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بازار سرمایه

  تصویب سیاس��ت های ارزی جدید که منجر به معامالت ارز در بازار ثانویه و کشف قیمت 
واقعی آن در جریان عرضه و تقاضا است، باعث شد تا یکی از مهمترین دغدغه ها و ابهامات بازار 

س��رمایه برطرف ش��ده و صنایع صادرات محور که س��هم قابل توجهی از بازار سرمایه را در اختیار 
دارند، با رش��د قیمت کام س��هامداران را شیرین کنند )مش��اور مدیرعامل شرکت کارگزاری سهم 

آشنا، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 صندوق های سرمایه گذاری بهترین گزینه برای سرمایه گذاران غیرحرفه ای است تا نقدینگی های 
خ��ود را با خرید واحد صندوق های س��رمایه گذاری در اختیار کارشناس��ان متخص��ص و خبره بازار 

بگذارند و ریسک سرمایه گذاری را به حداقل برسانند )مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری سهم آشنا، عضو 
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 بازار سرمایه یکی از بهترین گزینه هایی است که می تواند منابع قابل توجه جامعه را جذب کند و نقش پررنگی در توسعه 
اقتصادی داش��ته باش��د؛ جذب منابع در بازار س��رمایه نه تنها آثار تورمی ندارد بلکه به رونق صنایع کمک می کند اما ورود 
س��رمایه ها به بازارهایی مثل دالر، طال، س��که و مسکن مشکالت تورمی به همراه داشته و به اقتصاد ضربه می زند )مدیرعامل 

کارگزاری بانک سامان(
 یک سرمایه  گذار هر اندازه که ریسک بیشتری بپذیرد، انتظار دارد بازده بیشتری را به عنوان پاداش ریسکی که متحمل 
ش��ده اس��ت، دریافت کند اما سرمایه  گذاران الگوهای ریس��ک  پذیری متفاوتی دارند که برخی از آن ها ریسک  پذیر، برخی 

ریسک  گریز و برخی هم بی تفاوت نسبت به ریسک هستند )سنا(
 شرکت رتبه بندی اعتباری برهان پس از انجام اقدامات الزم در مرجع ثبت شرکت ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، در 
تاریخ 20 مردادماه سال جاری مجوز فعالیت خود را اخذ کرد که مجوز مذکور اولین پروانه فعالیت شرکت های رتبه بندی 

اعتباری محسوب می شود )معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار(
 در ش��رایط کنونی که دولت محترم در سیاس��ت جدید ارزی خود فقط 25 کاالی اساس��ی را مش��مول دریافت ارز رسمی 
نموده اس��ت، باید سیاس��ت تعیین قیمت های پایه محصوالت و س��قف رقابت در بورس کاال بر اس��اس سیاست جدید ارزی 

تغییر کرده و کاالها به قیمت واقعی خود به فروش برسند )مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران(
 اگر رتبه اعتباری بانک ها مشخص شود، سپرده گذاران خواهند توانست با دید بازتری نسبت به سپرده گذاری در آن ها 
اقدام کنند و صرفاً بانک ها و مؤسس��ات اعتباری به واس��طه پرداخت س��ود باالتر نمی توانند به جذب مشتری بپردازند بلکه 

ریسک آن ها نیز ارزیابی خواهد شد )محسن قاسمی، مدیرعامل مؤسسه رتبه بندی برهان(
 افزایش حجم و ارزش معامالت گویای ورود نقدینگی های جدید به بازار سرمایه است که در این شرایط صنایع ارزآور 
مثل پتروش��یمی ها، پاالیشی ها و فلزی و معدنی بهترین گزینه های خرید هستند، این گروه ها به طور قطع در دوره های مالی 

آتی با رشد سودآوری و تعدیل های مثبت همراه خواهند شد )رییس هیأت مدیره کارگزاری سهام پژوهان شایان(
 قیمت گذاری دستوری، عالوه بر این که باعث برهم خوردن نظم و تعادل بازار می شود، به شدت بازار را دچار تنش های 
فراوان می کند و با توجه به عملکرد بورس کاال به عنوان بازاری ش��فاف در کش��ور، نیازی به قیمت گذاری دس��توری نیست 
و قیمت ها در بورس کاال و در مقابل دیدگان مس��ؤالن می تواند نظارت و تنظیم ش��ود )امیر تقی خان تجریش��ی، عضو هیأت 

مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 اقتصاد و توسعه

  س��هم به��ره وری در رش��د اقتصادی ح��دود هفت تا هش��ت درصد برآورد می ش��ود که در 
مقایس��ه با هدفگذاری ٣5 درصدی در برنامه ششم توسعه بسیار کم است )رییس سازمان اداری 

و استخدامی کشور(
 حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری به بیش از 1.582 هزار میلیارد تومان رسید که 4/٣ 
درصد بیش از اسفندماه سال گذشته و 20/4 درصد بیشتر از خردادماه سال گذشته است؛ نقدینگی 
از حدود 1.5٣0 هزار میلیارد تومان در پایان اس��فندماه س��ال گذشته رشدی حدود 50 هزار میلیارد 

تومان تا پایان خردادماه داشته است )بانک مرکزی(
 نرخ بیکاری در بین مردم ایران به 12/1 درصد رس��یده که در بین کش��ورهای آس��یایی تقریباً رکورددار اس��ت؛ در بین 

کش��ورهای آس��یایی ترکیه 9/6 درصد، اندونزی 5/1 درصد، چین ٣/8 درصد و امارات متحده عربی 1/7 درصد نرخ بیکاری 
دارند که همه این کشورها بیکاران کمتری نسبت به ایران دارند )اسپکتاتورایندکس(

 سهم منابع حاصل از واگذاری اوراق مالی در تأمین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در چهارماهه نخست سال جاری به 
77 درصد رسید )اقتصاد آنالین(

 با کاهش 150 درصدی ارزش پول ملی، شاهد کاهش قدرت خرید هستیم؛ میانگین حقوق و دستمزد در ایران دو میلیون 
تومان است و این یعنی اقتصاد ایران کشش دالر 10 هزار تومان و یا حتی دالر 8.000 تومانی را ندارد )وحید شقاقی، اقتصاددان(

 حجم اقتصاد کشور از صنایع مخابرات و اطالع رسانی )تلکام( ساالنه 400 هزار میلیارد ریال است )وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات(

 پیش بین��ی می ش��ود امس��ال بیش از 840 ه��زار نفر به جمعیت فعال کش��ور افزوده ش��ود که 80 درصد آن��ان را جوانان و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل خواهند داد )ایسنا(

مسکن و عمران

و   96 س��ال  پای��ان  در   
بع��د از اعالم ورود به دوران 

رونق، در قالب 2 س��ناریوی 
کلی آینده بازار مسکن قابل 
پیش بینی اس��ت: س��ناریوی 
 50 ت��ا  قیم��ت  رش��د  اول، 
هیجان��ی  افزای��ش  درص��د، 

خری��د در ب��ازه ای کوتاه م��دت و در گام بعد 
ش��روع دوران رکود در پایان س��ال 97 یا اوایل سال 98 

است )ایبنا(
 بررسی ها نشان می دهد در محدوده زمانی فروردین ماه 
س��ال جاری تا پایان تیرماه هر چند حجم معامالت مس��کن 
تنه��ا 7/1 درصد افزایش یافت، ام��ا قیمت خرید و فروش 
هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران که پیشران بازار 
مسکن کشور تلقی می شود، افزایشی برابر با ٣1/٣ درصد 

را تجربه کرده است )خبر آنالین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 واردکنندگان نفت چینی 
به دلی��ل نگران��ی از تصمی��م 

احتمال��ی پکن برای وضع تعرفه 
روی واردات ان��رژی آمریکا، از 
خرید نفت امریکا فاصله گرفتند 

)ایسنا(
 تقاض��ای جهانی نفت تا س��ال 

2019 می��الدی، ب��ا رش��د 1/4٣ میلیون بش��که ای در 
روز مواجه می ش��ود در حالی که در مقایسه با سال 2018 

میالدی، نس��بت به تقاضای این کاال در جه��ان افت 1/64 
میلیون بشکه ای خواهد داشت )اوپک(

 کاهش تولیدات عربس��تان به عنوان یکی از بزرگترین 
صادرکنندگان نفتی در خاورمیانه به منظور ایجاد مازاد تقاضا 

در بازار، موجب رشد قیمت نفت شد )سنا(
 درحالی که بحران ارزی ترکیه و وحش��ت از کندش��دن 
اقتصاد چین، نگرانی هایی را در مورد رشد اقتصادی جهان 
ایجاد کرده است، موجب سقوط سهام آسیایی به پایین ترین 

سطح یک ساله شده است )رویترز(
 در چهارماهه دوم س��ال 2018 میالدی، میزان وام هایی 
که امریکایی ها دریافت کرده اند با 454 میلیارد دالر رشد 
نسب به مدت مشابه سال گذشته، به 1٣/29 تریلیون دالر 
رسیده است که این شانزدهمین سه ماهه سال متوالی است 
که میزان بدهی خانوارهای امریکایی رشد می کند )رویترز(

 درحالی که انتشار اخباری از برنامه های مذاکرات تجاری 
امری��کا و چین، نگرانی ه��ا از جنگ تعرفه ای آنه��ا را آرام 
کرده اس��ت، تمامی سهام جهان رشد کرد اما لیر ترکیه در 

حال بازگشت است و توان خود را از دست داد )رویترز(
 در ماه ژوئن، س��هم ترکی��ه از اوراق قرضه امریکایی از 
٣2/6 میلی��ارد دالر در ماه گذش��ته، به 28/8 میلیارد دالر 
افت کرد که از پایان س��ال گذش��ته، این کشور دارایی های 

اوراق خود را 52 درصد کاهش داده است )راشاتودی(
 تنش های اخیر روس��یه ب��ا غرب، ارزش سیاس��ت های 
حمایتی گذشته این کشور از کشاورزی را بیشتر مشخص 
می کن��د زی��را علی رغم کاهش ف��روش نفت، کش��اورزی 
قدرتمند روس��یه سنگینی بار اقتصاد این کشور را به دوش 

می کشد )مهر(
 پیش بینی شده اس��ت که صادرات غالت روسیه تا سال 
20٣0 میالدی، 60 درصد افزایش خواهد یافت که رقابت 
بیش��تری را در بازارهای کلیدی اس��ترالیا به وجود خواهد 

آورد )مرکز نوآوری صادرات دانه استرالیا(
 با س��قوط ارز روپیه، برای اولین بار در هفت ماه گذشته، 
واردات ط��الی هن��د افزای��ش یافت؛ ای��ن درحالی صورت 
می گی��رد که تاجران طال با اس��تفاده از افت قیمت های طال 
و افزایش تقاضا در آس��تانه برگزاری نمایشگاه جواهرات 

هند، ذخایر خود را تجدید می کنند )راشاتودی(

 



طال و سکه

 قیم��ت جهان��ی ط��ال تا 
پایان سال 2018 میالدی به 

سطح 1.٣00 دالر در هر اونس 
باز می گردد؛ این ریسک وجود 
دارد که قیمت طال در کوتاه مدت 
به س��طح 1.200 دالری برس��د 

ولی چش��م انداز قیمت طال در شش 
ماه آین��ده کامالً صعودی خواهد بود )مارکوس گاروی، 

تحلیلگر ارشد بانک آی سی بی سی(
 در ش��ش ماه نخست س��ال 2018 میالدی روند خرید 
طال از س��وی کشورهای مختلف صعودی بوده و بیشترین 
میزان خرید مربوط به روس��یه، ترکیه و قزاقس��تان بوده 
اس��ت؛ روسیه در سه ماهه دوم س��ال جاری بیش از 2/5٣ 
تن طال خریداری کرده اس��ت که این رقم نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته 49 درصد رشد داشته است )شورای 

جهانی طال(
 قیمت طال در س��ه ماه س��وم س��ال جاری میالدی به طور 
میانگین به 1.260 دالر خواهد رس��ید و این رقم با رش��د 
تقاض��ای فیزیک��ی از م��رز 1.٣00 دالر خواهد گذش��ت 

)مارکوس گاروی، تحلیلگر ارشد بانک آی سی بی سی(
 تقاضای ش��مش و سکه طال در س��ه ماه دوم سال جاری 
می��الدی در کش��ورهای اروپایی با 15 درص��د کاهش به 
٣٣/5 تن رسیده است؛ آلمان که مهمترین بخش از بازار 
طالی اروپا را تشکیل می دهد، با کاهش نه درصدی تقاضا 
روبرو شده است؛ تقاضای طالی آلمان در شش ماه نخست 
ساب 2018 میالدی نیز به پایین ترین سطح خود از سال 

2008 رسیده است )شورای جهانی طال(

بازار پول و ارز

 نرخ ارز در بازار با دستور کاهش نمی یابد بلکه باید دولت عرضه کنندگان را مجاب کند که 
ارز خ��ود را ب��ه میزان تعهد در بازار تزریق کنند )محمد الهوت��ی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی 

ایران(
 قرار بر این بود که دو نرخ بازار آزاد و بازار رس��می وجود داش��ته باشد اما اکنون در عمل و به طور 
رس��می س��ه نرخ هم نرخ رسمی 4200 تومانی، هم نرخ نیما 8 هزار 200 تومانی و هم نرخ ارز آزاد 
در صرافی های مجاز وجود دارد؛ در حالی که قرار بود فاصله نرخ ارز نیما و ارز صرافی ها کمتر از یک 

درصد باشد )محمد الهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران(
 با توجه به شکل گیری بازار ثانویه ارز به منظور هدایت نیازهای ارزی خارج از گروه کاالهای اساسی و دارو و همچنین 

تأثیرگذاری بر کاهش حباب نرخ ارز، قیمت واقعی دالر در کش��ور ما 4200 تومان نیس��ت و در چند سال گذشته به صورت 
مصنوعی و با فشار این نرخ پایین نگه داشته شده است )عبداللهی، عضو شورای پول وا عتبار(

صنعت، معدن و انرژی

  تأمی��ن و انتقال ارز بابت هزینه حمل کاالهای صادرات��ی در صورتی که بهای کاالی صادراتی 
شامل کرایه حمل بوده و در پروفرما، اسناد حمل و اظهارنامه صادراتی مربوطه نیز ذکر شده باشد، با 

انجام ثبت خدمات از محل ارز اشخاص و با ارائه اظهارنامه صادراتی کرایه حمل و نسخه ای از بارنامه 
بالمانع است )ایبنا(

 میانگین واردات نفت هند از ایران در هفت ماهه س��ال 2018 میالدی به 611 هزار بش��که در روز 
رسید که 17 درصد نسبت به دوره مشابه در سال 2017 میالدی بیشتر بود )رویترز(

 هم��ه م��واد اولیه و ملزومات خط تولید کاالهای��ی که محصول نهایی آن ها با ارز 4200 تومانی وارد بازار می ش��ود، مجاز 
هس��تند با دریافت گواهی از وزارتخانه مربوطه، به گمرکات مراجعه و بدون پرداخت ما به التفاوت ارزی نس��بت به ترخیص 

کاالهایشان اقدام کنند )وزیر صنعت، معدن و تجارت(
 ش��رکت پاالیش��گاهی فوجی اویل ژاپن به منظور یافتن جایگزین برای نفت ایران، از طریق یک مناقصه برای ماه اکتبر دو 

میلیون بشکه نفت از سایر کشورهای خاورمیانه خریداری کرده است )رویترز(
 بس��یاری از کش��ورها در اثر تحریم های مختلف اینک با بحران ش��دید مالی مواجه ش��ده اند و ایران برای کمک به حل این 

بحران، پیشنهاد تأمین نفت و گاز ارزان قیمت به آن کشورها را اعالم کرده که کامالً مطابق با اصول بازار جهانی است )ایرنا(
 پاکس��تان که به بهانه تحریم ها و فش��ارهای خارجی، تاکنون به تعهدات خود در قبال قرارداد خاتمه یافته اش با ایران برای 
تکمیل خط لوله آی پی در خاک خود عمل نکرده است، عنوان می کند که سخت در تالش است تا با احداث خط لوله مربوط به 

طرح آی پی در خاک خود هر چه سریع تر زمینه واردات گاز طبیعی از ایران را فراهم کند )ایرنا(
 امریکا مجبور است به خریداران نفت ایران معافیت بدهد، چون در غیر این صورت قیمت نفت باال رفته و اقتصادهای زیادی 

که به هم متصل هستند به هم می ریزد )معاون اسبق وزیر نفت(

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 )20 تا 26 مردادماه 1397(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص خرده فروشی 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص تولیدات صنعتی 
طی ماه گذشته در امریکا

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

اعالم شاخص تولید در امریکا 
بررسی شده توسط فیالدلفیا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم شاخص خرده فروشی 
طی ماه گذشته در انگلیس

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

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

این شاخص با شرایط مصرف کننده مانند سطح اشتغال و درآمد همبسته است.
رابطه مستقیم با بازارهای کاال، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار اوراق قرضه دارد.

شاخص بسیار خوبی برای اندازه گیری فعالیت های ساخت وساز در آینده است.
رابطه مستقیم با بازار ارز، کاال، سهام و رابطه معکوس با اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 250 تولیدکننده در منطقه فیالدلفیا زا نسبت به شرایط کسب و کار بررسی می کند.
رابطه مستقیم با بازارهای کاال، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار اوراق قرضه دارد.

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

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

بانک و بیمه

 102 س��ال جاری  در   
از  توم��ان  هزارمیلی��ارد 

بده��ی دولت ب��ه نظ��ام بانکی، 
بازنشس��تگی،  صندوق ه��ای 
تأمی��ن اجتماع��ی، پیمانکاران و 
... تهاتر می ش��ود )رییس مرکز 

مدیری��ت بدهی ه��ا و دارایی ه��ای مال��ی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی(

با ضعف عملکرد مس��ئوالن اقتصادی دولت  در مدت 
دو هفت��ه ارزش پ��ول مل��ی کاهش ۸۰ درصدی داش��ت 

)عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس(
حدود 9/5 میلیون فقره چک به ارزش��ی بالغ بر ۸٦٦ 
ه��زار میلیارد ریال در تیرماه س��ال جاری در کل کش��ور 
مبادله شد که نس��بت به ماه گذشته از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتی��ب 4/4 درص��د و 11/1 درص��د افزایش نش��ان 

می دهد )بنکر(

تغییرات شاخص بورس 
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