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 اقتصاد و توسعه

 بر اساس قانون مالیات های مستقیم، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای 
غیرنفت��ی و محصوالت بخش کش��اورزی و 20درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مش��مول 

مالیات با نرخ صفر می شود )رییس کنفدراسیون صادرات ایران(
 رشد مثبت اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری منجر به ایجاد ۷0۳ هزار فرصت شغلی جدید شد 

)رییس سازمان برنامه و بودجه(
 در تیر ماه س��ال جاری رقم نقدینگی به 1,۳۳4 هزار میلیارد تومان رس��ید؛ این عدد نسبت به تیر 
ماه س��ال گذش��ته با رشد 2۳ درصدی و نسبت به اسفند ماه سال 95 با رشد 6/4 درصدی همراه بود 

)بانک مرکزی(
 طی 2۸ س��ال گذش��ته، به ازای دالرهای پرداختی باید بین ۷5 تا 150 میلیون فرصت شغلی ایجاد می  شد، در حالی که طی 

این مدت فقط 11 میلیون شغل ایجاد و جمعیت شاغل از یازده میلیون در دوران سازندگی به 22 میلیون رسید که این میزان 
اشتغالزایی در این 2۸ سال توجیه پذیر نیست )ابراهیم رزاقی، استادیار سابق دانشگاه عالمه طباطبایی(

 س��هم تحصیل در س��بد کاالی مصرفی فروردین ماه س��ال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذش��ته 10/۸ درصد بوده است؛ 
همچنین طی اردیبهشت ماه سال 96 شاخص تحصیل نسبت به ماه فروردین 0/1 درصد رشد را نشان می دهد )بانک مرکزی(

 در چهارماهه نخس��ت س��ال جاری بدهی دولت به بخش بانک ها و مؤسس��ات مالی 166 هزار میلیارد تومان بود که نس��بت 
به مدت مشابه سال گذشته 2۸ درصد رشد داشته است )بانک مرکزی(

 به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ایران در طی سال های اخیر نزدیک به ۸1 درصد بازار تقاضا خودرو در ایران از دسترس 
تولیدات تازه خودرو خارج هستند )رییس اتاق بازرگانی ایران(

 سهم بخش های اقتصادی از مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه هشتاد مشخص شد که در این بین بخش ساختمان 
با 29 درصد بیشترین و بخش ارتباطات با دو درصد کمترین سهم را دارا می باشند )اقتصاد آنالین(

مسکن و عمران

 در ح��ال حاض��ر نیمی از 
آپارتمان های تهران ش��امل 

 20 ک��ه  اس��ت  واحدهای��ی 
درصد از کل معامالت مسکن 
تهران به آن ها تعلق دارد اما 
از دریافت تسهیالت مسکن 
یکم به کلی محروم هس��تند 

)اقتصاد آنالین(
 با کاهش نرخ س��ود بانک ه��ا در قرارداد 

اج��اره ای، مال��کان به دلیل ع��دم توانایی س��رمایه گذاری 
سودآور در بانک ها و انجام فعالیت تولیدی یا سرمایه گذاری 
در بخش های دیگر تمایل بیش��تری به گرفتن اجاره دارند 

)مهدی سلطان محمد، کارشناس بازار مسکن(
 می��زان وام مس��کن بای��د ۸0 درص��د قیمت مس��کن را 
بپوش��اند، بهره آن کاه��ش و مدت  زم��ان بازپرداخت وام 
افزایش پیدا کند )معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و 

شهرسازی(
 الزم��ه کنت��رل ب��ازار مس��کن، کاه��ش تأثی��رات منفی 
فرآیندها از جمله کاهش نرخ سود بانک ها با راهکارهایی 
همچ��ون تغیی��ر در محاس��به و اخذ مالیات اس��ت )مهدی 

سلطان محمد، کارشناس بازار مسکن(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 ب��ورس دویچ��ه آلمان 
ب��ه  اته��ام معام��الت س��هام 

ب��ا اطالع��ات قبل��ی، موظف به 
پرداخ��ت جریمه 10/5 میلیون 
یوروی��ی مع��ادل 12/5 میلیون 
دالر ش��د که حدود 6/5 میلیون 
دالر جریمه بابت معامالت نهانی 

و عدم افشای اطالعات است )سنا(
 تولیدات صنعتی امریکا در ماه آگوس��ت س��ال جاری 

میالدی برای اولین  بار به دلیل تأثیر طوفان هاروی بر روی 
صنع��ت نفت، گاز و کارخانه های س��اخت مواد ش��یمیایی 
و کاهش تقاضا در قس��مت ش��رق ایاالت متح��ده، با روند 

نزولی همراه شد )فدرال رزرو امریکا(
 دولت عربستان جهت یکسان سازی اختالف بین المللی، 
قیمت بنزین را افزایش خواهد داد؛ بر همین اساس قیمت 
بنزی��ن با ۸0 درصد افزایش از ۳6 س��نت به 1/۳5 ریال 

سعودی خواهد رسید )بلومبرگ(
 با توجه به رسیدن قیمت معامالت آتی نفت خام امریکا 
برای سال 201۸ میالدی به بیش از 50 دالر در هر بشکه، 
در صورت باقی ماندن قیمت ها در این محدوده فعالیت های 
حفاری و اکتشاف در امریکا در دو ماه  آینده با رشد همراه 

خواهند بود )جان کمپ، تحلیلگر ارشد رویترز(
 تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک، جهت جلوگیری 
از م��ازاد عرضه در بازار توافق کردند که به صورت جمعی 
عرض��ه نف��ت خود را به می��زان یک میلی��ون و ۸00 هزار 
بش��که در روز ت��ا ماه مارس س��ال 201۸ میالدی کاهش 

دهند )رویترز(
 س��عودی ها به دلی��ل کاه��ش رش��د اقتص��ادی 0/5 
درصدی در س��ه ماهه نخست سال جاری میالدی، مجبور 
ب��ه بازنگ��ری در اقتصاد خود و ایج��اد چالش در صنعت 

نفت شدند )بلومبرگ(
 طوف��ان ای��االت متح��ده  امری��کا، تح��والت ونزوئال و 
ع��دم خرید نفت از این کش��ور و درگیری های مربوط به 
فعالیت هس��ته ای کره ش��مالی و محتمل بودن جنگ بین 
امریکا و کره ش��مالی، تأثیر به س��زایی بر افزایش قیمت 
نفت در بازار جهانی داش��ته اس��ت )جالل میرزایی، عضو 

کمیسیون انرژی مجلس(
 پیش بینی می شود تولید روزانه نفت شل امریکا در ماه 
اکتبر سال جاری میالدی ، با حدود ۷9 هزار بشکه در روز 
رش��د هر ماه، به شش میلیون و 100 هزار بشکه برسد و 
قیمت های نفت از مرز 50 دالر فراتر رود )اداره اطالعات 

انرژی امریکا(

بازار سرمایه

 اجرایی ش��دن افش��ای اطالع��ات مالی نهادهای تحت نظارت س��ازمان ب��ورس از روز 25 
ش��هریور ماه س��ال جاری، منجر به شفافیت بیش��تر گردش اطالعات مالی در بورس خواهد شد 

)مدیرعامل کارگزاری بانک آینده، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 حج��م مبن��ای روزانه برای کش��ف قیمت و ابط��ال معامالت بورس حذف خواهد ش��د و دامنه 
نوس��ان پس از بازگشایی نماد و کش��ف قیمت برای هر نماد معامالتی با دامنه نوسان باز و بدون 
س��قف و کف صورت خواهد گرفت )مدیرعامل ش��رکت فرابورس ایران، عض��و کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
 الزام س��ازمان بورس و اوراق بهادار جهت افش��ای اطالعات برای ش��رکت های تأمین  س��رمایه، ش��رکت های مش��اور 

س��رمایه گذاری و شرکت های سبدگردان در س��امانه کدال، کمک فراوانی در جهت تسریع پذیرش نهاد های مالی در بازار 
سرمایه خواهد کرد )مدیرعامل تأمین سرمایه سپهر(

 ارزش خرید  و فروش س��رمایه گذاران خارجی در پنج ماهه نخس��ت سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته با 20 
درص��د رش��د همراه بود در حالی که معامالت از نظر حجمی 6۷ درصد افزایش داش��ته اس��ت )مدی��ر روابط عمومی و امور 

بین الملل بورس اوراق بهادار تهران(
 شرکت های با بیش از 1,000 میلیارد تومان سرمایه صورت های مالی خود را بر اساس استاندارد IFRS تدوین کرده اند 

و شش ماه بعد از مجمع فرصت ارائه صورت های مالی را خواهند داشت )مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
 ب��ا توج��ه به کاهش نرخ س��ود بانکی و ثبات قیم��ت دالر و تک نرخی کردن آن در آینده و ثب��ات قیمت ها در بازارهای 
جهانی، فرصت های بازارس��رمایه بسیار بیشتر از تهدیدهای آن خواهد بود )مدیرعامل شرکت مشاور  سرمایه گذاری آوای 

آگاه، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 ارزش معام��الت ب��ازار فیزیکی بورس انرژی ایران در س��ال ج��اری از مرز 16 هزار میلیارد ریال گذش��ت همچنین که 
ارزش معامالت بازار فیزیکی از ابتدای سال تاکنون رشدی معادل 160 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه 

کرده است )سنا(
 رشد قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی، گزارش های مثبت گروه های بورسی، آمادگی بازار سرمایه برای خروج از 
دوره طوالنی رکود، رس��یدن قیمت س��هام به کف قیمتی و ابالغ کاهش سود بانکی از جمله عوامل رونق بورس در هفته های 

اخیر شهریور ماه سال جاری بودند )ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه(
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بانک و بیمه

آماره��ای  اس��اس  ب��ر   
بخش تراز پرداخت های بانک 

بدهی ه��ای  می��زان  مرک��زی، 
خارجی کش��ور تا تیر ماه س��ال 
جاری 9/12 میلیارد دالر بود که 
نس��بت به خرداد ماه 96 با رقم 

۸/9 میلی��ارد دالر رش��د 150 میلی��ون دالری را 
تجربه کرده است )بانک مرکزی(

 بانک ه��ا ط��ی پنج ماه اول س��ال جاری ت��ا 20۸ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده اند که از این رقم 
بی��ش از 1۳۳ هزار میلیارد به تأمین س��رمایه در گردش 

بخش های اقتصادی اختصاص پیدا کرده است )ایسنا(
 تس��هیالت پرداختی بانک ها طی پنج ماهه نخست سال 
جاری به بخش های اقتصادی مبلغ 2,0۸2/4 هزار میلیارد 
ریال بود که در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال گذشته مبلغ 
۳0۸/۸ هزار میلیارد ری��ال معادل 1۷/4 درصد افزایش 

داشته است )روابط عمومی بانک مرکزی(

طال و سکه

 قیمت جهانی هر اونس 
طال در آینده نزدیک باالتر از 

1,۳00 دالر خواه��د ب��ود، ولی 
اگر فدرال رزرو امریکا تا پایان 
سال جاری میالدی یک بار دیگر 
نرخ به��ره را افزای��ش دهد، این 
احتمال وجود دارد که قیمت این 

فل��ز گرانبها ت��ا 1,250 دالر در هر اونس کاهش یابد 
)بانک او سی بی سی(

 در حالی که قیمت طال تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله 
تنش های سیاسی و سیاست های پولی فدرال رزرو امریکا 
قرار دارد، چش��م انداز قیمت این فلز گرانبها تا پایان سال 

جاری میالدی مبهم و نامعلوم است )کیتکو نیوز(
 افزایش محبوبیت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال 
فش��ار زی��ادی را ب��ر قیم��ت ط��ال وارد کرده اس��ت؛ ارز 
دیجیت��ال در ح��ال تبدیل ب��ه طبقه جدی��دی از دارایی ها 
ش��ده اس��ت و این جایگاه به خصوص در دوران تش��دید 
تنش های سیاس��ی ارتقاء می یابد و می تواند جایگاه طال را 

به خطر بیندازد )مشاور ارشد اقتصادی مؤسسه آلیانز(
 قیمت طال برای ادامه روند صعودی طی روزهای آینده 
باید سطح مقاومتی 1,۳50 دالری را بشکند، در غیر این 
صورت این احتمال وجود دارد که قیمت این فلز زرد در 
روزهای آینده با کاهش بیشتری همراه گردد؛ ماه عسل 
طال در ماه س��پتامبر س��ال جاری میالدی به پایان خواهد 
رس��ید و قیمت این فلز گرانبها در ماه های آینده کاهش 

خواهد یافت )کیتکو نیوز(

بازار پول و ارز

 تصمیم چین و روسیه برای محدود کردن مبادالت بیت کوین موجب شد تا قیمت ارز دیجیتال 
با افت ش��دیدی همراه و همچنین در روزهای اخیر با کاهش هش��ت درصدی روبرو شود )مشاور 

ارشد اقتصادی مؤسسه آلیانز(
 مزایای ارز تک نرخی بلندمدت بوده و از مضرات کوتاه مدت آن بیشتر می باشد، با این حال دولت 
بای��د با اقداماتی که انجام می دهد ارز را در محدوده مش��خصی نگ��ه دارد تا مانع جهش ناگهانی ارز و 

به دنبال آن تورم شود )جمال بحری، اقتصاددان(
 در ح��ال حاضر حج��م زیادی از دالر برای تأمین حوالج��ات ارزی از طریق مرزهای غربی از جمله 

عراق و کردس��تان توس��ط تجار از کشور خارج و به ترکیه می رود؛ این مسأله صرفه 40 تا 50 تومانی به ازای هر دالر برای 
آن ها دارد که بانک مرکزی با تزریق درهم امارات در بازار سعی به کاهش اثرات این مسأله دارد )اقتصاد آنالین(

صنعت، معدن و انرژی

 طرح سوآپ پس از توقف هفت ساله با متوسط حجم انتقال روزانه 10 هزار بشکه راه اندازی 
شد که با رفع موانع و آمادگی بیشتر شرکت های سوآپ، این حجم تا پایان سال میالدی جاری به 

40 هزار بشکه افزایش خواهد یافت )وزارت نفت(
 سال گذشته شرکت ملی نفت ایران با تولید روزانه ۸0 هزار بشکه در فازهای دو و سه پارس جنوبی، 
50 میلیون بش��که ذخیره میعانات گازی داشت در حالی که در سال جاری برای نخستین بار میعانات 

گازی برای صادرات وجود نداشت )تسنیم(
 ایران در حال حاضر بیش از دو میلیون و 600 هزار بشکه نفت خام صادر می کند که 60 درصد این 

صادرات به آسیا و 40 درصد آن به اروپا مربوط است )اقتصاد آنالین(
 شرکت های اروپایی که در دوران تحریم، خرید نفت  خام از ایران را به حدود صفر رسانده بودند اکنون خریدار حدود 40 

درصد از محموله های صادراتی کشور هستند )تسنیم(
 تجار روس باید20 درصد از نیاز کش��ور را در بخش مواد غذایی و تولیدات و محصوالت صنعتی به ارزش مالی 40میلیارد 
دالر، از ایران تأمین کنند در حالی که تراز تجاری ایران با این کشور، 500 میلیون دالر است )معاون هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری تهران(
 پس از توافق کشورهای عضو و غیر عضو اوپک بر سر کاهش و مدیریت تولید نفت، درآمد صادرات محصوالت پتروشیمی 
و فرآورده های پلیمری ایران از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه با افزایش حدود 900 میلیون دالری نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته همراه شد )شرکت ملی صنایع پتروشیمی(
 میزان واردات نفت هند از ایران در ماه آگوس��ت میالدی جاری به پایین ترین رقم ازماه فوریه س��ال گذش��ته تاکنون، یعنی 
۳۳5 هزار و 400 بش��که در روز رس��ید که به معنای کاهش حدود 42 درصدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته است 

)اکونومیک تایمز(
 قیمت رقابتی نفت ایران برای مشتریان آسیایی در ماه گذشته سال میالدی جاری، منجر به افزایش 40/2 درصدی صادرات 

به کره جنوبی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته شد )رویترز(
 در چهارماهه ابتدایی سال جاری 26/1 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی نصیب کشور شد 

که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 14۷ درصدی مواجه بوده است )بانک مرکزی(
 در پنج ماهه نخس��ت س��ال جاری فرآورده های نفتی و گازی در صدر اقالم صادراتی کش��ور قرار داش��تند؛ همچنین مجموع 
ارزش ارزی کل محصوالت صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود پنج درصد کاهش پیدا کرده است )اقتصاد آنالین(

تقویم اقتصادی هفته جاری )1 تا 7 مهر ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

سهشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

اینشاخصنظر5,000خانوادهرانسبتبهشرایطاقتصادیفعلیوآیندهازجملهدردسترسبودن
نیرویکار،شرایطکسبوکاروبهطورکلیوضعیتاقتصادینشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

افزایشاینشاخص،میزانرشدفعالیتتولیدکنندگانبرایانجامسفارشاترانشانمیدهد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

وسیعترینمقیاسفعالیتاقتصادیوسنجهاولیهازسالمتاقتصاداست.
اینشاخصنشاندهندهتغییرساالنهدرارزشتورمتمامکاالهاوخدماتتولیدشدهدراقتصاد

استودرمقایسهبافصلمشابهدرسالگذشتهارائهخواهدشد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر200مدیرخریددرشیکاگورانسبتبهشرایطکسبوکارازجمله:اشتغال،
سفارشاتجدید،قیمت،تحویلکاالوموجودیکاالنشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اعالمضریباطمینانمصرفکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمتعدادخانههایفروختهشده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالممیزانسفارشاتکاالهایبادوام
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمتعدادخانههایپیشفروششده
طیماهگذشتهدرامریکا

بهاستثنایساختوسازهایجدید

اعالمبرآوردنهاییاز
شاخصتولیدناخالصداخلیدرامریکا

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

شاخصخریدمدیرانشیکاگو
طیماهگذشتهدرامریکا


