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بازار سرمایه

 تش��خیص دولت در رابطه با طرح فروش نفت در بازار س��رمایه و بورس این است که شاید 
راه اندازی بورس نفت بتواند در فروش نفت کشور مؤثر باشد اما برای فروش نفت از طریق بازار 

سرمایه حداقل باید بازار منطقه ای برای آن ایجاد شود که عده ای خارج از کشور بتوانند نفت ایران 
را خریداری کنند )حسین عبده  تبریزی، عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار(

 در زنجیره ش��فافیت هایی که ناشران باید آن را تکمیل کنند، حاکمیت شرکتی نقش تأثیرگذاری 
را برای ش��رکت ها بازی می کنند و بورس تهران از همه ش��رکت های حاضر در این بازار انتظار دارد 
ک��ه اصول حاکمیت ش��رکتی را با اس��تانداردهای س��خت گیرانه در نظام مدیریتی خ��ود اجرا کنند تا 
ش��کل گیری هر گونه رانت یا نشت اطالعاتی به حداقل برسد )معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس 

اوراق بهادار تهران(
 در صورتی که بازار س��رمایه محور سیاس��ت های اقتصادی ش��ود و نقدینگی به سمت بازار سهام هدایت شود، از یک طرف 

نقدینگی سرگردان، اقتصاد کشور را تهدید نمی کند و از سوی دیگر در پی تأمین مالی مناسب و ارزان بنگاه ها از طریق بازار 
سهام، می توان شاهد بهبود وضعیت صنایع و اقتصاد بود )کریم منصوری، کارشناس بازار سرمایه(

 در روز 20 تیرماه سال جاری تعداد 300 میلیون سهم معادل پنج درصد از سهام شرکت پتروشیمی پارس به عنوان پانصد 
و بیست و دومین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده 

در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد )سنا(
 با توجه به این که صندوق های سرمایه گذاری مدیریت حرفه ای دارند و در فاصله هیجانات می توانند ریسک سرمایه گذاری 
بازار س��رمایه را کاهش دهند، به س��رمایه گذاران توصیه می ش��ود به جای ورود مستقیم به بازار سرمایه از طریق مجموعه های 
حرفه ای، مش��اوران رسمی و صندوق های سرمایه گذاری به بازار سرمایه وارد شوند )مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری 

آوای آگاه، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 با توجه به این که افزایش نرخ ارز، افزایش تورم انتظاری را به همراه دارد و از سویی نوسانات تورمی در صورت های مالی 
ش��رکت های صادرات محور نیز اثرگذاری دارد، می تواند رش��د سودآوری این ش��رکت ها را به همراه داشته باشد )مدیرعامل 

شرکت تأمین سرمایه تمدن، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 با توجه به این که بازار س��که و ارز نمی تواند اش��تغال و رونق اقتصادی ایجاد کند و حتی در مواردی تهدیدکننده نیز اس��ت، 
اگر نقدینگی های سرگردان را به سمت بورس و بازارهای مالی هدایت کنیم، ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز فعاالن اقتصادی، 
می تواند س��ود مناس��بی به آنان داده و با اشتغال زایی بیش��تر، به افزایش قدرت اقتصادی کشور کمک کند )رییس کمیسیون 

معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(
 مهم تری��ن و اساس��ی ترین اق��دام، محافظ��ت از اطالعات موجود در سیس��تم های س��ازمان بورس اس��ت؛ نه تنه��ا قوانین و 
دستورالعمل های مربوطه از لحاظ افشای اطالعات و نحوه دسترسی به این اطالعات به تصویب رسیده است، بلکه خود سمات 
نی��ز درخصوص نحوه دسترس��ی کارمندان و مدیران بخش های فعال در ش��رکت به این اطالعات نظ��ارت و ضوابط خاصی را 
فراهم کرده است )محمدامین یوسفی، مدیر امور حقوقی و بازرسی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(

 اقتصاد و توسعه

 مبادالت تجاری ایران و امریکا در پنج ماهه نخس��ت سال جاری میالدی با 20 درصد افزایش 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 78/8 میلیون دالر رسید )اداره آمار امریکا(

 مبادالت تجاری ایران و ترکیه در پنج ماهه نخست سال جاری میالدی با رشد سه درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته به 4/575 میلیارد دالر رسید )اداره آمار ترکیه(

 ارزش ریال ایران در س��ال گذش��ته در برابر دالر 32 درصد کاهش داشته است که البته آرژانتین 
پس از ایران و در بین کش��ورهای با بیش��ترین کاهش ارزش پولی در برابر دالر قرار گرفته اس��ت؛ 
پزوی آرژانتین در سال گذشته 64 درصد ارزش خود را در برابر دالر از دست داد و رکورد بیشترین 

کاهش را ثبت کرد )مؤسسه اسپکتاتور ایندکس(
 نرخ تورم ۱2 ماهه منتهی به خردادماه س��ال جاری برای خانوارهای کل کش��ور 8/2 درصد است که در این بین بیشترین 

نرخ تورم ۱2 ماهه مربوط به استان کرمانشاه با ۱۱/۱درصد است؛ همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور مربوط 
به استان ایالم )۱3/9 درصد( و کمترین آن مربوط به استان اردبیل )6/9 درصد( است )مرکز آمار ایران(

 بررس��ی تجربه کشورهایی که مشکالت مش��ابه اقتصاد ایران داشته اند، نشان می دهد مواجهه با ابرچالش ها نیازمند سرمایه 
انسانی قابل توجه در طراحی جزییات سیاست های اجرایی است، به طوری که انجام اقدامات اصالحی با توجه به ابعاد ابرچالش های 

اقتصادی و شرایط داخلی و بیرونی کشور نیازمند همراهی آحاد مردم است )اقتصاد آنالین(
 براس��اس بخش��نامه سازمان امور مالیاتی کش��ور، شناس��ایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در دفاتر قانونی شرکت و 
ثبت افزایش س��رمایه نزد اداره ثبت ش��رکت ها، جهت منتفع ش��دن مالیات با نرخ صفر، حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به 

۱397/۱2/29 امکان پذیر خواهد بود )اقتصاد آنالین(
 تورم اقالم قابل تجارت در اردیبهش��ت ماه س��ال 97 براساس سال پایه )۱00=۱395( معادل 9/3 درصد و غیرقابل تجارت 

8/9 درصد بوده است )بانک مرکزی(
 در سه ماهه اول سال جاری ۱۱ میلیارد دالر واردات و ۱۱/6 میلیارد دالر صادرات داشته ایم که هر کدام به ترتیب نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته 2/7 میلیارد دالر کاهش و ۱5/5 درصد رشد داشته است ) وزیر امور اقتصادی و دارایی(
 ایران پس از هند به عنوان دومین اقتصاد نوآور منطقه آسیای جنوبی و مرکزی و شصت و پنجمین اقتصاد نوآور جهان معرفی 

شد که در مقایسه با سال گذشته حاکی از صعود ۱0 پله ای کشورمان است )سازمان مالکیت فکری(

مسکن و عمران

 در حال حاضر نرخ سود 
تسهیالت با سپرده از محل 

حس��اب پس ان��داز مس��کن 
جوان��ان نه درص��د و حداکثر 
ای��ن  بازپرداخ��ت  م��دت 
تس��هیالت 20 سال است که 
بیش��ترین دوره بازپرداخت 

اقس��اط در شبکه بانکی کشور به شمار می رود 
)مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن(

 ش��اخص بهای اجاره مس��کن در مناطق شهری ایران در 
س��ال 96 به عدد ۱08/3 رس�ید که نسبت به سال گذشته 

معادل 8/3 درصد افزایش یافت )ایبنا(
 بازار مس��کن در ایران به واس��طه رکود چند ساله مانند 
فن��ری فش��رده هر لحظ��ه آماده  آزاد ش��دن خ��ود بود و 
همزمان تکان های ارزی در ایران و تأثیر افزایش قیمت ها 
در بازاره��ای موازی و خاکس��تری ) مانند ارز، طال، بورس 
و ...( زمینه س��از افزایش قیمت ها ش��د و هیجان ناش��ی جا 
ماندن از رش��د قیمت ها خریداران را با افزایش 30 تا 40 
درصدی معامالت در دو ماه نخست سال جاری مواجه کرد 

)اقتصاد آنالین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 صادرات نفت امریکا به 
چی��ن در ابتدای م��اه میالدی 

جاری به 400 هزار بش��که در 
روز رس��ید اما اکنون پکن قصد 
دارد با ه��دف تالفی جدیدترین 
روی  امری��کا  تعرفه ه��ای  دور 
واردات کاالهای چینی به ارزش 

34 میلیارد دالر، یک تعرفه 25 درصدی روی واردات 
نفت امریکا وضع کند )ایسنا(

 جدیدترین تصمیم دولتی در شهر هبی در ایالت هنان 
چی��ن، از این قرار اس��ت ک��ه تا س��ال 2020 میالدی 40 
میلیون تن از ظرفیت فوالدس��ازی این منطقه کاسته شود؛ 
از سه شهر بزرگ این منطقه، یکی تا سال 2020 میالدی 
به طور کامل از تولید فوالد حذف می شود و دو شهر دیگر 

ظرفیت خود را تا 50 درصد کاهش می دهند )سنا(
 هند به اوپک هشدار داد تا نسبت به کاهش قیمت های 
نف��ت اقدام کند، در غیر این صورت میزان تقاضای خرید 

از این سازمان را کاهش خواهد داد )بلومبرگ(
 واشنگتن برنامه خود برای وضع تعرفه بر 200 میلیارد 
دالر دیگ��ر از واردات چین را اعالم کرد و تحت تأثیر این 
اقدام، دالر امریکا از باالترین سطح هفت هفته ای خود در 
برابر ین در ماه آگوس��ت س��ال جاری میالدی پایین آمد 

)رویترز(
 ت��ورم ماهیانه ونزوئال در ماه ژوئن س��ال جاری میالدی 
ش��تاب گرفت و به۱28/4 درصد رس��ید که سریع ترین 
نرخ س��ال جاری میالدی است؛ این درحالی است که تورم 

ماه گذشته ۱۱0/۱ درصد بود )کنگره ونزوئال(
 پ��س از وض��ع تعرفه های امری��کا ب��ر واردات فوالد و 
آلومینیوم، روسیه تعرفه های بیشتری بر کاالهای وارداتی 
از امریکا وضع می کند و گام های تالفی جویانه بیشتری بر 

خواهد داشت )رویترز(
 عربس��تان س��عودی فرمول تعیین قیمت پیش فروش 
نفت خام خود در آس��یا را از ماه اکتبر س��ال جاری میالدی 
تغییر می دهد؛ این اولین بار پس از دهه ۱980 اس��ت که 
عربستان بنچ مارک های قیمت رسمی فروش خود را تغییر 

می دهد )رویترز(
 بخش عمده دارایی های بانک روس��یه ب��ه دالر امریکا 
اس��ت اما س��هم دالر به تدریج در حال کاهش اس��ت و در 
س��ه ماهه آخر س��ال 20۱7 میالدی س��هم دالر در ذخایر 
روس��یه به 45/8 درصد افت کرد، درحالی که در سه ماهه 

گذشته میزان این سهم 46/5 درصد بود )راشاتودی(

از تولید نهراسید هر عرضه ای تقاضای خود را به وجود می آورد .
  ژان بتست سه 



طال و سکه

 اگر ارزش دالر امریکا 
ب��ا کاه��ش  در کوتاه م��دت 

ط��ال  قیم��ت  ش��ود،  روب��ه رو 
می تواند سطح مقاومتی ۱,27۱ 
دالری را بشکند؛ تشدید جنگ 
امریکا  بین  تعرفه های تج��اری 
و چی��ن می توان��د ط��ی روزهای 

آینده موجب تقویت قیمت طال ش��ود و 
فشار زیادی را بر بازارهای مالی و سهام وارد کند، این 

مسأله می تواند سرمایه گذاران بین المللی را به سوی بازار 
طال سوق دهد )چارلی ندوس، تحلیلگر برجسته مؤسسه 

السال فیوچرز(
 در کوت��اه مدت قیم��ت طال تحت تأثی��ر بهبود اوضاع 
اقتص��ادی جه��ان و امریکا، افزایش ش��اخص س��هام در 
بازاره��ای بین الملل��ی و تقوی��ت ارزش دالر امریکا قرار 
خواهد داش��ت و احتم��االً با کاهش روبه رو خواهد ش��د؛ 
تش��دید جن��گ تج��اری بین امری��کا و چین در ش��رایط 
کنونی نمی تواند تأثیر مثبتی بر قیمت طال داش��ته باش��د 

)وین گوردون، تحلیلگر ارشد مؤسسه یو بی اس(
 طب��ق تجزیه و تحلیل تکنیکال، س��طح مقاومتی قیمت 
ط��ال در کوتاه مدت ۱,26۱ دالر اس��ت و اگر این س��طح 
شکسته شود قیمت طال تا ۱,265 و ۱,273 دالر افزایش 
خواهد یافت، از س��وی دیگر س��طح حمایت��ی قیمت هر 
اونس طال نیز ۱,252 دالر است و اگر این سطح شکسته 
شود قیمت این فلز زرد تا ۱,247 و ۱,238 دالر کاهش 

خواهد یافت )اف ایکس استریت(
 گرچه قیمت طال در ش��رایط کنون��ی و در کوتاه مدت 
تحت تأثیر تقویت ارزش دالر امریکا و تنش های تجاری 
بین امریکا، چین و اتحادیه اروپا با کاهش روبه رو ش��ده 
اس��ت ولی قیمت این فلز گرانبها در بلندمدت با افزایش 
روب��ه رو خواه��د ش��د )رییس مؤسس��ه س��رمایه گذاری 

آدریان دی منجمنت(

بازار پول و ارز

 خبر معامله گواهی ارزی در بورس برای ش��رکت های صادرات محور خبر مثبتی اس��ت که 
باعث ش��ده است تا س��هامداران قیمت های مختلفی برای ارز متصور شوند و براساس آن حاشیه 

سودی خیره کننده پیش بینی کنند )مدیرعامل کارگزاری ارگ هومن(
 تصمیم نهایی این است که برای کاالهای اساسی و ضروری از جمله دارو، مواد اولیه و نهاده های 
دامی و کشاورزی، ارز با نرخ ترجیحی اختصاص داده شود و بقیه کاالها نیز از قیمت تعادلی پیروی 

کنند )رییس کمیسیون اقتصادی مجلس(
 در س��ال گذش��ته میالدی برخ��ی از ارزهای جهان��ی در برابر دالر امریکا عملک��رد مثبت و منفی 

داشتند که در این میان برخی از پول های ملی از قبیل پول مالزی در برابر دالر امریکا شش درصد تقویت شد؛ ضمن 
این که یورو نیز در برابر دالر سه درصد رشد کرد )پوهشکده پولی و بانکی(

 پیمان های پولی یکی از روش های مهمی است که در کشورهای مختلف اجرا شده است و در کشور ایران با تأخیر روبه رو 
بوده اس��ت؛ در حالی که یکی از تکالیف بانک مرکزی محس��وب می ش��ود و باید از این ظرفیت با زیرس��اخت هایی که وجود 

دارد استفاده کرد )بنکر(

صنعت، معدن و انرژی

 آم��ار تجمع��ی تولید خودروی س��واری تا پایان خردادماه س��ال جاری ب��ه 3۱7 هزار و 8۱0 
دس��تگاه رس��ید که با توجه به آمار تجمعی تا پایان خردادماه سال گذش��ته که 290 هزار و 887 

دستگاه بود، با 9/3 درصد افزایش داشته است )سنا(
 اجرایی شدن دستورالعمل صادراتی جدید به منظور الزام به صادرات تنها از مسیر تولیدکننده اصلی 
موجب ش��ده تا مسیر سوء استفاده برخی افراد از مابه التفاوت نرخ ارز و ایجاد التهابات ناشی از خرید 

کاال از بازار داخلی و صادرات آن به بازارهای جهانی بسته شود )رییس اتحادیه آهن و فوالد(
 کش��ورهای اصلی اروپایی طرف قرارداد هس��ته ای با ایران یعنی فرانس��ه، آلمان و بریتانیا توافق 

کردند که برای حفظ تجارت خود با تهران بدون وابس��تگی به دالر امریکا به مس��یر همکاری خود ادامه دهند )وزیر 
خارجه روسیه(

 پس از آن که امریکا اعالم کرد که درخواست های مشتریان نفت ایران برای معاف شدن از تحریم های جدید علیه این کشور 
را بررسی خواهد کرد، قیمت نفت کاهش یافت )رویترز(

 اگر هند نفت عربستان سعودی، امریکا و روسیه را جایگزین نفت ایران کند، تهران نیز هند را از امتیازات ویژه نفتی خود 
محروم خواهد کرد )سرپرست سفارت ایران در دهلی نو(

 در ش��رایط کنون��ی ه��زار و ۱9۱ جایگاه تک منظ��وره بنزین، دو ه��زار و 255 جایگاه دومنظ��وره، 24 جایگاه تک منظوره 
گازوییل، هزار و 489 جایگاه س��ی ان جی و 960 جایگاه دومنظوره در سراس��ر کشور فعالیت می کند )مدیرعامل شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی ایران(
 با توجه به کاهش ساعات کاری ادارات به دلیل صرفه جویی در مصرف برق، با اجرای ابالغ استاندار تهران در کاهش ساعات 
کاری ادارات از هفته پیش تاکنون 300 مگاوات برق در تهران صرفه جویی شده است )مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران(

 قیمت های نفت برنت در دورانی که تحریم های امریکا صادرات نفت ایران را حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش داد، 
باالی ۱00 دالر در هر بشکه بود اما در شرایط کنونی به میزان قابل توجهی پایین تر است بنابراین ترامپ نباید مشکلی در قطع 

صادرات نفت ایران داشته باشد )اویل پرایس(
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تقویم اقتصادی هفته جاری )23 تا 29 تیرماه 1397(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم تولید ناخالص داخلی 
طی فصل گذشته در چین

اعالم شاخص خرده فروشی 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم نرخ بیکاری 
طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم شاخص تولیدات صنعتی 
طی ماه گذشته در امریکا

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

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا 
طی ماه گذشته

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

 وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنجش اولیه از سالمت اقتصاد است.
این شاخص نشان دهنده تغییر ساالنه در ارزش تورم تمام کاالها و خدمات تولید شده در اقتصاد 

است و در مقایسه با فصل مشابه در سال گذشته ارائه خواهد شد.
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.

این شاخص تغییر در تورم محصوالت تولید شده توسط کارخانه ها، معادن و فلزات و بخش آب و برق 
را نشان می دهد.

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 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.

بانک و بیمه

 هرگونه افزایش س��ود 
بانکی در ش��رایطی که اقتصاد 

کش��ور به ش��دت دچار رکود و 
چالش اس��ت طبق قاعده منجر 
به افزایش نرخ هزینه تولید در 
اقتص��اد می ش��ود؛ افزایش نرخ 
س��ود بانک��ی در ش��رایط حاضر 

به هیچ وج��ه به صرف��ه و صالح اقتصاد کش��ور نیس��ت 
)رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس(

 ب��ا وج��ود گام ه��ای بزرگی ک��ه در س��ال های اخیر 
ب��رای ارتق��ای نظام بانک��ی در ارائه خدمات مناس��ب به 
فعالیت ه��ای تولیدی صورت گرفته، نظام بانکی همچنان 
با مش��کالت بزرگی در زمینه ساختاری و عملیاتی مواجه 

است )ایلنا(
 در راس��تای برنامه ه��ای حمایت��ی دول��ت از اقش��ار 
آس��یب پذیر برای نخستین بار در س��ال جاری 30 هزار 
نفر از روس��تائیان کش��ور حکم بازنشس��تگی خ��ود را از 
ای��ن صندوق دریافت می کنن��د )مدیرعامل صندوق بیمه 

اجتماعی، روستائیان و عشایر(

تغییرات شاخص بورس 
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