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بازار سرمایه

 ش��ناخت فع��االن بازارهای مال��ی، طراحان، کارشناس��ان و ممیزان مالیاتی در کنار تش��کیل 
کارگروه مالیاتی بازار س��رمایه و همچنین حضور اعضای کمیته فنی س��ازمان امور مالیاتی در این 

کارگروه می تواند از سختی راه بهبود عملکرد و توسعه ابزارهای مالی بکاهد )سعید اسالمی بیدگلی، 
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 نش��ان ملی موفق ترین ش��رکت تأمین س��رمایه در اقتصاد ایران و تندیس برگزیده شانزدهمین 
»اجالس س��رآمدان اقتصاد ایران« به مدیرعامل ش��رکت تأمین س��رمایه آرمان )شرکت عضِو کانون 

نهادهای سرمایه گذاری ایران( اهداء شد )سنا(
 بلوک 21/912درصدی سهام شرکت حفاری شمال به قیمت پایه هر سهم 3,257 ریال به صورت 

20 درصد نقد و بقیه قسطی در مدت دو سال )با فاصله شش ماهه اقساط( در بورس اوراق بهادار عرضه خواهد شد )سنا(
 عرض��ه عم��ده س��هام مدیریتی غیرکنترلی ش��رکت ذوب آهن اصفهان ش��امل پنج میلی��ارد و 556 میلیون س��هم معادل 

16/75درصد از س��هام این ش��رکت به قیمت پایه هر س��هم 741 ریال به صورت یکجا و نقد یا 15 درصد نقد و بقیه اقس��اط 
شش  ماهه در مدت چهار سال در فرابورس انجام خواهد شد )سنا(

 مهمترین عامل و تنها گزینه برای رشد شاخص بورس، کاهش نرخ  سود بانکی است؛ کاهش نرخ سود بانکی نه تنها بر بازار 
سرمایه، بلکه در کل اقتصاد تأثیرگذار است و همه شاخص های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد )مدیرعامل شرکت مشاور 

سرمایه گذاری آوای آگاه، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 در حال حاضر اقتصاد کشور با یک پارادوکس مواجه است و آن نرخ بهره و تأمین مالی در شبکه پولی است که از 25 درصد 
نیز فراتر رفته است، در حالی که نرخ تورم در محدوده های 10 درصدی قرار دارد )مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری 

آرمان آتی، نایب رییس هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 شاخص اس اند پی در بورس بمبئی با رشد 0/3 درصدی همراه شد؛ همچنین بیشترین میزان افزایش را در چهار  ماه گذشته 

از آن خود کرده است )سنا(
 با همکاری مش��ترک س��ازمان بورس و اوراق بهادار، س��ازمان امور مالیاتی، کانون نهادهای س��رمایه گذاری ایران و کانون 
کارگزاران، می توان اداره یا شعبه تخصصی بازار سرمایه در سازمان امور مالیاتی تشکیل داد تا پرونده های مالیاتی حوزه بازار 

سرمایه به شکل کامالً تخصصی بررسی شود )معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار(
 ایرلند میزبان بزرگ ترین صکوک منتش��ر ش��ده در دنیا با اصلیتی س��عودی خواهد بود که در حدود نه بیلیون دالر ارزش 

خواهد داشت )سنا(
 ارزش صندوق های قابل معامله در خرداد ماه سال جاری با رشدی 458 میلیاردی نسبت به مدت مشابه ماه گذشته به رقم 

13 هزار و 458 میلیارد ریال رسید )شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 نخس��تین اپلیکیش��ن بانک جامع اطالعات مالی بازار س��رمایه ایران )IFDB( طراحی و برای استفاده رایگان در دسترس 

عالقه مندان و فعاالن بازارهای مالی قرار گرفت )روابط عمومی مرکز مالی ایران(

 اقتصاد و توسعه

 با وجود رش��د 12/5 درصدی تولید ناخالص داخلی کش��ور در س��ال گذش��ته، سرانه تولید 
ناخالص داخلی در این س��ال به رقم هشت میلیون و 400 هزار تومان رسید که 100 هزار تومان 

کمتر از سال 90 بوده است )اعتماد(
 رکود تورمی س��ال 91 ش��دیدترین رکود تورمی اقتصاد کش��ور بود؛ به طوری که از فصل تابستان 
سال90 تا بهار سال 92 تولید 14 درصد، مصرف 13 درصد و سرمایه گذاری 36 درصد کاهش یافت 

و در عین حال سطح قیمت ها 70 درصد افزایش داشته است )اعتماد(
 بیش از 50 درصد بودجه دولت از مالیات تأمین می شود؛ رشد 10 ساله درآمدهای مالیاتی کشور 

حدود 22 درصد بود که بخش��ی از آن مرهون قانون مالیات بر ارزش افزوده اس��ت؛ در حال حاضر حدود 
170 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض وصول شده است )رییس سازمان امور مالیاتی کشور(

 بر اساس اطالعات عملکردی بودجه سال گذشته، درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو نسبت به سال 94 بیش از 60 
درصد رشد داشته است )تسنیم(

 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد )رییس کمیسیون اقتصادی مجلس(
 صنعت خودرو با دارا بودن بیش از سه درصد سهم در از تولید ناخالص ملی حدود 650 هزار میلیاردی کشور، سهم و نقش 

مناسبی در اقتصاد کشور دارد )حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی(
 در رتبه بندی 157 کشور جهان از نظر شاخص جهانی توسعه پایدار، ایران در رتبه هشتاد و نهم جهان جای گرفته است )تسنیم(

 افزایش میزان س��رمایه گذاری مش��ترک خارجی، می تواند عالوه بر افزایش اشتغال زایی و رشد درآمدهای مالیاتی دولت به 
کاهش خروج ارز از کشور نیز کمک کند )تسنیم(

 ایران در سال 2016 میالدی بالغ بر 20 میلیون و 687 هزار دالر بابت حق عضویت خود به سازمان ملل پرداخت کرد و این 
رقم در سال جاری میالدی به 24 میلیون و 117 هزار دالر افزایش پیدا کرده است )تسنیم(

 صادرات 19 کش��ور عضو اتحادیه اروپا در ماه می میالدی به 189/6 میلیارد یورو معادل 216/6 میلیارد دالر رس��ید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 12/9 درصدی برخوردار شد )یورواستات(

مسکن و عمران

در  مال��ی  ابزاره��ای   
بورس کاالی ایران می تواند 

سرمایه ها را در بخش مسکن 
به سرمایه های مولد تبدیل و 
از راکد بودن س��رمایه ها در 
بخش مسکن جلوگیری کند 
بورس  ش��رکت  )مدیرعامل 

کاالی ایران(
 قیمت اوراق تس��هیالت مسکن در یک سال اخیر روند 

نزولی داش��ته است و قیمت این اوراق از حدود یک میلیون 
ریال به حدود 750 هزار ریال در ماه های اخیر کاهش یافته 

است )وزارت راه و شهرسازی(
 سهم مسکن در سبد خانوار در کشور با توجه به کاهش 
درآمدهای مردم و رش��د قیمت مسکن از 28 به 35 درصد 
رس��یده و مسکن س��هم بیش��تری را به خود اختصاص داده 

است )رییس اتحادیه مشاوران امالک(
 در خرداد ماه س��ال جاری تعداد معامالت آپارتمان های 
مسکونی ش��هر تهران به 15/4 هزار واحد مسکونی رسید 
که این رقم نس��بت به ماه مشابه س��ال گذشته 0/8 درصد 

کاهش داشته است )بانک مرکزی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

امریکا   کس��ری بودجه 
در حال��ی در ماه ژوئن س��ال 

ج��اری میالدی به بی��ش از 90 
میلیارد دالر رسیده است که در 
مدت مشابه سال گذشته اقتصاد 
این کش��ور با مازاد بودجه شش 
میلیارد دالری روبرو ش��ده بود؛ 
پیش بینی می شود کسری بودجه 

امری��کا تا 2027 ب��ه 720 میلیارد دالر برس��د این در 
حالی است که کاخ سفید پیش بینی کرده است تا ده سال 

آینده به مازاد بودجه دست خواهد یافت )رویترز(
 رش��د اقتصادی کشور چین در سه ماهه دوم سال جاری 
میالدی به 6/9 درصد رس��ید که فرات��ر از پیش بینی های 

انجام گرفته بود )اداره آمار ملی چین(
 بان��ک مرکزی کان��ادا نرخ بهره خود را ب��ا چهار واحد 
افزای��ش از 0/50 درص��د ب��ه 0/75 درص��د افزیش داد 
که این اقدام از ماه س��پتامبر س��ال 2010 میالدی به بعد 

بی سابقه بوده است )فرانسه(
 صادرات 28 کش��ور عضو اتحادیه اروپا در ماه می سال 
ج��اری می��الدی به امری��کا 6/6 درصد و ب��ه چین 20/3 
درصد افزایش داش��ته اس��ت؛ واردات از این کش��ورها به 
اتحادی��ه اروپا به ترتیب چهار درص��د و 6/8 درصد روند 

صعودی به خود گرفته است )یورواستات(
 تولی��د نف��ت ایاالت متح��ده امریکا برای س��ال 2018 
میالدی 680 هزار بش��که در روز پیش بینی ش��ده بود اما 
ای��ن رقم به 570 هزار بش��که در روز کاه��ش پیدا کرد؛ 
تولید فعلی نفت این کش��ور در ح��ال حاضر 9/3 میلیون 

بشکه در روز است )آژانس بین المللی انرژی(
 به دلیل طوالنی ش��دن رکود اقتصادی در ایتالیا جمعیت 
فقیر مطلق یا آن دس��ته از کسانی که قادر به خرید کاالی 
اساسی و گرفتن خدمات پایه ای نیستند به چهار میلیون و 
700 هزار نفر رسید؛ این رقم در سال 2006 یک میلیون 

و 700 هزار نفر بوده است )اداره آمار ملی ایتالیا(
 تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم سال 2017 
میالدی در مقایسه با سه ماهه نخست 1/7 درصد افزایش 

یافت )رویترز(
 عربستان قسمتی از سهام شرکت آرامکو را که ارزشی 
بالغ  بر 777 بیلیون دالر دارد را به بازار آسیا برای عرضه 
اولیه وارد خواهد کرد تا دامنه س��هامداران خود را به تمام 

قاره ها گسترش دهد )سنا(
 تج��ارت چی��ن و کره ش��مالی در نیمه اول س��ال جاری 
میالدی 10/5 درصد رش��د داشته اس��ت؛ واردات چین از 
کره ش��مالی در مح��دوده زمانی ماه ژانویه ت��ا ماه ژوئن با 
13/2 درصد کاهش به 880 میلیون دالر رسید )رویترز(
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بانک و بیمه

پرداخت��ی  تس��هیالت   
بانک ها به بخش های اقتصادی 

طی س��ه ماهه س��ال جاری، مبلغ 
1013/6 هزار میلیارد ریال است 
که در مقایسه با دوره مشابه سال 
گذشته معادل 8/5 درصد افزایش 

داشته است )بانک مرکزی(
  ط��ی هفته های اخیر رقابت س��ودی بانک ها ش��دت 

گرفته و برخی از بانک ها به ویژه بانک های خصوصی نرخ 
سود روزشمار را به 22 درصد رساندند؛ در حالی که براساس 

مصوبه ش��ورای پول و اعتبار و ابالغ بانک مرکزی نرخ سود 
روزشمار در بانک ها باید 10درصد باشد )تسنیم(

 نرخ باالی س��ود بانکی از مهم ترین دالیل رکود اقتصاد 
اس��ت؛ ب��اال بودن نرخ س��ود رک��ود اقتص��ادی را افزایش 

می دهد )علی اصغر پورمتین، کارشناس بانکی(

طال و سکه

 رون��د قیم��ت ط��ال در 
خواهد  صعودی  کوتاه مدت 

بود و زمینه الزم برای شکسته 
ش��دن س��طح مقاومتی 1,240 
دالری فراه��م اس��ت؛ اگر این 
سطح شکسته شود تقاضا برای 
بین الملل��ی  بازاره��ای  در  ط��ال 

با افزای��ش چش��مگیری روبرو خواهد ش��د )دارین 
نیوس��ام، تحلیلگر برجس��ته مؤسس��ه س��رمایه گذاری 

دی تی ان(
 بهتری��ن فرصت ممکن ب��رای ف��روش ذخایر طال در 
ش��رایط کنونی افزایش قیمت به 1,227 تا 1,230 دالر 

خواهد بود )بیزینس الین(
 قیم��ت جهان��ی ه��ر اون��س طال ت��ا پایان س��ال جاری 
میالدی به بیش از 1,400 دالر خواهد رس��ید )مؤسس��ه 

سرمایه گذاری اسپروت(
 آمارهای مربوط به ش��اخص قیم��ت مصرف کننده در 
امریکا فشار زیادی را بر ارزش دالر در کوتاه مدت وارد 
می کند و این مس��أله موجب خواهد شد تا قیمت طال طی 
روزهای آینده س��طح مقاومتی 1,240 دالری را بش��کند 

)کن موریسون، تحلیلگر ارشد اقتصادی(
 ط��ی س��ال های گذش��ته صنف م��ا دچار آس��یب های 
بس��یار ش��ده و اکنون صادرات طال به رقم��ی نزدیک به 
صفر رس��یده اس��ت،  درحالی که تایلند 26 میلیارد دالر و 
ترکی��ه حدود 17 میلی��ارد دالر درآمد از طریق صادرات 
ط��ال و جواه��ر دارند )ریی��س اتحادی��ه تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان طال و جواهر(
 روند قیمت طال در ماه های آینده صعودی خواهد بود؛ 
ط��ال در مح��دوده قیمت های فعلی همچن��ان برای خرید 
و س��رمایه گذاری جذاب اس��ت و فضای فعل��ی اقتصادی 
نش��ان می دهد که احتمال افزای��ش قیمت فلزات گرانبها 
به خص��وص طال هنوز وجود دارد )م��ارک فابر، تحلیلگر 

برجسته اقتصادی(

بازار پول و ارز

 س��رمایه گذاران در دو پول مجازی بیت کوین و اتریوم در 24 س��اعت سقوط شدید ارزش 
دارایی خود را تجربه کردند، به گونه ای که ارزش این دو ارز مجازی در 24 س��اعت 10 میلیارد 

دالر سقوط کرد )راشاتودی(
 با روی کارآمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده، بس��یاری از کارشناس��ان و 
استراتژیس��ت های اقتصادی دنیا معتقدند سلطه دالر بر بازارهای بین المللی در طول چهار تا هشت 

سال آینده رو به افول خواهد رفت )باشگاه خبرنگاران جوان(
 بررس��ی و مقایس��ه نرخ دالر در بازار داخلی نشان دهنده روند افزایشی این ارز است؛ این ارز در 

کمترین مقدار خود در بهار س��ال گذش��ته 3,437 تومان و در بیش��ترین قیمت خود در بهار سال جاری 3,773 
تومان فروخته شد )ایسنا(

صنعت، معدن و انرژی

 ظرف هفت س��ال آینده عراق به گاز طبیعی ای��ران برای تأمین نیروگاه های برق خود نیاز 
خواهد داشت، زیرا میزان تولید گاز داخلی این کشور کافی نخواهد بود )وزیر برق عراق(

 در نیم��ه اول س��ال ج��اری واردات نفت خ��ام کره جنوب��ی از ای��ران ب��ا 51/5 درص��د جهش به 
9/27 میلیون تن رس��ید که معادل 375 هزار و 597 بش��که در روز اس��ت )اداره خدمات و کاالی 

کره جنوبی(
 ارزش سرمایه گذاری در معادن در حال بهره برداری در سال 94 در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته رشد 48 درصدی را ثبت کرد و همچنین ارزش افزوده معادن در حال بهره برداری در این 

دوره 13/9 درصد کاهش پیدا کرد )مرکز آمار ایران(
 خط تولید حدود 130 مگاوات پنل خورش��یدی در ش��یراز راه اندازی خواهد ش��د و با طرح توس��عه آن که حدود 250 

م��گاوات و ب��ا راه اندازی خ��ط تولید حدود 100 مگاواتی در کرج در ماه های آتی به رکورد تولید س��االنه 400 مگاوات پنل 
خورشیدی در کشور دست پیدا خواهیم کرد )معاون وزیر نیرو(

 روند مصرف برق در س��ه ماهه اول س��ال جاری بیش از 10 درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است 
)وزارت نیرو(

تقویم اقتصادی هفته جاری )31 تیر تا 6 مرداد ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید 
کارخانه ها طی ماه گذشته در فرانسه، آلمان 

و اتحادیه اروپا

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در 
بخش خدمات طی ماه گذشته در فرانسه، آلمان 

و اتحادیه اروپا

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

اعالم ضریب اطمینان مصرف کننده
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم برآورد مقدماتی از تولید
ناخالص داخلی در انگلیس

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

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

اعالم بیانیه و  نرخ بهره کمیته بازار آزاد 
فدرال رزرو امریکا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

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

اعالم برآورد پیشرفته از تولید
ناخالص داخلی در امریکا

دوشنبه

دوشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

اعالم این شاخص بیش از عدد 50، نشان دهنده رونق و کمتر از 50 نشان دهنده رکود است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

شاخص مربوط به کشور آلمان از اهمیت بیشتری برخوردار 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 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.

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

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

این گزارش شامل طرح ریزی کمیته بازار آزاد فدرال برای تورم و رشد اقتصادی برای بیش از دو سال 
آینده است.

نرخ بهره کوتاه مدت عامل برتر در ارزشگذاری پول-معامله گران در اکثر شاخص ها است.
کاهش بسته محرک پولی در بلندمدت موجب افزایش ریسک پذیری در بازارهای مالی خواهد شد.

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

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.

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.


