
 اقتصاد و توسعه

 سهم تولید ناخالص داخلی ایران از تولید جهانی بر مبنای برابری قدرت خرید به  قیمت جاری 
طی سال های 2۰1۵ تا 2۰2۰ میالدی 1/2 درصد خواهد بود)وزارت صنعت، معدن و تجارت(

 واردات خودرو در ش��ش ماهه نخست س��ال جاری حدود یک میلیارد و 2۰۰ میلیون دالر بود که 
نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته با افزایش 4۰ درصدی به 3۵۰ میلیون رس��ید )رییس سازمان 

توسعه تجارت ایران(
 شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در شهریورماه سال جاری به عدد 1۰8 رسید که نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته معادل 8/4 درصد افزایش یافت؛ همچنین شاخص مذکور طی شش ماه نخست 

سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل 1۰/1 درصد افزایش داشته است )بانک مرکزی(
 صادرات چین به ایران در ماه ژانویه تا ماه آگوس��ت س��ال جاری میالدی با افزایش 18/1 درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته به 12/۰4 میلیارد دالر رسید )گمرک چین(
 مبادالت تجاری ایران و اروپا در هشت ماهه نخست سال جاری میالدی با رشد ۷۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

به بیش از 13 میلیارد یورو رسید )کمیسیون اروپا(
 به طور میانگین س��االنه 4۵ تا ۵۰ میلیارد دالر از فروش نفت و تقریباً 4۵ تا ۵۰ میلیارد دالر از صادرات غیرنفتی ارز نصیب 

کشور می شود )معاون اول رییس جمهور(
 ش��اخص بهای کاالهای صادراتی در ایران در ش��هریورماه سال جاری به عدد 249/3 رسید که ن�سبت ب�ه ماه گذشته معادل 
3/۷ درصد افزایش یافت؛ همچنین ش��اخص مذکور نس��بت به ماه مشابه سال گذشته برابر 16/2 درصد افزایش داشته است 

)بانک مرکزی(
 مالیات های مستقیم و کاال و خدمات وصولی از 318 هزار و 8۰۰ میلیارد ریال در سال 91 به 66۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال 

در سال 94 رسید که بیش از دو برابر مالیات های وصولی در سال 91 است )اقتصاد آنالین(
 متوسط درآمد ناخالص ساالنه یک خانوار در سال گذشته حدود 392,3۷3 هزار ریال بود که نسبت به سال 94 معادل 11/3 
درصد افزایش داشت؛ همچنین 69/3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 3۰/۷ درصد را درآمد غیرپولی 

تشکیل داده است )بانک مرکزی(

مسکن و عمران

 تع��داد خانه های خالی از 
ی��ک  میلی��ون و 663 هزار 

ب��ه دو  واح��د در س��ال 9۰ 
میلیون و ۵8۷ هزار واحد در 
سال گذشته افزایش یافت؛ در 
حالی که کل موجودی مسکن 
کشور در همین فاصله زمانی 
ب��ا 18 درص��د رش��د از 21 

میلی��ون و6۰۰ هزار واحد ب��ه 24 میلیون و 
4۰۰ هزار واحد رسیده است )مرکز آمار ایران(

  از مجموع دو میلیون و 21۰ هزار واحد مس��کن مهر، 
تاکنون ی��ک میلیون و 936 هزار واحد به اتمام رس��یده و 
یک میلیون و 83۰ هزار واحد افتتاح ش��ده است )وزارت 

راه و شهرسازی پروژه های مسکن مهر(
 ب��ا توجه به تفاهم نامه س��اخت 2۰ هزار واحد مس��کونی 
و واگ��ذاری ب��ه نیازمن��دان، 2,۵۰۰ واحد از ای��ن 2۰ هزار 
دستگاه به صورت تسهیالت بالعوض ساخته خواهد شد که 
پنج میلیارد تومان آن را کمیته امداد و پنج میلیارد دیگر را 

بنیاد مسکن تأمین می کند )رییس کمیته امداد امام خمینی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

کش��ورهای  س��ازمان   
صادرکنن��ده نف��ت به هم��راه 

روسیه و سایر تولیدکنندگان با 
هدف مقابله با عرضه اضافی که 
باعث کاهش قیمت ها ش��ده، در 
رابطه با پایین آوردن تولیدشان 
به میزان 1/8 میلیون بش��که در 

روز ت��ا ماه مارس س��ال 2۰18 میالدی توافق کردند 
)دبیرکل اوپک(

 تقاض��ای جهان��ی نفت تا س��ال 2۰22 می��الدی به طور 
میانگین 1/2 میلیون بش��که در روز افزایش خواهد یافت 
و در س��ال های 2۰3۵ ت��ا 2۰4۰ میالدی ب��ه حدود 3۰۰ 

هزار بشکه در روز خواهد رسید )اوپک(
 در شش ماه نخست سال جاری میالدی مجموع واردات 
میعانات نفتی و نفت خام امریکا از عربس��تان در مقایسه با 
سال گذش��ته به طور میانگین به یک میلیون و 2۰۰ هزار 

بشکه در روز افزایش یافت )سازمان اطالعات امریکا(
 عالوه بر حادثه طوفان در کش��ور امریکا، عقب نش��ینی 
تولیدکنن��دگان نف��ت ش��ل این کش��ور از دالی��ل کاهش 
تع��داد دکل های حفاری امریکا اس��ت که موجب افزایش 
قیمت های نفت و کاهش میزان عرضه شده است )فیلیپ 

فالین، تحلیلگر ارشد شرکت پرایس  فیوچرز(
 میزان ذخایر نفتی کشورهای عضو سازمان همکاری های 
اقتصادی و توس��عه ای در ماه سپتامبر سال جاری میالدی 
کاهش داشته و به 1۵9 میلیون بشکه باالتر از متوسط پنج 
سال گذشته رس��یده است؛ این رقم نسبت به ابتدای سال 
جاری میالدی 1۷8 میلیون بش��که کاه��ش یافت )کمیته 

مشترک وزرای مسئول نظارت(
 می��زان تقاضای نفت چین در بازه زمان��ی ماه ژانویه تا 
ماه سپتامبر سال جاری میالدی به طور متوسط 8/۵ میلیون 
بش��که در روز بوده اس��ت؛ از مهم تری��ن عوامل افزایش 
ای��ن تقاض��ا، کاهش تولی��د داخل��ی، افزایش دسترس��ی 
پاالیش��گاه های مس��تقل به واردات و صادرات و باال بردن 

ذخایر نفتی استراتژیک این کشور است )بانک پارکلیز(
به دلی��ل تهدی��دات  انتخاب��ات زودهن��گام در ژاپ��ن   
کره ش��مالی و همچنین احتمال پیروزی شینزو آبه موجب 
رش��د ۰/8 درص��دی ش��اخص تاپیک��س و افزایش 1/1 

درصدی شاخص نیکی ژاپن شد )سنا(
به دلی��ل تهدی��دات  انتخاب��ات زودهن��گام در ژاپ��ن   
کره ش��مالی و همچنین احتمال پیروزی شینزو آبه موجب 
رش��د ۰/8 درص��دی ش��اخص تاپیک��س و افزایش 1/1 

درصدی شاخص نیکی ژاپن شد )سنا(

بازار سرمایه

 سازمان بورس و اوراق بهادار تاکنون چند مرحله حد نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق ها 
را ب��ا هدف س��وق دادن به ابزاره��ای بازار س��رمایه تغییر داده اس��ت اما روند ترکی��ب دارایی 

صندوق های س��رمایه گذاری که الزامات س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در تغییر گرایش مدیران 
صندوق ها به سرمایه گذاری در سپرده   بانکی بود، بیشتر شده  است )سنا(

 توس��عه حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بازار سرمایه مستلزم پوشش ریسک نرخ ارز 
اس��ت؛ در همین خصوص راه اندازی صندوق های ارزی، آپش��نی مناسب در بازار سرمایه  برای جذب 

نقدینگی است )مدیرعامل کارگزاری بانک ملت(
 از ۵6۷ شرکت متقاضی پذیرش در شرکت فرابورس، 312 شرکت در هیأت پذیرش و 2۰6 شرکت 

در فرابورس پذیرش شدند و فقط 2۰ درصد از آن ها معادل 1۰۷ شرکت سهام خود را عرضه کردند )سرپرست پذیرش 
شرکت فرابورس ایران(

 در هفت ماهه نخس��ت س��ال جاری تعداد 231 هزار کد حقیقی و بیش از نه هزار کد حقوقی در بازار س��رمایه صادر ش��د؛ 
به طوری که تعداد کدهای بازار سرمایه به رقم نه میلیون و ۵98 هزار کد رسید )معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی 

اوراق بهادار و تسویه وجوه( 
 منابع حاصل از عرضه های اولیه باید صرف توس��عه کس��ب وکار ش��رکت و کارآفرینی ش��ود مگر آن که موضوع به  دولت و 
خصوصی سازی مالکیت دولتی مربوط شود؛ عرضه اولیه نباید فقط ابزار و استراتژی مالکان فعلی شرکت ها جهت خروج از شرکت 

یا رقیق کردن مالکیت خود باشد )مدیرعامل تأمین سرمایه نوین، عضو هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 از آن  جایی که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی در حوزه درآمد ثابت وارد می شوند، ایران باید اوراق یا صکوک ارزی با 

مجوز نهاد ناظر و رتبه بندی آن کشورها، در بازارهای بین المللی منتشر کند )مدیرعامل مرکز مالی ایران(
 در جریان معامالت مهرماه سال جاری، تعداد 14,88۵ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 44,6۷2 میلیارد ریال در بیش 

از یک میلیون و 368 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت )تسنیم(
 ش��اخص بازار اول در مهرماه س��ال جاری با 3۰9 واحد افزایش به رقم 6۰,21۵ واحد و ش��اخص بازار دوم با 2,211 واحد 

افزایش به عدد 19۰,۵81 واحد رسیدند که به ترتیب ۰/۵ و 1/2 درصد رشد داشتند )تسنیم(
 تأمین سرمایه امید اولین شرکت تأمین سرمایه پذیرفته شده در بورس است که از دالیل به تعویق افتادن ورود این شرکت در 

بورس می توان به تغییر اساسنامه، رکود اقتصادی کشور و اولویت بندی اشاره کرد )مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امید(
 بهبود قیمت جهانی نفت، ثبات بازار ارز و ش��رایط مثبت فلزات پایه از مهم ترین دالیل رونق بازار س��رمایه و تداوم روند 
صعودی ش��اخص بورس اس��ت که اثرات خود را بر گزارش های ش��ش ماهه ش��رکت ها خواهد گذاشت )مهدی کاظمی اسفه، 

کارشناس بازار سرمایه(
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بانک و بیمه

 در اغلب بانک ها نرخ سود 
س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای 

از ارقام باالی قبلی کمتر ش��ده، 
این اقدام به دنبال تکلیف ش��بکه 
بانکی برای کاهش نرخ س��ود به 
حداکثر 1۵ درص��د اتفاق افتاده 

است )ایسنا(
 فروش بیمه عمر ش��رکت های بیمه در نیمه تخس��ت 

سال جاری با افزایش 3۵ درصدی نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته به 22 هزار میلی��ارد ریال رس��ید )رییس 

شورای عالی بیمه(
 تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی طی 
ش��ش ماهه س��ال جاری به 2,۷۰4/2 ه��زار میلیارد ریال 
رس��ید که در مقایس��ه با دوره مش��ابه س��ال گذشته مبلغ 
2۷۵/3 هزار میلیارد ری��ال معادل 16/1 درصد افزایش 

داشته است )روابط عمومی بانک مرکزی(

طال و سکه

 اقتص��اد جهانی در یک 
میدان مین بزرگ قرار دارد 

همراه با مش��کالت احتمالی که 
می تواند تشدید هر یک از آن ها 
موج��ب انفجار قیم��ت کاالهای 
مهم و راهبردی به خصوص طال و 
نفت شود؛ شرایط سیاسی جهان 
اکنون مانن��د راه رفتن روی یک 

قطعه یخ نازک اس��ت و تش��دید تنش های سیاسی در 
هر یک از مناطق جهان می تواند س��رآغاز رشد فزاینده 

قیمت طال و نفت باشد )اندی هیچت، نویسنده و تحلیلگر 
کومودیتی ریپورت(

 کاهش قوانین سختگیرانه در هند برای خرید و فروش 
ط��ال موجب افزای��ش تقاضای ط��ال و جواه��رات در بازار 
این کش��ور طی س��ه ماهه گذشته شده اس��ت؛ آغاز فصل 
جش��ن های سراس��ری و ازدواج در هن��د می تواند موجب 

افزایش چشمگیر تقاضای فیزیکی طال شود )گلدسیک(
 به نظ��ر م��ن قیم��ت طال ت��ا قب��ل از آغاز س��ال 2۰18 
میالدی با افزایش و رش��د چشمگیری روبرو نخواهد شد؛ 
توصیه من به س��رمایه گذاران این اس��ت که برای ورود و 
س��رمایه گذاری به بازار طال در شرایط کنونی کامالً محتاط 
باش��ند، بهتر این اس��ت که تا آغاز سال 2۰18 صبر کنند 
)آوی گیلب��ورت، تحلیلگ��ر برجس��ته اقتصادی مؤسس��ه 

سرمایه گذاری الیوت تریدر(
 طبق پیش بینی ها، احتمال افت قیمت طال در کوتاه مدت 
وجود دارد ولی در بلندمدت روند قیمت این فلز زرد کامالً 
صعودی خواهد بود؛ ممکن اس��ت قیم��ت این فلز زرد در 
کوتاه مدت ت��ا 1,269 دالر در هر اونس کاهش یابد ولی 
افزای��ش قیمت تا 1,293 دالر در روزه��ای آینده دور از 
دس��ترس نخواه��د بود )بیل ب��اروش، تحلیلگر برجس��ته 

مؤسسه بلوالین فیوچرز(

بازار پول و ارز

 ب��ا تداوم گمانه زن��ی س��رمایه گذاران بر روی بیت کوین که س��رمایه ای با عرض��ه محدود و 
راه گش��ای همه انواع پول های دیجیتال اس��ت، قیمت بیت کوین برای اولین  بار از 6,1۰۰ دالر هم 

فراتر رفت و ارزش کل سرمایه بازار آن به بیش از 1۰۰ میلیارد دالر رسید )سی ان بی سی(
 بان��ک ژاپ��ن برای تحق��ق اهدافش، ادامه نرخ بهره منفی را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت؛ 
نرخ به��ره منف��ی به منظور پای��ان دادن به تورم  منفی اعمال ش��ده و همزمان با اس��تفاده از ابزار پولی 

انبساطی و اعمال سیاست نامتعارف تسهیل در حال اجرا است )اقتصاد آنالین(
 ین در پی انتخابات پارلمانی ژاپن و پیروزی حزب حاکم، به دلیل سیاس��ت کاهش��ی نس��بت به ارز 
ژاپنی تضعیف ش��د؛ ین حتی در برابر یورو که خود به علت افزایش تنش ها بین دولت اسپانیا و ایالت 

کاتالونیا دچار مشکل افت کرده است )اقتصاد آنالین(

صنعت، معدن و انرژی

 ن��رخ متعادل نفت در س��ال آینده میالدی بین ۵۰ ت��ا 6۰ دالر خواهد بود اما طبق پیش بینی 
ایران این نرخ به بیش از ۵۰ دالر نخواهد رسید )صندوق بین المللی پول(

 مجموع صادرات س��نگ آهن در نیمه نخست سال جاری به 491 میلیون و 82۰ هزار دالر رسید؛ 
ب��ه این ترتیب صادرات س��نگ آهن در این مدت 14/8 درص��د از وزن و 2/32 درصد از کل ارزش 

صادرات ایران را به خود اختصاص داده است )معدن نیوز(
 صنع��ت جهان��ی حالل دو هزار و۵۰۰ میلی��ارد دالر گردش مالی دارد که ایران با دس��تیابی به 1۰ 
درص��د این ب��ازار، می تواند گردش مالی ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دالری را داش��ته باش��د )معاون نظارت بر 

اجرای استاندارد(
 میانگین مصرف گاز صنایع عمده کش��ور روزانه 1۰2 میلیون مترمکعب اس��ت؛ همچنین میانگین مصرف روزانه گاز در 

صنایع سیمان 2۰ میلیون مترمکعب، صنایع فوالد 22 میلیون مترمکعب، پتروشیمی ها 4۵ میلیون مترمکعب و نیروگاه ها برابر 
26۰ میلیون مترمکعب است )مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران(

تقویم اقتصادی هفته جاری )6 تا 12 آبان ماه 1396(

تأثیرات زمان رویداد
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سهشنبه

سهشنبه

سهشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

اینشاخصنظر3,000مدیرخریدرانسبتبهشرایطکسبوکارازجمله:اشتغال،سفارشاتجدید،
قیمت،تحویلکاالوموجودیکاالنشانمیدهد.

اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر1,200مدیرخریدنسبتبهشرایطکسبوکاررانشانمیدهد.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

وسیعترینمقیاسفعالیتاقتصادیوسنجهاولیهازسالمتاقتصاداست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

وسیعترینمقیاسفعالیتاقتصادیوسنجهاولیهازسالمتاقتصاداست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر200مدیرخریددرشیکاگورانسبتبهشرایطکسبوکارازجمله:اشتغال،
سفارشاتجدید،قیمت،تحویلکاالوموجودیکاالنشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر5,000خانوادهرانسبتبهشرایطاقتصادیفعلیوآیندهازجملهدردسترسبودن
نیرویکار،شرایطکسبوکاروبهطورکلیوضعیتاقتصادینشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر600مدیرخریدرانسبتبهشرایطکسبوکارنشانمیدهد.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر400مدیرخریدرانسبتبهشرایطکسبوکارنشانمیدهد.
اعالماینرقمبیشازدورهقبلنشاندهندهرونقدربخشتولیداست.

رابطهمستقیمبابازارهایکاال،ارز،سهامورابطهمعکوسبابازاراوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

درشرایطفعلیاقتصادجهانی،سرمایهگذارانوتحلیلگرانبهایندادهاقتصادیبسیاراهمیتمیدهند.
اینشاخصازایننظرمهماستکهصادراتوارزرابطهمستقیمدارند.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر400مدیرخریدنسبتبهشرایطکسبوکاررانشانمیدهد.
درصورتبهتراعالمشدننسبتبهدورهگذشتهوپیشبینیها،نشانازبهبودشرایطاقتصادیدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اعالمشاخصمدیرانخریدکاخانهها
طیماهگذشتهدرچین

اعالمشاخصمدیرانخریددربخشخدمات
طیماهگذشتهدرچین

اعالمبرآوردمقدماتیازتولید
ناخالصداخلیدراتحادیهیورو

اعالمتولیدناخالصداخلیدرکانادا

اعالمشاخصخریدمدیرانشیکاگو
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمضریباطمینانمصرفکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصمدیرانخرید
کارخانههاطیماهگذشتهدرانگلیس

اعالمشاخصخریدمدیرانکارخانهها
طیماهگذشتهدرامریکا

بررسیشدهتوسطمؤسسهمدیریتعرضه

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

تغییردرتعدادافرادشاغلدرطولماهگذشته
درامریکا،بهاستثنایصنعتکشاورزی

اعالمنرخبیکاری
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمترازتجاری
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصمدیرانخریددرامریکاطیماه
گذشتهبهجزبخشتولیدبررسیشدهتوسط

مؤسسهمدیریتعرضه


