
 اقتصاد و توسعه

 منطقه غرب آسیا تنها 28 میلیارد دالر در سال های گذشته جذب سرمایه خارجی داشته است 
که سهم ایران حدود سه  میلیارد دالر در سال گذشته میالدی بوده است )اقتصاد آنالین(

 مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا که در ماه های ژانویه تا سپتامبر سال جاری میالدی بالغ بر 
9.101 میلیارد یورو اعالم ش��ده بود، در مدت مشابه س��ال جاری به 14.782 میلیارد یورو افزایش 

یافت )کمیسیون اروپا(
 صادرات اتحادیه اروپا به ایران در نه ماهه نخس��ت س��ال جاری 34 درصد رشد داشت و به 7/53 
میلیارد یورو رسید؛ همچنین اتحادیه اروپا در این مدت بالغ بر 5.603 میلیارد یورو کاال به ایران صادر 

کرده است )کمیسیون اروپا(
 نرخ بیکاری در فصل تابس��تان س��ال جاری 11/7 درصد اعالم شد که نس��بت به فصل بهار 0/9 درصد و نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشته است )مرکز آمار ایران(
 رتبه فضای کسب و کار ایران در سال 2018 میالدی نسبت به سال گذشته از رتبه 120 به 124 رسید؛ رتبه ای که پیش تر و 

با روی کار آمدن دولت یازدهم با بهبود 30 پله ای روبه رو شده بود )بانک جهانی(
 رتبه ایران در رقابت پذیری جهانی در س��ال جاری میالدی هفت پله ارتقاء و در س��ال 2018 میالدی به رتبه 69، در شاخص 
ثب��ات اقتص��اد کالن از رتب��ه 72 به رتبه 44، در ش��اخص کارایی ب��ازار کاال از رتبه 111 به رتب��ه 100 و همچنین در آمادگی 

تکنولوژیک از رتبه 97 به رتبه 91 رسید )بانک جهانی(
 نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته برای 

کل کشور 8/4 درصد، مناطق شهری 8/2 درصد و مناطق روستایی 9/3 درصد است )مرکز آمار ایران(
 افزایش ش��اخص کل تورم نس��بت به ماه مش��ابه سال گذش��ته )تورم نقطه  به نقطه( برای کل کش��ور، مناطق شهری و مناطق 
روس��تایی به ترتیب 9/6، 9/5 و 10/0 درصد می باش��د که نسبت به ماه گذش��ته 0/9 واحد درصد افزایش داشته است )مرکز 

آمار ایران(

مسکن و عمران

 درآمد حاص��ل از فروش 
تراکم و عوارض ساخت و ساز 

که 80 درصد منابع شهرداری 
را تأمین کرده اس��ت، مسیری 
بی ثب��ات و غیرقاب��ل اعتم��اد 
اس��ت و زیست شهری تهران 
را با چالش روبه رو کرده است 

)سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون 
نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 در سال 92 سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیالت 
پرداخت ش��ده ش��بکه بانکی 12/2 درصد بود که این رقم با 
قدری کاهش در سال 93 به 11/8 درصد رسید و روند نزولی 

آن همچنان ادامه یافت )مدیرعامل بانک مسکن(
 از سال گذشته تاکنون افزایش قیمت مسکن و تورم حدود 
هشت درصد بوده است و این دو هم پای هم حرکت کرده اند 
اما احتماالً در سال جاری رشد مسکن اندکی بیش از رشد تورم 

باشد )مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار سرمایه(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 کاهش صادرات چین و 
افزایش قیمت ذغال سنگ در 

این کشور، از مهم ترین عوامل 
افزایش قیمت اوره بوده اس��ت 
)محم��د خیرآبادی، کارش��ناس 

بازار سرمایه(
 افزایش تنش میان عربستان 
بزرگ ترین  به عن��وان  س��عودی 

تولیدکنن��ده نف��ت اوپک ب��ا برخی همس��ایگان خود، 
موج��ب افزایش قیمت نفت به بی��ش از 60 دالر در هر 

بش��که ش��د که این جهش قیمت برای اولین بار از س��ال 
2015 میالدی به بعد اتفاق  افتاده است )قانون(

 میانگین صادرات نفت از شمال عراق در ماه نوامبر سال 
ج��اری میالدی تاکن��ون 250 هزار بش��که در روز بود در 
حالی که این رقم در ماه اکتبر به 450 هزار بشکه در روز 

رسید )رویترز(
 قیمت س��ه ماهه س��وم مس در بورس فل��زات لندن در 
ماه اکتبر س��ال جاری میالدی به باالترین قیمت س��ه سال 
گذشته خود معادل هفت هزار و96 دالر در هر تن رسید 
در حالی که در ماه اکتبر به ش��ش هزار و 831 دالر در هر 

تن کاهش پیدا کرده بود )سنا(
 با وجود روند چش��م گیر جذب س��رمایه گذار خارجی در 
کشور مالزی، شاخص فوتسی KLCI در میان شاخص هایی 
چون هنگ کنگ و هند، کمترین میزان بازدهی را داشت در 
حالی که بسیاری از رقبای این شاخص در این منطقه، افزایش 

25 درصدی را در سال جاری به ثبت رسانده اند )سنا(
 جان��ت یلِن، رییس فعلی فدرال رزرو امریکا اس��تعفاء 
خ��ود را از عضوی��ت در هیأت بانک مرکزی این کش��ور 
تس��لیم دونالد ترامپ ک��رد؛ اکنون آینده سیاس��ت مالی 
امریکا بیش از بیش در دس��ت رییس جمهور این کش��ور 

قرار دارد )فرانسه(
 تقوی��ت اقتص��اد جهانی در س��ال جاری می��الدی باعث 
افزایش خرید س��هام شد و کش��ورهای وابسته به تجارت 
آسیایی از فروش برون مرزی باالی خود و شکوفایی سود 

شرکت ها، بیشترین سود را بردند )رویترز(
 کشورهای عضو اوپک به  همراه تعدادی از تولیدکنندگان 
غیراوپک به رهبری روس��یه در سال جاری میالدی، برای 
پای��ان دادن عرضه بی��ش از حد جهانی نف��ت و باال بردن 

قیمت ها تولیدات خود را کاهش دادند )رویترز(
 مالیات بر درآمد و درآمد مالیات بر س��ود س��رمایه در 
بریتانی��ا، حدوداً هف��ت درصد افزایش یاف��ت در حالی که 
درآمد حاصل از مالیات بر شرکت ها، در حدود یک درصد 

کاهش داشته است )اسکای نیوز(
 کسری بودجه بریتانیا در ماه اکتبر سال جاری میالدی، 
به هش��ت میلیارد پوند افزایش پیدا کرد که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته حدوداً هفت درصد جهش داشته 

است )اسکای نیوز(
 س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت باید مدت توافق 
جهانی کاهش تولید نفت را افزایش دهد تا ذخیره س��ازی 
بیش از حد نفت در جهان مهار شود در حالی که این سازمان 

در پی کاهش شدیدتر تولید نیست )وزیر انرژی امارات(
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بازار سرمایه

 با توجه به عدم موفقیت بسیاری از روش های تأمین مالی هزینه های شهری، اوراق مشارکت، 
انواع صکوک و اوراق بهادار بهترین ابزارهای بازار سرمایه است )سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل 

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 دس��تورالعمل جدید برای صندوق های س��رمایه گذاری به خصوص ب��رای صندوق های با درآمد 
ثابت، نش��ان دهنده حرکت صندوق های س��رمایه گذاری به س��مت نظارت بانک مرکزی اس��ت و 
صندوق های بادرآمد ثابت، نباید از سپرده های خود نرخ بازدهی بیش از 15 درصد بگیرند )سعید 

اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 با تأس��یس صندوق ه��ای ارزی و راه اندازی معامالت آتی ارز، س��رمایه گذاران می توانند خود را در مقابل نوس��انات 

بیمه کنند و فقط بر اهداف صنایع و ش��رکت ها متمرکز شوند )مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات، عضو کانون نهادهای 
سرمایه گذاری ایران(

 شاخص اصلی بورس زیمباوه تحت تأثیر کودتای نظامی با 27 درصد کاهش به 387.38 واحد رسید که این رقم معادل 
تقریبا پنج میلیارد دالر کاهش ارزش سرمایه این بازار محسوب می شود )ایندیپندنت(

 ارزش کل صندوق های سرمایه گذاری در سال جاری به 156 هزار و 76 میلیارد تومان معادل 40 میلیارد دالر رسید که 
از این مقدار 154هزار و 523 میلیارد تومان از منابع در اختیار صندوق های س��رمایه گذاری با درآمد ثابت و 75درصد در 

بانک ها در قالب سپرده و گواهی سپرده ذخیره شده است )بنکر(
 در آبان ماه سال جاری ارزش کل معامالت اسناد خزانه اسالمی 410 درصد رشد کرد و به طور بی سابقه ای در یک هفته 

به 2500 میلیارد تومان رسید )بنکر(
 با توجه به عدم موفقیت بسیاری از روش های تأمین مالی هزینه های شهری، اوراق مشارکت، انواع صکوک و اوراق بهادار 

بهترین ابزارهای بازار سرمایه است )سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 دس��تورالعمل جدید برای صندوق های س��رمایه گذاری به خصوص برای صندوق های با درآمد ثابت، نشان دهنده حرکت 
صندوق های سرمایه گذاری به سمت نظارت بانک مرکزی است و صندوق های بادرآمد ثابت، نباید از سپرده های خود نرخ 

بازدهی بیش از 15 درصد بگیرند )سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
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بانک و بیمه

ب��ا افزای��ش فش��ارهای   
بان��ک مرک��زی ب��ه زودی 40 

ه��زار میلیارد تومان، معادل 10 
میلیارد دالر از منابع مالی س��یال 
در صندوق های س��رمایه گذاری 
ب��ه بازار های دیگر منتقل خواهد 

شد )بنکر(
 مجموع��ه بده��ی بخش دولتی ب��ه بانک ه��ا و بانک 

مرک��زی از حدود 161 ه��زار میلیارد توم��ان در پایان 
شهریورماه سال 94 به بیش از 237 هزار میلیارد تومان 

در پایان ش��هریورماه س��ال جاری رس��یده است که نشان 
از رش��د حدود 70 هزار میلیاردی طی این دو س��ال دارد 

)بانک مرکزی(
 بر اس��اس نام��ه معاون��ت نظارت مال��ی و خزان��ه داری 
کل کش��ور، دریاف��ت هرگون��ه کارمزد خدم��ات بانکی از 
حس��اب های دولتی )قابل برداش��ت و غیر قابل برداش��ت( 

توسط شبکه بانکی کشور، فاقد وجاهت قانونی است )مهر(

طال و سکه

 قیم��ت ط��ال احتم��االً تا 
پای��ان س��ال 2017 میالدی 

ب��ا افزایش روبرو خواهد ش��د؛ 
س��رمایه گذاران باید در شرایط 
کنون��ی صب��ور باش��ند چ��را که 
طال بهترین ش��انس و فرصت را 
برای شکس��تن س��طح مقاومتی 
1.300 دالری دارد )اوله هانسن، 

تحلیلگر برجسته ساکسو بانک(
 طال به تنهایی سرمایه گذاری مطمئنی برای حفظ ارزش 

دارایی و س��رمایه ها در برابر افزایش تورم نیس��ت، بلکه 
باید س��بدی از کاالهای مختلف به خص��وص مس را برای 
س��رمایه گذاری انتخاب کرد؛ در بی��ن کاالهای مختلف و 
راهب��ردی، فلزات گرانبها یک��ی از ضعیف ترین قابلیت ها 
را ب��رای مقابله ب��ا تورم دارند )مؤسس��ه س��رمایه گذاری 

ناتیکسیس(
 تش��دید تنش ه��ای سیاس��ی و افزایش تقاض��ای مکان 
امن س��رمایه گذاری موجب خواهد ش��د تا قیمت طال طی 
سال های آینده با افزایش نسبی روبرو شود؛ قیمت جهانی 
هر اونس طال تا س��ه س��ال آینده به بی��ش از 1.400 دالر 

خواهد رسید )مؤسسه سرمایه گذاری سیتی گروپ(
 روند نزولی ارزش دالر امریکا در س��ال 2018 میالدی 
ادامه خواهد یافت و بازار س��هام نیز با نوس��انات شدیدی 
روبرو خواهد ش��د و این مس��أله در نهای��ت به نفع قیمت 

جهانی طال خواهد بود )بلومبرگ(
 نوس��انات قیم��ت جهانی طال در ش��رایط کنون��ی کامالً 
حس��اس و تعیین کننده اس��ت و این فلز گرانبها بر لبه تیغ 
خرک��ت می کند؛ اگ��ر طال به کمت��ر از 1.280 دالر در هر 
اون��س کاهش یاب��د، این احتم��ال وجود دارد ک��ه با افت 
بیش��تری روبرو شده و تا سطح 1267 دالری کاهش یابد 
و اگر س��طح 1.280 دالری شکسته شود قیمتاین فلز زرد 
ب��ه زودی ت��ا 1.289 دالر و س��پس 1.300 دالر افزایش 

خواهد یافت )کیتکو نیوز(

بازار پول و ارز

 پس از شکس��ت پارلمانی آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، حزب دموکرات آزاد پاس��خ منفی 
خود را به ائتالف با حزب مرکل اعالم کرد که به دنبال آن یورو 0/6 درصد افت پیدا کرد؛ همچنین 
بازار جهانی عدم استقبال مثبت دالر از افت یورو را با جبران افت یورو جبران کرد )اقتصاد آنالین(

 یک اس��تارتاپ انگلیسی در حال راه اندازی روش��ی برای مبادل ارز مجازی است که در این روش 
کاربران قادرند با استفاده از یک کارت بدهی در هر مکانی از کشور که کارت ویزا پذیرش می شود، 

بیت کوین موجود در کارت خود را خرج کنند )بنکر(
 حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال جاری با 10/9 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته 

به 1.389 هزار و 950 میلیارد تومان رسیده است )بانک مرکزی(

صنعت، معدن و انرژی

 افزایش تولید نفت در پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی در سال جاری منجر به افزایش کیفیت 
و درآمد روزانه یک میلیون دالری شده است؛ درآمد حاصل از این افزایش تولید در سال جاری 

345 میلیون دالر معادل 14 هزار و 344 میلیارد ریال خواهد بود )ایرج خرمدل، مدیر پاالیشگاه 
پارس جنوبی(

در هفت ماهه نخس��ت س��ال جاری، تولید محصوالت پتروش��یمی ایران به بیش از 31 میلیون تن 
افزایش یافت که احتماالً در ادامه رکوردشکنی های تولید این نرخ تا پایان سال به 54 تا 55 میلیون 

تن افزایش خواهد یافت )سنا(
حجم صادرات گاز ایران به ترکیه در س��ال گذش��ته میالدی، هشت میلیارد مترمکعب و در نیمه نخست سال جاری 

در مجموع پنج میلیارد و 400 میلیون مترمکعب بوده است )مدیرعامل شرکت انتقال گاز(
س��هم ایران از صادرات جهان با احتس��اب درآمد حاصل از صادرات نفت خام حدود 0/34 و بدون احتس��اب نفت حدود 
0/24 درصد اس��ت که به این ترتیب س��هم ای��ران از صادرات جهانی ح��دود یک چهارم  درصد می باش��د )نایب رییس اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی(
پیش بینی می شود ظرفیت تولید نفت ایران تا قبل از سال 2020 و 2030 میالدی به ترتیب به چهار و 4/4 میلیون بشکه 
در روز برس��د؛ در صورت اجرایی ش��دن پروژه های افزایش ضریب بازیافت،  شاهد تداوم این روند تا سال 2040 خواهیم 

بود )قانون(

تقویم اقتصادی هفته جاری )4 تا 10 آذر ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم تعداد خانه های فروخته شده 
طی یک ماه گذشته در امریکا

اعالم ضریب اطمینان مصرف کننده
طی ماه گذشته در امریکا

برگزاری نشست اوپک

اعالم برآورد پیشرفته از تولید ناخالص داخلی 
در امریکا

اعالم تعداد خانه های پیش فروش  شده
طی ماه گذشته در امریکا

به استثنای ساخت وسازهای جدید

اعالم میزان موجودی نفت امریکا 
طی هفته گذشته

اعالم شاخص مدیران خرید
کارخانه ها طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص مدیران خرید در بخش 
خدمات طی ماه گذشته در چین

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

شاخص خرید مدیران شیکاگو
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص مدیران خرید کارخانه ها 
طی ماه گذشته در امریکا بررسی شده

 توسط مؤسسه مدیریت عرضه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 5,000 خانواده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده از جمله در دسترس بودن 
نیروی کار، شرایط کسب وکار و به طور کلی وضعیت اقتصادی نشان می دهد.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

مهم ترین شاخص رشد اقتصادی است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

این شاخص نظر 3,000 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می دهد.
اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اگر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 1,200 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب و کار را نشان می دهد.
اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اگر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

رابطه معکوس با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه مستقیم با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 200 مدیر خرید در شیکاگو را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، 
سفارشات جدید، قیمت، تحویل کاال و موجودی کاال نشان می دهد.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 400 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، 
قیمت، تحویل و موجودی کاال را نشان می دهد.

اعالم این رقم بیش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش تولید است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.


