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بازار سرمایه
عضوی��ت کلی��ه نهادهای مالی ثبتش��ده نزد س��ازمان بهج��ز اعضای کان��ون کارگزاران
بورس و اوراق بهادار و کانون ش��رکتهای س��رمایهگذاری س��هام عدالت ،در کانون نهادهای
سرمایهگذاری ایران الزامی شد (سنا)
با توجه به ش��رایط کنونی اقتصاد ،س��رمایهگذاران داراییهای خود را به س��مت بورس بهعنوان
بازار امن س��رمایهگذاری هدایت میکنند ،در این خصوص احتمال س��وداگری و اتخاذ تصمیمات
عجوالنه بس��یار زیاد اس��ت و به نظر میرس��د بررس��ی دقیق ش��رکتها و گروههای بورس��ی باید
س��رلوحه تصمیمات سهامداران باش��د ،زیرا رفتار هیجانی در نهایت با عواقب ناخوشایندی همراه
است (علی اسالمیبیدگلی ،عضو هیأتمدیره کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران)
با کاهش ارزش پول ملی در چندماه گذشته ،شاهد افزایش دستهجمعی ارزش جایگزینی شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس بودیم؛ از س��وی دیگر افزایش درآمد انتظاری بخش��ی ،در بسیاری از صنایع پذیرفتهشده در بورس شدت بیشتری
ب��ه خ��ود گرفت؛ از این رو صنایعی نظیر معدنی ،فل��زی و فوالد که قیمت آنها متأثر از قیمته��ای جهانی و نرخ ارز بود،
بهمیزان قابلتوجهی با رشد همراه شدند (علی اسالمیبیدگلی ،عضو هیأتمدیره کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران)
با توجه به نقدینگی که به س��مت این بازار روانه ش��ده است ،رش��د نمادهای خوشاقبال طبیعی است ،اما حرکت شارپی
در تمام بازار نمیتواند چندان منطقی باش��د؛ س��هامداران باید توجه کنند ،رشد نرخ ارز برای تعدادی از گروههای بورسی
مزیت محس��وب ش��ده ،اما این موضوع برای تمامی گروههای بازار صدق نمیکند (علی اس�لامیبیدگلی ،عضو هیأتمدیره
کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران)
در شرایط کنونی کل سهام شرکتهای بورسی تنها  20درصد از آن بهصورت شناور است ،این آمار برای بازاری با این
حجم نقدینگی بس��یار کم اس��ت و در این زمینه انتظار میرود نهاد ناظر تدابیر جدیدی بیاندیش��د تا سهامداران بتوانند در
فضایی وسیعتر به معامله بپردازند (علی اسالمیبیدگلی ،عضو هیأتمدیره کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران)
با توجه به اینکه برخی از شرکتهای موجود در بازار پایه بعضاً فعالیتشان متوقف است و چندین برابر داراییهایشان
بدهی دارند ،این ش��رکتها نه تنها چشمانداز روشنی از وضعیت س��وددهی ندارند بلکه حتی چشماندازی نسبت به آینده
خود و ادامه فعالیت ندارند اما در حال حاضر قیمت سهامشان با افزایش غیرمنطقی روبهرو است (معاون پذیرش و ناشران
فرابورس ایران)
ش��رکتهای بنیادی و صادراتمحور باید از فرصت ایجادش��ده اس��تفاده کنند و با افزایش سرمایهها بتوانند منابع مالی
الزم را برای توسعه و رشد خویش فراهم کرده و به نوسازی خود بپردازند؛ سایر شرکتها باید تالش کنند تا محصوالت
با کیفیت تولید و عرضه کنند تا بتوانند بقای خویش را تضمین کنند (سنا)
با افزایش نقدشوندگی و اشباع بازارهای موازی از قبیل بازار مسکن ،ارز و سکه طبیعی است که بورس نیز حرکت کند.
ضمن اینکه هنوز به نقطه مطلوب هم سطح با سایر بازارها نرسیده است (سنا)
ارزش مقطع واگذاری  49ش��رکت حاضر در پرتفوی س��هام عدالت  266هزار و  363میلیارد ریال است که با توجه به
رشد اخیر شاخص بورس و افزایش قیمت سهام شرکتها در بازار سرمایه ،ارزش روز پرتفوی سهام عدالت مشموالن در
حال حاضر  1,160و  88میلیارد ریال برآورد میشود (سنا)

اقتصاد و توسعه
رش��د مبادالت تجاری جهان در سال جاری به  3/9درصد خواهد رسید که این رقم کمتر از
4/4درصد پیشبینیشده در ماه آوریل است و سال آینده نیز رشد مبادالت تجاری جهان به 3/7
درصد خواهد رسید که این رقم در گزارش قبلی سازمان تجارت جهانی نیز چهار درصد اعالم شده
بود (طال)
دول��ت باید به این نتیجه برس��د که فقط از طریق تقویت تولید و توس��عه صادرات اس��ت که باید
ارز وارد کش��ور ش��ود وگرنه چانهزنی و مذاکره برای فروش نفت ،اقتصاد ایران را وارد مکانیسمهای
خودتحریمی جدید خواهد کرد (بنکر)
دس��تگاه قضایی باید با سرمایهگذاران ،تولیدکنندگان و صاحبان صنایع همراهی کند تا اگر مشکلی دارند در چارچوب
قانون به آنها کمک ش��ود و به این ترتیب امید اس��ت که ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی و در کنار آن کمک به تولید و رفع
موانع سرمایهگذاری ،از برخی مشکالت اقتصادی پیشرو به سالمت عبور کنیم (رییس قوه قضاییه)
تع��ادل اقتص��ادی را از طریق اعمال سیاس��تهای اقتصادی اعم از سیاس��تهای پولی و مالی از طریق تس��ویه بازارها انجام
میدهیم که این بخش کامالً مرتبط با فعاالن اقتصادی است ،البته بخش دیگر هم توسعه است (رییس سازمان برنامه و بودجه)
بودجه سال  98با توجه به شرایط پیشرو و تحریمهای احتمالی برای شرایط سخت از لحاظ درآمدهای نفتی و سایر درآمدها
تدوین میشود تا بتواند پاسخگوی هزینهها بهویژه هزینههای اجتنابناپذیر بوده و آن را مدیریت کند؛ در عین حال که شرایط
مناسب و خوشبینانه را هم مد نظر دارد (ایسنا)
در بودجه س��ال جاری دولت با همراهی مجلس ش��ورای اس�لامی  50هزار میلیارد ریال برای همسانس��ازی اختصاص داد
که با این اعتبار حقوق بازنشس��تگان دارای س��ابقه کمتر از  20روز از پنج میلیون و  500هزار ریال به نه میلیون ریال و س��ایر
بازنشستگان زیر  20میلیون ریال نیز به سقف  22میلیون ریال تثبیت شد (مدیرعامل صندوق بازنشستگان کشوری)
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازدهماهه منتهی به شهریورماه سال جاری نسبت به دوازده ماهه منتهی به شهریورماه
سال  96ب ه میزان  18/2درصد افزایش یافته است (اقتصاد آنالین)

کش��ورهای پیش��تاز
صنع��ت پاالی��ش ،ب��ا تبدیل
پاالیش��گاه ب��ه پتروپاالیش��گاه
اقدام به افزایش حاش��ی ه س��ود
تقریب��اً دو ت��ا  2/5برابری این
صنعت کردهاند (مهر)
یک گروه تجاری که نماینده
مؤسس��ات مالی تأمینکننده وام تجهیزات میباش��د،
اع�لام کرد که میزان وام دریافتی توس��ط ش��رکتهای
امریکای��ی ب��رای س��رمایهگذاری در تجهی��زات در ماه
آگوست ۱۴ ،درصد جهش کرده است (رویترز)
بانک مرکزی چین نرخ بهره کوتاهمدت خود را بدون
تغییر باقی گذاشت و تصمیم گرفت از اقدام فدرالرزرو
امری��کا که نرخ بهره خود را افزای��ش داد ،پیروی نکند؛
هرچند ممکن اس��ت به این ترتیب ب��ا تقویت نرخ دالر،
فشار جدیدی به یوآن چین وارد شود (چاینا مورنینگ)
پس از آنکه امریکا نس��بت به مناف��ع حاصل از پیمان
نفتا برای کش��ورش ش��کایت کرد و از این پیمان خارج
ش��د ،مذاکرات ب��رای از س��رگیری پیمان ب��ا اصالحات
جدی��د آغاز ش��د ،دونالد ترامپ با فش��ار ب��ر مکزیک و
کانادا منافع تجاری بیش��تری را ب��رای تجار امریکایی به
ارمغان آورد (سنا)
پ��س از اینک��ه امریکا و کان��ادا برای حف��ظ قرارداد
س��هجانبه نفتا توافق کردند ،دالر کانادا ،پزوی مکزیک،
شاخصهای س��هام امریکا و بس��یاری از بازارهای سهام
جهان رشد کردند (مهر)
بس��ته ش��دن میادین نفتی در منطقه بیط��رف که نام
آنها خفجی و وفرا میباشد ،به یک مسأله جدی سیاسی
بین این دو متحد اوپک تبدیل ش��ده اس��ت و ماهها است
ک��ه مقامات ارش��د در تالشاند این مش��کل را حل کنند
(رویترز)
عربس��تان س��عودی و س��ایر اعضای اوپ��ک در مورد
ام��کان افزای��ش روزانه  ۵۰۰هزار بش��کهای نفت با هم
مذاک��ره کردهاند ،ام��ا اعضای اوپک فع�لاً در بیانیههای
رس��می خود هرگونه افزایش فوری در تولید خود را رد
کردهاند (رویترز)
افزای��ش نرخ بهره امری��کا بر بازاره��ای مالی جهان
تأثیر خود را گذاش��ت ام��ا تأثیر آن بر افت ارزش یوآن
محدود بود و در بازارهای داخلی چین ،در سهماهه سوم
س��ال جاری نرخ برابری یوآن با دالر  3/95درصد افت
کرده است (مشاور بانک مرکزی چین)

مسکن و عمران
با توجه به اینکه س��هم
وام از قیم��ت مس��کن ب��ه
کمت��ر از  ۲۰درصد رس��یده
اس��ت ،برخی افراد خواستار
تخصی��ص خط اعتب��اری ۲۵
هزار میلیارد تومانی از سوی
بانک مرکزی به بخش مسکن
شدهاند (مشاور وزیر راه و شهرسازی)
در پ��ی کاهش تقاض��ای خرید مس��کن ،تقاضای خرید
اوراق تسهیالت مسکن نیز در بازار سرمایه با کاهش شدید
روبه رو ش��د؛ به گونهای که از  ۲۲نماد اوراق تس��ه ،در ۱۷
نماد حجم تقاضا زیر  ۱۰۰برگه بوده است (اقتصاد آنالین)
یک��ی از دالی��ل عدم تمای��ل متقاضیان خرید مس��کن به
حض��ور جدی در بازار ،جهش قیمت��ی بیش از  ۶۰درصدی
بخش مس��کن طی ششماهه نخست س��ال جاری است که
همی��ن موضوع در کاه��ش تقاضای خرید و ف��روش اوراق
تسهیالت مس��کن نیز مؤثر است؛ بهخصوص که سقف این
تسهیالت برای زوجین  ۱۴۰میلیون تومان است (مهر)

بازار پول و ارز

طال و سکه

تالش دولت برای اینکه س��امانه نیما را تقویت کند بیش��تر شده است ،دولت با خصولتیها
مانند پتروش��یمیها و س��ایر صادرکنندگان غیرنفتی با جدیت برخورد میکند تا دالرهایشان را
وارد بازار کنند (شرق)
از آنجایی که عوامل عادی بر افزایش نرخ دالر حاکم نیس��ت نمیتوان برآورد درس��تی از نرخ
واقعی و مطلوب ارز ارائه کرد ،چرا که افزایش نرخ دالر بهدلیل عدم تسویه بدهیها نیست ،عوامل
جوی ،سیاسی و شناخته نشده بر نرخ ارز تأثیر منفی داشته است (بنکر)
فعالیت بیش از  ۴۶صرافی و مرکز تبادالت ارزهای دیجیتالی رمزنگاریش��ده در جهان از س��ال
 ۲۰۱۶میالدی تاکنون موجب تسهیل و انجام پولشویی و فرارهای مالیاتی به ارزش  ۸۸میلیون دالر شدهاند (بنکر)
در شرایط کنونی هزار و  600هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که این میزان با افزایش نرخ ارز اگر در برههای
از زمان معادل  300میلیارد دالر ارز بوده اما اکنون معادل  150میلیارد دالر یا کمتر است (رییسکا اسبق بانک مرکزی)

در امری��کا وقتی ارزش
دالر در حال کاهش اس��ت و
مردم به سمت طال گرایش پیدا
میکنند ،ب��رای خرید و فروش
طال تا  90درصد مالیات اخذ می
ش��ود و این امر موجب میش��ود
تا م��ردم انگیزهای برای خرید و
فروش طال و دالر نداش��ته باشند و سرمایههای خود را
به سمت مؤسسات مالی و بورس هدایت کنند (بنکر)
در حال حاضر در ش��رایطی قرار داریم که موضوع اخذ
مالیات سنگین از مابهالتفاوت خرید و فروش سکه و دالر
مطرح شده که وارد فاز اجرایی شود و با تعیین یک تاریخ
و فرصت اعالم شود که مثالً از ماه بعد به ازای سود دالر و
سکه درصدی بهعنوان مالیات اخذ میشود و این تجربهای
اس��ت که موجب شده در جهان مردم به سمت سوداگری
نروند (بنکر)
میزان ذخایر طالی هند در ماه اوت سال جاری میالدی
با  6/8درصد رش��د به  579تن رسیده است که این رقم
برای مراک��ش با  18/8تن کاهش به  3/28تن رس��یده
است (صندوق بینالمللی پول)

صنعت ،معدن و انرژی
واردات نفت ژاپن از ایران در ماه آگوس��ت س��ال جاری با  ۶۵درصد افزایش نسبت به سال
گذشته ،به  ۱۷۷هزار و  ۴۷۵بشکه در روز رسید (پالتس)
ه��ر مجموعهای که بهمیزان تعیینش��ده از س��وی وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت به بورس کاال
عرض��ه نکن��د ،بههیچ عنوان اجازه صادرات ن��دارد و این مصوبه بهزودی برای تم��ام زنجیره اجرایی
خواهد شد (سنا)
اگ��ر ق��رار اس��ت نرخ تس��عیر ارز در هر ماه طبق میانگین نیما محاس��به ش��ود ،بای��د فروش خود
ش��رکتهای پتروشیمی محاسبه شود؛ شرکتهای پتروش��یمی نمیتوانند ارز خود را در نیما با قیمت
 7,500توم��ان ب��ه فروش برس��انند اما چون میانگی��ن نیما  8,200تومان اس��ت خوراک را  8,200توم��ان تحویل بگیرند
(قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی)
ش��رکتهای پتروش��یمی یک بخشی از فروشندگان ارز در بازار ثانویه هس��تند و قرار شده است ارز خود را با نرخ 7,500
تا  7,600در بازار ثانویه به فروش برس��انند اما س��ایر صادرکنندگان ارز خود را با نرخ باالتری به فروش میرسانند؛ بنابراین
میانگین نیما باالتر از نرخی است که شرکتهای پتروشیمی ارز خود را به فروش میرسانند (قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی
صنعت پتروشیمی)
در چهارماهه ابتدای سال جاری  6196/4هزارتن محصوالت فوالدی در کشور تولید شده است و همچنین تولید کاتد مس
با  ۶۲درصد افزایش نس��بت به س��ال قبل به  74/4هزار تن ،ش��مش آلومینیوم با هش��ت درصد افزایش به  123/3هزارتن،
آلومینا با  0/6درصد افزایش به  ۸۲هزارتن رسیده است (سنا)
س��نگآهن با  16درصد افزایش به  12587/4هزارتن ،کنس��انتره زغالس��نگ با  10درصد افزایش به  491/8هزارتن،
ظ��روف شیش��های با  17/6درصد افزایش به  152/7هزارتن ،ظروف چین��ی با  14درصد افزایش به  15/6هزار تن و چینی
بهداشتی با  10هزارتن تولید شده است (سنا)
ایران به همه درآمدهای نفتی خود بهطور کامل و بدون هیچ تغییری دسترسی دارد و میزان درآمدهای نفتی سال جاری ۴۰
درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است (مدیرعامل شرکت ملی نفت)
طرح سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای مراودات تجاری با ایران در تقابل با تحریمها و فشارهای امریکا در حال نهایی شدن
است (اقتصاد آنالین)
با قیمتهای کنونی نفت ،طالی س��یاه  ۷۰تا  ۷۵دالر به ازای هر بش��که فروخته میش��ود؛ بنابراین دارای حدود  ۷۰دالر یا
به عبارتی دارای  ۹۰درصد س��ود خالص اس��ت که حدود  ۵۰درصد از آن به دولت و  14/5درصد از آن به ش��رکت ملی نفت
میرسد (احمد سعدآبادی ،کارشناس صنعت پاالیشگاهی)

بانک و بیمه
دول��ت امریکا ب��ه اتهام
نق��ض تحریمه��ای ای��ران،
جریم��های نزدی��ک ب��ه 1/5
میلی��ارد دالر ب��رای بان��گ
انگلیس��ی اس��تاندارد چارت��رد
در نظ��ر گرفته اس��ت؛ رقم این
جریمه احتمالی بهطور دقیق مش��خص نیس��ت؛ اما
برمبنای نامهنگاری میان مقامهای این بانک و نهادهای
نظ��ارت و تنظیم مقررات ،این مبل��غ  1/5میلیارد دالر
تخمین زده شده است (بنکر)
در س��اختار اوراق بیمهای اتکایی ،س��رمایهگذاری که
ای��ن اوراق را خریداری میکند ،بهعنوان یک بیمهگر در
قرارداد بیمه اتکایی وارد میش��ود و شرکت بیمه یا بیمه
مرک��زی ،بخش��ی از مخاطرات بیمهای خ��ود را بهعنوان
بیمهگ��ذار در قال��ب یک ق��رارداد بیمه اتکای��ی واگذار
میکن��د و بدی��ن ترتی��ب ،س��رمایهگذاران در عملی��ات
اتکایی آن بخش از مخاطرات بیمهای مشارکت میکنند
(دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار)
بان��ک مرکزی س��کوت را شکس��ته اس��ت و برخالف
گفتهه��ای قبل��ی ،مداخل��ه را آغ��از کرده اس��ت یا حتی
اگر هنوز مداخلهای نداش��ته باش��د ،صحبتهای مبنیبر
مداخله و کشیدن ترمز افزایش نرخ ارز تأثیر خود را در
بازار گذاشته است (میثم رادپور ،کارشناس اقتصادی)
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تغییرات شاخص بورس

تأثیرات

مقدار شاخص

رویداد

زمان

اعالم تولید ناخالص داخلی
در انگلیس

چهارشنبه

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

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده
در امریکا

چهارشنبه

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 قیمت مصرفکننده
در امریکا

پنجشنبه

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

اعالم تراز تجاری چین
طی ماه گذشته

پنجشنبه

عدد مثبت این شاخص نشان میدهد که ،کاال و خدمات بیشتر از اینکه وارد شوند صادر شدهاند.
این شاخص از این نظر مهم است که صادرات و ارز رابطه مستقیم با یکدیگر دارند.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام ،کاال ،ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

پنجشنبه

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.
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