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 اقتصاد و توسعه

 نرخ تورم ماهانه در تیر ماه سال جاری معادل منفی یک درصد گزارش شد که این رقم منفی 
در دو س��ال اخیر سابقه نداشته اس��ت؛ همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه با ثبت رقم 9/9 

درصد بار دیگر پس از شش ماه به سطح تک رقمی بازگشت )بانک مرکزی(
 ایران با داش��تن 10/9 میلیارد دالر مازاد حس��اب جاری در سال 2016 میالدی در رده چهاردهم 
رتبه بندی اقتصادهایی که باالترین مازاد تجاری جهان را دارند، قرار گرفت )صندوق بین المللی پول(

 شاخص بهای مصرف کننده در خرداد ماه سال جاری به 267/3 واحد و در تیر ماه به 266/9 واحد 
رسید که این موضوع نشان دهنده عقبگرد این شاخص در تیر ماه بوده است )بانک مرکزی(

 صادرات کاال در جهان از س��ال 2006 میالدی با رش��دی 32 درصدی به 16 هزار میلیارد دالر در س��ال 2016 رس��ید؛ 
صادرات خدمات نیز در این بازه با افزایشی 64 درصدی همراه بوده است )صندوق بین المللی پول(

 تهران پنجمین ش��هر در معرض ریس��ک درآمد اقتصادی جهان با میزان 109 میلیارد دالر ارزیابی شده است؛ 32 درصد از 
ریسک تهران مربوط به تهدید زلزله می باشد )شرق(

 با نگاه به تجارت 10 سال گذشته کشورها، ایران با رسیدن به حجم صادرات 66 میلیارد دالری در سال 2016 میالدی در 
رده سی  و نهم برترین صادرکنندگان جهان ایستاد؛ در فهرست برترین صادرکنندگان سال 2016، کشورهای چین، امریکا و 

آلمان به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار گرفتند )صندوق بین المللی پول(
 در حالی که درآمد ارزش افزوده مالیاتی در فروردین ماه س��ال جاری با رش��د 1۸ درصدی همراه شد، درآمد دولت از محل 

وصول مالیات از اشخاص حقوقی دولتی در این ماه با کاهش 39 درصدی مواجه شده بود )بانک مرکزی(
 درآمد دولت از محل مالیات بر درآمد در فروردین ماه سال جاری 900 میلیارد تومان و مالیات وصولی از مشاغل آزاد با رقم 
30 میلیارد تومان با کاهش 77 درصدی همراه بوده است؛ در حالی که مالیات وصولی از کارکنان بخش خصوصی با رقم 400 

میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 41 درصدی را تجربه کرده است )بانک مرکزی(

مسکن و عمران

 امتیاز تس��هیالت مسکن 
تی��ر م��اه س��ال ج��اری ب��ا 

خریدوف��روش بی��ش از 43 
ب��ه ارزش 33  ه��زار ورق��ه 
میلی��ارد و 710 میلیون ریال 
ارزش  و  حج��م  بیش��ترین 
مبادالتی را در تابلو تسهیالت 

مس��کن به خ��ود اختص��اص داد و در مجموع 
100 هزار و ۸74 ورقه تسه به ارزش بالغ بر 77 میلیارد 

ریال در تابلو تس��هیالت مسکن دست به دست شد )شرکت 
فرابورس ایران(

 تیر ماه سال جاری تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران نسبت به ماه خرداد و ماه مشابه سال گذشته به 
ترتیب 6/2 و 2/5 درصد کاهش داشت که نشان از انجماد 

بازار در ثلث فصل جابه جایی دارد )ایسنا(
 ش��اخص قیمت نهاده های س��اختمان های مسکونی شهر 
تهران در فصل بهار س��ال جاری به عدد 197/1 رس��ید که 
این رقم نسبت به شاخص فصل گذشته 2/9 درصد افزایش 
و نس��بت به فصل مشابه سال گذش��ته 7/2 درصد افزایش 

داشته است )اقتصاد آنالین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 پیش بینی می شود قیمت 
جهان��ی نفت در س��ال جاری 

میالدی همزمان با رش��د تولید 
نفت ش��یل امری��کا در محدوده 
45 تا 55 دالر باقی بماند )مدیر 

مالی شرکت بریتیش پترولیوم(
 ش��رکت های صنعتی چین در 

نیمه اول س��ال ج��اری میالدی به 
س��ودی برابر 3/63 تریلیون یوآن دس��ت پیدا کردند 

که نس��بت به دوره مش��ابه سال گذش��ته یک جهش 22 
درصدی داشته است )اداره آمار ملی چین(

 میزان ذخایر نفت کشور امریکا در هفته نخست مرداد 
ماه س��ال جاری، بیش��تر از پیش بینی ها و ب��ه مقدار هفت 
میلی��ون و 20۸ ه��زار بش��که کاهش پیدا ک��رد و ذخایر 
بنزین که پیش بینی می شد 614 هزار بشکه کاسته شود، 
بی��ش از ی��ک میلیون و 15 هزار بش��که کاهش یافت که 
نش��ان دهنده افزایش سطح تقاضا است )سازمان اطالعات 

انرژی امریکا(
 نرخ بی��کاری اتحادی��ه اروپا در ماه ژوئن س��ال جاری 
میالدی در میان 2۸ کش��ور اروپایی به 7/7 درصد کاهش 
پیدا کرد که پایین ترین رقم از ماه دس��امبر س��ال 200۸ 
ب��ه بعد ب��وده اس��ت؛ همچنین ای��ن رقم برای م��اه ژوئن 
س��ال گذش��ته میالدی نیز ۸/6 درصد ثبت ش��ده اس��ت 

)یورواستات(
 در فصل نخس��ت س��ال جاری میالدی ش��اخص قیمت 
انرژی بانک جهانی شش درصد افزایش داشت که به دلیل 
کاهش تولید نفت چند تولیدکننده  عضو و غیرعضو اوپک 
بوده اس��ت؛ میانگین قیمت هر بشکه نفت خام WTI  به 
52/9 دالر رس��ید که نش��ان دهنده  رش��د فصلی هش��ت 

درصدی است )سنا(
 چین در شش ماهه نخست سال جاری میالدی 42/39 
میلی��ون تن از تولید فوالد خام کارخانه های این کش��ور را 
کاه��ش داد که این رقم معادل ۸4 درصد از هدف گذاری 
این کش��ور در س��ال 2017 برای پایی��ن آوردن ظرفیت 

تولید فوالد است )رویترز(
 درآمد ش��رکت اکسون موبیل از 1/7 میلیارد دالری به 
3/4 میلیارد دالری در س��ه ماهه دوم س��ال جاری میالدی 
رس��ید که حاکی از دو برابر شدن این درآمد دارد )مدیر 

اجرایی ارشد اکسون موبیل(
 اقتص��اد کش��ور امری��کا در س��ه ماهه دوم س��ال جاری 
میالدی 2/6 درصد رشد کرد که از رشد اصالح شده 1/2 

درصدی در سه ماهه اول بیشتر بوده است )شینهوآ(
 ش��اخص اعتم��اد مصرف کنن��ده ترکیه در م��اه جاری 
می��الدی با 4/5 درص��د افزایش به 103/4 واحد رس��ید 
که بیشترین رقم از ماه نوامبر سال 2013 میالدی به بعد 

محسوب می شود )مؤسسه آمار ترکیه(

بازار سرمایه

 در هفت��ه دوم مرداد ماه س��ال جاری بازارهای اول و دوم بی��ش از 60 درصد حجم و حدود 
یک سوم از ارزش کل دادوستدهای فرابورس را به خود اختصاص دادند، به طوری که افزون بر ۸۸ 

میلیون س��هم به ارزش بالغ بر 356 میلیارد ریال در این بازارها نقل وانتقال ش��د )شرکت فرابورس 
ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 مهم ترین هدف راه اندازی صندوق تثبیت بازار س��رمایه پیشگیری از طوالنی شدن رکود در بازار 
بورس و جلوگیری از ورود ضرر و زیان ناش��ی از هیجانات ناخواس��ته بوجود آمده است و مسئوالن 
قصد دارند با این صندوق از سرمایه سهامداران به خصوص سهامداران جزء حراست کنند )مدیرعامل 

صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 در هفته نخست مرداد ماه سال جاری حدود 435 هزار و 440 تن انواع کاال به ارزش شش هزار و 753 میلیارد ریال در 

بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت )شرکت بورس کاالی ایران(
 گزارش های عملکرد ش��رکت ها در س��ه ماهه اول سال جاری با پوشش بیش از 20 درصدی سود عملیاتی باعث رشد اخیر 
بازار سهام شد، به طوری که شرکت ها با سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه گذشته نزدیک به 7,000 میلیارد تومان از بودجه 

ساالنه خود را پوشش دادند )محمود گودرزی، کارشناس بازار سرمایه(
 ورود آب به بازار سرمایه و حضور در بورس انرژی ابزار مهمی را در دست فعاالن و تصمیم سازان اقتصادی حوزه آب قرار 
می دهد که بتوانند از پتانسیل گسترده تأمین مالی در بازار سرمایه برای این بخش مهم از اقتصاد کشور که اهمیت حیاتی دارد 

نیز استفاده کنند )مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران(
 اس��تفاده از ابزارهای مالی و مش��تقات موجب کاهش ریسک و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی شده است و این امر با تأسیس و 

راه اندازی بورس ارز تکمیل خواهد شد )علیرضا تاج بر، قائم مقام دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار(
 با انتشار 435 میلیارد تومان اوراق اجاره، مبلغ کل اوراق صکوک منتشر شده در بازار سرمایه از مرز 12 هزار میلیارد تومان 

گذشت )مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 بازارهای بورس انرژی ایران در چهار ماه نخست سال جاری شاهد انجام معامالتی به ارزش 23/565 میلیارد ریال بود که 
در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با ارزشی نزدیک به 11 هزار و 202 میلیارد ریال، رشدی بالغ بر 110 درصد را تجربه 

کرد )مسئول اداره بازرسی، امور اعضاء و نظارت شرکت بورس انرژی ایران(
 در هفته نخس��ت معامالتی مرداد ماه س��ال جاری تعداد 6,023 نفر با اس��تفاده از اوراق حق تقدم تس��هیالت مس��کن در 
فرابورس ایران وارد فرآیند دریافت تس��هیالت از بانک مس��کن شدند که حجم این معامالت بیش از 329 هزار برگه اوراق 

بوده است )معاونت عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 با راه اندازی کلینیک پذیرش بورس، به ش��رکت ها کمک خواهد ش��د تا در مس��یر ورود به بازار س��رمایه ابهام هایش��ان 
برطرف و طی این مسیر شرایط راحت تر و سریع تر انجام شود )عضو شورای عالی بورس، عضو هیأت مدیره کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
 عملکرد نامناسب شرکت آمازون موجب تأثیر منفی بر دیگر شرکت ها در صنعت شد و قیمت سهام شرکت های تکنولوژی 

را با افت دسته جمعی همراه کرد )سنا(
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بانک و بیمه

 رش��د مانده سپرده ها در 
خرداد ماه سال جاری به سطح 

21/4 درصد رسید که این رقم 
نس��بت به ماه های گذشته روند 
صعودی داش��ته است؛ در مقابل 
رش��د مانده تسهیالت با طی یک 
رون��د نزول��ی ب��ه 22/9 درصد 

رسیده است )بانک مرکزی(
 تس��هیالت اعطایی بانک های غیردولتی و مؤسسات 

اعتب��اری در فاصل��ه س��ال های ۸1 تا 93 بی��ش از900 
برابر شده است؛ در حالی که تسهیالت اعطایی بانک های 
تجاری و تخصصی به ترتیب چهار و 17 برابر ش��ده است 
و ای��ن خود گواه محکمی بر تمرک��ز بانک های غیردولتی 
و مؤسس��ات اعتباری ب��ر فعالیت های نامول��د زودبازده و 

پربازده است )شرق(
 س��ال گذش��ته در مجموع بیش از 5,4۸0 هزار میلیارد 
ریال تس��هیالت بانکی در کش��ور پرداخت شد و این رقم 
تا پایان س��ال جاری به بیش از 6,700 هزار میلیارد ریال 

افزایش پیدا خواهد کرد )قائم مقام بانک مرکزی(

طال و سکه

 کش��ورهای جه��ان ب��ا 
بدهی سنگین 217 تریلیون 

دالری روب��رو هس��تند و خطر 
ناشی از ترکیدن حباب بدهی ها 
می تواند تبعات س��ختی را برای 
بازاره��ای بین الملل��ی به هم��راه 
داش��ته باش��د؛ بنابراین تش��دید 
بح��ران بده��ی جه��ان می تواند 

چش��م انداز س��رمایه گذاری میان مدت و بلندمدت در 
بازار طال را منطقی کند )گلدسیک(

 امریکا به زودی با یک بحران مالی بزرگ روبرو خواهد 
ش��د و این بح��ران مال��ی بدترین بحرانی خواه��د بود که 
تاکنون با آن مواجه ش��ده اس��ت؛ این بحران مالی موجب 
منفجر ش��دن قیمت جهانی طال خواهد ش��د )جیم راجرز، 

تحلیلگر و سرمایه گذار مشهور بین المللی(
 اتخاذ قوانین سختگیرانه از سوی دولت چین برای مقابله 
با کاهش ذخایر ملی، موجب ش��ده است تا تولید طالی این 
کش��ور در شش ماه نخست سال جاری میالدی به 206,54 
تن برس��د که این رقم نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 

حدود 10 درصد کاهش داشته است )شانگهای دیلی(
 قیمت طال در روزهای آینده روندی کامالً صعودی خواهد 
داش��ت؛ جای تعحبی نخواهد داش��ت اگر قیم��ت این فلز 
گرانبها در روزهای آتی 10 تا 30 دالر دیگر در هر اونس 

افزایش یابد )رییس مؤسسه تحقیقاتی گلوبال ادوایزر(
 در صورت شکسته شدن سطح مقاومتی 1,2۸0 دالری 
ط��ی روزهای آینده زمین��ه الزم برای افزایش چش��مگیر 
قیمت طال فراهم خواهد شد؛ به نظر می رسد کاهش ارزش 
دالر امری��کا مهمترین عامل افزایش قیم��ت این فلز زرد 

باشد )کیتکو نیوز(
 تقاضای جهانی طال در ش��ش ماه نخس��ت س��ال جاری 
میالدی به بیش از 1,۸95 تن رس��ید که این رقم نس��بت 
به مدت مش��ابه سال گذشته 17 درصد رشد داشته است؛ 
ب��ازار جهانی ط��ال در این مدت با م��ازاد عرضه 13۸ تنی 
روبرو شده است، این در شرایطی است که تولید و عرضه 
جهان��ی طال در همین مدت زمان ب��ا پنج درصد کاهش به 
2,160 تن رسیده است )مؤسسه تحقیقاتی جی اف ام اس(

بازار پول و ارز

 در س��ه ماهه ابتدای س��ال جاری میالدی ارزش برابری دالر در برابر س��ایر ارزها با وجود 
تردیدها نسبت به اجرایی  شدن وعده های انتخاباتی رییس جمهور امریکا و ابهام در سیاست های 

اقتصادی وی تقویت شد )سنا(
 دالر امریکا در س��ال جاری میالدی بیش از هش��ت درصد ارزش خود را از دس��ت داده است که 

ضعیف ترین عملکرد آن از سال 2002 میالدی تاکنون است )صندوق بین المللی پول(
 ارزش دالر امریکا بر اس��اس نیروهای س��اختاری و اقتصادی کوتاه مدت این کشور، حدود 10 تا 
20 درصد بیش��تر از ارزش واقعی آن است، ولی ارزش یورو، ین و یوان تقریباً هم طراز با نیروهای 

ساختاری و اقتصادی این کشورها می باشد )صندوق بین المللی پول(

صنعت، معدن و انرژی

 واردات نفت ایران از آس��یا در ماه ژوئن س��ال جاری میالدی با 2/15 درصد کاهش نس��بت 
به مدت مشابه سال گذشته به 46/1 میلیون بشکه در روز رسید که پایین ترین میزان در 14 ماه 

گذشته بوده است )اعتماد(
 پیش بینی می ش��ود تا پایان سال جاری تولید محصوالت پتروشیمی و پلیمری کشور به 56 میلیون 
ت��ن افزایش یابد که در این صورت برای دومین س��ال پیاپی رکورد تولید محصوالت پتروش��یمی در 

ایران شکسته خواهد شد )مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی(
 پیک مصرف برق در تیرماه سال جاری به اندازه 2,700 مگاوات یعنی حدود پنج درصد نسبت به 

پیک سال گذشته افزایش داشته که چنین افزایشی بعضاً حتی بیشتر از میزان مصرف کل کشورهای همسایه است؛ هم اکنون 
ضریب آمادگی نیروگاه های کشور 99/5 درصد است که یک رکورد حساب می شود )اقتصاد آنالین(

 رتبه ایران در شاخص توانمندسازی تجاری در سال های 2014 تا 2016 میالدی با تنزل رتبه مواجه شد و از رتبه 130 به 
132 رسید )اقتصاد آنالین(

 پرجمعیت ترین مجمع شرکت های بورسی در تصمیمی سرنوشت ساز با اکثریت آرا به 1,000 میلیارد تومانی شدن خود و 
خرید غول صنعت برق ایران رأی مثبت داد )تسنیم(

 صادرات نفت ایران به ژاپن در ششمین ماه سال جاری میالدی نصف شد و به 143 هزار بشکه در روز رسید )وزارت اقتصاد 
و تجارت ژاپن(

 ظرفیت سی ان جی کشور به 44 میلیون مترمکعب رسید )وزارت نفت(
 در سال جاری 15میلیارد دالر درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد )سخنگوی دولت(

 از آغاز به کار دولت یازدهم، طول خطوط انتقال و فوق توزیع 132 کیلوولت شبکه برق از 22 هزار و 602 کیلومتر به 23 
هزار و 353 کیلومتر رسید که در مجموع رشد 3/ 3 درصدی داشته است )توانیر(

تقویم اقتصادی هفته جاری )14 تا 20 مرداد ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم تراز تجاری 
طی ماه گذشته در چین 

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

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده چین 
 در مقیاس ساالنه
طی ماه گذشته

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده چین  
در مقیاس ساالنه
 طی ماه گذشته

اعالم میزان موجودی نفت 
امریکا طی هفته گذشته

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده
 طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
 در امریکا طی هفته گذشته

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده 
طی ماه گذشته در امریکا

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

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 با یکدیگر دارند.

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.

تغییر در قیمت کاالها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان را نشان می دهد و شاخص 
تورم است.

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

یک شاخص پیشرو در تغییر تورم مصرف کننده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

یک شاخص پیشرو در تغییر تورم مصرف کننده است.
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.

تغییر در قیمت کاالها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان را نشان می دهد و شاخص 
تورم است.

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


