
 اقتصاد و توسعه

 در نخس��تین س��ال پس��ابرجامی وزن کااله��ای وارداتی ای��ران در مجموع ب��ه ۳۳ میلیون و 
۳۹۹هزارتن رس��ید؛ بنابراین نزدیک به هش��ت میلیارد دالر هزینه واردات کاال در س��ال گذشته 

کمتر از دوران تحریم بوده است )اقتصاد آنالین(
 صادرات ایران در سال 1۳8۳ سه و نیم میلیارد دالر بود که این رقم در حال حاضر به 44 میلیارد 
دالر رسید؛ در واقع در بخش صادرات غیرنفتی در 15 سال اخیر بیش از 11 برابر افزایش داشته ایم 

)مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات(
 علی رغم این که تعداد بیکاران کشور سه میلیون و 200 هزار نفر و نرخ بیکاری بر مبنای مرکز آمار 

ایران 12/4 درصد اس��ت، مرکز پژوهش های مجلس تعداد بیکاران را پنج میلیون نفر عنوان می کند )رییس فراکس��یون 
اشتغال مجلس(

 اقتصاد ایران در نیمه نخس��ت س��ال ۹5 رش��د 7/4 درصدی را تجربه کرده اس��ت که این رش��د تا حد قابل توجهی ناشی از 
افزایش تولید و صادرات نفت خام بوده است؛ رشد بخش غیرنفتی ایران در این نیمه تنها 0/۹ درصد بود )بانک جهانی(

 جدیدترین برآورد بانک جهانی نشان می دهد دولت یازدهم در سومین سال فعالیت خود نمره 47/1 در شاخص کارآمدی 
را بدست آورد که پایین تر از 112 کشور بوده است )تسنیم(

 تجارت خارجی ایران در س��ال گذش��ته به اندازه سه میلیارد و ۶4۶ میلیون دالر بزرگتر ش��د و تاجران ایرانی 4/۳4درصد 
بیشتر از سال 1۳۹4 مبادالت تجاری با سایر کشورها انجام داده اند )اقتصاد آنالین(

 تراز تجاری ایران بعد از برجام با بهبودی چشمگیر روبرو شد و از منفی ۹/7میلیارد دالر در سال 1۳۹2 به منفی 7/2میلیارد 
دالر در س��ال 1۳۹۳ رس��یده است؛ به عبارت دیگر، فقط 7/2میلیارد دالر از سایر منابع ایران )به جز درآمد حاصل از صادرات 

غیرنفتی( صرف واردات کاالهای خارجی شده است )اقتصاد آنالین(

مسکن و عمران

 عمر مفید س��اختمان در 
بخش عمومی در کش��ور ما 

بی��ن 25 تا ۳0 س��ال اس��ت 
که این مس��أله به نوعی هدر 
رفتن سرمایه های ملی است 
ولی در کش��ورهای اروپایی 
با اس��تفاده از همی��ن میزان 

از مصالح، عمر س��اختمان ها به 150 سال نیز 
می رسد )اقتصاد آنالین(

 افزایش س��اخت و ساز در کشور می تواند تعادل عرضه 
و تقاضا را در بخش مس��کن بیشتر کرده و به کاهش نرخ 
اجاره به��ا بی انجامد به این ترتیب اجاره نش��ینی نیز تا حد 

امکان کمتر خواهد شد )عضو کمیسیون عمران مجلس(
 سرمایه هایی که می توانست بخش مولد اقتصاد کشور را به 
حرکت درآورد اکنون با برآورد تقریبی 200 میلیارد دالر در 
خانه های خالی به تله افتاده اس��ت؛ لذا ت��داوم تولید خانه های 
بدون متقاضی مصرفی نه تنها نادرس��ت بلکه شرایط اقتصادی 

نیز پذیرای آن نیست )معاون وزیر راه و شهرسازی(

بازار سرمایه

 بیش از یک هزار و 748 میلیارد و ۳05 میلیون ریال سود انواع اوراق در اردیبهشت ماه 
س��ال جاری به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد )شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 

و تسویه وجوه(
 در پایان معامالت فروردین ماه س��ال ۹۶، ش��اخص بازار اول با 4۶۹ واحد افزایش به رقم 54 
هزار و ۹2۹ واحد و شاخص بازار دوم با شش هزار و 22 واحد افزایش به عدد 172 هزار و ۳۹۳ 
واحد رس��ید و به ترتیب با 0/۹ درصد و ۳/۶ درصد افزایش نس��بت به ماه گذش��ته مواجه ش��دند 

)شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
 ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی تعداد 2۶0 کد سهامدار خارجی در سال ۹5 صادر کرد که در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل از آن رشد 4۶ درصدی صدور کد برای سرمایه گذاران خارجی داشته است )شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه(

 ب��ا حکم س��ید احمد عراقچی عض��و هیأت مدیره و معاون اجرایی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حی��در فروغ نژاد به 
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان منصوب شد )سنا(

 پنج ش��رکت کارگزاری در فروردین ماه س��ال ۹۶، 2۹/۹۳ درصد کل ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند )اداره 
آمار و اطالعات شرکت بورس اوراق بهادار(

 از کل معام��الت م��اه فروردین ماه س��ال جاری، بیش از 2۳ ه��زار میلیارد ریال خرید و فروش ب��ه صورت الکترونیکی 
و ارزش کل خری��د و ف��روش ه��م بیش از 75 هزار میلیارد ریال بوده اس��ت )اداره آمار و اطالعات ش��رکت بورس اوراق 

بهادارتهران(
 در سال 201۶ میالدی حدود 25 میلیارد قرارداد مشتق در بورس های عضو معامله شد که رشدی بیش از دو درصد را 
نسبت به سال پیش از آن نشان می دهد؛ پر معامله ترین ابزار مشتق در سال گذشته میالدی اوراق کاالیی بود که نسبت به 

سال 2015 بیش از 27 درصد رشد داشته است )شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
 سازمان بورس برای هفت شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری، مجوز راه اندازی معامالت شرطی را صادر کرد )مدیر 

فناوری اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار(
 ش��رکت س��رمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس دارای س��رمایه 2500 میلیارد ریالی است و سهامدار 
عمده آن که شرکت عمران سرمایه آیریک خزر با مالکیت 98 درصدی است، تعهد کرده است 10 درصد سهام را در روز 

عرضه اولیه در معرض فروش بگذارد )سنا(
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اقتصاد و بازارهای جهانی

 پس از ابالغیه پادش��اه 
به پرداخت  س��لمان نس��بت 

ب��ه  پ��اداش  و  کم��ک هزین��ه 
ب��ازار  در  دولت��ی  کارمن��دان 
با  ت��داول  عربس��تان، ش��اخص 
رش��د 1/7 درصدی همراه ش��د 
و در حدود ۹0 درصد از س��هام 

ش��رکت های موجود در این متغیر روند رو به رشد را 
به ثبت رساندند )سنا(

 چین درحال حاض��ر بزرگ تری��ن تولید کننده خودرو 
در جهان اس��ت و تا سال 2025 میالدی قصد دارد سهم 
خودروهای برند چینی را در بازارهای بین المللی افزایش 
دهد؛ فروش خودرو در چین در س��ال 201۶ با رسیدن 
به 28/0۳ میلیون دس��تگاه به یک رکورد تبدیل شد که 
در مقایس��ه با س��ال قبل از آن 1۳/7 درصد رشد داشته 

است )شینهوا(
 صادرات محصوالت س��وختی چین در ماه مارس سال 
2017 میالدی با 5۳ درصد رش��د به یک میلیون و ۹10 
هزار تن رس��ید، این در حالی اس��ت که بیشترین رکورد 
صادرات محصوالت س��وختی این کش��ور به ماه دسامبر 
س��ال گذش��ته میالدی با یک میلیون و 780 هزار تن بر 

می گردد )رویترز( 
 پیش بینی می ش��ود رشد تقاضای جهانی برای فوالد در 
س��ال 2017 میالدی به یک میلی��ارد و 5۳5 میلیون تن 
معادل 1/۳ درصد رش��د برسد؛ این رقم در سال 2018 
به یک میلیارد و 54۹ میلیون تن خواهد رس��ید )انجمن 

فوالد جهانی(
 تع��داد ش��عبات بانک ه��ا در امریکا در طی پنج س��ال 
آینده به میزان 20 درصد کاهش خواهد یافت )مؤسسه 

امالک تجاری جی ال ال(

میالد باسعادت حضرت امام حسین )ع( و 
حضرت ابوافضل العباس )ع( و میالد مام 

سجاد )ع( تهنیت باد
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بانک و بیمه

 رش��د نقدینگی در س��ال 
۹5 ب��ا کاه��ش ۳0 درص��دی 

نس��بت ب��ه مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته به 2۳/2 درصد رس��ید 
ک��ه اطمینان خاط��ر بیش��تری را 
در خص��وص کنترل ن��رخ تورم 

می دهد )رییس کل بانک مرکزی(
 بر اس��اس قانونی که از اسفندماه سال گذشته توسط 

شرکت های بیمه اجرایی شده است، افرادی که بیمه عمر 
می خرن��د باید نه درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند 

)اقتصاد آنالین(
 در صورت حذف دفترچه درمانی و کنترل نظام دارویی 
کش��ور، س��االنه دو هزار میلیارد تومان در هزینه دارویی 
بیمه صرفه جویی می ش��ود )قائم مقام وزی��ر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی(

طال و سکه

 ب��ا افزای��ش تنش های 
سیاس��ی قیم��ت ط��ال احتماالً 

در  دالر   1,۳00 از  بی��ش  ب��ه 
ه��ر اون��س خواهد رس��ید ولی 
هرگون��ه افزای��ش قیم��ت ط��ال 
تح��ت تأثیر تنش های سیاس��ی، 
موق��ت و زودگذر خواه��د بود و 

دوام چندان��ی نخواهد داش��ت؛ افزایش نرخ بهره 
ف��درال رزرو امری��کا طی ماه های آین��ده موجب خواهد 

ش��د تا قیمت طال تا پایان س��ال جاری می��الدی به کمتر از 
1,200 دالر در هر اونس برس��د )ارناباس گان، تحلیلگر 

ارشد او سی بی سی بانک(
 قیمت طال طی ماه ه��ای آینده تحت تأثیر افزایش نرخ 
تورم، تنش های سیاس��ی در روسیه، س��وریه و کره شمالی 
ب��ا افزای��ش چش��مگیری روب��رو خواه��د ش��د و از مرز 
1,۳50 دالر در ه��ر اون��س فراتر خواهد رفت )مؤسس��ه 

سرمایه گذاری اینتسا سن پائولو(
 میانگین قیمت هر اونس طال در سال 2017 میالدی به 
1,150 دالر خواهد رسید؛ در واقع قیمت این فلز گرانبها 
در سال 2017 در محدوده 1,0۶0 تا 1,400 دالر در هر 
اون��س در نوس��ان خواهد بود؛ قیمت طال در س��ال 2018 
به ط��ور میانگین به 1,070 دالر خواهد رس��ید )مؤسس��ه 

سرمایه گذاری ناتیکسیس(
 قیم��ت جهانی هر اونس طال تا س��ه م��اه آینده به کمتر 
از 1,200 دالر خواهد رس��ید )مؤسس��ه س��رمایه گذاری 

یو بی اس(
 بهترین فرصت برای خرید و س��رمایه گذاری در بازار 
طال زمانی اس��ت که قیم��ت تا س��طح 1,270 دالر در هر 

اونس کاهش یابد )بیزینس الین(

بازار پول و ارز

 آرای کمتر از انتظار مارین لو پن در دور اول انتخابات فرانسه موجب شد تا ارزش یورو در 
بازارهای جهانی تقویت ش��ود؛ به  دنبال تقویت یورو در بازارهای جهانی، ارزش این ارز در بازار 

داخلی نیز افزایش یافت )بنکر(
 برنامه ریزی در بازار ارز باید به نحوی باش��د که قیمت گذاری ارز بر اساس اختالف تورم داخلی 

و میانگین جهانی باشد تا ثبات اقتصادی در این بازار ملموس شود )اقتصاد آنالین(
 در جریان تغییرات قیمتی دالر در مرکز مبادالت ارزی، 240 تومان صعود در یک س��ال گذشته 
ثب��ت ش��د و اکنون اخت��الف بین دو نرخ اصلی این ارز به حدود 50۶ تومان رس��یده اس��ت؛ کاهش 

شکاف قیمتی از شروط یکسان سازی نرخ ارز است )بنکر(

صنعت، معدن و انرژی

 با کس��ب رتبه نخس��ت ذخایر گازی در دنیا، ایران به یکی از مهم ترین کش��ورها در تأمین 
امنیت انرژی جهان بدل شده است )مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت(

 بهره برداری از 11 طرح صنعت پتروش��یمی در س��ال ۹5 با س��رمایه گذاری س��ه میلیارد و 400 
میلیون دالر از موفقیت های صنعت پتروشیمی ایران است؛ پیش بینی می شود سال ۹۶ تولید محصوالت 

پتروشیمی کشور به ساالنه 72میلیون تن برسد )مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران(
 ایران با سهم تولید 0/۹ درصدی تولید روی، در جهان رتبه 11 را دارد و در آسیا جایگاه چهارم را 

کسب کرده است )انجمن بین المللی سرب و روی جهان(
 از ابتدا تا پایان اس��فند ماه س��ال ۹5، 57 میلیون و ۶48 هزار و 1۶4 تن انواع محصوالت معدنی صادر ش��د که در 

مقایسه با سال قبل از آن، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۳8 و 17 درصد رشد یافته و میزان ارزش این محصوالت بیش از 
هفت میلیارد بوده است )گمرک ایران(

تقویم اقتصادی هفته جاری )9 تا 15 اردیبهشت ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص مدیران خرید
کارخانه ها طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص مدیران خرید
کارخانه ها طی ماه گذشته در چین 

به استثنای بخش تولید

اعالم خالصه گردش کار و فرصت های شغلی 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص مدیران خرید کاخانه ها در امریکا 
طی ماه گذشته به جز بخش تولید بررسی شده 

توسط مؤسسه مدیریت عرضه

اعالم شاخص مدیران خرید کاخانه ها 
طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم برآورد مقدماتی از تولید ناخالص داخلی 
در اتحادیه اروپا

تغییر در تعداد افراد شاغل در 
طول ماه گذشته در امریکا، 

به استثنای صنعت کشاورزی و دولت

اعالم شاخص مدیران خرید در امریکا 
طی ماه گذشته به جز صنعت ساخت بررسی شده 

توسط مؤسسه مدیریت عرضه

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
 طی هفته گذشته در امریکا

اعالم شاخص تراز تجاری کاالها 
طی ماه گذشته در امریکا

تغییر در تعداد افراد شاغل در 
طول ماه گذشته در امریکا، 
به استثنای صنعت کشاورزی

اعالم نرخ بیکاری طی 
ماه گذشته در امریکا

یکشنبه

یکشنبه

دوشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

این شاخص نظر 3,000 مدیر خرید 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.

این شاخص نظر 1,200 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب و کار را 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.

تعداد فرصت های شغلی طی ماه گذشته در امریکا به جز بخش کشاورزی را نشان می دهد.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 400 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب وکار را نشان می دهد.
در صورت بهتر اعالم شدن نسبت به دوره گذشته و پیش بینی ها، نشان از بهبود شرایط اقتصادی دارد.

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

این شاخص نظر 600 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب وکار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، 
قیمت، تحویل کاال 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 وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنج اولیه از سالمت اقتصاد است.
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.

این شاخص نظر 400 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب وکار را نشان می دهد.
در صورت بهتر اعالم شدن نسبت به دوره گذشته و پیش بینی ها، نشان از بهبود شرایط اقتصادی 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.

تفاوت میان ارزش کاالهای وارداتی و صادراتی در طول ماه زا نشان می دهد.
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.


