
 اقتصاد و توسعه

 از ابت��دای دول��ت یازدهم تاکنون حدود 14 میلیارد دالر س��رمایه خارجی جذب و در حدود 
21/8 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی تصویب شده است )پایگاه اطالع رسانی دولت(

 دولت طی پنج ماه س��ال جاری 469 هزار و 600 میلیارد ریال درآمد داش��ته که سهم مالیات ها از 
این محل 378 هزار و 500 میلیارد ریال و سهم سایر درآمدها از جمله عوارض واردات کاالها 102 

هزار و یکصد میلیارد ریال بوده است )بانک مرکزی(
 در بخ��ش مالیات بر درآمد طی پنج ماهه نخس��ت س��ال ج��اری 6,640 میلیارد توم��ان مالیات از 
کارمندان بخش خصوصی و دولتی وصول ش��د که 10/6 درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 

رشد داشته است )تسنیم(
 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران با یک روند صعودی از 3/5 درصد در سال جاری میالدی به 3/8 و 4/1 درصد 

به ترتیب در سال های 2018 و 2022 میالدی خواهد رسید )صندوق بین المللی پول(
 تعداد افراد ش��اغل در فصل تابس��تان س��ال جاری به 23 میلیون و 827 هزار نفر رسید در حالی که در فصل زمستان گذشته 

تعداد افراد شاغل در بازار کار 22 میلیون و 342 هزار نفر بوده است )مرکز آمار ایران(
 تراز عملیاتی عملکرد بودجه در پنج ماهه نخس��ت س��ال جاری منفی 47 هزار میلیارد تومان بوده است؛ تراز عملیاتی کشور 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 45 درصدی داشته است )بانک مرکزی(
 ایران در سال 2017 میالدی از نقطه نظر رقابت پذیری رتبه 69 را در میان 137 کشور جهان کسب نموده که در مقایسه با 

رتبه سال گذشته خود هفت پله صعود داشته است )معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی(
 نرخ تورم ایران طبق پیش بینی های صورت گرفته تا پایان س��ال جاری میالدی دو رقمی می ش��ود؛ همچنین ش��اخص رشد در 

اقتصاد ایران با رندی رو به بهبود 5/3 درصد خواهد رسید )صندوق بین المللی پول(
 شاخص آزادی اقتصادی ایران در مقایسه با سایر کشورها در سال جاری میالدی با کسب نمره 50/5 از 100، در میان 186 
کشور در رتبه 155 قرار گرفت؛ با توجه به رتبه ایران در این شاخص، کشورمان جزو کشورهای سرکوب شده یا کامالً غیرآزاد 

دسته بندی می شود )کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران(

مسکن و عمران

 با توجه به آمار معامالت 
تهران در شش ماهه ابتدایی 

س��ال جاری، 85 ه��زار فقره 
خرید و فروش مسکن انجام 
ش��د که نش��ان دهنده خروج 
بازار مسکن از دوره رکود و 
رشد قیمت مسکن تا حداکثر 

هشت الی 10 درصد است )مصطفی قلی خسروی، 
رییس سابق اتحادیه مشاوران امالک(

 در شهریورماه سال جاری تعداد معامالت آپارتمان های 
مس��کونی تهران به بی��ش از 15 هزار و 500 واحد رس��ید 
که نسبت به مردادماه 13/6 درصد کاهش یافت؛ همچنین 
حجم آپارتمان های مس��کونی معامله شده در پایتخت 9/2 
درصد در ش��هریورماه نس��بت به مدت زمان مش��ابه س��ال 
گذش��ته افزایش داش��ته است )معاون مس��کن و ساختمان 

وزارت راه و شهرسازی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 اوپ��ک پیش بینی تقاضا 
برای نفت خام در سال 2018 

میالدی را مج��دداً افزایش داد 
و اع��الم ک��رد که توافق بر س��ر 
تولی��د، موج��ب خارج  کاه��ش 
ش��دن ب��ازار از حال��ت اش��باع و 
کس��ری عرضه در س��ال 2018 

می شود )رویترز(
 واردات نفت  چین در ماه سپتامبر سال جاری میالدی 

به رکورد نه میلیون بشکه در روز رسید؛ این کشور به طور 
متوس��ط با واردات 8/5 میلیون بشکه در روز در بازه ماه 
ژانویه تا ماه سپتامبر، موقعیت خود را به عنوان بزرگترین 

واردکننده نفت جهان تثبیت کرد )رویترز(
 افزایش دو درصدی مالیات شرکت های ترکیه، درآمد 
مالیاتی این کشور را در سال 2018 میالدی از 27 درصد 

به 30 درصد افزایش خواهد داد )رویترز(
 پیش بینی می ش��ود که کاتالیزور کلی��دی بازار نفت در 
نیمه دوم س��ال آینده میالدی، عرضه اولیه س��هام شرکت 
آرامکو عربستان باش��د و این کشور باید تا قبل از این که 
قیمت نفت به 10 دالر برسد سهام خود را در بازار بفروشد 

)خبر آنالین(
 بازار س��رمایه هند جهت جذب س��رمایه گذار خارجی، 
نخس��تین ش��اخص اوراق قرضه خود را از طریق لندن به 
جه��ان معرف��ی کرد ک��ه ای��ن ش��اخص اوراق دولتی هند 

براساس روپیه هند است )مدیر بانک اس بی آی  در هند(
 بودج��ه جدید فرانس��ه با رویکرد کاهش کس��ری این 
کش��ور ب��ه کمتر از س��ه درصد تولی��د ناخال��ص داخلی و 
همگام با قوانین کس��ری بودجه اتحادیه اروپا تدوین شد 

)رییس جمهور فرانسه(
 ص��ادرات نفت عربس��تان س��عودی به امری��کا در ماه 
جوالی س��ال جاری می��الدی به کمترین می��زان 34 ماهه 
گذش��ته رسید و نسبت به سال گذش��ته خود یک میلیون 

بشکه در روز کاهش داشت )بلومبرگ(
 تقاضای کل انرژی جهان در س��ه ماهه سوم سال جاری 
می��الدی با افزایش 1/3 میلیون بش��که در روز نس��بت به 
س��ه ماهه پی��ش از آن ب��ه 97/5 میلیون بش��که در روز و 
عرضه کل انرژی جهان با افزایش 1/1 میلیون بش��که در 

روز به 96/4 میلیون بشکه در روز برسد )اوپک(
 قیم��ت نفت برنت امریکا در س��ه ماهه اول س��ال جاری 
می��الدی ب��ه 54 دالر و در نیم��ه نخس��ت س��ال 2018 به 
52/50 دالر خواه��د رس��ید در حالی ک��ه پیش بینی قبلی 
به ترتیب 50 دالر و 49/50 دالر در هر بش��که بود )بانک 

امریکا مریل لینچ(

بازار سرمایه

 اولین جشنواره تحلیل برتر با موضوع بررسی و تحلیل و پیش بینی قیمت های جهانی فلزات 
اساس��ی با هدف ارتقای س��طح تحلیل در بازار س��رمایه کشور و همچنین شناس��ایی استعدادها و 

معرفی کارشناس��ان و تحلیلگران ممتاز توسط کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران برگزار خواهد 
شد )کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 در شهریورماه سال جاری، اشخاص حقوقی خارجی 95 درصد از معامالت سرمایه گذاران خارجی 
را در اختیار داش��تند و اش��خاص حقیقی خارجی پن��ج درصد از معامالت س��رمایه گذاران خارجی را 
پوش��ش داده اند؛ همچنین در این مدت خرید خارجی ها در حدود 22 درصد از فروش آن ها بیش��تر 

بود )مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
 صندوق تثبیت بازار سرمایه، با تأمین سرمایه یک میلیارد تومانی از سوی دولت که بخشی از منابع آن از سازمان بورس 

و اوراق بهادار و بخش اصلی آن از محل صندوق توسعه ملی تأمین می شود، تشکیل شد )مدیر نظارت بر بورس های سازمان 
بورس و اوراق بهادار(

 بانک ها با واریز 15 تا 20 میلیارد تومان، بازار سرمایه را حمایت خواهند کرد تا صندوق های با درآمد ثابت بزرگ بانک  ها 
همچنان تا سقف پنج درصد دارایی، نسبت به خرید سهام ادامه دهند و بانک ها هم به نسبت واحدهای خود در صندوق توسعه، 

بازار را افزایش دهند )مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 مبلغ 13 هزار و 549 میلیارد ریال بابت انتش��ار یازدهمین مرحله اس��ناد خزانه اس��المی از س��وی ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب 2,364 سرمایه گذار واریز و تسویه تمام اخزاها در بازار سرمایه به اتمام رسید 

)مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 ه��دف از انتش��ار اوراق خزانه اس��المی، تس��ویه بدهی های دول��ت به طلبکاران غیردولت��ی، کنترل نقدینگی ب��ازار، اجرای 
سیاست های پولی، تأمین کسری بودجه و مدیریت بازار است و به فرآیند تسویه حساب با پیمانکاران کمک خواهد کرد)وزیر 

امور اقتصادی و دارایی(
 از آنجایی که افزایش نرخ ارز بر روی ش��رکت های صادراتی اثر مثبت دارد، به دلیل ش��رایط حاکم در عرصه بین الملل و 
ارجاع برجام به کنگره امریکا، نمی توان شرایط ایده آلی را برای بورس تا زمان تصمیم گیری نهایی کنگره انتظار داشت )ابوذر 

نجمی، کارشناس اقتصادی(
 ارزش معامالت برق در سال جاری در بورس کاال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 16 درصد رشد داشت؛ همچنین ارزش 
معامالت بازار فرآورده های نفتی در این بورس تا تاریخ 21 مهر ماه س��ال جاری نس��بت به دوره مشابه سال گذشته به میزان 

116 درصد معادل 19,000 میلیارد ریال افزایش داشته است )مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران(
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بانک و بیمه

اثرگذار  اجزای  بررس��ی   
بر نقدینگی نش��ان می دهد که 

اضافه برداش��ت بانک ها از بانک 
انبساط  مرکزی مهم ترین عامل 
نقدینگی  است؛ بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی در مردادماه س��ال 

ج��اری 1,103/9 ه��زار میلیارد 
ریال بود که نس��بت به اس��فندماه س��ال گذشته 10/7 

درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20/2 درصد 
افزایش داشته است )بانک مرکزی(

حجم دارایی های شبکه بانکی کشور در پنج ماهه نخست 
س��ال جاری حدود 5/4 درصد افزایش داش��ته ؛ همچنین 
میزان دارایی ش��بکه بانکی کش��ور در یک سال منتهی به 
مرداد ماه س��ال جاری حدود 16/4 درص��د افزایش یافته 

است )بانک مرکزی(
با رشد 20 درصدی حق بیمه ها نسبت به شش ماهه اول 
سال گذشته، مجموع حق بیمه تولیدی در مدت مشابه سال 
جاری به حدود 166 هزار میلیارد ریال رس��ید )رییس کل 

بیمه مرکزی(

طال و سکه

 قیمت طال در کوتاه مدت 
می تواند تا سطح 1,360 دالر 

افزایش یابد؛ طی ماه های آینده 
احتماالً قیمت هر اونس طال بیت 
خواه��د  دالر  و 1,360   1,340
رسید )جف کریستین، تحلیلگر 
سرمایه گذاری  مؤسسه  برجسته 

سی پی ام گروپ(
 قیمت جهانی طال در 12 ماه آینده با چالش های جدی 
روب��رو خواهد ش��د چرا که نرخ بهره واقع��ی در جهان در 
شش ماه نخست سال آینده میالدی افزایش خواهد داشت 

)مؤسسه سرمایه گذاری ناتیکسیس(
 در ش��رایطی که نرخ تورم امریکا هنوز به س��طح مورد 
نظر فدرال رزرو نرس��یده، به نظر می رسد نرخ بهره واقعی 
همچنان مثبت اس��ت و این مسأله می تواند فشار زیادی را 
بر قیمت طال وارد کند؛ به نظر می رسد در صورت افزایش 
نرخ بهره فدرال رزرو، فش��ار بر قیمت طال طی شش تا 12 
ماه آینده بیش��تر خواهد ش��د )تام کندال، تحلیلگر ارشد 

مؤسسه سرمایه گذاری آی سی بی سی استاندارد بانک(
 هرگون��ه افزای��ش قیمت طال در روزه��ای اخیر موقتی 
و زودگ��ذر خواه��د بود؛ ط��ال در روزهای آینده با س��طح 
مقاومتی حس��اس 1,309 دالری روبرو خواهد ش��د و اگر 
نتواند این سطح را بش��کند بار دیگر با افت زیادی روبرو 

می شود )کارن جونز، تحلیلگر برجسته کامرز بانک(

بازار پول و ارز

 حجم پول کش��ور با 3/9 درصد افزایش نس��بت به ماه گذش��ته به حدود 166 هزار میلیارد 
تومان رس��ید در حالی که در تیرماه س��ال جاری حدود س��ه درصد کاهش داش��ت؛ همچنین حجم 

ش��به پول در مردادماه با 2/4 درصد افزایش نس��بت به ماه گذش��ته به حدود 1,200 میلیارد تومان 
رسید )بانک مرکزی(

 میزان دارایی های خارجی سیستم بانکی در مردادماه سال جاری 6,055/2 هزار میلیارد ریال اعالم 
شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/0 درصد افزایش داشته است )بانک مرکزی(

 بودجه فدرال امریکا در ماه سپتامبر سال جاری میالدی منفی 119 میلیارد دالر پیش بینی شده بود، 
با این  حال منفی 108 میلیارد دالر ثبت ش��د؛ پیش بینی این بودجه برای ماه اکتبر مثبت ش��ش میلیارد دالر اس��ت )اقتصاد 

آنالین(

صنعت، معدن و انرژی

 می��زان واردات نف��ت کره جنوبی از ایران در بازه زمانی ماه ژانویه س��ال جاری میالدی تا ماه 
سپتامبر با 43/1 درصد رشد به 14/03 میلیون تن معادل 377 هزار و 59 بشکه در روز رسید در 

حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 9/81 میلیون تن بوده است )گمرک(
 در نیمه نخست سال جاری در بخش فوالد از نظر وزنی سه میلیون و 500 هزار تن فوالد صادر شد 
که پیش بینی می شود تا پایان سال با رکورد جدیدی به رقم صادرات هفت تا هشت میلیون تن برسد 

)رییس هیأت عامل ایمیدرو(
 با وجود تهدیدهایی از س��وی امریکا، جذابیت ایران برای س��رمایه گذاران خارجی کاهش پیدا نکرد و 

کره جنوبی یک خط اعتبار 20 میلیارد دالری برای حضور شرکت های کره ای نفتی و غیرنفتی در ایران باز کرد )وزیر نفت(
 سهم مستقیم نفت در بودجه ایران طی سال های 92 تا سال گذشته از 41 درصد به حدود 26 درصد کاهش یافت، اما در سال 

جاری و هم زمان با افزایش درآمدهای نفتی ایران، سهم نفت در بودجه افزایش و به حدود 35 درصد رسید )اقتصاد آنالین(
 کش��ور کره جنوبی در نه ماهه نخس��ت سال جاری میالدی، به طور میانگین 430 هزار بش��که در روز از ایران واردات داشته 

است که بیش از 330 هزار بشکه از آن میعانات گازی بوده است )سنا(
 در سال گذشته 6/6 میلیارد دالر صنایع معدنی کشور صادر شد که در مقایسه با چهار سال گذشته 1/5 میلیارد دالر افزایش 

یافته است )معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت(
 در سال گذشته میالدی ایران دومین تأمین کننده ورق فوالد گرم کشور ایتالیا به میزان 287 هزار تن، پس از کشور روسیه 

بود اما از نظر ارزش چهارمین کشور پس از روسیه، آلمان و کره جنوبی به شمار می رفت )اقتصاد آنالین(
 ایران در شرایط کنونی روزانه حدود سه میلیون و 900 هزار بشکه نفت تولید و دو میلیون و 150 هزار بشکه صادر می کند؛ 

پیش بینی می شود که با باز شدن بازارهای جهانی، قیمت نفت خام افزایش یابد )مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت(

تقویم اقتصادی هفته جاری )29مهر تا 5 آبان ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

سهشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

دادههایمربوطبهفرانسهوآلمانازاهیمتباالتریبرخوردارند.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

دادههایمربوطبهفرانسهوآلمانازاهیمتباالتریبرخوردارند.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینوسیعترینمقیاسفعالیتاقتصادیوسنجاولیهازسالمتاقتصاداست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

یکشاخصپیشروکهبیانگرافزایشتولیدکارخانههااست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازاراوراققرضهدارد.

تأثیرمعکوسبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینوسیعترینمقیاسفعالیتاقتصادیوسنجاولیهازسالمتاقتصاداست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اعالمبرآورداولیهازشاخصمدیرانخرید
دربخشخدماتطیماهگذشتهدرکشورهای

فرانسه،آلمانواتحادیهاروپا

اعالمبرآورداولیهازشاخصمدیرانخرید
کارخانههاطیماهگذشتهدرکشورهای

فرانسه،آلمانواتحادیهاروپا

اعالمبرآوردمقدماتیازتولیدناخالصداخلی
درانگلیس

اعالممیزانسفارشاتکاالهایبادوامتوسط
کارخانههاطیماهگذشتهدرامریکا

اعالمتعدادخانههایفروختهشده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالممیزانموجودینفت
امریکاطیهفتهگذشته

برگزاریکنفرانسخبریبانکمرکزیاتحادیه
اروپاواعالمحداقلنرخبهرهاینبانک

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
درامریکاطیهفتهگذشته

اعالمدومینبرآوردازتولیدناخالصداخلی
درامریکا


