهان��ی ط��ال خواهد داش��ت؛ 
نگرانی های سیاس��ی بین المللی به خص��وص اوضاع امریکا 
و در پی��ش ب��ودن مذاکرات برگزیت نی��ز می تواند عامل 
مهمی برای نوسانات قیمت کاالهای راهبردی در بازارهای 

بین المللی باشد )اکونومیک کالندر(
 در حالی که قرار اس��ت از م��اه آینده دولت هند مالیات 
جدید س��ه درصدی را برای واردات طال و جواهرات وضع 
کند، این مس��أله موج��ب افزایش چهار براب��ری واردات 
طالی این کش��ور در ماه می سال جاری میالدی شده است 

)بلومبرگ(
 قیم��ت طال تا س��ه ماه آین��ده به کمت��ر از 1,200 دالر 

خواهد رسید )مؤسسه مالی گلدمن ساچ(

بازار پول و ارز

 ارزش پوند انگلیس از ماه ژوئن س��ال 2016 میالدی تاکنون یعنی بعد از تصمیم مردم این 
کشور به خروج از اتحادیه اروپا، حدود 15 درصد کاهش داشته است )ویراج پاتل، استراتژیست 

بازار ارز در مؤسسه آی ان جی گروپ لندن(
 در پی بروز تنش بین قطر با همس��ایگان عرب حاش��یه خلیج فارس و نگرانی ها در مورد تأثیرات 
بلند مدت اقتصادی موجب شده تا ارزش ریال قطر در برابر دالر امریکا به پایین ترین رقم در طی 11 

سال گذشته برسد )رویترز(
 با رشد یورو و باز شدن پای دادستان کل امریکا به پرونده اخراج رییس سابق اف بی آی،  شاخص 

دالر تضعیف ش��د؛ به این ترتیب، دالر و ش��اخص های س��هام و همچنین رش��د بهای نفت خام، با افت چش��مگیری رو به رو 
شدند )بنکر(

صنعت، معدن و انرژی

 در م��اه گذش��ته میالدی، ای��ران روزانه یک میلیون و 100 هزار بش��که نفت به کش��ورهای 
اروپایی صادر کرد که به سطح صادرات روزانه یعنی یک میلیون و 200 هزار بشکه در دوران پیش 

از تحریم رسید )رویترز(
 ای��ران بعد از اجرایی ش��دن برجام توانس��ت صادرات نفت خود را به می��زان قابل توجهی افزایش 
دهد؛ با این اس��تدالل که قصد باز پس گیری س��هم از دس��ت رفته خود از بازار نفت را دارد توانسته از 
طرح کاهش تولید مستثنی شود که بر این اساس حق دارد روزانه تا 3/8 میلیون بشکه نفت تولید کند 

)رویترز(
 میزان درآمدهای نفتی ایران در سال 2012 میالدی 68/3 میلیارد دالر بود که این رقم در سال 2016 به 36/2 میلیارد 

دالر رسید و هم چنین درآمد نفتی اوپک در سال 2016 میالدی حدود یک سوم یعنی 433/4 میلیارد دالر کاهش یافت )اداره 
اطالعات انرژی امریکا(

 در دوران تحریم س��هم ژاپن و کره جنوبی از بازار محصوالت صادراتی پتروش��یمی ایران از 21 درصد سهم از لحاظ ارزشی 
در سال 94 به 0/5 درصد کاهش یافت )دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی(

 در س��ال 91 واردات فوالد از س��ه میلیون تن به نصف این رقم در سال گذش��ته رسید، همچنین صادرات فوالد در این بازه 
زمانی از 1/2 به پنج میلیون تن رسید )معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت(

 در حال حاضر حدود 62 میلیون لیتر بنزین پایه در کشور تولید می شود که این میزان در ماه آینده  حدود 70 میلیون لیتر 
خواهد رسید )مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی(

 س��ال گذش��ته میالدی با تولید 18/5 میلیون تن فوالد خام، کشور در رتبه 14 جهانی قرار گرفت که در سال جاری با تولید 
20 میلیون تن به رتبه 13 خواهیم رسید )مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران(

 ارزش صادرات صنعتی و معدنی برای سال جاری در بخش صنعت، معدن و تجارت 61 میلیارد دالر پیش بینی شده است؛ 
در حالی که در سال 93 این رقم 32 میلیارد دالر بود )سخنگوی دولت(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم تعداد خانه های موجود فروخته شده در 
امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

اعالم شاخص خرده فروشی 
طی ماه گذشته در کانادا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته 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 

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

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

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

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.

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.

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


