
 اقتصاد و توسعه

 پیش بین��ی می ش��ود نرخ تورم در س��ال آینده به زیر نه درصد برس��د، با ای��ن حال افزایش 
حقوق کارکنان دولت، ش��رکت ها و بخش کارگری ۱۰ درصد خواهد بود )رییس س��ازمان برنامه 

و بودجه(
 نرخ بیکاری فصلی جوانان در بازه س��نی ۱5 تا 24 س��ال در فصل بهار سال جاری به 28/8 درصد 
رسید؛ پیش از این باالترین نرخ بیکاری فصلی جوانان در فصل بهار مربوط به سال 8۰ با نرخ 3۰/6 

درصد بوده است )مرکز آمار ایران(
 در س��ال گذشته میالدی ترکیه 2/962 میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرد که این رقم با رشد 74 

درصدی طی هشت ماهه نخست سال جاری به 5/۱5 میلیارد دالر رسید )اداره آمار ترکیه(
 شاخص رقابت پذیری ایران در میان کشورهای جهان، هفت رتبه بهبود یافت؛ رتبه ایران در بین ۱37 کشور جهان در رتبه 

شصت و نه قرار گرفت )مجمع جهانی اقتصاد(
 ش��اخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماهه منتهی به ش��هریور ماه س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 

 میزان 8/2 درصد افزایش یافته است )بانک مرکزی(
 در شش ماهه نخست سال جاری، 23/5 میلیارد دالر انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱5 

درصد افزایش داشته است )اداره گمرک ایران(
 مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش ماهه اول سال  جاری به 2۰ میلیارد و 544 میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته به میزان 2۰/3 درصد کاهش داشته است )اداره گمرک ایران(
 ارزش صادرات غیرنفتی شامل کاال و خدمات در سال گذشته به 56 میلیارد دالر رسید؛ طبق پیش بینی ها ارزش صادرات در 

این بخش در سال ۱4۰۰ به رقمی معادل ۱3۰ میلیارد دالر خواهد رسید )ایسنا(

مسکن و عمران

 برای گرفتن س��قف وام 
مس��کن و با در نظر گرفتن 

قیمت 77 هزار تومانی برای 
هر برگ از اوراق تس��هیالت 
مس��کن، زوج ه��ای تهران��ی 
ح��دود ۱7 میلی��ون توم��ان 
و زوج ه��ای غیرتهران��ی در 
ش��هرهای با جمعی��ت بیش 

از 2۰۰ ه��زار نفر ح��دود ۱4 میلیون تومان 
به عالوه وام جعاله باید بپردازند )ایسنا(

 در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال ج��اری تع��داد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذش��ته افزایش 2/8درصدی داشت که در این مدت 
متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده 

در تهران 45/8 میلیون ریال بوده است )ایران(
 در شهریورماه سال جاری قیمت مسکن حدود هفت درصد 
رشد داشت، اما به دلیل عوامل بروکراسی اداری و پایین بودن 
ق��درت خرید، همچنان رکود بر بازار مس��کن حاکم اس��ت 

)عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 ف��درال رزرو امری��کا با 
کس��ری و بدهی ملی س��االنه 

روب��رو  دالر  میلی��ارد   55۰
و  کس��ری ها  تجم��ع  و  ش��ده 
وام دهندگان  گذش��ته  بهره های 
ب��ه خزان��ه داری امری��کا از 2۰ 
تریلی��ون دالر فراتر رفته اس��ت 

)سناتور باب کروکر(
 رشد ساالنه قیمت ها در بریتانیا در ماه آگوست سال 

جاری میالدی 2/9 درصد بود که حاکی از س��یر صعودی 
ش��اخص قیمت مصرف کننده در این منطقه و رس��یدن به 
باالترین س��طح خود در چهار سال اخیر است در حالی که 
میانگین رش��د قیمت در میان کش��ورهای عضو س��ازمان 
توسعه و همکاری اقتصادی در این بازه زمانی 2/2 درصد 

گزارش شده است )سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(
  واردات نفت خام چین در هش��ت ماهه نخس��ت س��ال 
ج��اری میالدی ۱2/8درصد باالت��ر از میزان واردات نفتی 
این کش��ور در مدت مشابه س��ال گذشته بود که به  معنای 
افزایش 95۰ هزار بش��که ای واردات نفت خام چین است 

)گمرک چین(
 در هفته چهارم ماه  س��پتامبر سال جاری میالدی قیمت 
قراردادهای پیش خرید نفت برنت به باالترین میزان خود 
در بیش از دو س��ال گذشته رس��ید که طوالنی ترین توالی 
س��ود هفتگی نفت برنت از ماه ژوئن سال 2۰۱6 تاکنون 

بوده است )مهر(
 در ماه آگوست سال جاری میالدی ذخایر نفت خام چین 
3/42 درصد نس��بت به ماه جوالی کاه��ش و به 29/79 
میلیون تن رس��ید که حاکی از افزایش رشد تقاضای نفت 

است )شینهوآ(
 کش��ورهای عضو اوپک و تولیدکنن��دگان خارج از این 
س��ازمان توافق کردند تا ماه  مارس س��ال 2۰۱8 میالدی 
تولیدش��ان را به  میزان ۱/8 میلیون بشکه در روز کاهش 
دهند، اما تولید رو به رشد کشورهای لیبی و نیجریه جلوی 
متع��ادل کردن ای��ن س��ازمان را خواهد گرف��ت )اولیویه 

لوژون، تحلیلگر آژانس بین المللی انرژی(
 اوراق سبز ماساال که در خارج از هند به انتشار می رسد 
ب��رای نخس��تین بار در بورس س��نگاپور و لندن به صورت 
همزم��ان ب��ا سررس��ید پنج س��اله منتش��ر و دارای کوپن 

تخفیف 7/۱ درصدی برای خریداران است )سنا(
 میانگی��ن تولید نفت خام جمهوری آذربایجان در س��ال 
گذش��ته میالدی 829 هزار و ۱۰۰ بش��که در روز بود اما 
طبق تواف��ق جهانی کاه��ش تولید نف��ت، آذربایجان باید 
تولید روزانه خود را 35 هزار بش��که در روز کاهش دهد 

)رویترز(

بازار سرمایه

 سازمان بورس و اوراق بهادار برای همکاری با بانک مرکزی جهت کاهش سود، صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت را از تضمین سود، پیش بینی سود و سرمایه گذاری در خارج از بورس 

منع کرد )اقتصاد آنالین(
 صاحبان دارایی های بادوام گاهی احتیاج به نقدینگی دارند و حاضرند برای تأمین آن، بخش��ی از 
منافع حاصل از دارایی های بادوام خود را جلوتر واگذار کنند، اگر صاحبان دارایی دنبال استفاده کننده 
نهایی باش��ند، احتمال موفقیت خیلی پایین و در حد صفر اس��ت؛ لذا برای حل این مش��کل می توان از 

اوراق منفعت استفاده کرد )مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه(
 در نیمه نخس��ت س��ال جاری مجموعاً ۱۱۰ کد سهامدار خارجی صادر شد که 79 کد سرمایه گذار خارجی حقوقی و 3۱ 

کد سرمایه گذار حقیقی است و بر این اساس تعداد سرمایه گذاران خارجی فعال در بازار سرمایه ایران به رقم 9۱6 کد رسید 
)مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(

 نسبت قیمت به درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هفته پایانی شهریورماه سال جاری 6/96 
و در بازار پول 6/7 بود که نش��ان دهنده وجود ش��رایط تقریباً برابر در بازار پول و س��رمایه اس��ت )مدیر امور اعضای کانون 

کارگزاران بورس و اوراق بهادار(
 رون��ق م��واد پایه و معدنی در بازارهای بین المللی و دس��تورالعمل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ س��ودهای بانکی از 
دالیل سقف شکنی و سیر صعودی بازار سرمایه در هفته پایانی شهریورماه سال جاری بوده است )عباس ضیایی، کارشناس 

بازار سرمایه(
 در نیمه نخس��ت س��ال جاری بیش از73۰ میلیون صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله به ارزش 6,339 میلیارد ریال و نه 
میلیون ورقه گواهی تس��هیالت مس��کن به ارزش 6,455 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که نشان از رشد 35 درصدی 

حجم و ۱8 درصدی ارزش معامالت اوراق گواهی تسهیالت مسکن دارد )اقتصاد آنالین(
 طبق دستورالعمل اصالحی نحوه توقف و بازگشایی نمادها از این پس طی 6۰ الی 9۰ دقیقه بازگشایی می شوند و در شرایط 

عادی نمادی بیش از 9۰ دقیقه متوقف نخواهد بود )سنا(
 دولت به منظور اس��تمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کش��ور می تواند تا مبلغ صد هزار میلیارد ریال اس��ناد خزانه 
اس��المی منتشر و اس��ناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابالغی از سوی س��ازمان برنامه و بودجه موضوع این قانون 

کند )ایسنا(
 صندوق س��رمایه گذاری پ��روژه آرمان پرند مپنا به ارزش کل پروژه 2,8۰۰ میلیارد توم��ان و حجم کل تأمین مالی 35۰ 

میلیارد تومان، نخستین صندوق پروژه بازارسرمایه محسوب می شود )بورس پرس(
در نیمه نخست سال جاری تعداد 565 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل 
 بیش از 5,963 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با ۱75 و ۱57 درصد افزایش نس��بت به دوره مش��ابه 

سال گذشته همراه شده است )تسنیم(
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بانک و بیمه

 تعداد بانک های فعال در 
ایران باید در طی ش��ش س��ال 

آینده حداقل نصف شود و برای 
نوسازی صنعت بانکداری ایران 
باید تعدادی از بانک های ایرانی 
تعطی��ل و ادغام ش��وند )بانکدار 

س��ابق عضو بانک اچ اس بی س��ی 
انگلیس(

 براساس حکم دیوان عدالت اداری و بخشنامه جدید 
س��ازمان ام��ور مالیاتی، بیمه گذارانی که در ش��ش س��ال 

گذشته بابت خدمات بیمه  درمان و تکمیلی درمان مالیات 
بر ارزش افزوده پرداخت کرده اند می توانند آن را بازپس 

گیرند )بنکر(
 ح��دود 38 میلی��ون نف��ر در ایران تحت پوش��ش بیمه 
سالمت هس��تند که در این میان صندوق روستاییان با 22 
میلیون نفر بیشترین حجم را دارد؛ اما در حال حاضر هفت 
میلیون نفر در کش��ور تحت پوش��ش هیچ بیمه ای نیستند 

)مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران(

طال و سکه

 ش��اخص سهام در بازار 
امری��کا ب��ه باالترین س��طح 

خود طی سال های اخیر رسیده 
اس��ت، گرچه برخی تحلیلگران 
ب��ر این باورند ک��ه احتمال افت 
شدید شاخص سهام وجود دارد 
ولی ادامه روند صعودی شاخص 

س��هام در بازاره��ای بین الملل��ی ت��ا س��ال 2۰۱9 
میالدی فش��ار زیادی ب��ر قیمت ط��ال وارد خواهد کرد 

)بایرون واین، تحلیلگر برجس��ته مؤسسه سرمایه گذاری 
بلک استون(

 پیش بینی می شود قیمت هر اونس طال تا پایان سال جاری 
میالدی بار دیگر به ۱,3۰۰ دالر و تا پایان س��ال 2۰۱8 به 
بیش از ۱,45۰ دالر خواهد رسید )جورجت بوئل، تحلیلگر 

ارشد مؤسسه سرمایه گذاری ای بی ان امرو(
 پیش بین��ی می ش��ود رهبر کاتالونیا روز دوش��نبه هفته 
پیش رو با انتش��ار بیانیه ای رسماً استقالل این منطقه را از 
اس��پانیا اعالم کند؛ در صورت تشدید تنش بین اسپانیا و 
دولت خودمخت��ار کاتالونیا قیمت جهان��ی طال با افزایش 
بیش��تری روبرو خواهد ش��د )موسس��ه س��رمایه گذاری 

اس پی آنجل(
 ش��رکت های معدنی در ش��رایط کنونی نی��از دارند که 
قیمت طال باالتر از ۱,3۰۰ دالر در هر اونس تثبیت شود؛ 
اگر قیمت طال در این س��طح تثبیت شود، سرمایه گذاری 
الزم در پروژه های اکتش��اف و تولید ط��ال فراهم خواهد 
ش��د؛ قطعاً ب��دون س��رمایه گذاری های جدی��د نمی توان 
نس��بت به افزایش تولید طال طی سال های آینده امیدوار 

بود )رییس شرکت معدنی ساند اسپرینگ ریسورس(

بازار پول و ارز

 پس از رأی گیری اس��تقالل کاتالونای در اس��پانیا که به خشونت منجر شد، یورو با افت ۰/3 
درصدی به نرخ ۱/۱776 دالر رسید )رویترز(

 ارزش پون��د انگلی��س در برابر دالر امری��کا در بازار معامالت جهانی، به کمترین س��طح خود در 
س��ه هفته اخیر رس��ید که علت اصلی آن تمرکز س��رمایه گذاران بر روی ضعف اقتصاد بریتانیا است 

)رویترز(
 ارزش هر واحد بیت کوین از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون حدوداً پنج برابر افزایش و به بیش 
از چهار هزار و 4۰۰ دالر رس��ید که علت اصلی سیر نجومی آن به شرط بندی تجار برای افزایش این 

ارز برمی گردد )مدیرعامل بانک جی پی  مورگان چیس(
 بانک گلدمن  س��اچ امریکا در حال بررس��ی ایجاد یک پلت فورم برای انجام عملیات های جدید تجاری با بیت کوین و سایر 

ارزهای دیجیتالی می باشد )وال استریت ژورنال(

صنعت، معدن و انرژی

 با بهره برداری از 7۱5 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در نیمه نخست سال جاری، ظرفیت 
اسمی تولید برق کشور به 77 هزار و ۱43 مگاوات رسید )تسنیم(

 کاهش منابع گازی عربس��تان، موجب س��رمایه گذاری ۱۰ میلیارد دالری شرکت توتال فرانسه و 
باسک آلمان و یک شرکت ژاپنی در صنعت پتروشیمی ایران شده است )مشاور وزیر نفت(

 میزان صادرات نفت ایران از 3/79 میلیون بش��که در ماه آگوس��ت س��ال جاری میالدی به 3/8۱ 
میلیون بشکه در روز در ماه سپتامبر افزایش یافت )رویترز(

 ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در پنج ماهه نخس��ت س��ال جاری معادل 3/6 میلیارد 
دالر بود در حالی که کل صادرات در این حوزه در سال گذشته معادل هفت میلیارد دالر بوده است )ایسنا(

 با توجه به  این که وزارت نفت از عواقب تصمیم دستورالعمل محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی به نرخ ارز آزاد در سال 96 
باخبر بود ولی نس��بت به اصالح آن عکس العملی نش��ان نداد تا پتروشیمی ها از این دستور العمل به شکل ویژه ای سود کسب 

کنند )نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس(
 در دوازده ماهه س��ال گذش��ته واردات وس��ایل نقلیه موتوری به ارزش 893 میلیون دالر رسید و بعد از آن قطعات منفصله 
برای تولید خودروی سواری به ارزش 782 میلیون دالر بود که نشان دهنده اختالف کم ارزش ریالی واردات خودرو و قطعات 

به کشور است )رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو(
 تولید انواع خودرو در شهریورماه سال جاری از 93 هزار و 587 دستگاه در شهریورماه سال گذشته به ۱۰5 هزار و 843 
دستگاه رسید؛ ضمن این که تولید انواع سواری با رشد ۱4/6 درصدی همراه بود و از 85 هزار و 785 دستگاه در شهریورماه 

سال گذشته به 98 هزار و 273 دستگاه افزایش یافت )مهر(

تقویم اقتصادی هفته جاری )15 تا 21 مهر ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

سهشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

جمعه

جمعه

اینشاخصنظر600مدیررانسبتبهشرایطکسبوکارنشانمیدهد.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تعدادفرصتهایشغلیطیماهگذشتهدرامریکابهجزبخشکشاورزیرانشانمیدهد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

یکشاخصپیشرودرتغییرتورممصرفکنندهاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

تأثیرمعکوسبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

عددمثبتاینشاخصنشانمیدهدکه،کاالوخدماتبیشترازاینکهواردشوندصادرشدهاند.
اینشاخصازایننظرمهماستکهصادراتوارزرابطهمستقیمبایکدیگردارند.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتخریداریشدهتوسطمصرفکنندگانرانشانمیدهدوشاخص
تورماست.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اعالمشاخصخریدمدیرانکارخانهها
طیماهگذشتهدرانگلیس

اعالمخالصهگردشکاروفرصتهایشغلی
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصقیمتتولیدکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

اعالممیزانموجودینفتخام
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمترازتجاری
طیماهگذشتهدرچین

اعالمشاخصقیمتمصرفکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصخردهفروشی
طیماهگذشتهدرامریکا


