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بازار سرمایه

 معامالت قرارداد آتی س��که طال تحویل اردیبهش��ت ماه س��ال ۹۷، روز چهارشنبه ۲۱ تیر 
ماه س��ال جاری راه اندازی و تا روز دوش��نبه ۲۴ اردیبهشت ماه قابل معامله خواهد بود )بورس 

کاالی ایران(
 در هفته سوم تیر ماه سال جاری نزدیک به ۱۹۷ میلیون سهم به ارزش افزون بر ۴3۷ میلیارد 
ری��ال در ب��ازار فراب��ورس و بازاره��ای اول و دوم بین س��هامداران تغییر مالکیت یافت )ش��رکت 

فرابورس ایران(
 طی سه ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری، تعداد 36,۲0۱ میلیون سهم به ارزش ۲0۴,۲08 

میلی��ارد ری��ال از طری��ق معامالت الکترونیکی مبادله ش��د که به  ترتیب حدود ن��ه، ۲۹، ۴۲ و ۲۱ درصد از کل 
معامالت را شامل می شود )شرکت بورس اوراق بهادار تهران(

 در س��ه ماهه اول س��ال جاری، تعداد ۱80 میلیون واحد از صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به 
ارزش کل بیش از ۱,۹۴۲ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و با ۷۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

همراه شد )شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
 از 3۲۴ ش��رکت حاضر در بورس تهران بیش از ۲00 ش��رکت نسبت قیمت به درآمد باالتر از میانگین بازار دارند؛ این 

در حالی است که ۲۴ شرکت بورسی دارای P/E منفی هستند )سنا(
 یکی از عوامل توس��عه اقتصادی کش��ور و به پیرو آن رش��د بازار س��رمایه، کاهش نرخ بهره بانکی اس��ت؛ همچنین نرخ 

بهره بانکی تأثیر مستقیم در بازدهی بازار سرمایه دارد )مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان(
 در ب��ازار اوراق بدهی از ابتدای س��ال جاری تا پایان خرداد ماه، تع��داد ۱۹ میلیون برگه به ارزش۱8,5۹۷ میلیارد ریال 

مورد مبادله قرار گرفته است )شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
 گ��روه صنعت��ی ایران خودرو به منظور تنوع بخش��ی در ابزار های تأمین مالی خود، برای نخس��تین باردر س��ال جاری، 
تعداد ش��ش هزار و 500 دس��تگاه خودروی دن��ا را در بورس کاالی ایران عرضه خواهد ک��رد )مدیرعامل گروه صنعتی 

ایران خودرو(

 اقتصاد و توسعه

 رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با احتساب نفت، ۱۲/5 درصد و بدون نفت 3/3 
درصد شد )مهر(

 نرخ بیکاری در س��ال گذش��ته به ۱۲/۴ درصد رس��ید که از این میزان ۱3/۷ درصد نرخ بیکاری 
شهری و 8/۹ درصد نرخ بیکاری روستایی بوده است )بانک مرکزی(

 نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در اسفند ماه سال گذشته نسبت به پایان سال قبل نشان می دهد 
که نقدینگی ۲3/۲ درصد، پول۱۹/3 درصد و شبه پول ۲3/8 درصد رشد داشته است؛ در این مدت 

همچنین سپرده های بخش غیردولتی ۲3/۹ درصد افزایش داشته اند )تسنیم(
 میزان نقدینگی در تیر ماه س��ال جاری به ۱,۲53 هزار میلیارد تومان رس��ید؛ در حالی که این رقم 

نسبت به سال ۹۴ حدود 30 درصد و نسبت به اسفند ماه همان سال حدود ۱۹/۱ درصد رشد داشته است )مهر(
 ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در س��ه ماهه ابتدای س��ال جاری ۷۷ هزار و ۲30 واحد را نش��ان می دهد که بر این 

اساس، ارزش سهام و حق تقدم معامله  شده 53۷/۹ هزار میلیارد ریال بود؛ همچنین در این مدت حجم سهام و حق تقدم معامله 
 شده نیز ۲5۲/6 میلیارد سهم بوده است )مهر(

 متوس��ط نرخ تورم در س��ال گذشته نسبت به متوسط سال ۹۴ معادل به نه درصد رسید، این در حالی است که شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در اس��فند ماه س��ال گذش��ته نسبت به ماه قبل از آن دو درصد و در اسفند ماه نسبت به ماه مشابه سال 

قبل آن نیز ۱۱/۹ درصد بوده است )مهر(
 جمعیت شهرنش��ین ایران با افزایش ۲/6 درصدی از س��ال ۹0 تا پایان س��ال گذشته به ۷۴ درصد و جمعیت روستانشین به 

۲5/۹ درصد کاهش پیدا کرده است )نایب رییس اتاق بازرگانی ایران(
 جایگاه ایران از لحاظ شاخص عملکرد رقابت صنعتی از رتبه 58 در سال ۲0۱0 میالدی در مقایسه با ۱35 کشور به رتبه 66 

در سال ۲0۱۴ رسید و در میان ۲۲ کشور منطقه دراین سال ها جایگاه دهم را کسب کرد )یونیدو(
 طی پنج سال گذشته تعداد جمعیت کشور از ۷5/۱ به ۷۹/۹ میلیون نفر، بُعد خانوار از 3/5 به 3/3 نفر، نرخ رشد سالیانه 
جمعیت از ۱/۲۹ درصد به ۱/۲۴ درصد، جمعیت شهرنشین از ۷۱/۴ درصد به ۷۴ درصد و تعداد خانوار از ۲۱/۱ میلیون نفر 

به ۲۴/۱ میلیون نفر رسید )ایسنا(

مسکن و عمران

میلی��ون  پن��ج  ح��دود   
مس��تأجر در سال ۹0 وجود 

داش��ت که این تعداد از سال 
۹0 تا س��ال گذش��ته بیش از 
دو میلی��ون افزایش پیدا کرد 
و اکنون بیش از هفت میلیون 
مس��تأجر در کش��ور وج��ود 

دارد )دبی��ر کانون سراس��ری 
انبوه سازان مسکن کشور(

 بررس��ی سرش��ماری نفوس و مس��کن در سال گذشته 
نش��ان می دهد بیشترین تعداد واحدهای مسکونی خالی در 
استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب حدود 

۴۹0، ۲۴۲ و ۱۹5 هزار واحد بوده است )ایسنا(
 ش��اخص مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق 
ش��هری نسبت به مدت مش��ابه در سال گذش��ته به ترتیب 

۱۱/5 و ۹/۷ درصد رشد داشته است )بانک مرکزی(
 از ابتدای تابستان سال جاری مقرر شد خریداران در تهران 
تنه��ا به ازای ۲0 میلیون تومان از کل تس��هیالت 60 میلیون 
تومانی و در مراکز اس��تان و ش��هرهای باالی ۲00 هزار نفر 
جمعیت نیز تنها به ازای ۱0 میلیون تومان از تس��هیالت باید 

اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن خریداری کنند )تسنیم(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 حج��م ص��ادارات نفت 
امریکا طی س��ه س��ال آینده 

ب��ه چهار براب��ر افزای��ش پیدا 
خواهد کرد؛ پیش بینی می شود 
تا سال ۲0۲0 میالدی صادرات 
نف��ت ای��االت متحده ب��ه ۲/۲5 
میلیون بش��که در روز برسد که 

بیش��تر از میزان صادرات نفت نیجریه و کویت 
خواهد بود )وزیر نفت روسیه(

 به دلی��ل محدودیت ش��رایط اس��تخدامی و نیز کمبود 
فرصت های اش��تغال در میان کش��ورهای عضو س��ازمان 
همکاری اس��المی، جمعیت بیکار آن ها به ۷3 میلیون نفر 

رسیده است )رییس بانک توسعه اسالمی(
 در صورتی ک��ه فرآین��د س��ریع پی��ر ش��دن جمعی��ت 
کره جنوبی کنترل نش��ود، رش��د اقتصادی این کش��ور تا 
س��ال ۲035 می��الدی کاه��ش و به مقدار متوس��ط 0/۴ 

درصد خواهد رسید )بانک مرکزی کره جنوبی(
 س��رمایه گذاری بر روی ش��بکه برق رس��انی در س��ال 
گذشته میالدی، برای اولین بار از سرمایه گذاری بر روی 
نفت و گاز پیشی گرفت؛ علت اصلی آن به کاهش قیمت 
ان��رژی برمی گردد که انگی��زه س��رمایه گذاران را برای 
س��رمایه گذاری بیش��تر در حوزه نفت و گاز از بین برده 

است )آژانس بین المللی انرژی(
 بان��ک مرک��زی مصر ب��رای کنترل نرخ ت��ورم در این 
کش��ور، نرخ بهره بانکی را یک درصد افزایش داد با این 
افزایش نرخ سود سپرده گذاری مصر به ۱8/۷5 درصد 
و ن��رخ بازپرداخ��ت بدهی بانکی هم ب��ه ۱۹/۷5 درصد 

افزایش پیدا کرد )شینهوا(
 سرمایه گذاری خارجی چینی ها در سال گذشته میالدی 
برای خرید ملک در جهان به ۱33 میلیارد و ۷00 میلیون 
دالر رس��ید که در این میان، امالک استرالیایی بیشترین 
تقاضای چینی ها را برای خرید مس��کن به خود اختصاص 

داده است )راشاتودی(
 به دلی��ل کاه��ش ارزش روپیه از س��وی بانک مرکزی 
پاکستان، ارزش پول این کشور به کمترین میزان خود از 

سال ۲0۱3 میالدی تاکنون رسیده است )بلومبرگ(
ب��ه  می��الدی  م��اه گذش��ته  در  چی��ن  ارزی  ذخای��ر   
3/05۷تریلی��ون دالر، یعنی بیش��ترین رقم در هش��ت 
م��اه اخیر رس��ید؛ ضمن این ک��ه ارزش پول این کش��ور 
ه��م در برابر دالر امریکا در حدود دو درصد احیاء ش��د 

)رویترز(
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بانک و بیمه

 مجموع دارایی های خارجی 
بان��ک  مرک��زی در پایان س��ال 

گذش��ته با 3/5 درص��د کاهش 
نسبت به سال ۹۴ به 33۹ هزار و 
۴۱0 میلیارد تومان رسید؛ ضمن 
این ک��ه جم��ع دارایی ه��ای بانک 

مرکزی در پایان س��ال ۹5 معادل 
50۴ هزار و 6۹0 میلیارد تومان بوده است )مهر(

 صنعت بیمه جهانی در س��ال گذشته بر حسب مقادیر 
واقعی 3/۱ درصد رشد کرد و حق بیمه تولیدی به ۴,600 

میلیارد دالر رسید )سیگما(
 صنعت بیمه جهانی در س��ال گذش��ته بر حس��ب مقادیر 
واقعی 3/۱ درصد رش��د کرد و حق بیمه تولیدی به ۴,600 

میلیارد دالر رسید )سیگما(

طال و سکه

 ف��درال رزرو امریکا از 
ابتدای س��ال ج��اری میالدی 

را  نرخ به��ره  ب��ار  دو  تاکن��ون 
افزایش داده و قصد دارد احتماالً 
یک ب��ار دیگ��ر نیز نرخ به��ره را 
تا پایان س��ال افزای��ش دهد؛ به 
نظر می رس��د جانت یلن همچنان 

بر موض��ع خود مبنی بر بهبود اوض��اع اقتصادی امریکا 
و افزایش نرخ بهره تا پایان س��ال جاری پافشاری خواهد 
کرد و این مس��أله در نهایت به ضرر قیمت طال خواهد بود 

)مؤسسه سرمایه گذاری تی دی اس(
 قیم��ت ه��ر اونس طال تا پایان س��ال ج��اری میالدی به 
۱,3۲5 دالر خواهد رسید؛ در صورت شکسته شدن سطح 
مقاومتی ۱,300 دالری، سرمایه گذاران زیادی به بازار طال 

جذب خواهند شد )ساکسو بانک(
 میزان واردات طالی هند در ش��ش ماه نخس��ت سال 
۲0۱۷ می��الدی به بیش از 5۲۱ تن رس��ید که این رقم 
از کل واردات طال در س��ال ۲0۱6 بیش��تر بوده اس��ت 

)کیتکو نیوز(
 بهترین فرصت برای فروش ذخایر طال وقتی اس��ت که 
قیمت جهانی این فلز گرانبها به ۱,۲35 دالر افزایش یابد 

)بیزینس الین(
 هی��چ تقاضای فوری برای طال در ش��رایط کنونی وجود 
ندارد و شکس��ته شدن سطح حمایتی ۱,۲00 دالری کامالً 
قریب الوقوع است؛ با شکسته شدن سطح حمایتی ۱,۲00 
دالری قیمت طال تا سطح ۱,۱۷0 دالر در هر اونس کاهش 
خواهد یافت؛ اگر شما سرمایه گذار بازار طال هستید، عجله 
نکنید و منتظر کاهش بیشتر قیمت طال باشید )یاسپر الولر، 

تحلیلگر ارشد مؤسسه کاپیتال گروپ(
 قیمت ط��ال در ش��رایط کنونی بی��ن ۱,۲00 تا ۱,300 
دالر در ه��ر اونس در نوس��ان خواهد ب��ود؛ چرا که قیمت 
ط��ال از مس��یر نرخ به��ره واقعی امری��کا تبعی��ت می کند 
ن��ه نرخ بهره اس��می )مؤسس��ه س��رمایه گذاری یو بی اس( 

بازار پول و ارز

 بازار ارز در چهارمین ماه سال دستخوش نوساناتی شده و برخی ارزها از جمله دالر با شیب 
مالیم سمت و س��وی افزایش��ی پیدا کردند؛ به طوری که طی چند روز گذش��ته دالر امریکا در بازار 

داخلی ۴۷ تومان افزایش قیمت پیدا کرد )ایسنا(
 به دنبال انتشار ایمیل های پسر دونالد ترامپ مبنی بر کمک روس ها در فعالیت های انتخاباتی سال 
گذش��ته امریکا، ارزش یورو در مقابل دالر این کش��ور به بیشترین رقم از ماه می سال ۲0۱6 میالدی 

به بعد رسید )رویترز(
 استفاده از یورو به عنوان یک ارز بین المللی در میان کشورهای جهان کاهش یافته است؛ علت اصلی 

این کاهش تقاضا به افزایش نگرانی ها بر سر ریسک های سیاسی و تمایل بیشتر برای استفاده از ارز بازارهای نوظهور 
برمی گردد )بانک مرکزی اروپا(

صنعت، معدن و انرژی

 میزان تولید و صادرات نفت در زمس��تان س��ال گذش��ته نس��بت به فصل قبل از آن کاهش 
یافت؛ در حالی که پنج فصل قبل از آن همواره روند تولید و صادرات مثبت ثبت شده بود )بانک 

مرکزی(
 در س��ال گذش��ته تولید نفت ۱6/۴ درصد و صادرات نفت ۴۱/3 درصد افزایش داشته است؛ به 
این ترتیب در س��ال ۹5 روزانه س��ه میلیون و ۷6۱ هزار بشکه نفت تولید و دو میلیون و ۲۲۴ هزار 

بشکه نفت صادر شده است )خبر آنالین(
 بر اساس محاسبه های انجام شده ایجاد هر ۱,000 مگاوات نیروگاه جدید حدود 3,000 میلیارد 

تومان هزینه به اقتصاد کشور تحمیل می کند )وزارت نیرو(
 در دو س��ال آینده کش��ور می تواند یک میلیارد متر مکعب صرفه جویی سوخت داشته باش��د؛ به این ترتیب با استفاده از 
فناوری جدید در فاصله کم به قدرت عملی نیروگاه ها ۲0 تا ۲۴ درصد ظرفیت اضافه خواهد شد )مدیرعامل شرکت مپنا(

 تولید نفت ایران تا پایان س��ال جاری میالدی به حدود چهار میلیون بش��که در روز خواهد رس��ید؛ ایران پس از س��ال ها 
تحریم، در طی ماه های اخیر تولید نفت خود را به حدود 3/8 میلیون بش��که در روز رس��اند )معاون امور تجاری و بین الملل 

وزیر نفت ایران(
 با جایگزینی تمامی ۱۷0 توربین کالس E در کشور با توربین های جدید MGT-۷ 3 مپنا، بدون سرمایه گذاری جدید در 

بحث ساخت نیروگاه، پنج هزار مگاوات به ظرفیت عملی تولید برق کشور افزوده می شود )مدیرعامل شرکت گروه مپنا(
 در زنجیره فوالد کشور در سال ۹۱ دویست هزار تن فوالد صادر شد )معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت(

تقویم اقتصادی هفته جاری )24 تا 30 تیر ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص تولید ناخالص داخلی 
طی فصل گذشته در چین

اعالم شاخص تولیدات صنعتی 
طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده 
طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم شاخص تمایالت اقتصادی کشور آلمان و 
اتحادیه یورو طی ماه گذشته بررسی شده توسط 

ZEW مؤسسه

اعالم تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز 
صادر شده طی ماه گذشته در امریکا

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

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

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

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
در امریکا طی هفته گذشته

اعالم شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا 
طی ماه گذشته

دوشنبه

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

شاخص رشد اقتصادی است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تغییر در ارزش کل کاالهای تولیدشده توسط تولیدکنندگان، معادن و خدمات آب و برق را نشان می دهد. 
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس 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.

این شاخص بیانگر چشم انداز اقتصادی تحلیلگران و سرمایه گذاران نهادی طی شش ماه آینده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

شاخص بسیار خوبی برای اندازه گیری فعالیت های ساخت وساز در آینده 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.

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 250 تولیدکننده در منطقه فیالدلفیا را نسبت به شرایط کسب وکار بررسی می کند.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.


