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بازار سرمایه

 در پللی امضللای یادداشللت تفاهم همللکاری فیمابین دولت هللای جمهوری اسللامی ایران و 
جمهوری غنا در زمینه بازار سرمایه، تعدادی از مدیران ارشد کمیسیون بورس و اوراق بهادار غنا 

برای آشللنایی بیشتر با بازار سللرمایه ایران و نیز بررسی فرصت های همکاری و اجرایی کردن مفاد 
تفاهم نامه منعقده، از سازمان بورس و اوراق بهادار بازدید کردند )سنا(

 شورای عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، 
بورس کاال، بورس انرژی، شللرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شللرکت سللپرده  گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری 

ارکان بورس در ایران را شکل می دهند )سنا(
 با توجه به کاهش تعداد نمادهای متوقف در بازار سللهام، میانگین تعداد نمادهای متوقف نسللبت به سللال گذشته کاهش 

ملموسللی داشته است که در تسریع نقدشوندگی نقش به سللزایی دارد و موجب تعمیق هرچه بیشتر بازار و نقدشوندگی شده 
است )معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار(

 بللا توجه به این که اسللتفاده از ظرفیت بورس بین الملل در مناطق آزاد به منظور تأمیللن مالی ارزی از محل منابع خارجی در 
دستور کار قرار دارد، این مأموریت براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی اباغی رهبر معظم انقاب و با مشارکت و همکاری 
سللازمان سللرمایه گذاری خارجی، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، سللازمان بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، فعاالن 
اقتصادی کشور و صاحب نظران این حوزه صورت می پذیرد )مشاور رییس جمهوری راه اندازی بورس بین الملل در مناطق آزاد(

 نکته  مهم درباره صف  خرید و فروش این اسللت که با توجه به تأثیر لحظه  ای و بسللیار سللریع اطاعات بر میزان عرضه و 
تقاضای سهام در بورس، معموالً بافاصله پس از انتشار یک اطاعات حائز اهمیت درخصوص سهام، صف خرید یا فروش برای 
آن سللهم تشکیل می  شود، بنابراین سللرعت عمل سرمایه  گذاران در تصمیم  گیری برای خرید و فروش یک سهم در موفقیت 

آنها برای سرمایه  گذاری بسیار حائز اهمیت است )سنا(
 در چند روز گذشته تصمیماتی در راستای تقویت جایگاه بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این بازار مصوب شده است که بر 
این اساس کاهش مالیات بر فروش سهام و نیز این موضوع که شرکت ها با شرط انتقال بخشی از سود تقسیم نشده به حساب 
سرمایه برای اجرای طرح های توسعه ای از مالیات بر درآمد آن بخش نیز معاف می شوند، از جمله این مصوبات هستند )ایبنا(

 گروه های شللرکت کننده در دومین لیگ ستارگان بورس می توانند در کنار یافته های خوب تئوری در دانشگاه، تجربه های 
عملی و حرفه ای را کسللب می کنند، تا به عنوان سللهامدار بازار سرمایه در دانشگاه های خود فرهنگ صحیح سرمایه گذاری را 

رواج دهند )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
 در رقابت های جشنواره انتشارات روابط عمومی که در دو سطح ملی و استانی برگزار شد، روابط عمومی شرکت فرابورس 
ایران در سطح ملی در بخش ویژه نامه با ارائه ویژه نامه فین استارز 2018 که مربوط به اطاع رسانی و پوشش خبری بزرگ ترین 

رویداد استارت آپ های مالی ایران بود، مقام اول را کسب کرد )سنا(
 از آن جایی که سود آوری بنگاه  ها و شرکت  ها باعث می  شود تا یک کشور زنده نگاه داشته شود، در این زمینه باید همه اقشار 
و نهادها کمک کنند تا ناشللران بورسللی به عنوان شفاف  ترین شرکت  های کشور که اشتغال و صادرات مناسبی دارند و همواره 

مالیات مناسبی پرداخت می  کنند، با بهبود سودآوری روبه رو باشند )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(

 اقتصاد و توسعه

 میانگین صادرات کشور در سه ماهه سال جاری 16درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد داشت )رییس سازمان توسعه تجارت ایران(

 میزان درآمدها در سال گذشته 12 درصد و مخارج نیز 7/2 درصد افزایش یافته است؛ در عین حال 
۳۵/۵ درصد از مخارج ۴21 میلیون و ۳08 هزار و ۵2۴ ریالی خانوار در بخش مسکن به میزان 1۴۹ 
میلیون و ۳76 هزار و ۵۵۴ ریال بوده و پس از مسکن، باالترین هزینه خانوار شهری در سال گذشته 

خوراکی ها و آشامیدنی ها به میزان ۹۹ میلیون و 1۳0 هزار و 268 ریال بوده است )بانک مرکزی(
 بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور مربوط به استان ایام )1۳/۹ درصد(، بیشترین نرخ تورم 

12 ماهه و بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کرمانشاه به ترتیب با 11/۴ و 1۴/۳ 
درصد است و بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان لرستان با تورم 11/۴درصدی است )مرکز آمار ایران(

 در سللال گذشللته کشور ۴7 میلیارد دالر صادرات با رشد 6/۵ درصد،۵۴ میلیارد دالر واردات با رشد 2۴/۳ درصد و حدود 
10 میلیون تن ترانزیت با رشد 28 درصدی داشته است )رییس کل گمرک(

 میانگیللن حجم پول های کثیف کشللور در طللول دوره 1۳۵2 تا 1۳80 معلادل 11/8 درصلد نسللبت به حجم نقدینگی کل 
کشللور است؛ رشللد حجم پول هلای کثیلف در سال های مختلف در نوسان است و بیشللترین و کمترین میزان رشد این پول ها 
به ترتیلب مربلوط به سال های 1۳7۴ و 1۳۵7 معادل 6۴ و منفی ۴/8 درصد است، که در این سال ها حجلم اقتلصاد زیرزمینی 
نیز به ترتیب معادل 7/27 و منفی 1/۳0 درصلد رشلللد داشته است )سللیدجواد کاظمی تبار، کارشناس داده کاوی برای کشف 

تقلب در تراکنش های بانکی امریکا(
 میزان درآمد دولت از محل مالیات به 11۵ هزار و 8۴0 میلیارد تومان رسللیده اسللت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایشللی برابر با 1۴/2 درصد را نشللان می دهد؛ میزان درآمدهای مالیاتی در سللال 1۳۹۵ برابر با 101 هزار و ۴70 میلیارد 

تومان بود )بانک مرکزی(
 درحالی که مشاغل آسیب پذیر در کشورهای توسعه یافته به کمتر از 10 درصد و در کشورهای درحال توسعه ای مانند ترکیه 
و اندونزی به کمتر از ۳0 درصد و حتی در هند کمتر از ۴0 درصد رسیده، این میزان در ایران همچنان بیش از ۴0 درصد است 

)مرکز پژوهش های مجلس(

مسکن و عمران

گذشللته  سللال   17 در   
نزدیللک به معللادل جمعیت 

شللهر تهللران در خللارج آن 
ساکن شده اند که نشان دهنده 
۴6/7 درصللد ساخت و سللاز 
غیرقانونللی در ایللن نواحللی 
است )وزیر راه و شهرسازی(

 در خردادماه سال جاری میانگین 
قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از 

طریق بنگاه های معامات ملکی شهر تهران 6۵/1 میلیون 
ریال بود که نسللبت به ماه پیش و ماه مشللابه سال گذشته 
به ترتیب 8/۹ و ۴۵/8 درصد افزایش نشان می دهد )دبیر 

کانون انبوه سازان ایران(
 در شرایط کنونی بازار مسکن، کسانی که خواهان خرید 
مسللکن برای مصرف هستند، بهتر است که ملک موردنظر 
را خریللداری کنند؛ کسللانی که برای سللرمایه گذاری قصد 
ورود به این بازار را دارند، بازار فعلی ظرفیت رشللد بیشتر 
از این را ندارد و بهتر اسللت اماک مصرفی موجود را برای 
متقاضیان واقعی باقللی بگذارند و التهاب جدیدی در قیمت 
مسللکن ایجاد نکنند )نایب رییس اتحادیه مشاوران اماک 

استان تهران(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 آمار اشتغال مطلوب در 
کنار افزایش نیروی متقاضی 

اشتغال، فشللار بر روی حقوق و 
دسللتمزدها را در امریکا محدود 
کللرده اسللت و عامللل فشللار بر 
روی فللدرال رزرو امریکا خواهد 
شللد تا بلله سیاسللت نللرخ بهره 

آرام بللاز گردد که این مللورد یکی از عوامل اصلی 
کاهللش شللاخص دالر در هفته های گذشللته بوده اسللت 

)مدیر سرمایه  گذاری  های جایگزین تأمین سرمایه لوتوس 
پارسیان(

 کره جنوبللی اعللام کللرد، تشللدید تنش هللای تجاری 
میللان امریکا و کره جنوبی ممکن اسللت صادرات کاالهای 
واسللطه ای مورد اسللتفاده در تولید لوازم خانگی، رایانه و 
وسیله های مخابراتی تولید این کشور را کاهش دهد )سنا(

خواسللتار  ناملله ای  در  اروپایللی  کشللورهای  اتحللاد   
مستثنی شللدن برخی بخش ها از جمله شللرکت های بیمه 
از تحریم های امریکا شللده بودند و آنها درخواست کرده 
بودنللد که تأثیللرات فرامرزی تحریم هللای ثانویه امریکا 
در مللورد شللرکت ها و افللراد اتحادیه اروپا اعمال نشللود 

)بلومبرگ(
 دور اول تعرفه هللای امریللکا از شللش جللوالی، پس از 
این که واشنگتن چین را به آسیب رساندن به شرکت های 
امریکایللی بللا دزدیللدن یا فشللار آوردن به شللرکت های 
خارجی برای انتقال تکنولوژی متهم کرد، اجرایی شللدند 

)راشاتودی(
 روسللیه دیگر نمی تواند به سیسللتم مالی دالری اعتماد 
کند زیللرا امریکا تحریم هللای یک طرفه وضللع می کند و 
قوانین سللازمان تجارت جهانی را نقض می کند. همچنین 
انحصاری بودن دالر برای اقتصاد جهان ناایمن و خطرناک 

است )رییس جمهور روسیه(
 برگللزاری انتخابات میان دوره ای امریکا در ماه نوامبر 
موجب می شللود تا در ماه های منتهی بلله انتخابات، دولت 
امریکا سعی در کاهش قیمت نفت داشته باشد تا از حزب 
خود حمایت کنند و رییس جمهور امریکا نیز تمایل زیادی 
بللرای کاهش قیمت این کاال دارد تا بتواند از آن به عنوان 
برگ برنده در انتخابات اسللتفاده کند )حسین راهداری، 

تحلیلگر مالی بین الملل(
 تولیللد نفت خام امریکا به10/8 میلیون بشللکه در روز 
در سال جاری میادی خواهد رسید که 1/۴ میلیون بشکه 
در روز باالتر از سال گذشته خواهد بود و در سال 201۹ 
به 11/8 میلیون بشللکه در روز صعود خواهد کرد )اداره 

اطاعات انرژی امریکا(

 



طال و سکه

 قیمت طا در سلله ماهه 
سللوم سللال جاری میادی به 

رسللید  خواهللد  دالر   1.260
و ایللن رقم در سلله ماهه پایانی 
سللال جاری نیز به 1.۳00 دالر 
میانگیللن  همچنیللن  می رسللد؛ 
قیمللت هللر اونس طا در سللال 

2018 میللادی به 1.2۹۹ دالر خواهد رسللید 
)بانک آی سی بی سی(

 بزرگ ترین الماس روسللیه با وزن 27/8۵ قیرات را 
در یللک حراج عمومی بلله مزایده خواهد گذاشللت؛ این 
الماس منحصر به فرد صورتی سللال گذشللته در روسللیه 

استخراج شد )شرکت آلروسای روسیه(
 میللزان خللروج طللا از صندوق هللای سللرمایه گذاری 
ئی تللی اف در ماه جوالی سللال جاری میللادی به بیش از 
1۹ تن رسللیده اسللت؛ روند نزولی قیمت طا تحت تأثیر 
تقویللت ارزش دالر امریللکا اداملله خواهد یافللت و این 
مسللأله موجب کاهش بیشللتر ذخایر طای صندوق های 

سرمایه گذاری جهان خواهد شد )کامرز بانک آلمان(
 سیاسللت های پولی فدرال رزرو امریکا برای افزایش 
نللرخ بهره تللا پایان سللال جاری میللادی، تقویت ارزش 
دالر و بهبللود اوضللاع اقتصللادی ایللن کشللور در نهایت 
منجر خواهد شللد تللا قیمت هر اونس طا تا پایان سللال 
به زیر 1.200 دالر کاهش یابد )مؤسسه سرمایه گذاری 

وستپک(
 قیمت جهانی طا در روزهای آینده با کاهش بیشتری 
روبرو خواهد شد و طا برای حفظ سطح حمایتی 1.2۴0 
دالر کار سللختی در پیش خواهد داشللت؛ اگر طا نتواند 
سطح حمایتی 1.2۴0 دالری را حفظ کند، در کوتاه مدت 
با کاهش بیشللتری روبه رو می شللود )کالین سیژنسللکی، 

تحلیلگر و استراتژیست برجسته مؤسسه اس آی ای(

بازار پول و ارز

 با توجه به سللازوکاری که برای فعالیت در بازار ارز تعریف شللد دو روش برای انتقال ارز 
و امتیاز واردات در قبال صادرات دیده شللده اسللت که واردکننده و صادرکننده همدیگر را پیدا 

می کنند و انتقال با نرخ توافقی، انجام می شللود و در حالت دوم، صادرکننده های خرد با اسللتفاده از 
ظرفیت سامانه نیما ارز خود را عرضه می کنند )مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی(

 سللقوط ارزش پروی آرژانتین در اوایل سللال جاری و خروج جهانی سرمایه گذاران از بازارهای 
درحللال ظهور، درحالی کلله نگرانی هایی در مورد توانایی دولت آرژانتیللن برای مهار تورم به وجود 

آمده بود، باعث شد این کشور در ماه می از آی ام اف درخواست کمک کند )رویترز(
 در ابتدای راه اندازی سللامانه نیما، حدود 80 درصد ارز ناشللی از صادرات واردسللامانه شللده و واردکنندگان نیز بدون 

اولویت بندی ارز خود را با نرخ ۴.200 تومان تهیه می کردند اما به مرور با توجه به رانت هایی که برای واردکنندگان ایجاد 
و حجم زیادی ثبت سللفارش در این مورد انجام شللد، مسللئوالن تصمیم به اولویت بندی کاالهای وارداتی برای دریافت ارز 

گرفتند و از سویی بیش از 1000 قلم کاال را از واردات ممنوع کردند )ایسنا(

صنعت، معدن و انرژی

 محدودشدن صادرات تنها از مسیر تولیدکننده اصلی یا نماینده آن ها، به منظور حمایت از بازار 
داخلی و تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی در حوزه های فلزی و پتروشللیمی یک روش بهینه است 

)مدیرعامل شرکت بورس کاال(
 چین دومین مشتری بزرگ نفت امریکا بوده و وارداتش از این کشور تا ابتدای ماه ژوین به ۴00 
هزار بشللکه در روز رسید؛ با این وجود واکنش به جدیدترین تعرفه های امریکا علیه کاالهای چینی، 

پکن قصد دارد یک تعرفه 2۵ درصدی روی واردات نفت امریکا وضع کند )ایسنا(
 عربسللتان به دنبال کاهش صللادرات ایران به دلیل تحریم های امریکا که از ماه نوامبر سللال جاری 

اعمال می شود، نفت بیشتری به بازار آسیا عرضه می کند )بلومبرگ(
 در حالی که واشللنگتن هم چنان سللیگنال های ضد و نقیضی در مورد امکان معافیت مشتریان نفتی ایران از تحریم ها ارسال 

می کند، پاالیشگاه های ژاپنی احتماالً در ماه اوت بارگیری محموله های نفتی از ایران را متوقف خواهند کرد )تسنیم(
 در حالی که به نظر می رسللد رییس جمهوری امریکا قصد دارد جهان را علیه ایران بسللیج کند، اما اجرایی شللدن تهدیدهای 

تهران مبنی بر بستن تنگه هرمز، بار دیگر شرایط را برای تکرار بحران انرژی سال 1۹7۳ فراهم خواهد کرد )اسپوتنیک(
 کنار گذاشللتن نفت ایران خاء گسللترده ای در بازار ایجاد می کند و قیمت نفت افزایش خواهد یافت و توقف صادرات نفت 

برای ایران و مقامات این کشور خطرناک خواهد بود )اسپوتنیک(
 محصوالت پتروشللیمی می توانست برای 2۵ هزار تولیدکننده پایین دستی صنعت نفت کشور مورد استفاده قرار بگیرد، اما 
به شرکت های پتروشیمی فرصت صادرات داده شد تا ارز حاصل از صادرات برای رفع مسائل کشور مورد استفاده قرار گیرد 

)سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی(
 شرکت های بزرگ نفتی روسیه نظیر روس نفت و گازپروم مذاکراتشان را با وزیر نفت ایران برای عقد یک قرارداد احتمالی 
به ارزش 10 میلیارد دالر آغاز کرده اند و مقامات دولت روسیه طرح سرمایه گذاری ۵0 میلیارد دالری را تأیید کرده اند )ایلنا(

 میزان درآمد نفتی ایران در سال ۹2 یعنی اولین سال استقرار دولت روحانی به 6۴ میلیارد و ۵۴0 میلیون  دالر  رسید که 
این رقم در سللال پس از آن با کاهش قیمت نفت به ۵۵ میلیارد رسللید؛ درآمد نفتی ایران در سال ۹۴ با حفظ روند کاهشی به 

۳1 میلیارد دالر و در سال پس از آن، بار دیگر به ۵۵/7 میلیارد دالر افزایش یافت )خبر آناین(

نشانی:تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از راهنمایی و رانندگی، کوچه اسالمی، پالک 4، طبقه 4، واحد12
www.iiia.ir     research@iiia.irتلفن:88349430 - 88349260  - 88349444     فکس: 88349432

تقویم اقتصادی هفته جاری )30 تیر تا 5 مردادماه 1397(

تأثیرات زمان رویداد

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

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید 
کارخانه ها طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در 
بخش خدمات طی ماه گذشته در اتحادیه اروپا

اعالم میزان موجودی نفت 
امریکا طی هفته گذشته

اعالم میزان سفارشات کاالهای بادوام 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم برآورد مقدماتی از 
شاخص تولید ناخالص داخلی در امریکا

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

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

این شاخص نظر 3,000 مدیر را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، 
قیمت، تحویل و موجودی کاال نشان می دهد.

اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اگر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 600 مدیر را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می دهد.
اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اگر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.

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

تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

افزایش این شاخص، میزان رشد فعالیت تولیدکنندگان برای انجام سفارشات را نشان می دهد.
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.

وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنجه 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.

بانک و بیمه

 تعداد کل شللعب داخل 
کشللور شللبکه بانکی در پایان 

خردادمللاه سللال جاری نسللبت 
به پایان اسللفندماه سال گذشته 
یافللت  کاهللش  درصللد   0/6

)اقتصاد آناین(
 نقدینگللی در سللال گذشللته با 

رشللدی معادل 22/1 درصد بلله 1.۵۳0 هزار میلیارد 
تومان رسللیده اسللت؛ هرچند در مقایسلله با رشد دوره 

مشللابه سللال ۹۵ برابر 1/1 درصد کاهللش دارد اما رقم 
آن به قدری باالست که تهدیدی بالقوه برای همه بازارهای 

موازی پول است )بانک مرکزی(
 در سللال گذشللته بدهللی بانک هللای تجللاری دولتللی 
62/۵ درصللد و بانک های تخصصللی دولتی ۴/۵ درصد 
کاهش یافت اما بدهی بانک های غیردولتی و مؤسسللات 
اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی مؤسسات 
غیرمجاز با ۵7/7 درصد رشد از 60 هزار میلیارد تومان 

گذشت )فارس(

تغییرات شاخص بورس 
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