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 اقتصاد و توسعه

 طبق آمار به دس��ت آمده 317/8 هزار میلیارد از درآمدهای مالیاتی س��هم مالیات اشخاص 
حقوق��ی، 149/6 هزار میلیارد ریال س��هم مالیات بر درآمد و 26/7 ه��زار میلیارد ریال مربوط به 

مالیات بر ثروت بوده است تا مجموع مالیات های مستقیم دولت به عدد 520/9 هزار میلیارد ریال 
برسد )بانک مرکزی(

 با افزایش تورم در ماه گذشته، نرخ تورم مناطق شهری کشور در تیر ماه سال  جاری 7/6 درصد و 
تورم نقطه به نقطه نیز 8/9 درصد اعالم شد )مرکز آمار ایران(

 درآمده��ای دولت در س��ال گذش��ته بیانگر درآم��د 738/8 هزار میلیارد ریال��ی از فروش نفت و 
فرآورده های نفتی و درآمد 1014/7 هزار میلیارد ریالی از محل مالیات ها است؛ یعنی درآمدهای مالیاتی کشور 1/3 برابر 

بیش از درآمدهای نفتی بوده است )بانک مرکزی(
 در حال حاضر 58 درصد جویندگان کار فارغ التحصیل دانش��گاهی هس��تند اما تنها امکان جذب 20 درصد از آن ها در بازار 

کار وجود دارد )علی اکبر لبافی، کارشناس بازار کار(
 رش��د اقتصادی در اقتصادهای پیش��رفته و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال 2017 میالدی شتاب خواهد گرفت 
و به ترتیب به دو و 4/6 درصد خواهد رس��ید؛ رش��د اقتصاد جهانی نیز به 3/5 درصد می رس��د که نسبت به گزارش ماه آوریل 

تغییری نداشته است )صندوق بین المللی پول(
 برای ایجاد اش��تغال پایدار باید س��االنه 700 میلیارد تومان س��رمایه گذاری ش��ود؛ برای تحقق رشد هشت درصدی نیازمند 
سرمایه گذاری خارجی و در هر بخش برای یک شغل از 100 میلیون تومان تا سه میلیارد تومان نیازمند هستیم )وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی(
 ش��اخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روس��تایی کشور در تیر ماه سال جاری عدد 263/1 را نشان می دهد که 
نس��بت به ماه گذش��ته 1/3 درصد افزایش داشته است؛ شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته )تورم نقطه به نقطه(، 9/7 

درصد افزایش یافت که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل 0/8 واحد درصد کاهش داشته است )مرکز آمار ایران(

مسکن و عمران

 در تیرم��اه س��ال جاری 
16 ه��زار و 156 ق��رارداد 

خری��د و فروش مس��کن در 
شهر تهران به امضا رسید که 
نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته 12/6 درصد کاهش 
داشته اس��ت )رییس اتحادیه 

مشاوران امالک(
 در کل کش��ور 49 ه��زار و 805 معامل��ه ط��ی تیر ماه 

س��ال جاری در بخ��ش خرید و ف��روش و نی��ز 68 هزار و 
146 قرارداد اجاره امضا ش��ده اس��ت که در کل کش��ور با 
کاهش 6/8 درصدی خرید فروش و کاهش 5/4 درصدی 
قراردادهای اجاره نس��بت به خرداد ماه س��ال جاری مواجه 

بودیم )رییس اتحادیه مشاوران امالک(
 نزدی��ک به 30 درص��د از واحدهای مس��کونی در ایران 
کمتر از 75 متر مساحت دارند؛ در این میان سهم واحدهای 
مس��کونی 50 تا 75 متری از کل واحدهای مسکونی 21/7 
درصد و س��هم واحدهای مس��کونی کمتر از 50 متر اندکی 

بیش از نه درصد است )اقتصاد آنالین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 می��زان تولید فوالد  خام 
در م��اه گذش��ته می��الدی در 

کشور چین به 73/23 میلیون 
تن رس��ید که نس��بت ب��ه دوره 
مشابه س��ال گذشته 5/7 درصد 
افزایش داشته است و در مقایسه 
با ماه می نیز 1/3 درصد رشد را 
نش��ان می دهد )مرک��ز آمار ملی 

چین(
 کسری بودجه عربستان در سال جاری به 9/3 درصد 

از تولی��د ناخال��ص داخلی درس��ال 2017 میالدی رس��ید 
)صندوق بین المللی پول(

 فوالدس��ازان جهانی طی شش ماهه نخست سال 2017 
می��الدی، 835 میلی��ون و 309 هزار تن ف��والد خام تولید 
کردن��د؛ طی این مدت چین ب��ا 419 میلیون و 745 هزار 
تن، بزرگترین تولیدکننده فوالد خام بود که حدود 50/3 
درص��د تولید فوالد خام جهانی را به خ��ود اختصاص داده 

است )سنا(
 اگر رش��د اقتصادی کش��ور چین و بازاره��ای نوظهور 
دارای س��یر تداوم صعودی باشند، مقر صندوق بین المللی 
پول تا یک دهه آینده به پکن منتقل خواهد ش��د )رییس 

صندوق بین المللی پول(
 چی��ن برنامه های��ی را ب��رای تبدیل ش��دن به پیش��تاز 
هوش مصنوعی جهان تا س��ال 2030 طراحی کرده است 
و در نظر دارد این صنعت را به ارزش یک تریلیون یوآن 

معادل 147/7 میلیارد دالر برساند )سی ان بی سی(
 ص��ادرات نفت خام عربس��تان در ماه ج��اری میالدی با 
رس��یدن به 524 هزار بش��که در روز به کمترین رقم در 

هفت سال اخیر رسیده است )وزارت انرژی امریکا(
 )LNG( س��هم امری��کا از واردات گاز مای��ع طبیع��ی 
اتحادیه اروپا در س��ه ماهه اول س��ال 2017 میالدی با 10 

برابر افزایش به شش درصد رسید )کمیسیون اروپا(
 تولی��د نفت اوپک در ماه ج��اری میالدی به بیش از 33 
میلیون بش��که در روز افزایش خواهد یافت که نش��ان از 
کم رنگ شدن پایبندی کشورها به توافق اوپک دارد )اویل 

پرایس(
 رش��د اقتصادی کره شمالی در س��ال گذشته میالدی به 
س��ریع ترین میزان خود در 17 س��ال اخیر رسید؛ این در 
حالی است که کره شمالی به دلیل انجام آزمایشات موشکی 

تحت تحریم های شدید جهانی است )بی بی سی(

بازار سرمایه

 با توجه به این که بورس کشور ما سال های خیلی خوبی را گذرانده است اما دوره های پر سود 
بازار س��رمایه با افزایش مشارکت افراد جامعه همراه نشد و به رغم فرصت های بی شمار این بازار 

سطح و میزان مشارکت جامعه ایرانی در بازار سرمایه با کشورهای توسعه یافته فاصله بسیاری دارد، 
بر همین اس��اس موظف هستیم برای فرهنگ سازی بازار سرمایه تالش بیشتری انجام دهیم )سعید 

اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 بورس تورنتو با پذیرش 500 صندوق قابل معامله )ETF(، این رکوردشکنی را جشن گرفت؛ این 
بازار توانس��ته در پنج سال گذش��ته میزان پذیرش صندوق های قابل معامله در بازار خود را دو برابر 

افزایش و ارزش بازار این صندوق ها را به 130 بیلیون دالر تا تاریخ 30 ماه ژوئن سال جاری میالدی برساند 
)مدیر سهام و سرمایه بورس تی ام ایکس تورنتو(

 بیش از 6,043 میلیارد و 631 میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه آینده به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد )شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(

 حجم کل صکوک منتشر شده در سال گذشته میالدی با 44 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 88 میلیارد دالر رسید )سنا(
 در میان انواع گوناگون صکوک در سال گذشته میالدی، از دو نوع مرابحه و وکالت استقبال بیشتری صورت گرفت به طوری 

که انتشار صکوک وکالت در سطح بین الملل نسبت به سال 2015 رشد 77 درصدی داشته است )سنا(
 در تیر ماه س��ال جاری در بازار مش��تقه بورس انرژی ایران نزدیک به 557 میلیون کیلووات س��اعت برق به ارزش 194 
میلیارد و 378 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که با احتس��اب معامالت تابلوی فیزیکی برق، کل معامالت برق در این 

ماه 565 میلیون کیلووات ساعت بوده است )سنا(
 در مجموع بازارهای فرابورس ایران تعداد پنج هزار و 768 میلیون ورقه بهادار در 560 هزار دفعه به ارزش 27 هزار و 
130 میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفت که نسبت به ماه گذشته افت 18 درصدی حجم را در مقابل رشد 13 و 22 درصدی 

ارزش و تعداد دفعات معامالت داشت )شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 از ابتدای تأسیس بورس انرژی ایران تاکنون بالغ بر 43 میلیارد و 849 کیلووات برق به ارزش بیش از 16 هزار میلیارد 

و 71 میلیون ریال در بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفته است )سنا(
 مال��ک دو رس��توران زنجیره ای کی اف س��ی و پیت��زا هات تصمیم دارد تا 25 درصد س��هام این دو گ��روه را وارد بورس 
بخارس��ت کند؛ به نظر می رس��د این دو رس��توران زنجیره ای با پذیرش در بورس بخارس��ت، در حدود 250 میلیون یورو 

تأمین مالی کند )سنا(
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بانک و بیمه

 300 بان��ک  دویچ��ه   
میلی��ارد ی��ورو )مع��ادل 350 

میلیارد دالر( از ترازنامه ش��عبه 
انگلستان خود را به فرانکفورت 
منتق��ل خواه��د ک��رد چ��را ک��ه 
تجارت مش��تریان و دارایی های 

آنان به دنبال برگزیت این کشور 
را ترک خواهند کرد )بلومبرگ(

 تعداد چک های برگش��تی در خرداد ماه س��ال جاری 
نسبت به خرداد ماه سال 92 بیش از 268 درصد افزایش 

پیدا کرده است و ارزش چک های برگشتی در همین بازه 
زمانی 255 درصد بیشتر شده است )بانک مرکزی(

 نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 15درصد است و هیچ 
بانکی مجاز به این نیست که سود علی الحساب را بیشتر از 
آن که در شورای پول و اعتبار تصویب شده پرداخت کند 

)رییس کل بانک مرکزی(

طال و سکه

 می��زان ذخای��ر ط��الی 
صندوق اس پی دی آر با 1/13 

درص��د کاهش به کمتر از 800 
تن رسید )رویترز(

 طبق تجزیه و تحلیل تکنیکال، 
قیمت طال در کوتاه مدت می تواند 
با افزایش بیش��تری روبرو شود؛ 

اگر سطح روانی و مقاومتی 1,300 دالری شکسته شود، 
طال می تواند روند صعودی خود را طی ماه های آینده ادامه 

دهد )کیتکو نیوز(
 قیم��ت طال در کوتاه مدت بی��ن 1,240 تا 1,260 دالر 
در نوس��ان خواهد بود؛ اگر سطح مقاومتی 1,260 دالری 
شکسته ش��ود قیمت این فلز گرانبها به زودی تا 1,280 و 
س��پس 1,300 دالر افزایش خواهد یافت )جیم وایکوف، 

تحلیلگر ارشد اقتصادی(
 قیمت جهانی هر اونس طال در بهترین حالت اواخر سال 
2018 می��الدی به 1,300 دالر خواهد رس��ید )بانک ملی 

استرالیا(
 قیمت طال برای شکس��تن کانال فعلی نی��از به آن دارد 
که نرخ ت��ورم در اقتصاد جهانی با افزایش روبرو ش��ود؛تا 
زمانی که نرخ تورم در اقتصادهای توسعه یافته و صنعتی با 
افزایش چشمگیری روبرو نشود، قیمت طال در کانال فعلی 
حفظ خواهد ش��د و امید چندانی به افزایش فزاینده قیمت 

طال وجود ندارد )آیرا اپشتاین، تحلیلگر ارشد اقتصادی(
 با شکسته ش��دن سطح مقاومتی 1,250 دالری فرصت 
تازه ای برای سرمایه گذاری در بازار طال فراهم شده است؛ 
به نظر می رس��د در صورت ادامه روند نزولی ارزش دالر و 
رش��د تقاضا برای طال، قیمت این فلز زرد به زودی تا سطح 
1,295 دالری افزای��ش یابد )کارن جونز، استراتژیس��ت 

ارشد کامرز بانک آلمان(

بازار پول و ارز

  افزایش نرخ ارز بر بسیاری از بخش های اقتصادی تأثیرگذار است؛ به طوری که با افزایش 
نرخ ارز به ویژه ارزهای اصلی نرخ تمام شده کاالهایی که مواد اولیه تولید آن ها از خارج از کشور 

تأمین می شود باال خواهد رفت )مدیرعامل بانک توسعه صادرات(
  اگر اوضاع از کنترل خارج شده و تورم ایجاد شود دیگر نیازی به کاهش نرخ ارز نیست؛کشش 

بازارهای سهام، مسکن و دالر نیز به تورم بستگی دارد )عضو شورای عالی بورس(
  ضعیف ش��دن اخیر دالر احتماالً عمر کوتاهی خواهد داش��ت و رش��د تورم و افزایش های مورد 

انتظار نرخ بهره بانک مرکزی امریکا، در ماه های آینده از تقویت آن پشتیبانی خواهد کرد )سی ان بی سی(

صنعت، معدن و انرژی

  ایران از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه ژوئن سال 2017 میالدی نه میلیون و 947 هزار تن 
فوالد خام تولید کرد؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته میالدی هشت میلیون و 749 هزار تن 

بود که حاکی از افزایش 13/7 درصدی تولید فوالد خام طی شش ماهه سال جاری است )سنا(
  تولید خودرو در سال گذشته حدود 40 درصد افزایش یافت و همچنین در سه ماه اخیر نیز حدود 
18 درص��د به میزان تولید خودرو افزوده ش��ده اس��ت که خودروهای ارزان قیم��ت از افزایش تولید 

بیشتری برخوردار بوده است )وزیر صنعت معدن و تجارت(
  در س��ال 91 میزان صادرات ش��مش فوالد 200 هزار تن بود و حتی در س��ال های قبل از آن چند 

میلیون تن فوالد وارد کش��ور می ش��د، اما سال گذشته بیش از شش میلیون تن شمش فوالد صادر شد )معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت(

تقویم اقتصادی هفته جاری )7 تا 13 مرداد ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص مدیران خرید کاخانه ها 
طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص مدیران خرید در بخش 
خدمات طی ماه گذشته در چین 

شاخص خرید مدیران شیکاگو
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد خانه های پیش فروش  شده
طی ماه گذشته در امریکا

به استثنای ساخت وسازهای جدید

اعالم شاخص مدیران خرید کاخانه ها 
طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم شاخص خرید مدیران کارخانه ها
 طی ماه گذشته در امریکا

بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

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

به استثنای صنعت کشاورزی و دولت

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

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

توسط مؤسسه مدیریت عرضه

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

اعالم نرخ بیکاری طی 
ماه گذشته در امریکا

اعالم تراز تجاری 
طی ماه گذشته در امریکا

دوشنبه

دو شنبه

دو شنبه

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

این شاخص نظر 3,000 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 شاخص نظر 1,200 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب وکار 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.

این شاخص نظر 200 مدیر خرید در شیکاگو را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، 
سفارشات جدید، قیمت، تحویل کاال و موجودی کاال 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.

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 شاخص نظر 400 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب وکار نشان می دهد.
اعالم این رقم بیش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش تولید است.

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

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

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

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

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

عدد مثبت این شاخص نشان می دهد که، کاال و خدمات بیشتر از این که وارد شوند صادر شده اند.
این شاخص از این نظر مهم است که صادرات و ارز رابطه مستقیم دارند.

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


