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بهبود دورنمای رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷
بانک جهانی در جدیدترین بهروزرسانی گزارش دورنمای اقتصاد جهانی ،رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال  ۲۰۱۶را  ۴.۶درصد برآورد کرد که نسبت به گزارش قبلی این بانک در ژوئن ۰.۲ ،درصد افزایش
داشت .بانک جهانی همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میالدی را  ۵.۲درصد پیشبینی کرد که نسبت به گزارش قبلی این وامدهنده جهانی  ۰.۳درصد افزایش داشت .همچنین نرخ رشد اقتصادی
کشور  ۴.۸درصد در سال  ۲۰۱۸و  ۴.۵درصد در سال  ۲۰۱۹پیشبینی شد .رشد منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در سال گذشته  ۲.۷درصد از سوی بانک جهانی برآورد شد که کمتر از  ۳.۲درصد در سال ۲۰۱۵
بود .براساس گزارش بانک جهانی ،رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریفا بهبود اندکی پیدا کرده و در سال جاری به  ۳.۱درصد میرسد و در میان صادرکنندگان نفت پیشبینی میشود اقتصاد عربستان
سعودی رشد مالیمی را تجربه کرده و به  ۱.۶درصد در سال  ۲۰۱۷بالغ شود .بانک جهانی انتظار دارد رشد اقتصادی جهانی در سال جاری میالدی به  ۲.۷درصد بهبود پیدا کند.

در پی ریزش متوالی شاخصهای منتخب بازار سرمایه بررسی شد

اخبار
اعطای  4تندیس نقره ای و  9تندیس برنزی
در دومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی
 4شرکت در دومین دوره جایزه ملی مدیریت
انرژی که  20دی ماه با حضور متخصصان این
حوزه در ساختمان شماره  2سازمان مدیریت
صنعتی برگزار شد ،موفق به کسب تندیس
نقره ای شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی ،در
گروه صنایع انرژی بر ،شرکت های “ کارخانجات سیمان
المرد” و “ پتروشیمی نوری” و در گروه پروژه های
صرفه جویی در مصرف انرژی ،شرکت های “ حایر پالست” از گروه صنعتی انتخاب و
“ پاالیش نفت آبادان” موفق به کسب تندیس نقره ای دومین دوره جایزه ملی مدیریت
انرژی شدند .بنا به این گزارش ،امسال براساس نتایج ارزیابی ها ،شرکت های متقاضی
موفق به کسب تندیس طالیی جایزه ملی مدیریت انرژی نشدند.
تندیس برنزی دومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی در گروه صنایع انرژی بر به
شرکت های “پاالیش نفت بندرعباس”“ ،مجتمع فوالد خراسان” “ ،نفت پارس” ،
“مجتمع صنایع الستیک یزد”“ ،شیر پاستوریزه پگاه اصفهان” و “پتروشیمی جم” و
در گروه تجهیزات انرژی بر به شرکت های “ایران رادیاتور” و “سینجرگاز” و در گروه
ساختمان های غیرمسکونی به شرکت طراحی ،مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو
“ساپکو”اعطا شد .همچنین  10شرکت متقاضی ،گواهینامه های “ فنی عملکرد انرژی
 »EPTبرتر ،بهبود عملکرد انرژی  EPHبرتر و “سیستم مدیریت انرژی »EPS
برتردریافت کردند و  5شرکت واجد شرایط اعطا تقدیرنامه جایزه ملی مدیریت انرژی
ی ما بین “سازمان
شناخته شدند .خاطر نشان می شود ،اين جايزه بر اساس تفاهمنامه ف 
مديريت صنعتي” “ ،سازمان بهرهوری انرژي ايران”“ ،شركت بهینهسازی مصرف
ط زیست معاونت علمي و فنآوری رياست
سوخت”“ ،ستاد بهینهسازی انرژي و محی 
جمهوري” و “سازمان ملي استاندارد ايران” طراحی و اجرا می شود و بيش از  50نفر از
متخصصان در رشتههای مرتبط در قالب تیمهای ارزيابي و با صرف بيش از  1400نفر
ساعت کار ،اين فرايند را به انجام رسانده اند.

بانک رفاه ضوابط خرید و فروش ارز آزاد را اعالم کرد
در پی فراهم آمدن امکان تخصیص و خرید ارز به نرخ آزاد از سوی بانک
مرکزی ج.ا.ا .بابت واردات کاال در چارچوب مجموعه مقررات ارزی ،ضوابط
و نحوه تخصیص و خرید ارز به روش فوق به تمامی واحدهای ذیربط بانک
ابالغ شد.
بر این اساس مشتریان بانک رفاه می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به
خرید ارز و کارسازی آن در قالب ابزارهای متداول بانکی اقدام کنند.

در هفته ای که گذشت بازار سرمایه با روند رو به نزول
روبهرو بود؛ به طوریکه شاخص کل بورس و فرابورس
هرکدام به ترتیب با افت  360و  15واحدی مواجه شدند.
برهمین اساس شاخصهای منتخب دو بازار که از ابتدای
هفته روند کاهشی را ادامه میدادند ،ارزش و حجم
معامالت نیز با افت مواجه شد .ازطرفی اغلب نمادهای
خودرویی و پاالیشیها که موثرترین نمادهای بورس
هستند به دلیل کاهش تقاضا ،شاهد کاهش قیمت بودند
که این موضوع تاثیر بسزایی در افت شاخصها داشت.
براساس این گزارش ،بازار سرمایه که کار خود را در  18دی ماه
با روند منفی آغاز کرده بود ،در این روز معامالت اکثر نمادهای
گروه فلزات بر مدار مثبت پیگیری شد .در گروه روی نیز با رشد
قیمت جهانی این محصول ،نماد فزرین صف خرید  3میلیونی
در  8256ریال تشکیل داد .در گروه سیمان ،گچ و آهک به غیر
ازسیمان کرمان ،باقی نمادها یکپارچه سبز معامله شدند .از سوی
دیگر افزایش تقاضا در اکثر نمادهای گروه قندی دیده میشد .در
گروه غذایی ،غشهد صف خرید قابل توجهی داشت .در این روز،
گروه پاالیشگاهی اکثرا معامالتی متعادل و مثبت داشتند.
روز یکشنبه  19دی ماه و در ادامه روند منفی بازار سرمایه،
سیمانیها همچنان پرتقاضا معامله شدند .در این روز برخالف
روزهای قبلتر ،گروه خودرویی نیز با اقبال سهامداران مواجه شد.
درمجموع شاخص کل با حمایت سنگین حقوقی در نمادهای
لیدر گروه خودرو مثبت ولی کلیت بازار منفی و کم حجم بود.
یکشنبه شب بود که خبر فوت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در
اخبار منتشر شد؛ به تبع آن و سوگواری ملت ایران معامالت روز
دوشنبه نیز با کندی پیش رفت و شاخص کل با افت  224واحدی
مواجه شد .در این روز به جز گروه فلزات اساسی ،محصوالت
غذایی و ساختمانی ،اغلب نمادها شاهد فشار فروش بودند .ازطرفی
آیفکس نیز با افت بی سابقه  8واحدی روبهرو شد.
به گزارش ابتکار ،روز سه شنبه برای همدردی با خانواده آیت
اهلل هاشمی رفسنجانی ،بازار سرمایه بسته بود و معامالتی در این

نیاز بورس به محرک اساسی

روز به ثبت نرسید.
روند معامالت روز گذشته
روز چهارشنبه  22دی ماه ،شاخص کل بازده نقدی و قیمتی
بورس اوراق بهادار تهران نسبت به روز گذشته ،تنها  ۱۷واحد رشد
کرد و به رقم  ۷۸هزار و  ۶۲۷واحدی رسید؛ همچنین شاخص
کل هموزن پس از  ۱۶واحد رشد ،رقم  ۱۵هزار و  ۲۷۹واحدی
را تجربه کرد.
شاخص آزاد شناور نیز پس از  ۳۹واحد صعود به رقم  ۸۶هزار و
 ۲۲۷واحدی رسید و شاخص بازار اول پس از  ۶۳واحد رشد رقم

مرکز آمار ایران گزارش داد

افزایش  3/3درصدی قیمت فروش زمین و مسکن

از سوی بانک رفاه اعالم شد
ضوابط و شرایط جدید گشایش اعتبار اسنادی دیداری بانک رفاه شرایط
گشایش اعتبار را با هدف تسهیل واردات کاالهای مورد نیاز وارد کنندگان
دارای ثبت سفارش با نوع تامین ارز متقاضی ،اعالم کرد.
به گزارش شمانیوز ،با توجه به ضوابط و شرایط جدید گشایش اعتبار اسنادی دیداری
بر مبنای نرخ دالر  36.000ریالی برای واردات کاالهای مورد نیاز وارد کنندگان دارای
ثبت سفارش با نوع تأمین “ارز متقاضی” و با توجه به اینکه نوع عملیات بانکی برای
تمامی گروه های کاالیی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا .اعالم شده است ،مبنای محاسبه
نرخ بابت پیش دریافت ،دالر  36.000ریال و یا معادل آن به سایر اسعار است .
همچنین برای محاسبه نرخ روز تسویه و تأمین ارز از سوی مشتری ،نرخ روز صدور
گواهی ثبت آماری مربوطه (گشایش اعتبار) و یا نرخ روز معامله اسناد (هر کدام که
کمتر باشد) مالک عمل خواهد بود که معادل ریالی آن از مشتری دریافت می شود.

روابط عمومی بانک ملی ایران ،روابط عمومی برتر
در بخش تبلیغات و پورتال
روابط عمومی بانک ملی ایران در چهاردهمین جشنواره روابط
عمومیهای برتر در بخش تبلیغات و پورتال ،لوح روابط عمومی برگزیده
را دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران سیزدهمین کنفرانس بینالمللی روابط
عمومی ایران به همراه چهاردهمین جشنواره روابط عمومیهای برتر کشور در هتل
المپیک تهران با موضوع روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا ،برگزار شد .در
مراسم افتتاحیه این کنفرانس ،جوایز روابط عمومیهای برتر اعطا شد.

درگفت وگو بامدیرامور بینالملل بانک توسعه صادرات انجام شد

واکاوی بخشنامه ارزی دولت در  ۳پرده
مدیرامور بین الملل بانک توسعه صادرات بخشنامه ارزی جدید معاون اول
رئیس جمهور را گامی در جهت شفافیت بازار ارز ،کاهش تالطم قیمتی و
بازگشت جریان اصلی نقل و انتقاالت ارز حاصل از صادرات به مسیرهای
بانکی دانسته و نسبت به به عملیاتی شدن بخشنامه اخیر در این بانک اعالم
آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات  ،افزایش روابط
کارگزاری بانکی با سایر کشورهای جهان را باید یکی از مهمترین
واقعیت های پسابرجامی عنوان داشت که هم اکنون محقق شده است .این در حالی
است که التهابات فعلی در بازار ارز باز هم نشان داد که سیستم نقل و انتقاالت بانکی
به شفافیت بیشتری نیاز داشته و باید به مسیر اصلی خود بازگردد .به عبارت ساده تر
توجه واحدهای بزرگ صادرکننده به نقل و انتقاالت ارز حاصل از صادرات به کمک
سیستم های بانکی رسمی و بین الملی یکی از مواردی است که قطعاً شفافیت بازار
ارز را تقویت کرده و از سوی دیگر امکان برخی بازارسازی ها را از برخی فعاالن بازار
ارز دریغ خواهد داشت.

تاکید مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران
بر اجرای بانکداری اسالمی
مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ضمن تاکید بر اهتمام
در تحقق بانکداری اسالمی بیان داشت :عملیات بانکداری اسالمی براساس
فقه معامالت اسالمی صورت می گیرد و مهمترین اصل در آن تقسیم سود و
زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا می باشد.
به گزارش اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،اکبری در
این خصوص گفت :یکی از انواع خدمات بانکداری اسالمی عقد قرض الحسنه است و
اعطای این نوع خدمات و تسهیالت از فضیلت بسیاری برخوردار است.

 ۵۵هزار و  ۹۴۵واحدی را تجربه کرد ،اما شاخص بازار دوم با ۲۷۹
واحد کاهش به رقم  ۱۶۶هزار و  ۵۴۰واحدی رسید.
در این روز گروه استخراج کانههای فلزی شاهد روند رو به
رشدی بود؛ به طوریکه تعداد قابل توجهی از نمادهای این
گروه تا  ۵درصد رشد در قیمت پایانی را تجربه کردند .در این
گروه  ۲۶میلیون و  ۹۶۸هزار سهم به ارزش نزدیک  ۹میلیارد
تومان در  ۳۲۹۰نوبت مورد معامله قرار گرفت .همچنین در گروه
فرآوردههای نفتی که دیروز بیشترین نقش را در کاهش شاخص
کل داشتند ،شرایط مساعد به نظر نمیرسید؛ به طوریکه در اکثر

نمادهای این گروه قیمت پایانی تا مرز  ۵درصد افت نشان داد.
ارزش معامالت بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز
معامالت این هفته به رقم  ۱۱۹میلیارد و  ۹۲میلیون تومان بالغ
شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن  ۷۵۳میلیون و
 ۳۷۷هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی  ۵۲هزار و ۶۲۲
نوبت داد و ستد بود.
آیفکس نیز روز گذشته  ۳.۶واحد رشد کرد و به رقم ۸۳۰.۵
رسید .ارزش معامالت فرابورس ایران به رقم  ۹۸میلیارد و ۶۴۲
میلیون و  ۱۰۰تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست
شدن  ۱۹۶میلیون و  ۴۴۲هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی
 ۱۸هزار و  ۷۹۰نوبت معامله بود.
اجرایی شدن قراردادهای اختیار فروش
قراردادهای اختیار معامله فروش بر روی سهام پایه
شرکتهای ملی صنایع مس ایران ،فوالد مبارکه اصفهان و
ایران خودرو ،از روز شنبه مورخ  25دی ماه در بورس تهران
آغاز به کار میکند.
طبق ماده  7دستورالعمل معامالت قراردادهای اختیار سهام ،در
اولین روز معامالتی هر زیرگروه حداقل یک قرارداد اختیار معامله
در سود ،یک قرارداد اختیار معامله بی تفاوت و یک قرارداد معامله
در زیان درج میشود .همچنین نام فارسی قراردادهای اختیار
معامله مشتمل بر سهم پایه-قیمت اعمال -تاریخ سر رسید است.
الزم به ذکر است که نمادهای مذکور با حرف ط آغاز می شوند.
براین اساس سبک اعمال قراردادهای فوق از نوع اروپایی بوده،
به این معنا که فقط در سررسید قابلیت اعمال خواهند داشت.
همچنین نحوه اعمال ،نحوه اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار
است .به این ترتیب که دارندگان موقعیت باز خرید در صورت
تمایل به اعمال باید درخواست اعمال خود را از طریق کارگزار
مربوطه و مطابق با قرارداد مشتری-کارگزار ،به اتاق پایاپای اعالم
نمایند .در ضمن تسویه در قراردادهای اختیار معامله سهام به
سه صورت صرفا نقدی ،اول نقدی بعد فیزیکی و صرفا فیزیکی
امکان پذیر است.

مرکز آمار ایران در گزارشی تغییرات متوسط نرخ فروش یک متر زمین یا زمین
ساختمان مسکونی کلنگی و اجاره بها را اعالم کرد .براین اساس ،افزایش ۳.۳
درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی
کلنگی و افزایش  ۶درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در

این گزارش به چشم میخورد .همچنین متوسط مبلغ اجاره بهعالوه سهدرصد
ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در تابستان  ۹۵نسبت به
تابستان سال قبل ۹.۹ ،درصد افزایش داشته است.
براساس سامانه اطالعات مدیریت معامالت امالک و مستغالت کشور ،بنگاههای
معامالت ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معامالت خرید و فروشی که سند آنها
از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا میکند را در این سامانه ثبت نمایند؛ در این میان،
با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معامالت در مناطق شهر تهران باعث
کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر میشود ،از متوسط
تعدیل شده (وزنی) که در آن ،وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه
محاسبه میشود ،استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت ،تغییرات واقعی
قیمت را مشخص کرد.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله
شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران  ۴۵۴۱۶هزار ریال با میانگین
مساحت  ۲۷۷مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل  ۰.۲درصد کاهش و نسبت به فصل
مشابه سال قبل  ۳.۳درصد افزایش داشتهاست .همچنین تعداد معامالت فروش زمین
یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در

شهر تهران نسبت به فصل قبل  ۲۱.۱درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل
 ۵.۳درصد ،کاهش داشته است.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای
معامالت ملکی در شهر تهران  ۴۲۷۲۵هزار ریال با میانگین مساحت  ۸۸مترمربع و
متوسط عمر بنای ۹سال بوده که نسبت به فصل قبل  ۰.۸درصد و نسبت به فصل
مشابه سال قبل  ۶درصد ،افزایش داشته است ،همچنین تعداد معامالت فروش زیربنای
مسکونی انجام شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران نسبت به فصل
قبل  ۲۴.۹درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۲۲درصد ،افزایش داشته است.
متوسط اجاره بها ،هر متر  ۲۲هزار و  ۵۱۴تومان
متوسط مبلغ اجاره ماهانه بهعالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع
زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران
 ۲۲۵۱۴۴ریال با میانگین مساحت  ۷۷مترمربع و متوسط عمر بنای  ۱۳سال بوده که
نسبت به فصل قبل  ۶.۱درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۹.۹درصد ،افزایش
داشته است ،همچنین تعداد معامالت اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق
بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل  ۳۴.۲درصد و نسبت به
فصل مشابه سال قبل  ۴.۴درصد ،افزایش داشته است.

کاهش قیمت نفت به کمترین رقم در  ۱ماه گذشته

نقدینگی به  11618هزار میلیارد ریال رسید

قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت روز سه شنبه با یک دالر
و  ۳۰سنت ،معادل  ۲.۴درصد کاهش به  ۵۳دالر و  ۶۴سنت رسید که
پایین ترین رقم در حدود یک ماه گذشته است.
درحالی که ارزش دالر آمریکا تقویت شده و تردیدها در مورد اجرای کامل
توافق کاهش تولید از سوی تولیدکنندگان افزایش یافته ،قیمت جهانی نفت
در روز سه شنبه  2درصد کاهش یافت و به پایین ترین رقم در حدود یک ماه
گذشته رسید.
ظاهرا عربستان و دیگر اعضای اوپک درحال کاهش تولید خود هستند ،اما مشخص نیست که آیا دیگر تولیدکنندگان بزرگ نفت نیز
تولید خود را کاهش میدهند یا خیر.
عراق ،دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک گفته که صادرات نفت خود از بندر بصره را در ماه فوریه به باالترین رقم خود خواهد رساند.
صادرات نفت از جنوب عراق در اوایل ماه ژانویه در نزدیکی باالترین رقم خود باقی ماند؛ این درحالی است که عراق موافقت کرده که تولید
نفت خود را  210هزار بشکه در روز کاهش دهد.
تیم ایوانز ،تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت« :پس از تردیدها در مورد میزان پایبندی تولیدکنندگان به توافق کاهش تولید ،قیمت
نفت در حال تثبیت شدن در ارقامی پایین تر است».
وی افزود« :گزارشهای جدید در این زمینه که روسیه و قزاقستان تولید خود را کاهش داده اند ،تاثیر کمی بر قیمتها گذاشته است».
براساس این گزارش ،قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت روز سه شنبه با یک دالر و  30سنت ،معادل  2.4درصد کاهش به
 53دالر و  64سنت رسید .قیمت نفت برنت دیروز تا رقم  53دالر و  60سنت پایین آمد که پایین ترین رقم از  15دسامبر تاکنون بود.
قیمت نفت خام آمریکا نیز در پایان این معامالت با یک دالر و  14سنت ،معادل  2.2درصد کاهش به  50دالر و  82سنت رسید .قیمت
نفت خام آمریکا نیز به پایین ترین رقم از  16دسامبر تاکنون یعنی  50دالر و  79سنت رسید.

طبق اعالم بانک مرکزی ،حجم نقدینگی کشور در پایان آبان ماه
امسال به  11618.2هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مهرماه
امسال  0.3درصد کاهش را نشان میدهد.
براساس گزیدههای آماری منتشره بانک مرکزی ،حجم نقدینگی در پایان
هشت ماه نخست امسال (پایان آبان ماه) نسبت به پایان سال (1394اسفندماه)
رشد  14.2درصدی داشته است .همچنین رشد حجم نقدینگی در مهرماه
امسال به  28.3درصد رسیده بود و این رقم در پایان آبان ماه  28درصد اعالم
شد که کاهش  0.3درصدی دارد و برای چهارمین ماه متوالی روند صعودی آن منفی شده است .حجم نقدینگی در تیرماه امسال با 30
درصد رشد به اوج رسید ،اما از مرداد ماه روند کاهشی خود را آغاز کرد و به عدد  29.2درصد رسید؛ این شاخص در شهریورماه رشد 28.6
درصدی و در مهرماه رشد  28.3درصدی را ثبت کرد و اکنون به  28درصد رسیده است.
در این بررسی ،حجم پول به  1497.2هزار میلیارد ریال و شبه پول به  10121هزار میلیارد ریال رسیده که این دو شاخص نسبت به
آبان ماه پارسال به ترتیب  27.4درصد و  28.1درصد رشد داشته اند .بررسی میزان رشد پول و شبه پول از اسفند ماه پارسال تا پایان آبان
امسال (هفت ماهه سال جاری) بیانگر آن است که به ترتیب رشد  9.5درصدی و  14.9درصدی را پشت سر گذاشته اند.
میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آبان ماه نیز  618.9هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفندماه پارسال  19درصد و نسبت
به آبان ماه پارسال (تغییرات یک ساله)  15.8درصد رشد دارد .از این میزان بدهی ،سهم دولت  354.8هزار میلیارد ریال و سهم شرکتها
و موسسات دولتی  264.1هزار میلیارد ریال است .میزان بدهیهای دولت به بانکها نیز در پایان آبان ماه بیانگر رشد  20.2درصدی آن
نسبت به اسفندماه پارسال و رشد  26.8درصدی آن در یکسال منتهی به آبان امسال است.
براین اساس بدهی دولت به بانکها به  2090هزار میلیارد ریال رسیده که سهم دولت از این رقم  1786.8هزار میلیارد ریال و سهم
شرکتها و موسسات دولتی  303.4هزار میلیارد ریال است.

در مقایسه با شش هفته گذشته

طالی جهانی روز چهارشنبه تحت تاثیر ابهامات اقتصادی و سیاسی که تقاضا
برای این فلز به عنوان دارایی مطمئن را تقویت داد ،نزدیک به باالترین قیمت
شش هفته گذشته ایستاد.
هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز گذشته بازار سنگاپور تغییر چندانی
نداشت و در  ۱۱۸۷.۳۷دالر ایستاد .طال که اغلب در شرایط بیثباتی سیاسی و مالی به
عنوان یک دارایی جایگزین دیده میشود ،روز سهشنبه تا رکورد  ۱۱۹۰.۴۶دالر صعود
کرده بود که باالترین قیمت در حدود دو ماه گذشته بود.
در بازار نیویورک ،هر اونس طال برای تحویل در فوریه  ۰.۱درصد رشد کرد و به
 ۱۱۸۷.۲۰دالر رسید .بهای معامالت این بازار روز گذشته  ۶۰سنت یا کمتر از ۰.۱
درصد افزایش داشت و در  ۱۱۸۵.۵۰دالر بسته شد.
طال در سه ماهه چهارم سال گذشته به دنبال پیروزی ترامپ در انتخابات که به
صعود دالر و بازارهای سهام منجر شد ،بیش از  ۱۲درصد کاهش داشت .سیاستهای
اقتصادی ترامپ برای کاهش مالیات و افزایش هزینه بر روی زیرساخت ،انتظارات برای
رشد اقتصادی را باال برده و سیاستگذاران بانک مرکزی را به افزایش سریعتر نرخهای
بهره ترغیب کرده است .این فلز ارزشمند در هفته پایانی سال  ۲۰۱۶اندکی بهبود یافت
و با وجود رشد اخیر ،برای هشتمین هفته متوالی شاهد خروج سرمایه از صندوقهای
سرمایهگذاری تحت حمایت طال بوده است.

طالی جهانی در صدر قیمت ایستاد

بازارها منتظر نشانههایی درباره سیاست دونالد ترامپ ،رییس جمهور منتخب
آمریکا ،در نخستین کنفرانس مطبوعاتی رسمی وی از زمان انتخابات بودند که اواخر
روز چهارشنبه برگزار شد .بارناباس گان ،تحلیلگر ارشد بانک  OCBCدر سنگاپور به
رویترز گفت :نگرانیهای فوری نسبت به اقتصاد جهانی حداقل در نیمه اول سال وجود
دارد و رویدادهایی مانند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ،انتخابات فرانسه در آوریل و تاثیر
سیاستهای تجاری ترامپ پس از به قدرت رسیدن وی در ماه جاری مورد توجه بازار
قرار خواهند داشت .به گفته جیمز استیل ،تحلیلگر ارشد فلزات ارزشمند در شرکت اچ
اس بی سی سکیوریتیز ،حساسیت بیش از حد معمول بازار به اظهارات و اقدامات ترامپ
ممکن است تا زمانی که بازارها به حضور وی در قدرت عادت کنند ،ادامه پیدا کند و این
مساله ممکن است چند ماه طول بکشد .به این ترتیب قیمت طال ممکن است نوسانات
بیش از حد معمولی داشته باشد.
عالوه بر ضعف دالر آمریکا ،رشد قیمت طال به عقبنشینی در بازده اوراق قرضه
آمریکا و مالیم شدن رشد ارزش معامالت سهام بستگی دارد .دالر آمریکا در چند روز
گذشته بخشی از رشد خود در برابر سایر ارزها را از دست داده است در حالیکه بازده
اوراق قرضه آمریکا از اواسط دسامبر که به باالترین رکورد در دو سال گذشته رسیده
بود ،کاهش قابل مالحظهای پیدا کرده است.
طال به افزایش نرخهای بهره آمریکا که هزینه نگهداری این فلز را افزایش میدهد و به

جذابیت سرمایهگذاری در آن لطمه میزند فوقالعاده حساس است .جانت یلن ،رییس
بانک مرکزی آمریکا ،قرار است روز پنجشنبه در رویدادی حضور پیدا کند و اظهارات
وی ممکن است دورنمای نرخهای بهره را روشنتر کند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند ،هر اونس نقره برای تحویل فوری پس از رشد بیش از
یک درصدی در روز سهشنبه ،تغییر چندانی نداشت و  ۱۶.۷۹دالر معامله شد .هر اونس
پالتین  ۰.۷درصد کاهش یافت و در  ۹۷۱.۷۴دالر ایستاد و هر اونس پاالدیوم برای
تحویل فوری  ۰.۸درصد کاهش یافت و به  ۷۵۸.۴۷دالر رسید.

