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بازار سرمایه
س��ازمان خصوصیس��ازی در نظر دارد تا بلوک  17/34درصدی بیم��ه البرز را در روز ۱۶

بهم��ن ،بلوک  18/84درصدی بیمه آس��یا را در روز  ۱۷بهمن و بلوک  11/44درصدی اتکایی
امین را در روز  ۱۸بهمن در بورس واگذار کند (سنا)

در سال جاری بیش از  140هزار کد معامالتی در بورس صادر شد که نسبت به سال گذشته 52

درصد افزایش داشته است؛ این اشخاص برای اولین بار وارد بازار شده و سرمایهگذاری در ابزارهای

معامالتی متنوع بورس تهران را تجربه میکنند (مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران)

از بهمنماه س��ال جاری س��امانه مدیریت ریس��ک نامک فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز خواهد کرد و این سامانه

ریسکهای بسیاری را که در بازار و در سامانه معامالت وجود دارد را کاهش میدهد (معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق
بهادار)

تا قبل از حذف  EPSاگر ش��رکتی به جای گزارش س��هماهه ،گزارش دوماهه ارائه میکرد س��ازمان نمیتوانست با استناد

به این گزارش نماد را باز کند در حالیکه با حذف  EPSس��ازمان میتواند در صورت کاملبودن گزارش نماد را باز کرده و

توقفهای طوالنی مدت از بین میرود (معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار)

قرارداد س��وآپ ارزی ایران و ترکیه در راس��تای حذف دالر و اس��تفاده از ارزهای ملی در تبادالت تجاری در جریان سفر

رییس کل بانک مرکزی به ترکیه در مهرماه سال جاری منعقد و نهایی شد (سنا)

ورود کنترلنشده اوراق بدهی دولتی در بورس میتواند موجب افزایش نرخ اوراق مذکور را فراهم و بهتبع آن تأثیر منفی

بر بازار سرمایه داشته باشد (مدیرعامل کارگزاری بانک آینده)

طی دو سال گذشته ،انتشار اوراق سلف موازی استاندارد و رونق معامالت مشتقه سکه طال ،بورس کاال توسعه خواهد یافت

که میتواند آینده روشن بورس کاال را تضمین کند (سنا)

در شرایط کنونی  ۳۱صندوق قابلمعامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایهگذاری پروژه آرمان پرند

مپنا با  ۳۱هزار میلیارد ریال بزرگترین صندوق  ETFاست (سنا)

رکوردزنیهای پیاپی شاخص بورس طی چند ماه گذشته ناشی از افزایش قیمتهای جهانی و نرخ ارز در داخل کشور است،

همچنین از آنجایی که شاخص بازار سرمایه شاخص بازده نقدی است ،توزیع سود سهام این شاخص لحاظ نمیشود (رییس

مرکز آمار و اطالعات شرکت بورس تهران)

قیمت جهانی فوالد بیش از  ۱۵۰درصد افزایش یافته اس��ت که در بازار س��رمایه ایران بر روی ش��رکتهای تولیدکننده

ب��ا وجود رش��د تقاضا و
کاهش ذخیرهس��ازی نفت در
جهان ،کش��ورهای عربی عضو
سازمان کش��ورهای صادرکننده
نف��ت اوپ��ک قص��د دارن��د در
س��هماهه نخس��ت س��ال ج��اری
می�لادی ،تولی��د نف��ت خ��ود را
پایینتر از دوره مشابه در سال  ۲۰۱۷نگه دارند (سنا)
رشد چهار درصدی در بورس آتی شانگهای و کسری
ب��ازار تا بیش از  50ه��زار تن ،باعث افزایش قیمت نیکل
شد (سنا)
می��زان تولید مع��ادن مس جهان از ابت��دای ماه ژانویه
تا پایان ماه س��پتامبر س��ال  ۲۰۱۷می�لادی ،به حدود ۱۴
میلیون و  ۷۰۹هزار و  ۲۰۰تن رسید و این رقم در مدت
مشابه سال  ۲۰۱۶میالدی ۱۵ ،میلیون و  ۶۴هزار و ۵۰۰
تن بوده است (گروه مطالعات بینالمللی مس)
با توجه به رش��د قیمتی فلز روی طی ماههای گذش��ته،
همچنان به رش��د خود ادامه خواهد داد که رش��د تقاضای
چین تا  0/8درصد و نیز کسری  780هزار تنی ،افزایش
بیشتر قیمتها را در پی دارد (سنا)
تبادل بازرگانی آنکارا و دوحه در سال  ۲۰۱۷میالدی،
به سه میلیارد و  ۹۰۰میلیون ریال قطر معادل یک میلیارد
و  ۸۰میلیون دالر رس��ید ،در حالیکه این میزان در س��ال
گذش��ته  ۶۰۰میلیون ریال معادل  ۱۷۴میلیون دالر بوده
است (آناتولی ترکیه)
ش��رکت الکتریسیته سعودی که توسط دولت سعودی
کنترل میش��ود با ش��رکت توکیو الکتریک پاور ،نیس��ان
موتور و تاکائوکا توکو قراردادی برای اولین پروژه پایلوت
ساخت خودروی الکتریکی در بزرگترین صادرکننده نفت
جهان امضا کردند (رویترز)
عام��ل اصلی رش��د قیمت نفت ،رش��د ق��وی تقاضا و
تبعی��ت اوپک از تواف��ق کاهش تولید بوده اس��ت و بر
این اس��اس پیشبینی میشود طی ماههای آینده ،قیمت
نفتبرن��ت به  ۶۲دالر و نفتخام امریکا به  ۵۷ /۵دالر
برسد (گلدمن ساچ)
قیم��ت جهانی م��س به دالی��ل تضعی��ف دالر ،کاهش
موج��ودی انبارها تا حدود  30درصد در ماههای گذش��ته
و کمبود عرضه جهانی ،حدود  7,105دالر در تن رس��یده
است (گروه مطالعات بینالمللی مس)

فوالد و سایر شرکتهای فعال در حوزه فلزات اساسی اثربخش است (رییس مرکز آمار و اطالعات شرکت بورس تهران)

مسکن و عمران
اقتصاد و توسعه
نس��بت کل بدهیهای دولت و ش��رکتهای دولتی ب��ه تولید ناخالص داخلی در پایان س��ال
گذشته بالغ بر  50درصد بود؛ این نسبت بهمیزان قابلتوجهی از سقف تعیینشده در برنامه ششم
توسعه بیشتر است (بانک مرکزی)
اعتبارات هزینهای و اعتبارات تملک داراییهای س��رمایهای که در الیحه بودجه س��ال  97برابر با
 376/4و  60/4هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شدهاند ،بهترتیب معادل  276و  55هزار میلیارد
تومان محقق خواهند شد (مرکز پژوهشهای مجلس)
مالیاتی که سال آینده براساس پیشبینی رشد هشت درصدی برای چشمانداز بیست ساله سال ۱۴۰۴
است ۱۰۵ ،هزار میلیارد تومان و کل منابع مالیاتی در سال آینده  ۱۲۸هزار میلیارد تومان خواهد بود (سخنگوی دولت)
تا پایان آبانماه س��ال جاری به پنج هزار و  ۴۳۱طرح با پیش��رفت فیزیکی باالی  ۶۰درصد در راس��تای اقتصاد مقاومتی در
مجموع  ۳۷هزار و  ۲۶۶میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است (اقتصاد آنالین)
انتظ��ار میرود رش��د اقتصادی ایران بهحدود س��ه درصد و نرخ تورم به  11/5درصد برس��د ک��ه در صورت افزایش قیمت
حاملهای انرژی  2/8درصد به نرخ تورم افزوده میشود (مرکز پژوهشهای مجلس)
تولید ناخالص داخلی کش��ور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت س��ال  ۹۰در ش��شماهه اول س��ال جاری به  3,539/1هزار
میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه ششماهه اول سال گذشته بهمیزان  4/5درصد افزایش یافته است (بانک مرکزی)
در صورتیکه نرخ تورم باالتر از نرخ برآورد شده  11/5درصدی باشد ،بهدلیل آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین و نفت و
گاز اثر مستقیم بودجه بر رشد منفی خواهد بود (مرکز پژوهشهای مجلس)
متوسط نرخ رشد نقدینگی از سال  90تا  95باالتر از  27درصد بود؛ بهعبارت دیگر در دوره مذکور حجم نقدینگی بیش از
 3/5برابر شده است (مرکز پژوهشهای مجلس)

در فصل تابس��تان س��ال
جاری ،تعداد  2,631پروان ه
اح��داث س��اختمان توس��ط
ی تهران صادرشده
ش��هردار 
اس��ت ک��ه نس��بت ب��ه فصل
گذش��ته حدود  8/15درصد
و نسبت به فصل مشابه سال
گذشته حدود  7/10درصد افزایش داشته
است (مرکز آمار ایران)
میانگین قیمت مسکن در آذرماه سال جاری برای اولین
ب��ار با عب��ور از پنج میلیون تومان به متوس��ط پنج میلیون و
 ۹۰هزار تومان رس��ید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته
 14/9درصد رشد داشته است (اقتصاد آنالین)
رکود در بخش ساختمان و مسکن در ششماهه نخست
س��ال جاری همچنان حاکم بوده و س��هم بخش مس��کن و
س��اختمان از نرخ رش��د  4/5درصدی کشور در این مدت،
صفر بوده است (بانک مرکزی)
آپارتمانهای میانس��ال و کهنهس��ازی که دچار نواقصی
همچ��ون فق��دان آسانس��ور و پارکینگ ،مش��کل نقش��ه و
ن��ور س��اختمان و م��واردی از ای��ن قبی��ل هس��تند ،بهدلیل
قیمتگذاری مناس��بتر توسط مالکان ،بیش از پیش رونق
گرفتهاند (اقتصاد آنالین)

طال و سکه
بازار پول و ارز

فعالیته��ای واقع��ی
در اقتص��اد جهان��ی احتم��االً
س��ال آین��ده بی��ش از چه��ار
درصد رش��د خواهد داشت؛ طال
یک س��رمایهگذاری ام��ن برای
شرایطی است که اقتصاد جهانی
با بح��ران و رکود ش��دید روبرو
میشود؛ نمونه روشن این مسأله
بحران اقتصادی بزرگ و بح��ران مالی  2007میالدی
است؛ بنابراین بهبود اوضاع اقتصادی جهان میتواند یک
مانع بزرگ برای افزایش قیمت جهانی طال در سال 2018
باشد (مؤسسه مالی گلدمن ساچ)
بهنظر میرس��د بیتکوی��ن بهتدریج جای خ��ود را در
بازاره��ای بینالملل��ی باز خواه��د ک��رد و جایگزین دالر
امریکا میش��ود و طال نیز همچنان بهترین سرمایهگذاری
برای حفظ ارزش دارایی و س��رمایه در برابر ریسکهای
اقتصادی و سیاس��ی خواه��د بود؛ جای��گاه دالر طال و بیت
کوین تا سال  2040میالدی در شرایط فعلی باشد و قطعا
ط�لا و بیت کوین می توانند جانش��ین دالر آمریکا ش��وند
(روبرت کیوساکی ،تحلیلگر برجسته بازارهای بینالمللی)
افزایش نوس��انات بازار ،تمایل بیش��تر سرمایهگذاران
به داراییهای کمریس��ک ،رشد طبقه متوسط درآمدی در
اقتصاد جهانی و رش��د شفافیت بازار عوامل مهمی خواهند
بود که موجب افزایش قیمت طال در س��ال جاری میالدی
خواهد شد (شورای جهانی طال)
طب��ق تجزیه و تحلیل ،قیمت طال نس��بت ب��ه رقمهای
پایین ماه دس��امبر سال گذشته میالدی بیش از  110دالر
افزایش یافته و بهنظر میرسد سطح مقاومتی بعدی برای
ط�لا  1,350دالر خواه��د بود و اگر طال بتواند این س��طح
مقاومتی را بشکند بهزودی تا  1,357دالر افزایش خواهد
یافت (اوله هانسن ،تحلیلگر ارشد ساکسو بانک)

اتری��وم در ح��ال حاضر دومین ارز رمزپایه موفق جهان بهحس��اب می آید و با ارزش کلی
 131/5میلیارد دالری ،در جایگاهی بعد از بیتکوین قرار گرفته است؛ اتریوم  1,417/38دالر
به ازای هر واحد میارزد و طی یک س��ال اخیر رش��د  13,000درصدی را پشتسر گذاشته است
(کویندسک)
بهدنبال مواضع همگام وزرای دارایی اس��پانیا و هلند برای حمایت از حفظ روابط نزدیک بریتانیا
با اتحادیه اروپا در دوره برگزیت ،هر پوند با بیش از یک درصد رش��د به  1/37دالر رس��ید که از
 ۲۴ماه ژوئن سال  ۲۰۱۶میالدی به بعد بیسابقه است (ایران اکونومیست)
از سال  ۹۲تاکنون نرخ ریال نسبت به دالر  ۳۱درصد تضعیف شد این در حالی است که تضعیف روبل روسیه در برابر
دالر حدود  ۷۵درصد ،لیر ترکیه  ۹۵درصد و یورو  ۱۲درصد بوده است (رییسکل بانک مرکزی)
دول��ت کرهجنوب��ی تأیید ک��رده که قصد دارد تجارت ارزهای دیجیتال را در کل این کش��ور ممنوع کند و بهطور جدی با
استفاده از این نوع ارزها مقابله خواهد کرد (ویتری)
بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن س��ال گذش��ته میالدی بخش��ی از ذخایر ارزی دالری خود به ارزش  ۵۰۰میلیون یورو را
به یوان چین تبدیل کرد که بیانگر افزایش اس��تفاده از ارز چین و اهمیت پکن بهعنوان یکی از بزرگترین ش��رکای تجاریه
اتحادیه اروپا است (ایسنا)

صنعت ،معدن و انرژی
تسهیالت پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن در هشتماهه سال
جاری بیش از هزار و  60میلیارد ریال بود که با احتساب میزان این تسهیالت در مدت مشابه سال
گذشته  14/7درصد رشد داشته است (سنا)
ظرفیت اسمی  57مجتمع پتروشیمی تا پایان سال جاری حدود  62میلیون تن است که حدود 60
میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر  11میلیارد کیلووات ساعت برق در بورس انرژی ایران مورد
معامله قرار گرفته است (سنا)
در بررس��ی وضعیت درآمدهای نفتی در بودجه س��ال  ،۹۷دو س��ناریوی قیمت  ۵۴و  ۵۸دالری برای نفت در
نظر گرفته ش��ده اس��ت که در هر دو حالت ،درآمدهای نفتی حداقل  ۵۱و حداکثر  ۵۵میلیارد دالر خواهد بود (وزارت امور
اقتصادی و دارایی)
در سال جاری بهطور متوسط تولید نفتخام ایران بیش از  3,851میلیون بشکه در روز و تولید میعانات گازی نیز بیش از
 ۶۰۸هزار بشکه در روز بوده است ،درحالیکه متوسط صادرات نفتخام حدود  2,136میلیون بشکه در روز و میعانات گازی
نیز حدود  ۴۵۰هزار بشکه در روز بوده است (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
تولید انواع سواری در هشتماهه سال جاری با حدود  ۸۹۷هزار دستگاه  18/2درصد ،محصوالت شیمیایی و پتروشیمی با
بیش از  35/5میلیون تن  7/1درصد و فوالدخام با بیش از  ۱۳میلیون تن  9/2درصد افزایش داش��ته اس��ت (وزارت صنعت،
معدن و تجارت)

بانک و بیمه
میزان سپردههای بانکی
با کس��ری قانون��ی در آبانماه
سال جاری به رقم  1,308هزار
میلیارد تومان رس��ید که رش��د
ماهان��ه  1/5درص��دی را ثب��ت
کرده است ،این رقم در مهرماه
سال  96معادل  1/4درصد بوده
است (بانک مرکزی)
ش��بکه بانکی کشور در مهرماه س��ال جاری به 122
ش��رکت دانشبنی��ان 311 ،میلی��ارد تومان تس��هیالت
پرداخ��ت ک��رد که نس��بت به ش��هریورماه رش��د 70/9
درصدی داشته است (اقتصاد آنالین)
در آبانماه س��ال جاری نسبت تس��هیالت به سپرده با
کس��ری قانونی معادل  84/2درصد ثبت شده است؛ این
رقم نس��بت به ماه گذش��ته  0/2درصد باالتر بود اما این
افزایش باعث نشده نسبت مذکور از محدوده مجاز خارج
شود (بانک مرکزی)
در ح��ال حاض��ر ح��دود  ۱۴میلی��ون و  ۲۰۰هزار نفر
دارای بیمه عمر هس��تند که فقط  2/5میلیون نفر از آنها
در س��ال گذش��ته تحتپوش��ش بیمه عمر قرار گرفتهاند
س کل بیمه مرکزی)
(ریی 
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تغییرات شاخص بورس

رویداد

زمان

تأثیرات

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

سهشنبه

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

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید
کارخانهها طی ماه گذشته در فرانسه ،آلمان
و اتحادیه اروپا

چهارشنبه

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

مقدار شاخص

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

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.

اعالم نرخ بیکاری طی
ماه گذشته در انگلیس

چهارشنبه

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

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

پنجشنبه

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

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

پنجشنبه

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

اعالم برآورد پیشرفته
از تولید ناخالص داخلی در امریکا

جمعه

این وسیعترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنج اولیه از سالمت اقتصاد است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام ،کاال ،ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

اعالم میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط
کارخانهها طی ماه گذشته در امریکا

جمعه

یک شاخص پیشرو که بیانگر میزان تولید کارخانهها است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام ،کاال ،ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.
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