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 اقتصاد و توسعه

 محصول ناخالص داخلی به  قیمت ثابت سال 90 در سه ماهه نخست سال جاری با احتساب 
نف��ت به یک میلی��ون و 836 هزار و 427 میلیارد ریال و بدون احتس��اب نفت به یک میلیون و 

456 هزار و 693 میلیارد ریال رسید )مرکز آمار ایران(
 در میان 429 شهرستان کل کشور ۱8۱ شهرستان )42/2 درصد( دارای نرخ بیکاری باالتر از 
متوس��ط کشوری و 257 شهرس��تان )59/9 درصد( دارای نرخ مشارکت اقتصادی باالتر از متوسط 

کشوری هستند )مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(
 در مرداد ماه سال جاری نرخ تورم ماهانه با ثبت رقم ۱/7 به بیشترین مقدار طی هشت ماه اخیر 

رس��ید؛ نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده با ۱0 درصد به بیش��ترین مقدار طی دو س��ال و نیم اخیر و نرخ تورم 
متوسط با 7/6 درصد به بیشترین سطح طی یک سال و نه ماه اخیر رسیده است )اقتصاد آنالین(

 ایران در ش��اخص س��هولت انجام کس��ب و کار در میان ۱90 کش��ور جهان  از رتبه ۱52 در سال 92 به رتبه ۱20 در سال 
گذشته دست یافت که حاکی از بهبودی نسبی این شاخص است )اقتصاد آنالین(

 مبادالت تجاری دو کش��ور ایران و امریکا در هفت ماهه نخس��ت س��ال میالدی گذشته بالغ بر ۱39/8 میلیون دالر بود که 
این رقم در مدت مشابه سال جاری به 87/3 میلیون دالر کاهش یافته است )اداره آمار امریکا(

 تحوالت اقتصاد کش��ور در فصل بهار س��ال جاری حاکی از کاهش رشد بخش کش��اورزی از ۱0/7 درصد به 3/۱ درصد، 
افزایش رشد بخش معدن )منهای نفت( و صنعت وخروج بخش ساخت و ساز مسکن از رکود است )مرکز آمار ایران(

 رش��د اقتصادی کش��ور در س��ال جاری حدود 3/9 درصد اس��ت که نس��بت به پیش بینی های صورت گرفته 0/2 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت، مهمترین عامل این تغییر، بروز نشانه هایی از مثبت شدن بخش ساختمان در سال 96 می باشد )مرکز 

پژوهش های مجلس(
 ایران با 80 میلیون جمعیت، س��االنه 70 میلیارد دالر درآمد نیاز دارد که در گذش��ته 95 درصد از این نیاز از طریق نفت 

تأمین می شد )رییس اتاق بازرگانی ایران و چین(

مسکن و عمران

 یکی از اقدامات صندوق 
تس��هیالت س��اخت و خرید 

مس��کن، راه ان��دازی صندوق 
پس انداز یکم بانک مسکن در 
راستای تقویت قدرت خرید، 
ب��ا اس��تفاده از پس اندازهای 
مردم، در سه سقف 80، 60 

و 40 میلیون تومان در تهران، 
ش��هرهای بزرگ و سایر نقاط ش��هری با نرخ سود 

۱4 درصد خواهد بود )اقتصادآنالین(
 ب��ا توج��ه به س��یگنال های مثب��ت بازار مس��کن در طول 
ماه های گذش��ته، مش��کالتی که مؤسس��ات مالی و اعتباری 
غیر مجاز داش��ته اند و اصرار بانک  مرکزی نسبت به رعایت 
افتت��اح س��پرده های بانکی با س��ود ۱5 درص��د در بانک ها 
احتمال بازگش��ت دالالن و س��فته بازان به بازار مس��کن در 

ماه های آتی وجود خواهد داشت )مهر(
وی��ژه  ط��ال  و  ارز  بازاره��ای  ک��ه  آنجای��ی  از   
سرمایه گذاری های کوتاه مدت هستند، انتظار می رود طی 
دو تا س��ه ماه آینده س��رمایه های س��رگردان بازار روانه 

بخش مسکن شوند )مهر(

اقتصاد و بازارهای جهانی

در  ه��اروی  طوف��ان   
امریکا موجب کاهش هشت 

درصدی تولید نفت خام از 9/5 
میلیون به 8/8 میلیون بشکه در 

روز شد )رویترز(
 کاه��ش 370 هزار بش��که ای 
صادرات اوپک در فاصله ماه های 

ج��والی و آگوس��ت س��ال ج��اری می��الدی عمدتاً 
ناش��ی از بحران سیاس��ی و اقتصادی در ونزوئال و اختالل 

در عرض��ه نفت اعضای آفریقایی اوپک اس��ت )مؤسس��ه 
تامسون رویترز(

 کمیس��یون اروپا که بازوی سیاست تجاری در اتحادیه 
اروپا اس��ت، برنامه هایی را برای وضع تعرفه حداکثر 33 
درصدی ب��ر روی فوالد گرم نورد برزیل، ایران، روس��یه 
و اوکرای��ن که در ساخت و س��از و ماش��ین آالت اس��تفاده 

می شود، طرح کرد )اخبار فلزات(
 توف��ان ایرما به اقتصاد ایاالت متحده 300 میلیارد دالر 
ضرر وارد کرد و ش��رکت های بیمه ای را به پرداخت ۱50 

میلیارد دالر خسارت واداشت )گاردین(
 ب��ا توجه به این که یوزانس 22 میلیارد دالری، به معنای 
س��رمایه گذاری اروپا در ایران نیس��ت، اقدام دولت برای 
انتقال پول فروش نفت به داخل کشور در قالب این خطوط 

اعتباری قابل دفاع است )مهر(
 ای��ران در س��ال جاری با تولید پس��ته به می��زان 270 
هزار تن توانس��ت با شکست امریکا رتبه اول تولید پسته 
را کس��ب کند )مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و 

خشک وزارت جهاد(
 تحریم ه��ای ش��ورای امنی��ت س��ازمان مل��ل متح��د 
علی��ه بخش نف��ت کره ش��مالی به ش��دت واردات نفت 
کره  ش��مالی را محدود، صادرات منس��وجات را به طور 
کل��ی ممنوع و کارگران فعال در خارج از کش��ور را به 
بازگش��ت ملزم داش��ت )خبرگزاری رس��می شینهوا از 

مقر س��ازمان ملل متحد(
 ب��ا توجه به تداوم افزایش تولید نف��ت امریکا و کاهش 
20 درص��دی ارزش دالر در کنار کاهش تقاضا پیش بینی 
می شود قیمت نفت در سال آینده میالدی روند کاهشی را 

تجربه کند )مدیرعامل شرکت روسنفت روسیه(
 به دلیل توافقات انجام ش��ده اوپکی ه��ا برای پایین نگه 
داش��تن عرض��ه نفت به ب��ازار جهانی، قیمت نف��ت در ماه 
ژانویه سال جاری میالدی به 58 دالر رسید اما به دلیل عدم 
کاهش نفت ذخیره شده کشورها، قیمت نفت در محدوده 

50 دالر باقی ماند )مدیرعامل شرکت روسنفت روسیه(

بازار سرمایه

 نرخ باالی سود بانکی، نوسانات جهانی قیمت کاالها و دو نرخی بودن ارز از عواملی هستند 
که به عنوان دالیل اصلی رشد پایین حجم و ارزش معامالت بورس تهران و مانع از رونق بورس 

تهران به حساب می آیند )اقتصاد آنالین(
 در فروردین  ماه سال جاری محصول جدید پایگاه داده های تحقیقات که در آن اطالعات مالی و 
تاریخی تمامی ناش��ران در بورس های کشور در اختیار فعاالن بازارهای مالی قرار می گیرد، عرضه 

شد )مدیر مرکز مالی ایران(
 مبلغ کل س��ود قطعی پرداختی مش��موالن سهام عدالت تا س��قف 4,000 میلیارد تومان خواهد بود؛ این مقدار 

از س��ود به جهت شرکت  دادن س��هامداران در سهم شرکت ها تغیر می کند اما از 3,400 میلیارد تومان کمتر نخواهد بود 
)رییس سازمان خصوصی سازی(

 در س��ه ماهه نخست سال جاری بیشترین سرمایه گذاری خارجی در عرضه انواع کاال و خدمات در فروشگاه های مجازی 
به ارزش ۱02,056 دالر توسط هلندی ها تصویب شد )تسنیم(

 تعیی��ن فرم��ول قیمت گ��ذاری به صورت دس��توری، ارائه تخفی��ف کاتد و مفتول ب��ه صنایع پایین  دس��ت، برقراری نظام 
س��همیه بندی برای توزیع مواد اولیه و ممنوعیت صادرات محصوالت مس��ی باعث شد حدود 30 تا 40 درصد از محصوالت 

عرضه شده در بورس کاال، بدون معامله بمانند )اخبار فلزات(
 در راس��تای بهبود در رویه های پرداخت س��ود تقس��یمی مصوب مجامع ش��رکت ها به س��هامداران و عدم خروج حجم 
قابل توجهی از ارزش بازار سهام، انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سودهای تقسیمی مصوب مجامع توسط بورس اوراق بهادار 

تهران تصویب شد )مدیر تحقیق و توسعه(
 از زمان به جریان افتادن عرضه اولیه به روش ثبت س��فارش در بازار س��هام، برای مدیریت وضعیت سهم پس از عرضه، 
وجود متعهد پذیره نویس و بازارگردان به عنوان یک الزام مهم مطرح شد )مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، عضو کانون 

نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 نحوه انتش��ار فروش اوراق بهادار ارزی با هدف تس��ریع اجرای پروژه های نفتی کش��ور تصویب ش��د و بانک مرکزی با 

مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار، این مصوبه را عملیاتی خواهند کرد )سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار(
 در هفته س��وم ش��هریور ماه س��ال جاری تعداد 80 میلیون سهم معادل ۱0 درصد از سهام شرکت تولیدی چدن سازان با 

نماد چدن برای اولین بار پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران به شیوه ثبت سفارش عرضه شد )اقتصاد آنالین(
 نحوه اخذ کارمزد صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تابعی از کل سپرده خواهد بود که به شکل 

پلکانی برای مدیر صندوق در نظر گرفته شده است )عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار(
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بانک و بیمه

 در م��اه ج��اری می��الدی 
اوبربان��ک به عن��وان هفتمی��ن 

بانک بزرگ اتریش توفقنامه ای 
را ب��ا بان��ک مرک��زی ای��ران به 
امضاء خواهد رس��اند ک��ه اولین 
بانک اروپایی حاضر در ایران در 

پسا برجام خواهد بود )مدیرعامل 
اوبربانک اتریش(

 ب��ا وج��ود باال ب��ودن می��زان س��رانه ش��عب بانکی و 
دستگاه های خودپرداز نسبت به میانگین جهانی، جایگاه 

سطح توسعه  یافتگی بازار مالی ایران از میان ۱38 کشور 
در رتبه ۱3۱ قرار دارد )اقتصاد آنالین(

 مطالبات غیر جاری کل نظ��ام بانکی تا پایان خرداد ماه 
س��ال جاری ۱۱9/3 ه��زار میلیارد تومان ب��ود که از این 
میزان س��هم بانک های تجاری ۱5/7 هزار میلیارد تومان، 
بانک های تخصصی ۱9/3 هزار میلیارد تومان و بانک ها و 
مؤسسات غیر دولتی 84/2 هزار میلیارد تومان بوده است 

)بانک مرکزی(

طال و سکه

 ف��درال رزرو امریکا که 
پس از وقوع رک��ود و بحران 

بزرگ مالی سال 2008 میالدی 
اقدام ب��ه خرید ماهانه میلیاردها 
دالر اوراق قرض��ه ک��رده ت��ا از 
رشد و رونق اقتصادی این کشور 
حمایت کند، اکنون قصد دارد در 
سیاست های پولی و خرید اوراق 

قرض��ه بازنگری کرده و تراز مالی 4/5 تریلیون دالری 
را کاهش دهد؛ تصمیم فدرال رزرو برای کاهش تراز مالی 

تأثیر زیادی بر قیمت طال خواهد داشت )مارکت واچ( 
 قیم��ت هر اونس ط��ال طی ماه ه��ای آینده ب��ا افزایش 
بیشتری روبرو خواهد شد و به ۱,400 دالر خواهد رسید 

)بانک مریل لینچ امریکا(
 در صورت وقوع جنگ در شبه جزیره کره قیمت جهانی 
ه��ر اونس طال بین ۱,600 تا ۱,700 دالر افزایش خواهد 

یافت )کیتکو نیوز(
 به نظر می رسد تشدید تنش های سیاسی در شبه جزیره 
ک��ره می توان��د تأثیر زیادی بر رش��د تقاض��ای مکان امن 
س��رمایه گذاری برای طال داش��ته باش��د؛ وضعیت تقاضای 
فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص 
چی��ن و هند نیز عامل مهمی برای تعیین قیمت طال خواهد 

بود )اینوستینگ(
 با توجه به تجزیه و تحلیل ها، قیمت طال ابتدا باید سطح 
مقاومت��ی ۱,375 دالری را بش��کند ت��ا زمین��ه الزم برای 
افزایش بیشتر قیمت و دستیابی به سطح مقاومتی ۱,400 
دالری آماده ش��ود )مارک��وس گاروی، تحلیلگر اقتصادی 

استاندارد بانک(
 قیم��ت طال در س��ه ماهه پایانی س��ال 20۱8 میالدی به 
۱255 دالر و در س��ال 20۱7 می��الدی ب��ه ۱245 دالر 

خواهد رسید )بانک بی ان پی(
 ادامه روند صعودی قیمت طال طی ماه های آینده موجب 
خواهد ش��د تا این فلز گرانبها رکوردهای جدیدی را ثبت 
کرده و تا پایان س��ال جاری میالدی به ۱,500 دالر در هر 

اونس برسد )گلدسیک(

بازار پول و ارز

 نوس��انات و تغییرات در قیمت ارز چند دلیل دارد که نخس��تین دلیل آن کاهش قیمت نفت 
است، زیرا هر بشکه نفت 50 دالر پیش بینی شده بود اما اکنون حدود 43 دالر به فروش می رسد 

و ت��ا پایان س��ال جاری 37 ه��زار میلیارد تومان کس��ری بودجه وجود خواهد داش��ت )نایب رییس 
کمیسیون بودجه مجلس(

 پس از انتشار اخباری مبنی بر دستور قانون گذاران چینی برای متوقف شدن مبادالت بیت کوین در 
این کشور، قیمت ارز دیجیتال در امریکا با افت شدید 7/3 درصدی روبرو شد )بلومبرگ(

 پافشاری نادرست بر سقف نرخ دالر باعث شد که سفته بازان بازار، ارزی دیگر را برای کسب سود 
انتخاب کنند که این انتخاب موجب حبابی ش��دن قیمت ها ش��د؛ به گونه ای که رابطه برابری ارزها در 

بازار داخلی به هم خورده است )ایسنا(

صنعت، معدن و انرژی

 واردات فوالد ایرانی در فاصله سال های 20۱3 تا 20۱6 میالدی حدود هشت  برابر افزایش 
یافت؛ که این جدی ترین تهدید برای فوالدسازان اروپایی است )گروه تجاری یوروفر(

 در طرح جامعه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی دو فاز تعریف شد که بر مبنای آن تولید در فاز 
نخست توسعه به 320 هزار بشکه در روز و در فاز دوم توسعه به 600 هزار بشکه در روز افزایش 

یافت )اقتصاد آنالین(
 الزمه دورکردن وابستگی اقتصاد ایران از نفت، اجرای سیاست های اقتصاد  مقاومتی، تکیه  بر تولید 
داخل، توس��عه صادرات و وارد ش��دن به بازارهای بین المللی می باش��د )س��خنگوی کمیسیون انرژی 

مجلس(
 صادرات گاز ایران در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 64 درصد افزایش داشته است )مدیر 

دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران(
 صادرات نفت خام و میعانات ایران به اروپا در ماه آگوست اندکی افزایش داشت در حالی که کاهش صادرات رقبای ایران نظیر 

عربستان و عراق موجب افزایش تقاضا برای نفت از جانب برخی مشتریان اصلی ایران شده است )پایگاه اینترنتی پالتس(
 صادرات نفت ایران به اروپا در ماه آگوست افزایش قابل توجهی داشته و با رشد حدوداً 200 هزار بشکه ای به 835 هزار و 

742 بشکه در روز رسید )پایگاه اینترنتی پالتس(

تقویم اقتصادی هفته جاری )25 تا 31 شهریور ماه  1396(
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چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

جمعه

وسیعترینمقیاسفعالیتاقتصادیوسنجهاولیهازسالمتاقتصاداست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصبیانگرچشماندازاقتصادیتحلیلگرانوسرمایهگذاراننهادیطیششماهآیندهاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

شاخصبسیارخوبیبرایاندازهگیریفعالیتهایساختوسازدرآیندهاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تأثیرمعکوسبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

اینگزارششاملطرحریزیکمیتهبازارآزادفدرالبرایتورمورشداقتصادیبرایبیشازدوسال
آیندهاست.

نرخبهره،رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر250تولیدکنندهدرمنطقهفیالدلفیارانسبتبهشرایطکسبوکاربررسیمیکند.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

دادههایمربوطبهفرانسهوآلمانازاهیمتباالتریبرخوردارند.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

دادههایمربوطبهفرانسهوآلمانازاهیمتباالتریبرخوردارند.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اعالمبرآوردنهاییازتولید
ناخالصداخلیدراتحادیهیورو

اعالمشاخصتمایالتاقتصادیکشورآلمان
واتحادیهیوروطیماهگذشته

ZEWبررسیشدهتوسطمؤسسه

اعالمتعدادمجوزهایساختخانههاینوساز
صادرشدهطیماهگذشتهدرامریکا

اعالمتعدادساختمانهایجدیدمسکونی
ساختهشدهدرماهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصخردهفروشی
طیماهگذشتهدرانگلیس

اعالمتعدادخانههایفروختهشده
طیماهگذشتهدرامریکا

بهاستثنایساختوسازهایجدید

اعالممیزانموجودینفت
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمپیشبینیاقتصادی،بیانیه
ونرخبهرهکمیتهبازارآزاد

فدرالرزروامریکا

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصتولیداتایالتفیالدلفیاامریکا
طیماهگذشته

اعالمبرآورداولیهازشاخصمدیرانخرید
دربخشخدماتطیماهگذشتهدرکشورهای

فرانسه،آلمانواتحادیهاروپا

اعالمبرآورداولیهازشاخصمدیرانخرید
کارخانههاطیماهگذشتهدرکشورهای

فرانسه،آلمانواتحادیهاروپا


