
I I I A. . .

1 3 9 6 ر  یو 1 ش�هر 7 تا    1 1 ر  خب�ا ا ه  ی�د گز

205

 اقتصاد و توسعه

 رش��د اش��تغال بهینه در کل بخش های اقتصاد کشور تا س��ال ۱۴۰۰ به 3/7 درصد و نرخ 
بهینه بخش تولید در کل اقتصاد در همین مدت به 7/7 درصد خواهد رسید )مهر(

 در چهارماهه نخست سال جاری صادرات ایران به ۱3/5 میلیارد دالر رسید که بخش عمده این 
صادرات به ۱5 کشور بوده است )رییس انجمن صادرکنندگان نمونه اتاق بازرگانی ایران(

 از ابت��دای س��ال ج��اری تاکن��ون ۱,۱7۴ میلی��ارد ری��ال س��هم و اموال دولتی توس��ط س��ازمان 
خصوصی س��ازی به فروش رسید که از این میزان واگذاری، ۱,۰۴6 میلیارد ریال به صورت بلوکی و 

۱28 میلیارد ریال به صورت ترجیحی بوده است )تسنیم(
 ایران از رتبه ۱52 در فضای کسب و کار در سال 2۰۱3 میالدی به رتبه ۱2۰ در سال 2۰۱6 ارتقاء یافت )وزیر 

امور اقتصادی و دارایی(
 صادرات غیرنفتی در س��ه ماهه نخست س��ال جاری در بخش صنعت منفی 5/9 درصد، فرش و صنایع دستی منفی ۱۱/۱ 

درصد و کشاورزی منفی ۱8/3 درصد بوده است؛ در این مقطع روند صادرات حوزه معدن مثبت و رشد 5۰ درصدی داشته 
است )تسنیم(

 شاخص کل قیمت تولیدکننده در فصل بهار سال جاری به عدد 222/۴ واحد رسید که نسبت به شاخص فصل گذشته 3/6 
درصد و شاخص فصل مشابه سال گذشته 9/7 درصد افزایش داشته است )مرکز آمار ایران(

 براساس گزارش رقابت پذیری جهانی سال 2۰۱6 میالدی، ایران در بین ۱38 کشور دارای رتبه  بسیار پایینی در بازارهای 
مالی، تأمین مالی و بخش بانکی بوده است )اقتصاد آنالین(

 در سه ماهه نخست سال جاری رشد اقتصادی بدون احتساب نفت، 6/5 درصد و رشد اقتصادی همراه با نفت هفت درصد 
بوده است )مرکز آمار ایران(

مسکن و عمران

مسکن  اجاره بهای  نرخ   
بر اس��اس موقعیت و میزان 

تقاض��ا در مناط��ق مختل��ف 
ش��هر تهران بین ۱۰ تا 3۰ 
درصد رش��د داش��ته اس��ت 
که ناش��ی از پر ش��دن حجم 
تقاضا در این بازار می باش��د 

)اقتصاد  ایران آنالین(
 حج��م کل آپارتمان های نو س��از فروخته  ش��ده 

در  طول یک ماه گذش��ته  نس��بت به تیر ماه 25/3 درصد 
افزایش داشته است )اقتصاد ایران آنالین(

 متوس��ط بازدهی بخش مس��کن در ایران طی ۴۰ سال 
گذش��ته حدود ۴۰ درصد ب��وده که رکود بی س��ابقه چند 
س��ال اخیر باعث افت ش��دید این نرخ شده است )اقتصاد 

 ایران آنالین(
 عدم دسترس��ی مجری طرح مسکن اجتماعی به دو ابزار 
منابع مالی یارانه ای و زمین برای اجرای طرح تأمین مسکن 
دو دهک اول کم درآمد جامعه باعث  شد این طرح با گذشت 
بی��ش از ش��ش ماه از تصویب در هیأت دول��ت همچنان در 

ایستگاه اول متوقف بماند )اقتصاد آنالین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 جهش قیمت سنگ آهن 
در ماه ه��ای گذش��ته درآمد 

خزان��ه داری  نصی��ب  را  کم��ی 
اس��ترالیا کرده است؛ این کشور 
در هفته آینده نسخه اولیه بودجه 
را با درآمد بهره مالکانه به ارزش 
۱/7 میلیارد دالر رونمایی خواهد 

کرد )اخبار فلزات(
 عربس��تان قیمت نفت خود در بازار آس��یا را برای ماه 

اکتبر سال جاری میالدی افزایش داد؛ افزایش قیمت نفت 
س��بک این کش��ور برای دومین ماه متوالی نش��ان دهنده 
تقویت تقاضا برای نفت س��بک عربس��تان در بزرگترین 

بازار نفت این کشور است )بلومبرگ(
 در ماه آگوس��ت س��ال گذش��ته می��الدی عواملی چون 
کاهش نرخ  بهره دالر امریکا، افزایش تنش های سیاس��ی 
بی��ن دولت های بزرگ نظیر امریکا و کره ش��مالی موجب 
تقویت بازار کامودیتی ها در دنیا ش��د و قیمت هر تن روی 
پ��س  از مدت ه��ا انتظار از مرز س��ه ه��زار دالر عبور کرد 

)اخبار فلزات(
 تولی��د گاز برزیل در ماه ژوئ��ن با بیش از هفت درصد 
افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۱5 میلیون متر مکعب 
و تولید نفت این کشور با با ۱/5 درصد رشد ساالنه به دو 

میلیون و 623 هزار بشکه در روز رسید )رویترز(
 ش��اخص MSCI آسیا و اقیانوس��یه، از زمان تنش بین 
ایاالت متحده و کره شمالی و در پی اعالم نظر آتش و خشم 
دونالد ترامپ بیشترین افت را در میان شاخص های سهام 

شرق آسیا داشته است )بلومبرگ(
 اولین ب��ورس تجارت الم��اس در هند باع��ث به وجود 
 آمدن ی��ک قیمت گ��ذاری کارآمد و ایج��اد محدوده های 
قیمت دقیق��ی برای هم��ه مش��ارکت کنندگان در صنعت 

الماس خواهد شد )اسپوتنیک(
 جنجال آفرین��ی و تش��دید وخام��ت اوض��اع پیرام��ون 
کره ش��مالی احتماأل از س��وی خود امریکا صورت گرفته تا 
بهانه ای برای استقرار س��اح های هسته ای در کره جنوبی 
ش��ود که مهمترین ه��دف از این اقدام مقابله با روس��یه و 

چین است )رهبر حزب لیبرال دموکراتیک روسیه(

بازار سرمایه

 پ��س از راه اندازی اولین صن��دوق کاالیی با  پش��توانه طال، برنامه راه ان��دازی صندوق های 
سرمایه گذاری پشتوانه کاالیی در بورس کاال در بخش کشاورزی برای محصول پسته نیز وجود 

خواهد داشت )مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران(
 بر اس��اس مصوب��ه هیأت مدی��ره س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، س��قف س��پرده گذاری 
صندوق های س��رمایه گذاری تا 5۰ درصد خواهد  ش��د )معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان 

بورس و اوراق بهادار(
 به دلیل نوع س��اختار و وابس��تگی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به س��پرده های بانکی، حدود 78 

درصد دارایی های این صندوق ها در س��پرده های بانکی قرار گرفته و پرداخت س��ود توس��ط صندوق های با درآمد ثابت، 
موجب شده است که کاهش نرخ سودهای سپرده بانکی به سمت پایین چسبنده باشد )سنا(

 در بورس کاالی ایران بازار فرعی برای معامالت امالک و مس��تغالت و کاالهایی که دارای استانداردپذیری الزم و توالی 
عرضه نیستند، راه اندازی شده است )مدیرعامل کارگزاری آتی ساز(

 اص��الح ن��رخ ارز نمونه ای از سیاس��ت های انقباضی اس��ت که به مرور زم��ان موجب افزایش درآمد و س��ودآوری برخی 
شرکت های صادرات محور است و آثارش در بورس دیده می شود )مدیر عامل کارگزاری بانک آینده، عضو کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
 پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی از ۱۴ تا 28 شهریور ماه 

سال جاری به مدت ۱۰ روز کاری آغاز شده است )شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
بلوک 95 درصدی س��هام ش��رکت سرمایه گذاری گس��ترش و توسعه صنعت ش��امل 8۰ میلیون و 75۰ هزار سهم توسط 

سازمان خصوصی سازی در روز 27 شهریور ماه سال جاری از طریق مزایده واگذار خواهد شد )تسنیم(
از ابتدای س��ال جاری تا پایان مرداد ماه، 96 میلیارد و 69 میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش 2۴۴ هزار و 25 میلیارد ریال 

در پنج میلیون و 53۰ هزار و 93۱ دفعه مورد معامله قرار گرفته است )تسنیم(
عرضه سهام شرکت انتقال داده های آسیاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور، در مرحله نهایی قرار داشته و 

به زودی سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار ارائه خواهد شد )روابط عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک(
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بانک و بیمه

 مق��دار حق  بیمه تولیدی 
ش��رکت های بیمه مس��تقیم در 

سال گذش��ته به حدود 227/2 
هزار میلیارد ریال رس��ید که در 
مقایسه با سال قبل از آن نزدیک 
22/5 درص��د و همچنین میزان 
حق بیم��ه تولی��دی در این مدت، 

۱۴6/2 هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۱ درصد افزایش 
داشته است )رییس کل بیمه مرکزی(

 حج��م نقدینگ��ی در پایان خ��رداد ماه س��ال جاری به 
۱3,۱۴9/۱ ه��زار میلیارد ریال رس��ید ک��ه ۱۱,5۰2/۱ 
هزار میلیارد ریال آن سهم سپرده های مدت دار بانک ها و 
مؤسس��ه های اعتباری بوده است؛ یعنی بیش از 87 درصد 
از پول جامعه در قالب سپرده در بانک ها نگهداری می شود 

)بانک مرکزی(
 با اصالح دس��تورالعمل اجرایی افتتاح حس��اب سپرده 
ریالی برای اش��خاص خارجی، س��قف مجاز گردش مالی 
س��الیانه اش��خاص خارجی غیرمقیم از یک  هزار میلیون 
ری��ال به پن��ج هزار میلی��ون ریال افزایش یاف��ت )روابط 

عمومی بانک مرکزی(

طال و سکه

قیم��ت  حالی ک��ه  در   
ط��ا در بازاره��ای بین المللی 

ط��ی روزهای اخیر ب��ا افزایش 
نس��بی روب��رو ش��ده و ط��ا بار 
دیگر وارد کانال 1,300 دالری 
شده اس��ت، ولی به نظر می رسد 
تصمیم اخیر بانک مرکزی ایران 

مبنی بر کاهش سود س��پرده های بانکی نیز روند 
صعودی قیمت طا در بازار تهران را تشدید کرده است 

)فایننشال تریبون(
 تنش ه��ای سیاس��ی مرب��وط ب��ه کره ش��مالی و س��قف 
بدهی های امریکا به شدت افزایش یافته و انتشار آمارهای 
ضعی��ف اش��تغال در امریکا نی��ز عامل مهمی ب��رای ادامه 
روند صع��ودی قیمت طال در روزهای آین��ده خواهد بود؛ 
پیش بینی می شود قیمت طال در روزهای آینده بین ۱,3۰۰ 
تا ۱,33۰ دالر در نوس��ان باش��د )مؤسسه سرمایه گذاری 

سی ام سی مارکتس(
 شصتمین نمایشگاه بین المللی طال و جواهر وسنگ های 
قیمت��ی بانکوک ش��ش ت��ا ۱۰ ماه س��پتامبر س��ال 2۰۱7 
)۱5تا۱9 ش��هریورماه س��ال 96( در محل نمایشگاه های 

بین المللی این شهر برگزار خواهد شد )سایت طال(
 اگ��ر دول��ت و کنگ��ره امریکا بر س��ر افزایش س��قف 
بدهی های این کشور به توافق نرسند، بخشی از فعالیت های 
دولت امریکا مانند سال 2۰۱۱ میالدی تعطیل خواهد شد 
و این مس��أله می تواند موجب کاهش شدید ارزش دالر و 

افزایش چشمگیر قیمت طال شود )کیتکو نیوز(
 روند صعودی قیمت طال در شرایط کنونی چندان پایدار 
نخواهد ب��ود و قیمت این فلز زرد احتم��االً بار دیگر وارد 
کانال ۱,2۰۰ دالری خواهد ش��د )مؤسسه سرمایه گذاری 

کاپیتال اکونومیکس(

بازار پول و ارز

 از ماه ژانویه س��ال جاری میالدی تاکنون یورو در برابر دالر امریکا ۱3 درصد رش��د داش��ته 
اس��ت؛ یورو همچنین در مقایس��ه با پوند انگلیس 8/۴ درصد و در مقایسه با فرانک سوییس 6/6 

درصد رشد داشته که نشان می دهد یورو بهترین ارز سال 2۰۱7 است )خبرآنالین(
 افزای��ش قیم��ت بیت کوین از زمان رونمایی آن به عنوان یک ارز دیجیتال پیش��گام می تواند امری 
معقول باش��د؛ اما جهش 8۰۰ درصدی قیمت آن طی یک س��ال، افزایش چهار برابری آن ظرف شش 
م��اه و رش��د 87 درصدی آن در یک ماه معقول نیس��ت و از آن می توان به عن��وان حباب قیمت برای 

بیت کوین یاد کرد )بلومبرگ(

صنعت، معدن و انرژی

 با توجه به مصرف کشور، ذخایر سنگ آهن تا 2۰ سال آینده به اتمام خواهد رسید؛  دغدغه 
اصلی دولت دوازدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اکتشاف زغال   سنگ و سنگ آهن باشد 

و اکتشاف را به ۱۰ برابر افزایش دهند )تسنیم(
 سال گذشته ظرفیت محصوالت تولیدی صنایع پتروشیمی نسبت  به ظرفیت اسمی حدود 8۱ درصد 
بود و در س��ال جاری چهار درصد از ظرفیت خالی پر خواهد  ش��د و به 85 تا 86 درصد خواهد  رس��ید 

)مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی(
 آنچه بیش از همه در ایران بازار مس را از رکود سال های گذشته، تحت تأثیر قرار داده است افت 

نرخ مس در شش سال گذشته بود که در جریان آن بهای این کامودیتی در بازار جهانی از پنج تا شش هزار دالر 
در هر تن به چهار هزار دالر افت کرد )اخبار فلزات(

 در پنج ماهه نخست سال جاری 33 هزار خودرو به ارزش 9۰۰ میلیون دالر وارد کشور شد و این موضوع نشان از افزایش 
بیش از 3۰ درصدی واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد )تسنیم(

تقویم اقتصادی هفته جاری )18 تا 24 شهریور ماه  1396(
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رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتخریداریشدهتوسطمصرفکنندگانرانشانمیدهد.
نشاندهندهتورماست.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصتغییردرتورممحصوالتتولیدشدهتوسطکارخانهها،معادنوفلزاتوبخشآبوبرق
رانشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر500مصرفکنندهرانسبتبهشرایطاقتصادیفعلیوآیندهبررسیمیکند.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اعالمشاخصقیمتمصرفکننده
درمقیاسسالیانهدرچین

اعالمشاخصقیمتتولیدکننده
درمقیاسسالیانهدرچین

اعالمشاخصقیمتمصرفکننده
درمقیاسسالیانهدرانگلیس

اعالمخالصهگردشکاروفرصتهایشغلی
طیماهگذشتهدرامریکا،
بهاستثایصنعتکشاورزی

اعالمنرخبیکاری
طیماهگذشتهدرانگلیس

اعالمشاخصقیمتتولیدکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالممیزانموجودینفت
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمشاخصتولیداتصنعتی
طیماهگذشتهدرچین

اعالمشاخصقیمتمصرفکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصخردهفروشی
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصتولیداتصنعتی
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالممقدماتیشاخصمیزانتمایالت
مصرفکنندهطیماهگذشتهدرامریکا
)بررسیشدهتوسطدانشگاهمیشیگان(


