
 اقتصاد و توسعه

 در یک س��ال منتهی به فصل تابس��تان س��ال جاری یک میلیون و 200 هزار نفر وارد عرصه 
کار شدند که 840 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شد )مدیرکل دفتر سیاست گذاری و 

توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(
 مبادالت تجاری دو کشور ایران و امریکا در هشت ماهه نخست سال میالدی جاری گذشته بالغ بر 
167/3 میلیون دالر بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری به 125/6 میلیون دالر کاهش یافته 

است )اداره آمار امریکا(
 در سه سال پایانی دولت دهم به میزان 12/6 میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شد 

که این رقم در سه سال ابتدایی دولت یازدهم به 7/2 میلیارد دالر کاهش یافته است )تسنیم(
 ضریب جینی در س��ال 93 معادل 0/38، در س��ال 94 معادل 0/39 و در س��ال گذش��ته معادل 0/39 درصد بوده اس��ت؛ 

همچنین سهم دهک اول در کل کشور طی سال های ذکر شده معادل 0/20 درصد بود )مرکز آمار ایران(
 در فصل بهار سال گذشته هزینه مصرف نهایی خانوار به قیمت های ثابت سال 90 معادل 591 هزار و 605 میلیارد ریال بوده 

است که با رشد 6/9 درصدی در مدت مشابه سال جاری به 632 هزار و 290 میلیارد ریال رسید )مرکز آمار ایران(
 محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت س��ال 90، در س��ه ماهه نخست سال جاری به رقم 183 هزار و 642 میلیارد تومان با 
احتس��اب نفت و 145 هزار و 669 میلیارد تومان بدون احتس��اب نفت رس��ید که نشان از رشد 6/5 درصدی محصول ناخالص 

داخلی و هفت درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال 96 دارد )مرکز آمار ایران(
 ایران در میان 127 کشور جهان از نظر شاخص نوآوری جهانی در سال جاری میالدی با امتیاز 32/1 در رتبه 75 قرار گرفت؛ 

در حالی که ایران در جمع 20 کشور منطقه در شاخص نوآوری رتبه 10 را از آن خود کرده است )اقتصاد آنالین(
 مجموع تجارت خارجی در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال جاری به رقم 43 میلیارد و 139 میلیون دالر رس��ید که از این 
مقدار، سهم صادرات 20 میلیارد و 544 میلیون دالر و واردات 23 میلیارد و 599 میلیون دالر بوده است )کنفدراسیون 

صادرات ایران(

مسکن و عمران

 طی سال های 90 تا سال 
جاری، واحدهای مس��کونی 

خالی با رشد 58 درصدی از 
1/66 میلیون واحد به حدود 
دو میلیون و 578 هزار واحد 
افزای��ش یافت که نش��ان از 
دارد  مس��کن  ب��ازار  رک��ود 
)محمد پورتدین، تحلیلگر و 

مشاور شرکت سرمایه گذاری آبان(
 در چهارماهه نخس��ت س��ال جاری در ته��ران، مراحل 

س��اخت 21 هزار و 500 واحد مس��کونی جدی��د با صدور 
پروانه توس��ط ش��هرداری آغاز ش��د که این رقم نسبت به 
مدت مش��ابه سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است 

)اقتصاد آنالین(
 در فاصله سال 92 تا ابتدای سال جاری، میانگین ساخت 
مس��کن ازحدود 21 هزار واحد مس��کونی در م��اه، به پنج 
هزار واحد کاهش پیدا کرد و این رقم طی ماه های گذش��ته 
بهبود یافت و به حدود پنج هزار و 500 واحد در ماه رسید 

)اقتصاد آنالین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

دارد  قص��د  بریتانی��ا   
دومی��ن صکوک خ��ود را در 

س��ال 2019 می��الدی به ارزش 
یک میلیارد پوند منتش��ر کند و 
در پی عملی ش��دن طرح خروج 
از اتحادی��ه اروپ��ا، صنع��ت مالی 
اس��المی را در این کشور توسعه 

دهد )سخنگوی خزانه داری انگلستان(
 تعداد 33 هزار نفر در ماه آگوست سال جاری میالدی 

به دلیل طوفان های سهمگین هاروی و ایرما شغل خود را از 
دست دادند و چنین مسأله ای از سال 2010 سال میالدی 
ب��ه بع��د در فضای اش��تغال ای��االت متحده امری��کا برای 

اولین  بار اتفاق افتاد )وزارت کار امریکا(
 طی س��ه س��ال گذش��ته بعد از تحریم ها علیه روس��یه، 
صادرات اتحادیه اروپا به این کش��ور در هر س��ال 15/7 
درصد کاهش یافت که نشان از ضرر 30 میلیارد یورویی 

کشور روسیه دارد )وایفو(
 میانگین تفاوت درامد برای افراد با فقر ش��دید و افراد 
زیر س��طح فقر، از 9,509 دالر در سال 2000 میالدی به 
10،505 دالر در س��ال گذش��ته افزایش یافته است؛ نرخ 
فقر در س��ال گذش��ته می��الدی در امریکا براب��ر با 12/7 
درصد بود که به  میزان پیش از رکود سال 2007 که برابر 

با 12/5 درصد بود رسید )شینهوآ(
 طوفان نِیت با نزدیک شدن به تأسیسات انرژی امریکا، 
ت��ا 92 درصد از تولید نفت س��احل خلیج مکزیک در این 
کشور را کاهش داد و تا سه درصد از ظرفیت پاالیشگاهی 

را نیز تعطیل کرد )رویترز(
 در پ��ی وضع تحریم های عربی علی��ه قطر، اقتصاد این 
کش��ور در س��ه ماهه دوم س��ال جاری میالدی در مقایس��ه 
با مدت مش��ابه س��ال گذشته 0/6 درصد رش��د کرد و به 
کمترین س��طح خ��ود از زمان بحران مالی جهان در س��ال 

2009 و 2010 به بعد رسید )نخست وزیر قطر(
 اقتصاد امریکا در ماه س��پتامبر س��ال ج��اری میالدی با 
کاهش 33 هزار فرصت ش��غلی روبرو ش��د؛ این مس��أله 
در هفت س��ال گذش��ته که اقتصاد امریکا به طور متوالی با 
افزایش فرصت های ش��غلی روبرو بوده، بی س��ابقه اس��ت 

)اینوستینگ(
 رش��د اقتصادی آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا در س��ال 
ج��اری می��الدی به بی��ش از دو درصد خواهد رس��ید؛ این 
باالترین رش��د اقتصادی این کشور از سال 2011 به شمار 

می رود )رویترز(

بازار سرمایه

 افزای��ش نقدش��وندگی از مزیت های کوتاه ش��دن زمان توقف و بازگش��ایی نمادها و تأثیر 
آن ب��ر بازار س��رمایه اس��ت که با وجود ریس��ک در این ب��ازار، یکی از دالیل مه��م ورود مردم به 

بازارس��هام محسوب می شود )مدیرعامل شرکت س��بدگردان پاداش سرمایه، عضو کانون نهادهای 
سرمایه گذاری ایران(

 در بودجه دولت به منظور تأمین مالی، 40 هزار میلیارد تومان صکوک دولتی از طریق بازار سرمایه 
منتشر خواهد شد )مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه(

 هدف شرکت سپرده گذاری مرکزی از رونمایی سامانه دارا، ارتباط سهامداران با سپرده گذاری و 
دریافت گزارش های مورد نیازشان است که این دستگاه ها اطالعاتی مانند افزایش سرمایه، پرداخت سود و برگزاری مجمع 

را به سهامدار می دهند )مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 در هفته سوم مهرماه سال جاری پذیره نویسی گواهی های سرمایه گذاری صندوق پروژه آرمان پرند مپنا برای نخستین بار 
در بازار سرمایه در بورس انرژی ایران با 318 میلیون و 167 هزار و 357 واحد انجام گرفت؛ هدف از تشکیل این صندوق 

اختصاص منابع مالی به ساخت پروژه صندوق و تبدیل نیروگاه گازی پرند مپنا به سیکل ترکیبی است )سنا(
 با ادامه افزایش فروش نفت، تک نرخی شدن ارز، توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و افتتاح طرح های توسعه نیمه کاره، 
توسعه بخش صنعت ساخت وساز، کاهش نرخ سود بانکی، بازار سرمایه قطعاً در سال آینده رشد خواهد کرد )محمد پورتدین، 

تحلیلگر و مشاور شرکت سرمایه گذاری آبان(
 20 درصد از س��هام ش��رکت سبدگردان انتخاب مفید از سوی هلدینگ آزیموت ایتالیا که ارزش بازار این شرکت در حال 
حاضر حدود سه میلیارد دالر است خریداری شد؛ اهمیت این قرارداد در شکل گیری کانال ارتباطی برای ورود به بازار سرمایه 

ایران و گستره فعالیت جهانی با شرکت های بین المللی است )مدیرعامل شرکت سبدگردان انتخاب مفید(
 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 239 هزار و 776 سهامدار در پایان شهریورماه سال جاری در صدر بزرگترین 
ش��رکت های بورس��ی از نظر تعداد س��هامدار ایستاد و ایران خودرو با 144 هزار و 176 س��هامدار و توسعه معادن روی 
ایران با 123 هزار و474 س��هامدار در رتبه های دوم و س��وم قرار گرفتند )ش��رکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 

و تس��ویه وجوه(
 ارزش روز سهام 11 بانک حاضر در فهرست بورس تهران بالغ بر 302 هزار میلیارد ریال است که 20 درصداز کل ارزش 

سهام بانکی معادل 58 هزار میلیارد ریال به بانک صادرات اختصاص دارد )سازمان بورس و اوراق بهادار تهران(
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بانک و بیمه

 لیست 254 فعال بزرگ 
ارزی از س��وی بان��ک مرکزی 

به س��ازمان ام��ور مالیات��ی داده 
ش��د؛ ای��ن رویک��رد ع��الوه  بر 
این ک��ه می تواند درآم��د مالیاتی 
جدی��دی برای دولت به حس��اب 

بیاید، اخالل در بازار ارز را نیز با یک مانع جدی مواجه 
خواهد کرد )بنکر(

  قرارداد فاینانس یک میلیارد یورویی 14 بانک ایرانی 
ب��ا بانک اوب��ر اتریش به امضا رس��ید که به عن��وان اولین 
قرارداد تأمین مالی بانک های ایران با بانک های اروپایی ها 

پس از برجام محسوب می شود )اقتصاد آنالین(
 صنع��ت بیمه ایران در 20 س��ال اخی��ر 4/5 برابر کل 
اقتصاد کش��ور رشد داشته است که نش��ان از پتانسیل باال 
و کم نظیر صنعت بیمه ایران برای توس��عه سرمایه گذاری 

دارد )قائم مقام بیمه مرکزی(

طال و سکه

 قیم��ت جهان��ی ط��ال تا 
سه ماه نخس��ت سال 2018 

میالدی بار دیگر روند صعودی 
خ��ود را آغ��از خواه��د ک��رد و 
به طور میانگین در سال آینده به 
1,325 دالر در هر اونس خواهد 

رسید )بانک یو بی اس سوییس(
 قیمت جهانی طال در کوتاه مدت 

تحت تأثی��ر آماره��ای اقتصادی امری��کا، منطقه یورو و 
چین قرار خواهد داش��ت؛ وضعیت مذاک��رات مربوط به 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تنش در شبه جزیره کره و 
اوضاع کاتالونیا می تواند عوامل مهم و مؤثری بر نوسانات 

بازارهای بین المللی باشد )رویترز(
 طب��ق تجزی��ه و تحلیل، س��طح حمایتی قیم��ت طال در 
ش��رایط کنون��ی 1,280 دالر اس��ت و س��طح مقاومتی نیز 
1,300 دالر خواهد بود؛ اگر سطح حمایتی 1,280 دالری 
شکس��ته ش��ود قیمت این فلز زرد ت��ا 1,267 دالر در هر 
اونس کاهش خواهد یافت )الکمن اوتونگا، تحلیلگر ارشد 

مؤسسه سرمایه گذاری اف ایکس تی ام(
 اگر طال نتواند بار دیگر به سطح مقاومتی 1,300 دالری 
دس��ت پیدا کند، احتم��االً تا س��طح 1,123 دالری کاهش 
خواهد یافت و شکس��ته ش��دن این س��طح حمایتی نیز به 
معنای افت بیشتر قیمت این فلز گرانبها تا 1,100 دالر در 

هر اونس خواهد بود )موسسه مالی گلدمن ساچ امریکا(
 س��نگاپور شمش های الماس��ی را طراحی کرده که بین 
100 هزار تا 200 هزار دالر ارزش دارند و به سرعت قابل 
معامله و قیمت گذاری هس��تند؛ سرمایه گذاران می توانند 
به ج��ای اس��تفاده از ط��ال از ش��مش های الم��اس به عنوان 
س��رمایه گذاری امن به��ره ببرند )بورس س��رمایه گذاری 

الماس سنگاپور(

بازار پول و ارز

 نرخ دالر در بودجه س��ال جاری حدود 3,320 تومان بود، در حالی که اکنون نرخی که بانک 
مرکزی برای دالر مبادله ای اعالم می کند با روندی رو به رشد و شاید بی سابقه طی مدت گذشته از 

3,400 تومان نیز عبور و تا 80 تومان اختالف قیمت پیدا کرده است )ایسنا(
 با توجه به آماده ش��دن کره ش��مالی برای آزمایش یک موشک دور بُرد، ارزش دالر 0/17 درصد 

افت پیدا کرد )رویترز(
 در بودجه س��ال جاری قیمت ارز س��ه هزار و300 تومان پیش بینی شد، اما در بازار آزاد به 3,900 
تومان رسید یعنی 600 تومان تفاوت بین ارز دولتی و ارز آزاد وجود دارد، که این تفاوت رانتی به نفع 

تاجران پول و دالالن ایجاد می کند )سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس(

صنعت، معدن و انرژی

 قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 29 ماه سپتامبر سال جاری میالدی به 57 دالر 
در هر بش��که رس��ید؛ میانگین قیمت نفت ایران از ابتدای سال جاری تاکنون، 49 دالر و 66 سنت 

برای هر بشکه بوده است )وزارت نفت(
 نخس��تین واحد بخاری نیروگاه س��یکل ترکیبی ش��یروان به مدار بهره برداری وارد شد و ظرفیت 

اسمی تولید برق کشور را به میزان 160 مگاوات افزایش داد )تسنیم(
 ایران از ابتدای فروردین ماه تا پایان تیرماه سال جاری در مجموع 13 میلیارد و 459 میلیون دالر 
صادرات غیرنفتی داش��ت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 9/54 درصدی همراه بوده 

است )تسنیم(
 تولید ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی در نیمه نخس��ت س��ال جاری حدود 27 میلیون تن بود که نسبت به زمان مشابه در 

س��ال گذش��ته بیش از پنج درصد رشد داشت؛ صادرات محصوالت پتروشیمی در ش��ش ماهه نخست سال جاری 12 درصد از 
نظر مقدار و هشت درصد از نظر ارزش نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش داشته است )مدیرکنترل تولید شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی(

تقویم اقتصادی هفته جاری )22 تا 28 مهر ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد
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سهشنبه

سهشنبه

چهارشنبه
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پنجشنبه
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پنجشنبه
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اینشاخصتغییردرتورممحصوالتتولیدشدهتوسطکارخانهها،معادنوفلزاتوبخشآبوبرق
رانشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

شاخصبسیارخوبیبرایاندازهگیریفعالیتهایساختوسازدرآیندهاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینوسیعترینمقیاسفعالیتاقتصادیوسنجاولیهازسالمتاقتصاداست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصتغییردرتورممحصوالتتولیدشدهتوسطکارخانهها،معادنوفلزاتوبخشآبوبرق
رانشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر250تولیدکنندهدرمنطقهفیالدلفیارانسبتبهشرایطکسبوکاربررسیمیکند.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اعالمشاخصقیمتمصرفکننده
درمقیاسسالیانهدرچین

اعالمشاخصقیمتتولیدکننده
درمقیاسسالیانهدرچین

اعالمشاخصقیمتمصرفکننده
درمقیاسسالیانهدرانگلیس

اعالمشاخصتمایالتاقتصادیکشور
آلمانواتحادیهیوروطیماهگذشته
ZEWبررسیشدهتوسطمؤسسه

اعالمشاخصتولیداتصنعتی
طیماهگذشتهدرمریکا

اعالمتعدادمجوزهایساختخانههاینوساز
صادرشدهطیماهگذشتهدرامریکا

اعالمتعدادخانههایجدیدفروختهشده
طییکماهگذشتهدرامریکا

اعالمتولیدناخالصداخلیدرچین

اعالمشاخصتولیداتصنعتی
طیماهگذشتهدرچین

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصتولیداتایالتفیالدلفیاامریکا
طیماهگذشته

اعالمتعدادخانههایموجودفروختهشدهدر
امریکاطیماهگذشتهبهجزخانههاینوساز


