
I I I A. . .

1 3 9 6 د  ا د مر  2 7 ت�ا   2 1 ر  خبا ا ه  ی�د گز

202

 اقتصاد و توسعه

 برای بسیاری از کشورها نظیر ایران کشورهای عضو شوروی سابق بیت کوین می تواند منبعی 
برای تولید ثروت و ایجاد فرصت باشد )عضو هیأت مدیره مؤسسه هومانیت(

 بررس��ی عملکرد ٩٠ ش��رکتی که در ١٦ س��ال گذشته خصوصی شده اند نش��ان می دهد تنها ٥١ 
درصد از این شرکت ها رشد عملکرد داشته و ٤٩ درصد دیگر افت عملکرد یا وضعیت بدون تغییری 

داشته اند )اعتماد(
 تحت  تأثیر تحریم ها در س��ال 2٠١2 میالدی نرخ رش��د اقتصاد ایران به ٠/٤ درصد کاهش یافت؛ 
تا ماه مارس 2٠١3 بیش از ش��ش هزار ش��رکت ایرانی که تقریباً ٦7 درصد کل ش��رکت ها را شامل 

می شدند در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند )صندوق بین المللی پول(
 تحریم علیه سیس��تم  بانکی کش��ور حجم مبادالت تجاری ایران را تا 3٠ درصد کاهش داد؛ همچنین تورم بسیار افزایش 

یافت و در فاصله ماه مارس سال 2٠١2 تا 2٠١3 میالدی به 3٠ درصد رسید که بدترین شاخص در تاریخ این کشور محسوب 
می شود )صندوق بین المللی پول(

 میزان توس��عه یافتگی کش��ورها به عوامل متعددی وابسته اس��ت؛ یکی از مهم ترین عوامل توسعه یافتگی در دنیا موفقیت در 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایه های فیزیکی و مالی به کشور است )اقتصاد آنالین(

 در سال های 7٦ تا نیمه اول سال 8٤ تعداد ٥3 سد با حجم آب قابل تنظیم نه میلیارد و ١٤٤ میلیون مترمکعب احداث شد؛ 
همچنین طی این مدت نیز 8٤ سد با آب قابل تنظیم نه میلیارد و ١٥7 میلیون مترمکعب در دست ساخت بوده است )ایرنا(

 تا انتهای فرودین ماه س��ال گذشته رقمی معادل 8,١٠٠ میلیارد تومان فرار مالیاتی با استفاده از کارت های بازرگانی یک  بار 
مصرف رخ داده است؛ این یعنی وارد کنندگان کاال تنها نیمی از مالیات کاالی ورودی خود را پرداخت کرده اند )رییس سازمان 

امور مالیاتی(
 در سه ماهه نخست سال جاری درآمدهای دولت حدود 23/٦ هزار میلیارد بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 
حدود 2/٥ هزار میلیارد تومان رش��د داش��ته اس��ت؛ درامدهای مالیاتی نیز در این مدت حدود ١8 هزار میلیارد تومان بوده که 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش رو به رو شده است )بانک مرکزی(

مسکن و عمران

 در تی��ر ماه س��ال جاری 
فق��ره   777 و  ه��زار   ١٤

معامله واحد مس��کونی انجام 
ش��د که نس��بت به ماه قبل از 
آن ٥/8 درصد و نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته دو 

و نی��م درص��د کاهش داش��ته 
است )دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن 

و ساختمان وزارت راه و شهرسازی(
 فعالیت های بخش ساختمان پس از ١8فصل رشد مداوم 
منفی، در زمستان سال گذشته به رشد مثبت چهار درصدی 

رسید )ایران(
 تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در شهر تهران در 
سه ماهه چهارم سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل 
افزای��ش ٤٠/٦ درصدی را تجربه کرد و در مجموع رش��د 
صدور پروانه های ساختمانی در کل مناطق شهری کشور در 
س��ه ماهه پایانی سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل 

به 2٠/٤درصد رسید )ایران(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 راه ابریشم به طور جهانی 
به سود همه کشورها نیست و 

بای��د به عواقب اج��را این طرح 
توجه کرد؛ زیرا سرمایه گذاری 
چین به کش��ورهای همس��ایه و 
رقب��ای خود یعن��ی کره جنوبی و 
ژاپ��ن نیز کمک خواهد کرد و به 

همی��ن دلیل رقابت بین این کش��ورها 
افزایش پیدا می کند )سی ان ان(

 ش��دت گرفتن تنش بین کره شمالی و امریکا می تواند 
ب��ه بازارهای مالی جهان آس��یب وارد کن��د و اقتصاد را به 
هرج و مرج بکش��اند؛ با ش��روع جن��گ میان واش��نگتن و 
پیونگ یانگ، قیمت هر بش��که نفت به ١٥٠ دالر افزایش 
یافت��ه و اقتصاد جهان به س��مت هرج و م��رج پیش خواهد 

رفت )سی ان بی سی(
 ونزوئال به عنوان بزرگترین کشور با ذخایر نفت اثبات 
شده در حال حاضر بزرگترین بدهکار محسوب می شود با 
این حال تورم در این کشور به بیش از 7٠٠ درصد رسیده 
اس��ت و تولید ناخالص داخلی به یک سوم در سال 2٠١3 

میالدی کاهش یافته است )ایندیپندنت(
 ژاپ��ن به عنوان س��ومین اقتص��اد بزرگ جه��ان با نرخ 
فراتر از حد انتظار ٤/٠ درصد در بازه ماه آوریل تا ژوئن 
میالدی رش��د کرد و به طوالنی ترین رشد بدون وقفه خود 

در یک دهه ادامه داد )رویترز(
 ام��ارات متح��ده عربی آن دس��ته از بانک ه��ای غربی 
ک��ه قطری ها س��هام قاب��ل توجه��ی در آن ها دارن��د را از 
انج��ام فعالیت در پروژه��ای دولتی خود قط��ع کرد؛ این 
سیاستگذاری در جهت تش��دید کردن تحریم های عربی 

علیه قطر است )راشاتودی(
 از س��ال 2٠٠7 میالدی به بعد یعنی همزمان با ش��روع 
بحران مالی در جهان، مؤسسات مالی به دلیل نقض قوانین 
سیس��تم پولی امریکا، ١٥٠ میلی��ارد دالر به دولت ایاالت 
متحده به عنوان جریم��ه پرداخت کرده اند؛ این رقم بیش 
از تولید ناخالص داخلی قطر، بزرگ ترین صادرکننده گاز 

طبیعی جهان است )فایننشال تایمز(
 چاپ انبوه اس��کناس توس��ط بانک های مرکزی جهان 
برای به گ��ردش در آوردن مجدد اقتص��اد جهانی بعد از 
بح��ران مالی 2٠٠7 می��الدی به یک رکورد بی س��ابقه ای 
رس��یده است، به همین دلیل کارشناس��ان اقتصادی به این 
باور رس��یده اند که یک بح��ران مالی دیگر در راه اس��ت 

)دویچه(
 به دلی��ل رش��د کن��د اقتصادی و وخیم ش��دن ش��رایط 
اقتص��ادی امارات متحده عربی، تقاضا برای خرید و اجاره 
امالک تجاری حدود دو س��ال اس��ت که در این کش��ور با 

کاهش رو به رو است )الزوایا(

بازار سرمایه

 از ١/٥٥ درصد هزینه معامالت س��هام، ٠/٥ درصد آن متعلق به مالیات مقطوع نقل و انتقال 
س��هام اس��ت و س��ازمان بورس و اوراق بهادار این مالیات را برای معامالت زی��ان ده زیاد می داند 

و به دنب��ال رایزنی با س��ازمان امور مالیاتی ب��رای حذف این بخش از قانون اس��ت )مدیر نظارت بر 
بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار(

ارزش معامالت بورس انرژی در هفته س��وم مرداد ماه س��ال جاری ایران نزدیک به 8٠٠ میلیارد 
ریال بود که از این میان 2٠٠ میلیارد ریال س��هم رینگ بین الملل و ٦٠٠ میلیارد ریال س��هم رینگ 

داخلی بوده است )سازمان بورس و اوراق بهادار(
در هفت��ه منتهی به 2٠ مرداد ماه س��ال جاری دادوس��تد یک هزار و 2٤ میلیون ورق��ه بهادار به ارزش چهار هزار 

و ٥87 میلی��ارد ری��ال در ١83 هزار دفعه معامالتی در بازارهای فرابورس ایران، منج��ر به افزایش چهار و ٥١ درصدی 
حجم و تعداد دفعات مبادالت و کاهش 3٥ درصدی ارزش معامالت ش��د )ش��رکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
شرکت سپرده گذاری مرکزی در تیر ماه سال جاری تعداد 1,334 کد معامالتی اسناد خزانه اسالمی صادر کرد که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد حدود سه برابری در صدور این کدها در بازار سرمایه بودیم )معاونت عملیات شرکت 

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
بورس های کاال، اوراق بهادار، انرژی و فرابورس از ظرفیت های بازار سرمایه کشور محسوب می شوند و صنایع مختلفی در 
بازار س��رمایه حضور دارند؛ به همین دلیل تقویت بورس یکی از راهکارهای اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کش��ور است 
و در این راستا باید از لحاظ تأمین سرمایه و تسهیل سرمایه گذاری، شرایط را برای آن فراهم کرد )عضو کمیسیون اقتصادی 

مجلس شورای اسالمی(
س��رمایه گذاری توس��عه صنعتی ایران با 240 هزار و 15 سهامدار در پایان تیر ماه سال جاری در صدر بزرگ ترین شرکت 
بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 145 هزار و 667 سهامدار و توسعه معادن روی ایران با 124 هزار و 

541 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند )شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
ارزش بازار بورس تهران در پایان نیمه نخس��ت س��ال جاری به بیش از 96 میلیارد دالر رسیده است؛ ایاالت متحده امریکا 
ک��ه 88 درص��د از کل ارزش بازار بورس های منطقه امری��کا را به خود اختصاص می دهد، به دلی��ل داده های مثبت اقتصادی، 
افزایش اعتماد مش��تریان و پیش بینی اعمال اصالحات مالیاتی، رش��دی 14 درصدی را در این حوزه ش��اهد بود )فدراس��یون 

جهانی بورس ها(
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بانک و بیمه

 بده��ی بخ��ش دولتی به 
سیس��تم بانکی در خ��رداد ماه 

س��ال ج��اری 2,2٩٩/٥ ه��زار 
میلی��ارد ری��ال ب��وده اس��ت که 
نسبت به خرداد ماه سال گذشته 
2٠/٦ درصد رش��د داشته است 

)بانک مرکزی(
 بدهی بخش غیردولتی به سیس��تم بانکی در خرداد 

ماه س��ال جاری ٩3٠2/3 هزار میلیارد ریال بوده است 
که نش��ان  از رش��د 2٠/٥ درصدی نسبت به  مدت مشابه 

سال گذشته و رشد ١/٤ درصدی نسبت به اسفند ماه سال 
گذشته دارد )بانک مرکزی(

 میزان دارایی های خارجی در خرداد ماه سال جاری در 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با ٠/3 درصد رشد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3,٤٠٩ هزار میلیارد 
ریال رس��ید و حجم اسکناس و مسکوک نیز با ١2 درصد 

رشد 7٠/8 هزار میلیارد ریال است )بانک مرکزی(

طال و سکه

 یکی از مهمترین عوامل 
موث��ر ب��ر قیم��ت ط��ال ط��ی 

ماه های آینده فشارهای تورمی 
به خصوص افزایش دس��تمزد و 
حق��وق در امری��کا خواه��د بود؛ 
از س��وی دیگر تشدید تنش بین 
امریکا و کره شمالی نیز می تواند 

تأثیر مهمی بر نوس��انات قیمت طال 
در بازاره��ای بین المللی داش��ته باش��د، کس��ی نمی داند 

تنش های سیاسی بین المللی چه زمانی به اوج خود می رسد 
ولی در صورت تش��دید، بازار س��هام به شدت آسیب پذیر 

خواهد بود )دنیس گارتمن، تحلیلگر برجسته اقتصادی(
 در صورت تشدید تنش در شبه جزیره کره، قیمت هر 
اونس طال به بیش از ١,3٠٠ دالر خواهد رس��ید؛ می ش��ود 
قیمت طال طی شش تا نه ماه آینده به بیش از ١,٤٠٠ دالر 

برسد )کیتکو نیوز(
 تقاضای سرمایه گذاری در بازار طال از سوی شهروندان 
آلمانی و بریتانیایی از ابتدای سال 2٠١٦ میالدی افزایش 
یافته است؛ میزان ذخایر طالی صندوق های سرمایه گذاری 
ئی تی اف اروپا در ١٥ ماه گذش��ته بیش از ٤2 درصد رشد 
داش��ته و از ٦٩٠ تن در س��ه ماه نخس��ت س��ال 2٠١٦ به 
بیش از ٩78 تن در س��ه ماه دوم سال 2٠١7 رسیده است 

)اینوستینگ(
 واردات طالی هند در س��ال جاری میالدی با یک س��وم 
افزایش نسبت به سال گذشته به بیش از 7٥٠ تن خواهد 

رسید )مدیرعامل شرکت ام ام تی سی(
 بهترین فرصت برای خرید طال در بازارهای بین المللی 
زمانی اس��ت که قیمت به کمت��ر از ١,27٠ تا ١,2٦٥ دالر 

کاهش یابد )بیزینس الین(
 س��طح مقاومت��ی قیمت ط��ال در کوتاه م��دت ١,2٩٥ تا 
١,3٠٠ دالر خواهد بود و اگر این سطح شکسته شود قیمت 
این فلز گرانبها با افزایش چش��مگیری روبرو خواهد شد؛ 
همچنین س��طح حمایتی قیمت این فلز زرد در کوتاه مدت 
١,27٥ دالر است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طال 

تا ١,2٥٥ دالر کاهش خواهد یافت )بیزینس الین(

بازار پول و ارز

 حج��م نقدینگی خرداد ماه س��ال ج��اری به ١,3١٤ هزار میلیارد تومان رس��ید که حاکی از 
رشدی 2٤/١ درصدی طی ١2 ماه گذشته است )بانک مرکزی(

 ارزش بیت کوین برای نخستین بار از مرز چهار هزار دالر عبور کرد که دلیل آن رشد چشم انداز 
مثبت نسبت به توسعه استفاده از این ارز مجازی بوده است )بلومبرگ(

 تجارت بیت کوین با ین ژاپن به ٤٦ درصد کل ارزش تجارت جهانی این کش��ور رس��یده اس��ت 
و پیش بینی ه��ا حکای��ت از آن دارد که این مبادالت روزبه روز رو به افزایش اس��ت؛ در حال حاضر 

تجارت بیت کوین با دالر امریکا حدود 2٥ درصد کل تجارت را در برمی گیرد )اقتصاد آنالین(
 به دلیل ش��دت گرفتن نگرانی بریتانیایی ها از آینده مبهم در دوره پس��ابرگزیت و نیز کاهش ارزش پوند، بسیاری به 

شعب بانک اچ اس بی سی بریتانیا برای افتتاح حساب ارزی یورش آورده اند )بلومبرگ(

صنعت، معدن و انرژی

 رشد منفی ١٠/٥ درصدی بخش صنعت در سال ٩2 با مساعدت همگان و صبر و صنعتگران 
و کارآفرینان به بیش از ١٠ درصد افزایش یافته است )وزیر صنعت، معدن و تجارت(

 ایران قیمت فروش رس��می نفت خود برای مش��تریان آس��یایی  اش برای تحوی��ل در ماه آینده 
میالدی در مقایسه با ماه گذشته را تا 2٠ سنت افزایش داده است )وزارت نفت ایران(

 واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در ماه جوالی س��ال 2٠١7 میالدی 2٦/٥ درصد نس��بت به 
ماه جوالی سال گذشته افزایش یافته است )رویترز(

 درآمدهای حاصل از فروش نفت و فراورده های آن در سه ماهه نخست سال جاری با رقم 18/8 
هزار میلیارد تومان با رشد 333 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رو به رو شد )بانک مرکزی(

 تقاض��ای جهانی برای نفت در س��ال ج��اری میالدی بیش از حد انتظار افزایش خواهد یاف��ت و به رغم افزایش تولید نفت 
در امریکای ش��مالی و تبعیت ضعیف اوپک از توافق کاهش تولید، به کاهش مازاد عرضه در بازار جهانی کمک خواهد کرد 

)آژانس بین المللی انرژی( 
 س��ه شرکت یونیت اینترنش��نال ترکیه و زاروبژنفت روسیه و هلدینگ سرمایه گذاری غدیر ایران توافقنامه هفت میلیارد 

دالری برای انجام حفاری های نفتی و گاز در ایران امضا کردند )رویترز(
 پس از آغاز صادرات گاز ایران به عراق میزان صادرات گاز ایران روند صعودی یافت؛ صادرات گاز از ابتدای سال جاری 

تا 23 مرداد ماه به طور میانگین روزانه حدود 36 میلیون مترمکعب گاز بوده است )شرکت ملی گاز(
 در حال حاضر روزانه 77 هزار بشکه میعانات گازی به عنوان خوراک وارد پاالیشگاه خلیج فارس می شود؛ همچنین تولید 
کل بنزین از روز افتتاح پاالیشگاه تاکنون بیش از 32٠ میلیون لیتر بود که 28٠ میلیون لیتر آن تحویل شرکت ملی پخش 

شده است )مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس(

تقویم اقتصادی هفته جاری )28 مرداد تا 3 شهریور ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

سهشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

اینشاخصبیانگرچشماندازاقتصادیتحلیلگرانوسرمایهگذاراننهادی،طیششماهآیندهاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر3,000مدیررانسبتبهشرایطکسبوکارازجمله:اشتغال،سفارشاتجدید،قیمت،
تحویلوموجودیکاالنشانمیدهد.

اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر600مدیررانسبتبهشرایطکسبوکارنشانمیدهد.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تأثیرمعکوسبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

یکشاخصپیشروکهبیانگرافزایشتولیدکارخانههااست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اعالمشاخصتمایالتاقتصادیآلمانواتحادیه
ZEWیورو،بررسیشدهتوسطمؤسسه

اعالمشاخصخردهفروشی
طیماهگذشتهدرکانادا

اعالمبرآورداولیهازشاخصمدیرانخرید
کارخانههاطیماهگذشتهدراتحادیهاروپا

اعالمبرآورداولیهازشاخصمدیرانخریددر
بخشخدماتطیماهگذشتهدراتحادیهاروپا

اعالمتعدادخانههایفروختهشده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالممیزانموجودینفت
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

اعالمتعدادخانههایموجودفروختهشدهدر
امریکاطیماهگذشتهبهجزخانههاینوساز

اعالممیزانسفارشاتکاالهایبادوامتوسط
کارخانههاطیماهگذشتهدرامریکا


