
 اقتصاد و توسعه

 درآمدهای مالیاتی در چهارماهه نخس��ت س��ال جاری به 29 هزار میلیارد تومان رس��ید در 
حالی که میزان مصوب چهارماهه نخس��ت س��ال جاری 39 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت، به این 

ترتیب با عقب ماندگی 10 هزار میلیارد تومانی 75 درصد از درآمد پیش بینی مالیاتی محقق ش��ده 
است )بانک مرکزی(

 ای��ران ب��ا موقعی��ت ژئوپلتی��ک در خاورمیانه و به واس��طه وج��ود فرصت های س��رمایه گذاری در 
عرصه ه��ای مختل��ف و جمعیت ۸0 میلیونی، طی دو  دهه آینده ظرفیت جذب بیش از 3,500 میلیارد 

دالر سرمایه گذاری را دارد )رییس کل بانک مرکزی(
 درص��د تغیی��رات ش��اخص کل )نرخ تورم کااله��ا و خدمات مصرف��ی خان��وار( در دوازده ماهه منتهی به 

شهریور ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته برای کل کشور هشت درصد، مناطق شهری 7/۸ درصد و مناطق 
روستایی ۸/9 درصد بوده است )مرکز آمار ایران(

 مبادالت تجاری ایران و چین در هفت ماهه نخس��ت س��ال جاری میالدی با رش��د 26/۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته به 20/۸6 میلیارد دالر رسید )اداره گمرک چین(

 بر اس��اس آمار، 14 درصد جوانان 15 تا 24 س��اله جهان بالغ بر 252 میلیون نفر با نرخ بیکاری مواجه هستند؛ در این میان 
جایگاه ایران نامناسب و بدتر از متوسط جهانی است )اقتصاد آنالین(

 در بخش آمارگیری نیروی کار در فصل تابستان سال گذشته، نرخ بیکاری 12/7 درصد و در مدت مشابه سال جاری 11/5 
درصد بوده است )مرکز آمار ایران(

 هزینه های جاری دولت از 120 هزار میلیارد تومان در س��ال 92 به 207 هزار میلیارد تومان در س��ال گذشته افزایش یافت 
که با توجه به تورم، 73 درصد به هزینه ها اضافه شده است )رییس سازمان برنامه و بودجه( 

مسکن و عمران

 با وجود این که در س��ال 
ج��اری افزای��ش قیم��ت در 

بخش مسکن وجود نداشت، 
اجاره بها هف��ت تا 10 درصد 
رشد داش��ت که این رقم در 
فصل پاییز و زمستان به دلیل 
کاه��ش جابجای��ی ب��ه پن��ج 
درصد کاه��ش خواهد یافت 

)رییس اتحادیه مشاوران امالک کشور(
 نرخ سود تس��هیالت بانک مسکن برای خرید خانه از 

محل صندوق مس��کن یکم، در بافت های فرس��وده هشت 
درصد و در سایر مناطق 9/5 درصد اعالم شد )معاون وزیر 

راه وشهرسازی(
 در مرداد ماه سال جاری در تهران 1۸ هزار معامله مسکن 
صورت گرفت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 
درصد افزایش داشته است؛ قیمت مسکن درفصل تابستان 
س��ال جاری در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته نیز هفت 
درصد رش��د داشت )مدیرکل اقتصاد مس��کن وزارت راه و 

شهرسازی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 گرچ��ه ترام��پ تهدید 
نابودی کامل کره ش��مالی  به 

ک��رده و امریکا ب��ا طوفان های 
سهمگینی روبرو ش��ده و زلزله 
مکزیک نیز صدها نفر را به کام 
مرگ کشانده ولی هنوز بدترین 
فاجعه در راه اس��ت؛ بحران مالی 

بعدی به مراتب بدتر از بحران های قبلی و خیلی 
زودت��ر از پیش بینی های رقم خواهد خورد؛ بحران مالی 

جهان از اواخر س��ال ج��اری میالدی یا اوایل س��ال آینده 
آغاز و ای��ن بدترین بحران مالی خواهد بود )جیم راجرز، 

تحلیلگر برجسته اقتصادی(
 ث��روت خالص خانوارهای امریکایی به دلیل س��وددهی 
بازار س��هام و افزایش نس��بی قیمت مسکن در این کشور 
با تقریباً دو درصد افزایش به 96/2 تریلیون دالر رس��ید 

)آسوشیتدپرس(
 چین در پیروی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از 
آغاز ماه اکتبر سال جاری میالدی، صادرات فرآورده های 
نفتی را به کره ش��مالی محدود و ص��ادرات میعانات گازی 
و ال ان ج��ی را به طور کام��ل ممنوع خواهد ک��رد )وزارت 

بازرگانی چین(
 پ��س از این ک��ه صدراعظ��م آلمان ب��رای نوبت چهارم 
برنده انتخابات شد سهام بازارهای آسیایی به دلیل نگرانی 

از روند منفی اقتصاد در چین، به شدت افت کرد )سنا(
 تنزل رتبه اعتباری چین از س��وی آژانس اعتبارسنجی 
اس اندپ��ی، تهدیدهای جدی��د کره ش��مالی و تحریم های 
امریکا، یکی از دالیل کاهش قیمت س��نگ آهن در ماه می 

سال جاری میالدی است )ایسنا(
 نیجری��ه در آغ��از اج��رای توافق تولیدکنن��دگان عضو و 
غیرعضو س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نف��ت  اوپک، از 
کاهش تولید معاف شد اما طبق توافق وزیران نفت کشورهای 
عضو اوپک در ماه ژانویه سال جاری میالدی، تولید نفت این 

کشور به یک میلیون و ۸00 هزار بشکه رسید )مهر(
 مؤسس��ه رتبه بندی مودی به دلی��ل نگرانی  های موجود 
نس��بت ب��ه روند خروج انگلی��س از اتحادی��ه اروپا و عدم 
توانایی دولت این کش��ور در حمایت از اقتصاد داخلی آن، 
رتبه اعتباری این کش��ور را از AA1 به AA2 کاهش داد 

)اسپوتنیک نیوز(
 کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک پس از توافق تمدید 
کاهش تولید در آینده، باید توافقی در زمینه تعادل بخشی 
به بازار عرضه و تقاضا داشته باشند زیرا با رشد قیمت نفت 
اوپکی ه��ا و غیراوپکی ها، تقاضا برای نفت دریای ش��مال 

افزایش یافته و قیمت نفت رشد می کند )مهر(

بازار سرمایه

 با کاهش نرخ بهره و احتمال تک نرخی ش��دن ارز، بازار س��رمایه موظف به جذب س��رمایه 
بدون حباب قیمتی اس��ت و تک نرخی ش��دن ارز عالوه بر رشد شاخص بورس موجب ثبات بازار، 

پیش بینی پذیری و کاهش ریس��ک خواهد ش��د )س��عید اس��المی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای 
سرمایه گذاری ایران(

 ارزش بازار سهام در پایان شهریورماه سال جاری به 143,126 میلیارد ریال رسید و معادل چهار 
درصد افزایش را به ثبت رساند و از 3,250,440 میلیارد ریال در مردادماه به 3,393,567 میلیارد 

ریال در پایان شهریورماه رسید )تسنیم( 
 در ش��ش ماهه گذش��ته س��ال جاری از کل معامالت بازار س��هام، ارزش خرید و فروش خرد و بلوک معادل 71/4 

درص��د، ارزش خرید و فروش عمده 12/9 درصد و ارزش کل س��ایر ابزارهای نوین مالی 15/7 درصد از کل معامالت 
بوده است )تسنیم(

 پیش بینی می ش��ود تا زمان ارائه گزارش های ش��ش ماهه، بازار سرمایه شاهد نوسانات مقطعی در صنایع کوچک تر باشد تا 
سرمایه گذاران فرصت به روزرسانی تحلیل های خود از گزارش های شش ماهه را داشته باشند و تصمیمات مناسبی جهت ورود 

به صنایع پرپتانسیل بگیرند )حامد مددی، تحلیلگر شرکت کارگزاری آگاه(
 در ش��هریورماه س��ال جاری اش��خاص حقیقی 34 درصد خریدهای بازار س��هام و 32 درصد فروش ها را به خود اختصاص 
دادند، در حالی که حقوقی های بازار سهم 66 درصدی از خرید و 6۸ درصدی از فروش ها را به نام خود ثبت کردند )شرکت 

بورس اوراق بهادار تهران(
 با حذف یارانه شهری و با در اختیار گذاشتن آن با سود چهار درصدی به واحدهای تولیدی به عنوان تسهیالت، هزینه مالی 
تولید بنگاه های اقتصادی و قیمت تمام ش��ده کاالها کاهش و رش��د تولید و اشتغال ناشی از افزایش مصرف موجب رونق بازار 

سرمایه می گردد )احمد سلطانی، چهارمین کارگزار خصوصی کشور(
 در هفته پایانی شهریورماه سال جاری شش هزار و 752 نفر، تعداد 3۸2 هزار ورقه حق تقدم تسهیالت مسکن خریداری 

کردند و وارد فرایند دریافت تسهیالت از بانک مسکن شدند )تسنیم(
 از مجموع شرکت های بورسی ثبت شده در سامانه کدال فقط 27 شرکت ثبت اطالعات مالی کرده اند و شش هزار شرکت 
خیریه و یک میلیون و 200 هزار ش��رکت ثبت ش��ده هنوز صورت  حس��اب مالی را افش��ا و ارائه نکرده اند )رییس کمیسیون 

اقتصادی مجلس(
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بانک و بیمه

 تا پایان س��ال گذشته در 
مجموع 2,400 حس��اب دولتی 

به بانک مرکزی منتقل ش��د که 
در پنج ماهه گذش��ته این میزان 
به 4,200 فقره رسید )مدیرکل 

ریالی و نشر بانک مرکزی(
 نرخ س��ود بانک های خصوصی 

در س��ال گذش��ته در بازار بین بانک��ی 19/5۸ درصد و 
نرخ س��ود بانک های دولتی 1۸/05 درصد بوده اس��ت؛ 

در واقع در س��ال 95 در مجموع 31  ه��زار و 403 فقره 
معامله با محدوده نرخ سود 16 تا 2۸ درصد و با میانگین 
نرخ سود 1۸/62 درصد در بازار بین بانکی ریالی صورت 

گرفته است )بانک مرکزی(
 س��رمایه بانک ه��ای دولت��ی از 253 ه��زار میلی��ارد 
تومان در س��ال 91 به 543 هزار میلیارد تومان در س��ال 
گذش��ته افزایش یافته اس��ت؛ یعنی ق��درت بانک ها برای 
تس��هیالت دهی افزایش پیدا کرده اس��ت )رییس سازمان 

برنامه و بودجه(

طال و سکه

 اگ��ر طال بتوان��د در ماه 
سپتامبر س��ال جاری میالدی 

باالت��ر از 1,300 دالر در ه��ر 
اون��س تثبی��ت ش��ود، می ت��وان 
امی��دوار ب��ود ک��ه ط��ی ماه های 
آینده تقاضا برای خرید این فلز 
گرانبه��ا با افزایش چش��مگیری 

روب��رو ش��ود و ط��ال ب��ار دیگ��ر در بازارهای 
بین المللی بدرخش��د )مایک مک گلون، تحلیلگر ارش��د 

اقتصادی واحد اطالعات اقتصادی بلومبرگ(
 ب��ا توجه به اعالم تصمیمات جدید ف��درال رزرو امریکا 
مبن��ی بر این که احتم��ال افزایش یک ب��ار دیگر نرخ بهره 
تا پایان س��ال ج��اری میالدی همچنان وج��ود دارد، قیمت 
جهانی هر اونس طال احتماالً تا 1,2۸0 دالر کاهش خواهد 

یافت )مؤسسه سرمایه گذاری اف ایکس تی ام(
 طب��ق تجزی��ه و تحلی��ل تکنی��کال، س��طح مقاومت��ی 
قیم��ت ط��ال در طی آینده 1,305 دالر اس��ت و اگر این 
س��طح شکسته ش��ود قیمت این فلز زرد تا 1,315 دالر 
افزایش خواهد یافت؛ همچنین سطح حمایتی قیمت طال 
در ش��رایط کنونی 1,291 دالر اس��ت و اگر این س��طح 
شکس��ته ش��ود قیمت این فل��ز گرانبها ت��ا 1,2۸6 دالر 
کاهش می یابد )کوین گرادی، تحلیلگر ارش��د مؤسس��ه 

سرمایه گذاری فونیکس فیوچرز(
 اگر تنش در ش��به جزیره کره ش��مالی آرام شود این 
احتم��ال وجود دارد که قیمت طال تا 1,265 دالر در هر 
اون��س کاهش یابد؛ این مس��أله می تواند قیمت طال را به 
س��طحی بازگرداند که در یک ماه گذشته سابقه نداشته 
است )چینتان کارنانی، تحلیلگر ارشد مؤسسه اینسیگنیا 

کانسالت(

بازار پول و ارز

 تضعی��ف ارزش دالر جهانی در کنار تقویت نرخ دالر در بازار داخل کش��ور، بهترین فرصت 
برای اجرایی کردن و تک نرخی ش��دن ارز است )س��عید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
 پ��س از این که صدر اعظم آلمان برای نوبت چهارم برنده انتخابات ش��د، این کش��ور دیگر حضور 
وی��ژه ای در اروپا نخواهد داش��ت در نتیجه یورو با 0/2 درصد کاهش اف��ت زیادی را تجربه خواهد 

کرد )رویترز(
 پول ژاپن یکی از بیش��ترین ارزهای معامله شده در جهان اس��ت و در کشورهای آسیایی، به عنوان 

ذخیره ارزی مورد اس��تفاده قرار می گیرد؛ در  حالی که در صورت قدرت یافتن بیش��تر یوآن چین، ین در خطر قرار 
خواهد افتاد )اقتصاد آنالین(

صنعت، معدن و انرژی

 میزان تولید نفت خام در کش��ور، بر اساس اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه در 
پایان سال 1399، به چهار میلیون و 700 هزار بشکه در روز خواهد رسید )خبر آنالین(

 در ماه اکتبر س��ال جاری میالدی صادرات میعانات گازی ایران به کره جنوبی به نصف و به حدود 
153 هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ همچنین در همین مدت عرضه میعانات به پایین ترین رقم در 

پنج ماهه گذشته رسید )رویترز(
 در ماه سپتامبر سال جاری میالدی ایران با تولید 190 میلیارد مترمکعب گاز، سومین تولیدکننده 

گاز جهان در سال 2016 میالدی بود )آژانس بین المللی انرژی(
 در ماه ه��ای باقی مانده از س��ال جاری می��الدی، ایران صادرات نفت و میعانات گازی خ��ود را مجموعاً در رقم 2/6 

میلیون بشکه در روز ثابت نگه خواهد داشت )معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران(
 از مهمترین برنامه های توس��عه صنعت فوالد کش��ور رس��یدن به ظرفیت 55 میلیون تن فوالد در افق سال 1404 است که 

مستلزم تولید 160 میلیون تن سنگ آهن می باشد )تسنیم(
 دولت برای کمک به اکتش��اف و فرآوری معادن کوچک، تس��هیالتی با نرخ چهار درصد و تسهیالت 1/5 میلیارد دالری نیز 

نرخ سود بسیار پایینی در نظر گرفته است )رییس هیأت عامل ایمیدرو(

تقویم اقتصادی هفته جاری )8 تا 14 مهر ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد
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اینشاخصنظر3,000مدیرخریدرانسبتبهشرایطکسبوکارازجمله:اشتغال،سفارشاتجدید،
قیمت،تحویلکاالوموجودیکاالنشانمیدهد.

اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر1,200مدیرخریدنسبتبهشرایطکسبوکاررانشانمیدهد.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر400مدیرخریدرانسبتبهشرایطکسبوکارنشانمیدهد.
اعالماینرقمبیشازدورهقبلنشاندهندهرونقدربخشتولیداست.

رابطهمستقیمبابازارهایکاال،ارز،سهامورابطهمعکوسبابازاراوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر400مدیرخریدنسبتبهشرایطکسبوکاررانشانمیدهد.
درصورتبهتراعالمشدننسبتبهدورهگذشتهوپیشبینیها،نشانازبهبودشرایطاقتصادیدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تأثیرمعکوسبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

درشرایطفعلیاقتصادجهانی،سرمایهگذارانوتحلیلگرانبهایندادهاقتصادیبسیاراهمیتمیدهند.
اینشاخصازایننظرمهماستکهصادراتوارزرابطهمستقیمدارند.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اعالمشاخصمدیرانخریدکاخانهها
طیماهگذشتهدرچین

اعالمشاخصمدیرانخریددربخشخدمات
طیماهگذشتهدرچین

اعالمشاخصمدیرانخریدکاخانهها
طیماهگذشتهدرانگلیس

اعالمشاخصخریدمدیرانکارخانههاطیماه
گذشتهدرامریکابررسیشدهتوسطمؤسسه

مدیریتعرضه

تغییردرتعدادافرادشاغلدرطولماهگذشته
درامریکا،بهاستثنایصنعتکشاورزیودولت

اعالمشاخصمدیرانخریددرامریکاطیماه
گذشتهبهجزبخشتولیدبررسیشدهتوسط

مؤسسهمدیریتعرضه

اعالممیزانموجودینفتامریکا
طیهفتهگذشته

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

اعالمترازتجاری
طیماهگذشتهدرامریکا

تغییردرتعدادافرادشاغلدرطولماهگذشته
درامریکا،بهاستثنایصنعتکشاورزی

اعالمنرخبیکاری
طیماهگذشتهدرامریکا


