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گزیده اخبار  14ت�ا  20بهمن ماه 1396
بازار سرمایه
تنوع در ابزارهای معامالتی ،امکان ارسال معامالت شرطی ،ارائه جامع اطالعات تکنیکی و
بنیادی با کمک وبسایت رهآورد  ،365زیرساخت پلت فرم ،باشگاه مشتریان و افتتاح حساب
آنالین از جمله مزایای س��امانه تازه راهاندازی شده معامالت برخط سینا تریدر است (مدیرعامل
شرکت پردازش اطالعات مالی مبنا)
در گذشته دغدغه بازار سرمایه ،اعتباربخشی به سهام بورسی و ایجاد اطمینان در سرمایهگذاران
برای س��رمایهگذاری بود ،اما در ش��رایط کنونی بخش اعظم این بنا ساختهش��ده و مس��یر پیشرو
مثبت است (مدیر سابق بانک صنایع)
تس��ویه معامالت سهام ،حقتقدم سهام ،واحدهای سرمایهگذاری صندوق س��رمایهگذاری در سهام ،واحدهای
س��رمایهگذاری صندوقهای زمین و ساختمان و اوراق حقتقدم استفاده از تسهیالت مسکن که تا پیش از این در شرکت
فراب��ورس ای��ران با معیار س��ه روز پس از انجام معامله انجام میش��د ،از روز  15بهمنماه ب��ه دو روز پس از انجام معامله
کاهش یافت (معاون عملیات و نظارت شرکت فرابورس ایران)
با بررس��ی عملکرد بورسهای مطرح دنیا و بازنگری درخصوص درصد روزهای مثبت این بازارها ،بازار س��رمایه ایران
با پشتسرگذاشتن  209روز کاری ،بیشترین روزهای مثبت را درمیان دیگر بازارهای مطرح جهان داشته است (سنا)
از ابتدای س��ال جاری تا بهمنماه ،ش��اخص بورس هنگکنگ با رشد  53/3درصدی توانست رتبه بهترین عملکرد را به
خود اختصاص دهد ،در حالیکه دومین رتبه بورس اس��تانبول با رش��د 32/1درصدی ش��اخص  BIST100تعلق گرفت و
بورس تهران و شاخص  TEDPIXنیز با رشد  27/1درصدی رتبه سوم در دنیا را به خود اختصاص داد (سنا)
در بهمنماه س��الجاری ،عرضه بلوکی ش��رکتها در بورس و فرابورس تشدید شده و بعد از سازمان خصوصیسازی و
چند بانک و س��هامدار حقوقی ،بانک مس��کن از طریق گروه مالی بانک مس��کن هم برنامه فروش دو بلوک  10/58و 8/7
درصدی سیمان تهران و سیمان صوفیان را اعالم کرد (سنا)
اگر خزانه دولت بهعلت کاهش ارزش نفت یا سیاس��تهای پوپولیس��تی در شرایط مطلوبی قرار نداشت ،آنگاه ریسک
اوراق خزانه باال خواهد رفت و کارکرد خود در آشکار کردن سود اسمی یا استفاده بهعنوان وثیقه را از دست خواهند داد
(سنا)
با توجه به اینکه ماهیت و کارکرد بورس کاال ،ایجاد ش��فافیت در معامالت و بس��تن راه رانتخوارن و دالالن است ،طی
چند سال گذشته مزایایی از قبیل ایجاد رقابت در میان صنایع و حذف واسطههایی که برای رسیدن یک محصول از کارخانه
تا به دست مصرفکننده سودهای کالنی میکردند ،بهوجود آمده است (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس)
گروهی از پروندههای س��ینمایی برای دریافت وام ،به صندوق اعتباری هنر براس��اس سیاستها و اولویتهای فرهنگی
بنیاد س��ینمایی فارابی بهصورت مش��ارکتی با این بنیاد تولید خواهند شد و گروهی از فیلمها که بنیاد فارابی بهدنبال تأمین
همه سرمایه آن است دارای سقف حمایتی بنیاد فارابی است (مدیرعامل بنیاد فارابی)
از سال  ،80مجموع واگذاریهای خصوصیسازی بیش از  ۱۴۴هزار میلیارد تومان است که  ۹۷هزار میلیارد تومان آن
معادل  ۶۷درصد از طریق بازار سرمایه انجام شده است (مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران)

اقتصاد و توسعه
شاخص کل قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات در فصل پاییز سالجاری به  247/1رسید،
که نسبت به فصل گذشته  3/7درصد افزایش یافته است (مرکز آمار ایران)
ضریب جینی ایران برای سالهای  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۳میالدی بالغ بر  0/38درصد بود که نشان از
بهب��ود وضعیت توزیع درآمد و کاهش نابرابری دارد؛ ایران میان  ۱۴۳کش��ور از نظر میزان ضریب
جینی در رتبه  ۶۷قرار گرفت؛ شکاف درآمدی در ایران طی این دوره کمتر از  ۷۶کشور بوده است
(سازمان ملل متحد)
ای��ران ب��ا چهار پله ارتقاء و کس��ب  50/9امتیاز در رتبه  156جهان از نظ��ر آزادی اقتصادی قرار
گرفت؛ متوسط امتیاز آزادی اقتصادی کشورهای جهان در این گزارش  61/1اعالم شده است (بنیاد هریتیج)
رشد اقتصادی ایران با توجه به توسعه صادرات نفت و گاز در سال  2016میالدی به  12/5درصدی و در سال گذشته 5/3
درصدی را تجربه کرد که رقم قابلتوجهی است (سازمان ملل متحد)
ن��رخ ت��ورم ایران در س��ال  2017میالدی  9/6درصد برآورد و پیشبینی میش��ود این رقم در س��الهای  2018و 2019
بهترتیب به  10/9و  10/2درصد برسد (سازمان ملل متحد)
نرخ بیکاری ایران در س��ال  2017میالدی به  11/3درصد رس��ید که نس��بت به سال گذشته تغییری نداشته است (سازمان
ملل متحد)
تولی��د ناخال��ص داخلی به قیمتهای ثابت در س��ال  53حدود  22,533میلیارد تومان بود در حالیکه این رقم در س��ال 93
بهحدود  61,667میلیارد تومان افزایش یافت؛ به این ترتیب تولید ناخالص داخلی در این مدت حدود س��ه برابر ش��ده اس��ت
(مرکز آمار ایران)
در ده��ه  ۶۰حجم صادرات ایران  ۷۰۰میلیون دالر بود که طی چهار دهه گذش��ته ب��ه حجم  ۵۰میلیارد دالری در صادرات
دست پیدا کردهایم (رییس هیأتمدیره ایمیدرو)
درآمدهای مالیاتی در نهماهه نخس��ت س��ال جاری حدود  68هزار میلیارد تومان بود که نس��بت بهمدت مشابه سال گذشته
 4/4درصد رشد کرد اما نسبت به مصوب بودجه سال  96با عقبماندگی  20هزار میلیارد تومانی همراه است (بانک مرکزی)

می��زان واردات م��س
آند و م��س متخلخل در چین
در  11ماه نخست سال گذشته
می�لادی ،بی��ش از  731هزار و
 339تن بود که نسبت به دوسال
گذشته رشد  54درصدی داشته
اس��ت (علی مرتضوی ،تحلیلگر
شرکت بینالمللی آلپاری)
مجموع س��رمایهگذاری تولیدکنن��دگان مس دنیا در
س��ال گذش��ته میالدی  52میلی��ارد و  300میلی��ون دالر
بوده اس��ت که در مقایسه با رقم  129میلیارد دالری سال
 2016میالدی به کمتر از نصف رس��یده اس��ت؛ همچنین
میزان تراکنش س��رمایهای شرکتها طی دو سال گذشته
از رقم  3/03میلی��ارد دالر به  1/15میلیارد دالر کاهش
یافته اس��ت (علی مرتضوی ،تحلیلگر ش��رکت بینالمللی
آلپاری)
یک��ی از دالیل س��ود ب��االی صادرات س��نگآهن خام،
وجود مش��تریان چینی و تقاضای باالی آنها است (ابوذر
منطقی ،فعال بازار سنگآهن)
انتظار میرود در سال جاری میالدی متوسط تولید نفت
روزان��ه امریکا ب��ه  10/59میلیون بش��که افزایش یابد و
سپس در س��ال آینده جاری به  11/18میلیون بشکه در
روز برسد (اداره اطالعات انرژی امریکا)
در ماه فوریه سال جاری میالدی ،بورسهای اصلی اروپا
در ح��دود  2/5درص��د از ارزش خود را از دس��ت داده و
معامالت آتی بورس والاستریت امریکا با ضرر قابلتوجه
و کم سابقهای روبهرو شده است (رویترز)
میانگی��ن تولید روزانه نفت امریکا در س��هماهه چهارم
سال جاری میالدی به  ۱۱میلیون و  ۴۰هزار بشکه خواهد
رسید در حالیکه تا پیش از این انتظار میرفت تولید نفت
امریکا در سهماهه چهارم سال  2019میالدی به این رقم
برسد (اداره اطالعات انرژی امریکا)
میانگین تولید نفت امریکا در پایان سال جاری میالدی
با یک میلیون و  ۲۶۰هزار بشکه افزایش به  ۱۰میلیون و
 ۵۹۰هزار بشکه در روز خواهد رسید (رویترز)
سقوط شدید سهام امریکا باعث شد  ۱۱۴میلیارد دالر
از ث��روت  ۵۰۰میلیاردر برتر جهان ،از جمله وارن بافت،
مارک زاکربرگ و جف ب��زوس ،در یک روز از بین برود
(الیو مینت)

مسکن و عمران
از ابت��دای تأس��یس
صن��دوق یک��م تاکن��ون،
 ۳۴ه��زار و  ۳۰۰واح��د
مسکونی از محل این صندوق
خریداری شده است که بیش
از  ۲۱هزار واحد آن در سال
جاری تأمینمالی شده است؛
مجموع مبالغ اختصاص یافته
ب��ه این واحده��ا  ۲۵هزار میلیارد ریال اس��ت
که  ۱۰هزار واحد مس��کونی از س��وی زوجین خریداری
شدهاند (مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن)
معامالت بازار مس��کن در دیماه س��ال جاری نسبت به
دیماه س��ال گذشته  15درصد افزایش قیمت داشته است؛
همچنین رونق بازار معامالت در 10ماهه سال جاری نسبت
به 10ماهه س��ال گذشته حدود  8/2درصد رشد را تجربه
کرده اس��ت (مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مس��کن
وزارت راه و شهرسازی)
در تهران در بازه 10ماهه سال جاری ،تعداد پروانههای
س��اختمانی صادره  5/4درصد رشد داشته است و در سایر
مناطق ش��هری در بازه ش��شماهه این رش��د ح��دود 3/4
درصد بوده است (اقتصاد آنالین)
تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی تهران در دیماه
س��ال جاری به  19هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  13/5درصد افزایش داشته است
(بانک مرکزی)

بازار پول و ارز

طال و سکه
گرچ��ه قیم��ت ط�لااز
ابتدای س��ال  2018میالدی
تاکنون روندی نس��بتاً صعودی
داش��ته اس��ت ول��ی درخش��ش
اصل��ی ط�لا از فصل پایی��ز آغاز
خواه��د ش��د (ریی��س صن��دوق
سرمایهگذاری پنتو پرتفوی)
بررس��ی نموداره��ای آم��اری و اقتصادی نش��ان
میدهد ،طال هنوز پتانس��یل زیادی برای افزایش قیمت
ط��ی ماههای آینده دارد؛ با ادام��ه روند نزولی ارزش دالر
در بازارهای بینالمللی ،طال بهترین سرمایهگذاری خواهد
ب��ود و میتواند ارزش دارایی و س��رمایه را در طول زمان
حفظ کند (جفری گوندالچ ،تحلیلگر ارش��د بازار کاالهای
راهبردی)
میزان فروش س��که طال در امریکا طی ماه ژانویه سال
جاری میالدی نس��بت به مدت مشابه سال قبل  50درصد
کاهش داشته و به پایینترین سطح خود در  10سال اخیر
رسیده است (رویترز)
قیمت طال تحتتأثیر کاهش ارزش دالر ،افت ش��اخص
سهام و تشدید تنشهای سیاس��ی در عرصه بینالمللی با
افزایش بیش��تری روبرو خواهد ش��د؛ قیمت این فلز زرد
در کوتاهمدت ممکن اس��ت ت��ا  1,320دالر در هر اونس
کاهش یابد ولی پس از آن قیمت هر اونس طال تا 1,400
دالر افزایش خواهد یافت (مؤسسه مالی سوسدن)
قیم��ت ه��ر اونس طال ت��ا س��هماه پایانی س��ال 2018
می�لادی به بیش از  1,410دالر خواهد رس��ید (مؤسس��ه
سرمایهگذاری میتسوبیشی)
قیمت جهانی طال در ش��شماه دوم سال جاری میالدی
تحتفش��ار زیادی قرار خواهد گرفت و احتماالً با کاهش
روب��رو خواهد ش��د؛ علت اصلی این مس��أله عادی ش��دن
سیاس��تهای پولی فدرال رزرو امریکا و افزایش احتمالی
نرخبهره خواهد بود (بانک بیان پی پاریباس فرانسه)

مانده نقدینگی در پایان آذرماه سال جاری بهرقم  14,450/1هزار میلیارد ریال رسید که
نسبت به آذرماه سال گذشته  ۲۲درصد رشد داشته است؛ این میزان رشد حاکی از کنترل نسبی
رشد این متغیر بود که علیرغم فشارهای موجود بر نقدینگی نظیر اضافهبرداشتها و سیاستهای
حمایتی بانک مرکزی از فعالیتهای تولیدی به وجود آمده است (اقتصاد آنالین)
ضری��ب فزاینده نقدینگی در پایان س��الهای  ۹۲تا پایان س��ال گذش��ته بهترتیب برابر ،14/3
 11/2 ،10/5و  5/1درصد رش��د داشته اس��ت؛ بخشی از رشد ضریب فزاینده در سال  ۹۲معادل
 6/6درصد به افزایش پوشش آماری در این سال ارتباط دارد (اقتصاد آنالین)

صنعت ،معدن و انرژی
بخش��ی از نوس��انات کنونی مس در بهمنماه س��ال جاری ناش��ی از هیجان بازار است ،بخش
دیگر ناش��ی از ش��رایط خاص بازارها و کاهش ش��اخص دالر به پایینترین سطح سه سال گذشته
اس��ت و بخش س��وم مربوط به علل بنیادی ساختار بازار مس است (علی مرتضوی ،تحلیلگر شرکت
بینالمللی آلپاری)
ارزش کل ص��ادرات در دیماه س��ال جاری س��ه میلیارد و  ۹۷۲میلیون دالر ثبتش��ده اس��ت که
نشاندهنده رشد  26درصدی نسبت به آذرماه است و منجر به بهبود تراز تجاری کشور در دیماه و
رسیدن به منفی یک میلیارد و  ۲۶۲میلیون دالر شده است (مهر)
در 10ماهه منتهی به دیماه سالجاری ۳۰ ،میلیون و  ۴۹۱هزار تن کاال به ارزش  ۴۲میلیارد و  ۸۰۵میلیون دالر
وارد کشور شد و نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بهلحاظ وزنی بیش از  ۱۰درصد و بهلحاظ ارزشی حدود  ۲۲درصد
افزایش داشته است (مهر)
قراردادهای فاینانس بلندمدت ایران با کره به میزان هشت میلیارد یورو ،چین به میزان ده میلیارد یورو ،اتریش یک میلیارد
یورو و روسیه بهصورت بدونسقف بوده است که این خطوط برای بازسازی تجهیزات کارخانهای یا تأسیس کارخانههای جدید
و پروژههای زیربنایی است (مدیرکل امور بینالملل بانک توسعه صادرات)
هدفگذاریهای انجامشده در افق سال  ۱۴۰۴مبنی بر دستیابی به تولید سه میلیون دستگاه خودرو و صادرات  ۳۰درصدی
محصوالت صنعت خودرو کش��ور ،ایجاب میکند زیر س��اخت اصلی این صنعت که همان زنجیره تأمین و ارزش آن است باید
مورد توجه قرار گیرد (رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)
س��االنه حدود  20میلیون تن س��نگآهن از کشور صادر میش��ود که حدود  50تا  100میلیون دالر از محل اختالف ارزش
بوکار)
محموله نصیب دالالن میشود (کس 
انجمن جهانی فوالد در سال جاری میالدی ،کشور چین را بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد خام با رقم  831/7میلیون
تن را ثبت کرد و ایران نیز تولید  21/7میلیون تنی را به خود اختصاص داد که از رتبه چهاردهم به سیزدهم جهان ارتقا پیدا
کرد (اقتصاد آنالین)
ذخایر شناساییشده در کشور در شرایط کنونی  3/1میلیارد تن ذخیره سنگآهن در کشور وجود دارد که این مواد معدنی
هم در سطح و نیز در عمق زمین واقع شده و ذخایر جدیدی نیز کشف شده است (مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران)

بانک و بیمه
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در  ۱۰ماه سال جاری ۲۹
هزار میلیارد تومان تس��هیالت
به بخ��ش کش��اورزی پرداخت
ش��د که نسبت به س��ال گذشته
 ۲۱درصد رش��د داش��ته اس��ت
(مدیرعامل بانک کشاورزی)
کل تس��هیالت پرداختی ش��بکه بانکی در سال
گذش��ته معادل  5,484هزار میلیارد ریال بود که رش��د
 31/4درصدی را نسبت به سال  ۹۴نشان میدهد (بانک
مرکزی)
ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی ،مداخله فعاالنه
در بازار بینبانکی و کاهش نس��بت سپرده قانونی بانکها
و نرخ س��ود بازار بینبانکی در مس��یر نزولی قرار گرفت،
بهطوریکه متوس��ط نرخ س��ود این بازار طی سالهای 92
تا س��ال گذش��ته بهترتیب برابر  23/2درصد 27 ،درصد،
 24/5درصد و  18/6درصد بوده است (بانک مرکزی)

تغییرات شاخص بورس

تأثیرات

مقدار شاخص

رویداد

زمان

اعالم شاخص قیمت مصرفکننده
طی ماه گذشته در امریکا

چهارشنبه

تغییر در قیمت کاالها و خدمات خریداریشده توسط مصرفکنندگان را نشان میدهد.
نشا نشان دهنده تورم است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام ،کاال ،ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

اعالم نرخ خردهفروشی
طی ماه گذشته در امریکا

چهارشنبه

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

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

چهارشنبه

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده
طی ماه گذشته در امریکا

پنجشنبه

تغییر در قیمت کاالها و خدمات تکمیلشده و فروختهشده توسط تولیدکنندگان را نشان میدهد.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام ،کاال ،ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

اعالم شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا
طی ماه گذشته

پنجشنبه

این شاخص نظر  250تولیدکننده در منطقه فیالدلفیا را نسبت به شرایط کسبوکار بررسی میکند.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام ،کاال ،ارز و رابطه معکوس با بازارهای 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 شاخص تولیدات صنعتی
طی ماه گذشته در مریکا

پنجشنبه

این شاخص تغییر در تورم محصوالت تولیدشده توسط کارخانهها ،معادن و فلزات و بخش آب و برق
را نشان میدهد.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام ،کاال ،ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

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

جمعه

شاخص بسیار خوبی برای اندازهگیری فعالیتهای ساختوساز در آینده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام ،کاال ،ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

اعالم مقدماتی شاخص میزان تمایالت
مصرفکننده طی ماه گذشته در امریکا
(بررسیشده توسط دانشگاه میشیگان)

جمعه

این شاخص نظر  500مصرفکننده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده بررسی میکند.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام ،کاال ،ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.
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