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بازار سرمایه

 با تعامل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، مدرسه بورس پاریس و مرکز همکاری  های 
تخصصی ایران و فرانس��ه، کارگاه آش��نایی با بازار سرمایه )فرانسه- سوییس( شامل دوره های 

کالن داده ها، فناوری های مالی بخش س��وم و ربات های مش��اوره در کشور فرانسه برگزار خواهد 
شد )سنا(

 در بازار اول فرابورس در س��ه ماه نخس��ت س��ال جاری دو میلیارد و 181 میلیون ورقه بهادار و 
ب��ازار دوم مبادله هفت میلیارد و 901 میلیون ورقه بهادار معامله ش��د که این ارقام نش��ان از افت 
23 و 15 درص��دی حج��م و ارزش معامالت در بازار اول و رش��د 0/4 درصدی حجم و کاهش 20 

درصدی ارزش معامالت بازار دوم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است )سنا(
 مال��زی ب��رای نخس��تین بار در جهان در حوزه صنعت مالی اس��المی اقدام به عرضه اولیه عمومی س��هام وقف کرد؛ 

بیش از دو دهه اس��ت که انگلس��تان با طراحی صندوق وقفی، منابعی را برای سرمایه گذاری در امور خیریه جمع آوری 
می کند )ایبنا(

 ارزش بازار بورس تهران در پایان اردیبهشت ماه سال جاریبه سه هزار و 201 میلیارد ریال رسید که از این رقم نزدیک 
به هزار میلیارد متعلق به 10 شرکت بزرگ بورس به ارزش بازاری بیش از 998 میلیارد ریال است )معاونت بازار شرکت 

بورس اوراق بهادار تهران(
 بررسی شاخص بورس های معتبر دنیا نشان می دهد در یک ماهه اخیر بورس عربستان سعودی با بازدهی 7/3 درصدی 
پر ریسک ترین بازار در میان 18 بورس دنیا بوده است و همچنین کم ریسک ترین بورس های دنیا در این میان متعلق به 

دو بورس تهران و کواالالمپور می باشد )سنا(
 نخس��تین عرضه کاالی برق در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران توس��ط شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 

عرضه شد )سنا(
 کش��ور قطر به عنوان فعال ترین ناش��ر اوراق صکوک که توانسته س��رمایه گذاران مختلفی را از جهان به خصوص در آسیا 

به خود جذب کند معرفی شد )مرکز مالی قطر(
 از ابتدای سال جاری تاکنون در بازار مشتقه 320,017 قرارداد با ارزشی بالغ بر 1,071 میلیارد ریال مورد معامله قرار 

گرفت )سنا(
 ارزش معامالت بورس کاال در سال گذشته به 81 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان رسید؛ همچنین ارزش بازار مشتقه 
بال��غ بر 39 ه��زار میلیارد تومان بود که این رقم رکورد قابل توجهی در تاریخ بورس کاال بوده اس��ت )مدیرعامل ش��رکت 

بورس کاالی ایران(
 بورس نزدک امریکا با بازدهی شش درصدی از ابتدای سال جاری تاکنون پر بازده ترین بازار منطقه امریکا بوده است؛ 

این بازار از 67 روز کاری شاهد 61 روز مثبت بود )سنا(
 ش��اخص فرابورس در س��ه ماهه نخست سال جاری 3/2 درصد رش��د و ارزش بازار فرابورس 3/1 درصد افزایش را به 

ثبت رسانده است )سنا(
 با راه اندازی بازار ارز در بورس کاال، ابزاری برای پوش��ش ریس��ک نوسان نرخ ارز فراهم می شود و ایجاد مرجعی برای 

کشف قیمت ارز، افزایش نقدشوندگی بازار و شفافیت بازار ارز را به دنبال دارد )سنا(

 اقتصاد و توسعه

 میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور در سال های 1990 تا 2000 میالدی به طور 
متوس��ط 22 میلیون دالر بود که با رش��دی قابل توجه متوسط سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته در 

کشور در سال های 2005 تا 2015 میالدی رقمی حدود سه میلیارد دالر بوده است )بانک جهانی(
 نرخ تورم نقطه به نقطه در س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری روندی نزولی را س��پری کرد و از 12/6 
درص��د در فروردین ماه  س��ال ج��اری به حدود 11 درصد در خرداد ماه رس��ید؛ این دوره یک س��اله 

ماندگارترین دوره تورم تک  رقمی در 25 سال اخیر بوده  است )بانک مرکزی(
 ش��اخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای ش��هری در س��ومین ماه سال جاری معادل 

245/2 واحد بود که این شاخص نسبت به ماه گذشته 0/3 درصد افزایش داشته است )مرکز آمار ایران(
 رشد نقدینگی باید در هر سال متناسب با رشد اقتصادی هر کشور باشد؛ در اقتصاد ایران به طور متوسط در یک دهه اخیر 

رش��د اقتصادی پنج درصدی را تجربه کردیم اما رش��د نقدینگی در همین دهه باالی 25 درصد بود )احمد تش��کینی، دانش��یار 
مؤسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی(

 نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه سال جاری معادل 0/5 درصد، در فروردین ماه معادل 1/1 درصد و در اردیبهشت ماه معادل 
0/2 درصد بود، بنابراین تورم ماهانه خرداد ماه نسبت به ماه اول کاهش و نسبت به ماه دوم روند افزایشی داشته است )بانک 

مرکزی(
 ایران بیستمین اقتصاد برتر جهان از نظر سرعت رشد اقتصادی در سال 2017 میالدی را به خود اختصاص داد )ایبنا(

 رش��د اقتصادی ایران در س��ال 2015 میالدی به دو درصد کاهش یافت، در سال 2016 به 6/4 درصد رسید که سریع ترین 
نرخ رشد از سال 2010 بود؛ مهمترین عامل این رشد افزایش تولیدات نفت و به خصوص صادرات نفتی ایران با وجود کاهش 

قیمت این ماده بود )بانک جهانی(
 ش��اخص بهای تولیدکننده در  ایران در خرداد ماه س��ال جاری به عدد 237/2 رس��ید که نسبت به ماه گذشته 0/4 درصد و 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 8/7 درصد افزایش داشته است )بانک مرکزی(

مسکن و عمران

 افزای��ش ی��ک درصدی 
معامالت مسکن در سه ماهه 

نخست س��ال جاری در حالی 
است که معامالت مسکن در 
س��ه ماهه س��ال 95 نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل از آن 
رشد 6/2 درصدی را تجربه 

کرده بود )بانک مرکزی(
 در حال حاضر رشد اجاره بها در شهرهای کوچک، زیر 

پنج درصد و در ش��هرهای بزرگ هفت تا 10 درصد است؛ 
قیمت اجاره بها در شهرهای کوچک با توجه به توازن عرضه 
و تقاض��ا ظرفی��ت افزایش قیمت را ن��دارد )رییس اتحادیه 

مشاوران امالک(
 به رغ��م افزایش پیدا نکردن قیمت مس��کن، اجاره بها در 
برخی کالن ش��هرها حدود 45 درصد افزایش یافته اس��ت 

)رییس اتحادیه مشاوران امالک(
 در سه ماهه نخست سال گذشته 36,755 معامله مسکن 
انجام ش��د؛ این رقم در مدت مشابه سال جاری به 37,120 

معامله افزایش یافته است )بانک مرکزی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 رشد اقتصادی در غرب 
اروپ��ا از 1/8 درصد در س��ال 

2016 می��الدی به 1/3 درصد 
در س��ال 2017 کاه��ش یافت، 
که نشان دهنده تداوم مشکالت 
ناش��ی از بحران مالی س��ال های 
گذشته در کشورهای این منطقه 

از جهان است )تسنیم(
 میانگی��ن قیم��ت ه��ر بش��که س��بد نفت��ی اوپ��ک در 
اردیبهشت ماه سال جاری به 48/7 دالر رسید که نسبت 
به فروردین ماه حدود 4/3 درصد کاهش داش��ته اس��ت 
)معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران(

 جهان در پنج ماهه نخس��ت س��ال ج��اری بالغ بر 694 
میلی��ون و 876 هزار تن فوالد خام تولید کرد که نس��بت 
به مدت مشابه سال گذشته که عدد آن به 663 میلیون و 
663 هزار تن رسیده بود، 4/7 درصد باالتر است )سنا(

 رش��د تولید کش��ور آلمان در ماه جوالی س��ال جاری 
میالدی به علت افزایش چشمگیر سفارشات، به بیشترین 
مقدار خود در بیش از شش سال گذشته رسید )رویترز(

 س��قوط بهای نف��ت و کاهش چش��مگیر درآمد دولت 
ونزوئ��ال و کمبود م��واد غذایی، این کش��ور را به یکی از 
بحران زده ترین ملت ه��ای جهان در حوزه اقتصاد تبدیل 
کرده اس��ت و پیش بینی می ش��ود نرخ ت��ورم در ونزوئال 
در س��ال ج��اری می��الدی به ح��دود 720 درصد برس��د 

)فرانسه(
 کمبود مهارت ها در انگلستان ساالنه برای دستمزدهای 
بیش��تر، هزینه های استخدام و صورت حس��اب کارکنان 
موق��ت، بی��ش از دو میلی��ارد پون��د ب��رای تجارت ه��ای 

انگلستان هزینه به همراه دارد )اوپن یونیورسیتی(
 خانوراهای اس��ترالیایی با بیش��ترین می��زان بدهی در 
تاریخ این کش��ور روبرو ش��ده اند؛ این در حالی است که 
10 س��ال پیش همزمان با ش��روع بحران مالی در جهان 
اس��ترالیایی ها توانس��تند از این دوره پرتالطم به سالمت 
عبور کنند؛ اما اکنون بیشتر از هر زمان دیگری مقروض 

هستند )ای ای پی(
 پیش بینی می ش��ود اقتصاد مصرفی چین که با سرعت 
بس��یاری رو به رش��د است تا پایان س��ال 2021 میالدی 

حدود 1/8 تریلیون دالر افزایش یابد )شینهوآ(
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بانک و بیمه

بانک های دولتی   سرمایه 
در ایران از هشت هزار میلیارد 

تومان به 52 هزار میلیارد تومان 
در س��ال گذش��ته افزایش یافت 

)وزیر امور اقتصادی و دارایی(
 بیمه صادرات آلمان موسوم به 

هرمس، عالقمند به تضمین پروژه های سرمایه گذاری 
در ایران و به ویژه در بخش هایی هم چون انرژی و برق 

است )وزیر اقتصاد آلمان(
 30 ه��زار میلیارد تومان از منابع بانکی در س��ال جاری 
به بنگاه های اقتصادی، واحدهای معدنی و طرح های باالی 
60 درصد پیش��رفت اختصاص یافت )مدیرعامل سازمان 

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران(

طال و سکه

 میزان خروج س��رمایه و 
دارای��ی از صندوق های بزرگ 

گرانبها  فلزات  س��رمایه گذاری 
موس��وم ب��ه "ئی تی اف" در س��ه 
ماه دوم س��ال ج��اری میالدی به 
بیش از 4/4 میلیارد دالر رس��ید؛ 
میزان خروج سرمایه و دارایی از 

این صندوق ها طی این مدت از س��ال 
2008 بی سابقه بوده است )مؤسسه آی اچ اس مارکت(

 صادرات طالی امریکا در چهار ماه نخست سال جاری 
میالدی نس��بت به س��ال گذش��ته با بیش از 45 درصد به 
بیش از 173 تن معادل 5/5 میلیون اونس رس��یده است 

)سازمان زمین شناسی امریکا(
 قیمت جهانی طال و ش��اخص س��هام تا ماه اکتبر س��ال 
ج��اری میالدی به ش��دت اص��الح خواهد ش��د و نمی توان 
کار زیادی ب��رای جلوگیری از وقوع ای��ن اتفاقات انجام 
داد؛ بدین ترتیب ش��اخص س��هام در بازار وال استریت با 
کاهش 25 درصدی و قیم��ت طال نیز بیش از 50 درصد 
افزایش روبرو خواهد ش��د )ران پل، نامزد سابق ریاست 

جمهوری امریکا( 
 نرخ به��ره واقعی می تواند عامل اصلی نوس��انات قیمت 
طال در ماه های آینده باش��د، اگر بانک های مرکزی بزرگ 
جهان نرخ بهره خود را افزایش دهند این خطر وجود دارد 
که قیمت طال تا 1,220 دالر در هر اونس کاهش یابد )اوله 

هانسن، تحلیلگر برجسته ساکسو بانک(
 فروش س��که طال در ش��ش ماه نخس��ت س��ال 2017 
می��الدی در امری��کا به پایین ترین س��طح از س��ال 2007 

رسید )رویترز(
 ب��ازار جهانی طال طی ش��ش تا 12 ماه آینده در س��طح 
قیمتی 1,250 دالری به تعادل خواهد رسید )مؤسسه مالی 

گلدمن ساچ(
 پیش بینی می ش��ود سطح مقاومتی قیمت طال در شرایط 
کنونی 1,260 دالر است و اگر این سطح مقاومتی شکسته 
ش��ود می توان امی��دوار بود که قیمت این فل��ز گرانبها در 
روزه��ای آین��ده تا س��طح 1,280 و س��پس 1,300 دالر 
افزای��ش یابد )لوکم��ن اوتونگا، تحلیلگر ارش��د اقتصادی 

مؤسسه سرمایه گذاری اف ایکس تی ام(

بازار پول و ارز

 ذخایر ارزی عربس��تان س��عودی در ماه آگوس��ت س��ال 2014 میالدی با رس��یدن به 737 
میلیارد دالر به یک رکورد تبدیل شد، اما برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از شکاف بیشتر 

هزینه های دولت عربس��تان  ذخایر ارزی این کشور در اواخر س��ال 2016 میالدی به 529 میلیارد 
دالر کاهش یافت )مهر(

 دالر ایاالت  متحده امریکا در فصل دوم س��ال 2017 میالدی بدترین روند هفت س��ال گذش��ته را 
تجربه کرد و در بازه دو فصلی، شاخص این ارز حدود هفت واحد سقوط کرد )اقتصاد آنالین(

 دالر امریکا در س��ومین ماه س��ال جاری با نوس��انات کمی همراه بود؛ به طوری که 3,727 تومان را 
به عنوان ارزان ترین نرخ و 3,753 تومان را به عنوان باالترین نرخ در این ماه تجربه کرد )ایسنا(

صنعت، معدن و انرژی

 ارزش قرارداد توس��عه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و 800 میلیون دالر اس��ت که با به 
ثمر رسیدن آن روزانه 56 میلیون مترمکعب برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک 

با قطر افزوده می شود )ایلنا(
 ایران چهاردهمین تولیدکننده فوالد جهان است که در ظرف پنج ماه تولیداتش را به هشت میلیون 

و 159 هزار تن رساند )سنا(
 رش��د بخش صنعت در سال گذش��ته 6/9 درصد بود که در مقایسه با رشد منفی 4/6 درصدی در 

سال 94 نشان دهنده حرکت رو به جلوی این بخش در سال گذشته بوده است )بانک مرکزی(
 به دنبال لغو تحریم های ایران و از زمانی که ایران و آلمان روابط اقتصادی خود را از سر گرفتند، افزایش روابط 

بخش های صنعتی این دو کشور افزایش پیدا کرد )مدیر اتحادیه سازندگان ماشین آالت آلمانی(
 یک روز بعد از امضای قرارداد ایران با شرکت توتال برای افزایش ظرفیت تولید گاز از میدان پارس جنوبی قطر اعالم کرد، 

قصد دارد ظرفیت تولید ال ان جی خود را به میزان 30 درصد افزایش دهد )پالتس(
 میزان صادرات روزانه نفت ایران با 226 هزار بش��که کاهش نس��بت به ماه گذش��ته به 2/31 میلیون بش��که در روز رسید 

)مؤسسه آمارهای انرژی کپلر(

تقویم اقتصادی هفته جاری )17 تا 23 تیر ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

G20 برگزاری اجالس گروه

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

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

اعالم نرخ بیکاری در انگلیس

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تراز تجاری طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
 در امریکا طی هفته گذشته

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص خرده فروشی 
طی ماه گذشته در امریکا

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

 شنبه

دوشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

این جلسه با حضور وزرای اقتصاد و رؤسای بانک های مرکزی از 20 کشور صنعتی از جمله کشورهای 
G7 برگزار خواهد شد.

اقدامات و سیاست های این گروه می تواند بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد.

تغییر در قیمت کاالها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان را نشان می دهد و 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.

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.

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 دارند.

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

تغییر در قیمت کاالها و خدمات تکمیل شده و فروخته شده توسط تولیدکنندگان را نشان 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 تورم است.

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.

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.


