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 اقتصاد و توسعه

 می��زان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در اردیبهش��ت  ماه س��ال ج��اری به 64/2 هزار 
میلیارد تومان رس��ید که 37/2 هزار میلیارد تومان از این بدهی س��هم دولت و 27 هزار میلیارد 

تومان نیز سهم شرکت های دولتی است )بانک مرکزی(
 نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور از 37/4 درصد در سال 92 به 39/4 درصد در سال جاری 

افزایش یافت که به  معنای افزایش جمعیت فعال اقتصادی در کشور است )اقتصاد آنالین(
 حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری با رشد 2/8 درصدی نسبت به اسفند ماه سال گذشته 
از 1,253 هزار میلیارد تومان به 1,289 هزار میلیارد تومان رس��ید؛ این رقم در اردیبهشت ماه سال 

95 حدود 1,038 هزار میلیارد تومان بوده است )بانک مرکزی(
 متوسط رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته بین سه تا 3/1 درصد بوده است؛ اقتصاد ایران توانست رشدی بیش از 

12 درصد را در سال گذشته تجربه کند )وزیر امور اقتصادی و دارایی(
 رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال 92 معادل منفی 3/9 درصد و با احتساب نفت منفی 1/2 درصد بوده است؛ در حالی که 
در نه ماهه نخست سال گذشته نرخ رشد اقتصادی به 11/6 درصد رسید، این نرخ برای سه ماهه سوم این سال نیز 15/7 درصد 

و برای کل سال گذشته 12/5 درصد بوده است )ایران(
 در س��ال 94 تورم تقریبی 12 درصد و رش��د اقتصادی تقریباً رقم منفی دو درصد را به ثبت رس��اند؛ یعنی تولیدات اسمی در 

سال 94 نسبت به سال گذشته رشدی معادل 10 درصد داشته است )بانک مرکزی(
 صادرات کشور در سال گذشته با رشد 30 درصدی از 620 میلیون دالر به 830 میلیون دالر رسید )دبیر شورای عالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی کشور(
 جمعیت شاغل کشور در سال 92 بیش از 21 میلیون و 346 هزار نفر بود که در سال گذشته با یک میلیون و 241 هزار و 

872 نفر افزایش به 22 میلیون و 599 هزار نفر رسید )اقتصاد آنالین(
 سهم پول در میزان نقدینگی 161 هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول 1,127 هزار میلیارد تومان است که به ترتیب نسبت 

به اسفند ماه سال گذشته معادل 0/7 درصد کاهش و 3/4 درصد افزایش را نشان می دهد )بانک مرکزی(

مسکن و عمران

 تس��هیالت 80 میلی��ون 
تومانی خان��ه اولی ها با بهره 

9/5 درصد و تس��هیالت 60 
میلیون تومانی اوراق حق تقدم 
درص��دی،   17/5 به��ره  ب��ا 
فرصت مناس��بی برای ورود 
متقاضی��ان مصرفی ب��ه بازار 

مسکن و شروع پرداخت این 
تسهیالت به آن ها شده اند )اقتصاد آنالین(

 متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به سه سال گذشته 
یک  میلیون تومان افزایش داش��ته اس��ت در حالی که قدرت 

خرید خانوارها چنین رشدی نداشته است )بانک مرکزی(
 در بخش اصلی مسکن کشور هرچه میزان قدرت خریدار 
بیشتر باشد بازار مسکن به رونق نزدیک تر می شود؛ یکی از 
اقدامات اصلی در این بخش افزایش سقف تسهیالت خرید 
مس��کن از 20 میلی��ون تومان به 160 میلی��ون تومان بوده 

است )وزیر راه و شهرسازی(
 در تی��ر ماه س��ال جاری تع��داد معام��الت آپارتمان های 
مس��کونی شهر تهران به 14/5 هزار واحد مسکونی رسید؛ 
همچنین متوس��ط قیمت خرید و ف��روش یک مترمربع زیر 
بنای واحد مس��کونی معامله ش��ده از طریق بنگاه های ملکی 

شهر تهران 4/6 میلیون تومان بوده است )ایران(

اقتصاد و بازارهای جهانی

در  اقتص��ادی  رش��د   
بریتانی��ا به دلی��ل نامش��خص 

ب��ودن وضعی��ت اقتص��ادی آن 
کش��ور و ب��ا خ��روج از اتحادیه 
اروپا در سال جاری و سال آینده 
میالدی به ترتی��ب 1/7 درصد و 
1/6 درصد خواهد رسید )بانک 

مرکزی بریتانیا(
 اتحادیه اروپا با حجم صادرات 6/25 میلیارد دالر به 

بزرگ ترین صادرکننده ترکیه تبدیل شد و 47/5 درصد 
از ص��ادرات به ترکی��ه را از آن خود ک��رد و در این میان 
آلمان با 1/3 میلیارد دالر بزرگ ترین س��هم را به دس��ت 

آورد )شینهوآ(
 تعداد دکل های فعال حفاری تولیدکنندگان نفت ش��یل 
در چند روز اخیر با کاهش روبرو ش��ده است؛ معنی تولید 
نفت آن ها با روند نزولی ادامه دارد و در نهایت به کاهش 
ذخایر جهانی نفت و به ثمر رسیدن تالش های اوپک برای 

بهبود بهای طالی سیاه منجر خواهد شد )بلومبرگ(
 بانک اچ اس بی س��ی انگلستان با هزینه ای 300 میلیون 
دالری ب��رای انتقال 1,000 نف��ر از کارکنان خود از لندن 
به پاریس روبرو شده است؛ این یکی از اولین هزینه هایی 
اس��ت که صنعت مالی انگلستان به علت برگزیت متحمل 

خواهد شد )بلومبرگ(
 در بازه ماه ژانویه تا ماه ژوئن سال جاری میالدی حجم 
تبادالت تج��اری چین و امریکا ب��ه 1/85 تریلیون یوآن 
)معادل 275 میلیارد دالر( رسید که نسبت به سال گذشته 
21/3 درصد افزایش داشته است؛ این رشد تجاری بیشتر 
از رش��د تجارت چین با اتحادیه اروپا بوده اس��ت )معاون 

سابق وزیر بازرگانی چین(
 تحریم های جدیدی که توسط مجلس نمایندگان امریکا 
بر ضد روسیه تصویب ش��ده است، ضد قوانین بین المللی 
بوده و شرکت های آلمانی را از فعالیت در پروژه های خط 
انتق��ال گاز که طبق گفته آن ها ب��رای امنیت انرژی آلمان 

حیاتی است، منع می کند )وزیر اقتصاد آلمان(
 کس��ری تجاری ترکیه در ماه ژوئن سال جاری میالدی 
6/1 میلیارد دالر ش��د که نسبت به 6/61 میلیارد دالر در 
سال گذشته کاهش داشته است؛ همچنین صادرات ترکیه 
در همین م��اه با 2/3 درصد افزایش ب��ه 13/17 میلیارد 
دالر رسید در حالی که واردات آن با 1/5 درصد کاهش به 

19/18 میلیارد دالر رسید )شینهوآ(
 پ��س از این که محدودیت های مقدماتی که دسترس��ی 
گازپروم را به خط  لوله انتقال گاز اوپال محدود می کرد از 
سر راه برداشته شد، گازپروم تنها در یک روز ورودی گاز 
خ��ود به این لوله را ب��ه 5/72 میلیون مترمکعب افزایش 
داد؛ در همین زمان گازپروم حجم انتقال گاز خود از قلمرو 

اوکراین به اسلواکی را به شدت کاهش داد )اسپوتنیک(

بازار سرمایه

 اج��رای تک نرخی ش��دن ارز به عظم جدی دولت نیاز دارد زی��را این طرح به معنای کنترل 
منافع در اختیار صاحبان قدرت است که از چند نرخی بودن ارز در کشور منفعت کسب می کنند؛ 

اما اگر دولت این سیاست را عملیاتی کند به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و با توجه به این که دولت 
خود عرضه کننده بزرگ در بازار ارز استاز این امر منتفع خواهد شد )سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل 

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 شاخص بازارهای سهام جهان تحت تأثیر باال رفتن سود در آسیا و افزایش اندک ارزش سهام اروپا 

و امریکا به باالترین مقدار خود رسید؛ سهام انرژی امریکا در شاخص اس اند پی 500 بیش ترین سود 
را به دست آورد )رویترز(

 در هفته س��وم مرداد ماه س��ال 96 نخس��تین عرضه اولیه سال جاری ش��رکت فرابورس ایران با عرضه 10 درصد از سهام 
ش��رکت مبین وان کیش با نماد )اوان( به روش ثبت س��فارش در بازار دوم رقم خورد )ش��رکت فرابورس ایران، عضو کانون 

نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 نرخ جهانی مس، س��نگ آهن، فوالد و روی در هفته دوم مرداد ماه س��ال جاری رش��د مناسبی داشت و نرخ مس با عبور از 
سقف 6,000 دالری رکورد بیشترین رشد در چند سال اخیر را شکست و منجر به اقبال بازار به سهام ملی مس و تشکیل صف 

خرید سنگین برای این غول معدنی بورس شد )فیروزه عسگری، کارشناس بازار سرمایه(
 طی چهارماهه نخس��ت س��ال جاری میانگین بازدهی 20 صندوق س��رمایه گذاری برتر 10 درصد بود و 10 صندوق برتر 
این صنعت نرخ بازدهی نه تا 20 درصدی را ثبت کردند که نس��بت به بازارهای پول، ارز، س��که طال و مسکن بازدهی باالتر و 

مناسب تری را داشته اند )مدیرعامل شرکت سبدگردان آسمان(
 اعتماد سرمایه گذاران اروپایی به بهبود اوضاع اقتصادی در اروپا موجب شد، بازار ایتالیا به یکی از بهترین بازارهای بورس 

عضو G7 )آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، امریکا( تبدیل شود )سنا(
 بزرگترین مش��کل اجرای سیاس��ت خرید تضمینی گندم، کمبود اعتبار و نقدینگی است که ادامه این روند می تواند کاهش 

خرید این محصول استراتژیک و تولید آن را در آینده رقم بزند )سنا(
 حجم معامالت حق تقدم تس��هیالت مس��کن در هفته منتهی به 13 مرداد ماه س��ال جاری بیش از 382 میلیون و 349 
هزار برگه اوراق بود؛ معامالت حق تقدم تس��هیالت مس��کن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شد و هم اکنون 
بیش از 20 نماد حق تقدم تس��هیالت مسکن در این ش��رکت معامله می شود )شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 

و تس��ویه وجوه(
 بازار سرمایه برای کاهش ریسک سرمایه گذاری، افزایش اعتماد و اطمینان، جذب مخاطبان بیشتر و رشد نقدشوندگی به 
نهادهای حمایتی همچون صندوق تثبیت نیاز دارد؛ صندوق تثبیت باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام می شود، 
و با کاهش ریس��ک س��رمایه گذاری و افزایش اعتماد در بازار سرمایه، روند حرکت شاخص ها در این بازار منطقی تر می شود 

)مدیرعامل شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
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بانک و بیمه

س��پرده های  مجم��وع   
بانک ها و مؤسسات اعتباری در 

فروردین  ماه سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته بیش 
از 17 درص��د افزایش داش��ت، 
اما در مقابل نس��بت سپرده های 
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری در 

بانک مرکزی در پایان فروردین  ماه س��ال گذشته به 
فروردین  ماه سال 94 بیش از 25 درصد افزایش داشته 

است )اقتصاد آنالین(
 در پایان سه ماهه اول سال جاری تا 101 هزار میلیارد 
توم��ان ب��ه بخش های اقتصادی تس��هیالت پرداخت ش��د 

)رییس کل بانک مرکزی(
 آخرین رقم رش��د نقدینگی در اردیبهش��ت  ماه س��ال  
جاری معادل 24/1 درصد اس��ت؛ ای��ن رقم در فروردین 
 ماه معادل 23/7 درصد بوده است که نشان می دهد رشد 
نقدینگی طی ی��ک ماه معادل 0/4 واح��د درصد افزایش 

داشته است )بانک مرکزی(

طال و سکه

 در نیمه نخس��ت س��ال 
جاری میالدی تقاضای جهانی 

برای طال ب��ا 14 درصد کاهش 
ب��ه دو ه��زار و چهار تن رس��ید 
و ای��ن می��زان از تقاضا برای طال 
از س��ال 2009 می��الدی که رقم 
یک ه��زار و 853 تن ب��رای آن 
ثبت ش��ده، کمترین مقدار است 

)شورای جهانی طال(
 بزرگ تری��ن الم��اس تاری��خ جواهرس��ازی روس��یه 

معروف به »دینس��تی« که 51 قیراط اس��ت و چهار قطعه 
الماس دیگر موجود در این مجموعه که از خلوص باالیی 
برخ��وردار هس��تند را به زودی با قیم��ت پایه 10 میلیون 
دالر به حراج می گذارند )سخنگوی شرکت معدن دولتی 

آلروسا روسیه(
 میزان ذخایر طالی صندوق اس پی دی آر با 0/6 درصد 
کاهش به 787 تن رس��یده است؛ میزان ذخایر طالی این 
صن��دوق طی ماه ج��والی با کاهش ش��دید هفت درصدی 

روبرو شده است )رویترز(
 بازارها و س��رمایه گذاران بین الملل��ی تاکنون خطرات 
احتمال��ی ناش��ی از برنامه کاه��ش تراز مالی ف��درال رزرو 
امری��کا را نادیده گرفته اند؛ زمانی که ف��درال رزرو اجرای 
این برنامه را آغاز کند، ریس��ک در بازارهای مالی مجدداً 
افزایش خواهد یافت و سهام و اوراق قرضه با دردسرهای 
بزرگی روبرو خواهند شد، در این صورت قیمت و تقاضای 
طال بار دیگر با افزایش همراه خواهد شد )رییس مؤسسه 

سرمایه گذاری مرک اینوستمنت(
 اگ��ر ط��ال بتواند ط��ی روزه��ای آینده س��طح حمایتی 
1,259 دالری را حف��ظ کن��د، قیمت این فل��ز گرانبها تا 
بیش از 1,270 دالر در هر اونس افزایش خواهد یافت، 
ولی اگر این س��طح حمایتی شکس��ته شود قیمت این فلز 
زرد احتم��االً ت��ا 1,250 دالر در هر اونس کاهش خواهد 

یافت )کیتکو نیوز(
 قیم��ت طال تا پایان س��ال جاری می��الدی با افت روبرو 
خواهد ش��د و به طور میانگین قیمت هر اونس به 1,200 
دالر خواه��د رس��ید )بارناب��اس گان، تحلیلگ��ر ارش��د 

اقتصادی(

بازار پول و ارز

 ارزش بیت کوین نقد که نس��خه جدید ارز دیجیتالی اس��ت، با بیش از 50 درصد کاهش به 
رقم 288 دالر رسید )ایلنا(

 در س��ال گذش��ته در میان اجزای پایه پولی خالص دارایی های خارجی، خالص بدهی های دولت 
ب��ه بانک  مرکزی با ثبت ارقام 22 و 33 درصد بخش منبسط ش��ده پایه پولی بودند؛ در حالی که در 
این س��ال بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود دو درصد و خالص س��ایر دارایی ها حدود 22 درصد 

کاهش یافته است )اقتصاد آنالین(
 یکی از مهم ترین عوامل رش��د پایه پولی و تهدید کننده تورم، بدهی های بانک ها به بانک مرکزی 
بوده است؛ در سال گذشته رشد غیرقابل  توجه بدهی بانک های خصوصی یکی از عوامل اثرگذار در 

رشد پایه پولی محسوب می شود )بانک مرکزی(

صنعت، معدن و انرژی

 صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به آسیا از ماه گذشته میالدی به بعد تقریباً به 1/65 
میلیون بشکه در روز افزایش یافته است؛ اما این رقم برای کشورهای اروپایی در ماه جاری میالدی 

در مقایس��ه با ماه قبل از آن با 15 درصد کاهش رقم 613 هزار بش��که در روز را به خود اختصاص 
داد )رویترز(

 شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار سال جاری به عدد 218/6 رسید که نسبت به 
ش��اخص فصل گذشته 7/6 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل از آن 14/1 درصد افزایش داشته 

است )مرکز آمار ایران(
 مجموع صادرات نفت خام ایران در ماه جاری میالدی به کشورهای آسیایی به 1/3 میلیون بشکه در روز کاهش 

خواهد یافت )رویترز(
 در دوره فعالیت دولت یازدهم کشورهای اسپانیا با 3/138 میلیارد دالر، چین با 1/326 میلیارد دالر و آلمان با 1/1 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری، رتبه های نخست تا سوم را برای تزریق سرمایه به بخش های صنعت، معدن و تجارت را به خود اختصاص 

داده اند )مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت(
 شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری به عدد 21/3 رسید که نسبت به فصل مشابه سال گذشته 

8/8 درصد افزایش داشته است؛ همچنین تورم ساالنه در این گروه 7/4 درصد بوده است )مرکز آمار ایران(

تقویم اقتصادی هفته جاری )21 تا 27 مردا ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

دوشنبه

سهشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

تغییردرارزشکلکاالهایتولیدشدهتوسطتولیدکنندگان،معادنوخدماتآبوبرقرانشانمیدهد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

وسیعترینمقیاسفعالیتاقتصادیوسنجهاولیهازسالمتاقتصاداست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

شاخصبسیارخوبیبرایاندازهگیریفعالیتهایساختوسازدرآیندهاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تأثیرمعکوسبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

نرخبهرهکوتاهمدتعاملبرتردرارزشگذاریپول-معاملهگراندراکثرشاخصهااست.
کاهشبستهمحرکپولیدربلندمدتموجبافزایشریسکپذیریدربازارهایمالیخواهدشد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر250تولیدکنندهدرمنطقهفیالدلفیارانسبتبهشرایطکسبوکاربررسیمیکند.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرارزشکلکاالهایتولیدشدهتوسطتولیدکنندگان،معادنوخدماتآبوبرقرانشانمیدهد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر500مصرفکنندهرانسبتبهشرایطاقتصادیفعلیوآیندهبررسیمیکند.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اعالمشاخصتولیداتصنعتی
طیماهگذشتهدرچین

اعالمنرخخردهفروشی
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمنرخبیکاریطی
ماهگذشتهدرانگلیس

اعالمبرآورداولیهازتولید
ناخالصداخلیدراتحادیهیورو

اعالمتعدادمجوزهایساختخانههاینوساز
صادرشدهطیماهگذشتهدرامریکا

اعالمتعدادساختمانهایجدیدمسکونی
ساختهشدهدرماهگذشتهدرامریکا

اعالممیزانموجودینفت
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمپیشبینیاقتصادی،بیانیهونرخبهره
کمیتهبازارآزادفدرالرزروامریکا

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصتولیداتایالتفیالدلفیاامریکا
طیماهگذشته

اعالمشاخصتولیداتصنعتی
طیماهگذشتهدرچین

اعالممقدماتیشاخصمیزانتمایالت
مصرفکنندهطیماهگذشتهدرامریکا
)بررسیشدهتوسطدانشگاهمیشیگان(


