
 اقتصاد و توسعه

 نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به مهرماه س��ال جاری نسبت 
به دوره مش��ابه س��ال گذشته برای کل کش��ور 8/2 درصد، مناطق شهری هش��ت درصد و مناطق 

روستایی 9/1 درصد بوده است )مرکز آمار ایران(
 نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی دولت در پنج ماه نخست سال جاری به 62 درصد 

رسید، در حالی که این نسبت در مدت مشابه سال گذشته 76 درصد بوده است )ایرنا(
 ایران در ش��اخص س��هولت کس��ب وکار در س��ال 2018 میالدی با چهار پله کاهش در میان 160 

کشور جهان به رتبه 124 دست یافت )اقتصاد آنالین(
 در شش ماه نخست سال جاری مجموع مالیات های مستقیم و کاال و خدمات 459.379.670 میلیون 

ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها یک درصد رشد داشته است )فارس(
 روند کاهش رش��د جمعیت کش��ور از 1/29 درصد در س��ال 90 به 1/24 درصد در سال گذشته رسید که نشان از کاهش 

جمعیت در ایران دارد )معاون طرح های آماری مرکز آمار ایران(
 ش��اخص غیرقابل تجارت در انتهای س��ال گذش��ته 104/4 واحد و در پایان شش ماهه نخست س��ال جاری به 108/1 واحد 
رسید؛ رشد ماهانه این شاخص افزایش داشته و از تورم ماهانه 0/1 درصد در فروردین ماه به 0/9 درصد در شهریورماه رسید 

)بانک مرکزی(
 سهم مالیات ها در پنج ماهه نخست سال جاری سال  نسبت به دوره مشابه سال گذشته هشت درصد کاهش یافت؛ همچنین 
در مدت مذکور 36 هزار و 750 میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد، که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 

3/2 درصد رشد داشته است )وزارت امور اقتصادی و دارایی(
 مجموع تجارت خارجی ایران در هفت ماهه نخس��ت س��ال جاری با سه میلیارد و 59 میلیون دالر افزایش و 6/2 درصد رشد 
به 52 میلیارد و 527 میلیون دالر رس��ید و ارزش صادرات غیرنفتی ایران در مهرماه نس��بت به ش��هریورماه یک درصد بهبود 

یافت )تسنیم(

مسکن و عمران

 سیاس��ت های دولت در 
کاه��ش ن��رخ س��ود بانکی، 

نوس��انات قیمت دالر و ارائه 
وام مس��کن، از عوامل رش��د 
10 ت��ا 15 درص��دی قیمت 
مس��کن در ش��ش ماهه سال 
)ریی��س  می باش��د  ج��اری 

اتحادیه فروشندگان آهن(
 متوس��ط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای 

واحد مس��کونی معامله ش��ده از طری��ق بنگاه های معامالت 
ملکی تهران در مهرماه سال جاری، 47/9 میلیون ریال بود 
که نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 8/7 درصد افزایش 

دارد )بانک مرکزی(
 براس��اس طرح جامع مس��کن، س��االنه 900 هزار واحد 
مسکونی در تهران ساخته خواهد شد که سهم ساخت وساز 
در بافت فرس��وده ساالنه 400 هزار واحد است )سرپرست 

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران(
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اقتصاد و بازارهای جهانی213

کس��ری  ب��ه  رس��یدن   
امریکا ی��ک تریلیون  بودجه 

دالری در س��ال 2019 میالدی 
چهار س��ال زودت��ر از پیش بینی 
اداره بودجه کنگره بوده اس��ت؛ 
کس��ری بودج��ه ای��ن کش��ور از 
س��ال 2018 تا 2027 حدود نه 

تریلیون و 400 میلیارد دالر پیش بینی شده است 
)سی ان بی سی(

 ثروت کل ثروتمندان جهان در س��ال گذش��ته میالدی 
ب��ا 17 درصد افزایش به ش��ش تریلیون دالر رس��ید؛ در 
ش��رایطی که اقتصاد آسیا با سرعتی باال درحال رشد است 

)مؤسسه یوبی اس و پرایس واترهوس کروپر(
 پارلمان کاتالونیا که 135 کرسی دارد، با 70 رأی موافق 
در براب��ر 10 رأی مخالف و دو رأی ممتنع به اس��تقالل از 

اسپانیا رأی مثبت داد )مارکت واچ(
 اگر اوپک و متحدان این س��ازمان ب��رای تمدید توافق 
کاهش تولید تا پایان سال 2018 میالدی به توافق برسند، 
احتم��االً بازار نفت تا س��ال 2019 با کمب��ود اندک عرضه 

مواجه خواهد شد )بانک سرمایه گذاری جفریز امریکا(
 تولید نفت خام امریکا در ماه اکتبر س��ال جاری میالدی 
با 1/1 میلیون بش��که افزایش به 9/5 میلیون بش��که در 
روز رس��ید و ص��ادرات نفت این کش��ور به رک��ورد باالی 
1/7 میلیون بشکه در روز افزایش یافت )آدرین مورفی، 

تحلیلگر شرکت آوا ترید(
 رتبه اعتباری ایتالیا برای اولین  بار در س��ه دهه گذشته 
به BBB ارتقاء یافت که این افزایش رتبه به علت تقویت 
چش��م انداز اقتصادی، رش��د س��رمایه گذاری، رشد مداوم 
اش��تغال و بهبود پرداخت بده��ی بخش بانکداری صورت 

گرفته است )مؤسسه اعتباردهی اس اندپی(
 تولید نفت ش��ل امریکا از پنج ماه گذش��ته س��ال جاری 
میالدی به 6/12 میلیون بش��که در روز رس��یده اس��ت و 
انتظار افزایش تولید برای یازدهمین ماه متوالی منتهی به 

ماه نوامبر وجود دارد )عرب نیوز(
 اگ��ر ص��ادرات روزان��ه نفت امری��کا به س��ه میلیون و 
500 ه��زار تا چه��ار میلیون بش��که در روز افزایش یابد، 
شرکت های بهره برداری با کمبود ظرفیت رو به رو خواهند 
ش��د و احتماالً این رقم به حدود س��ه میلیون و 200 هزار 

بشکه در روز خواهد رسید )بانک کانادایی آربی سی(
 میانگی��ن صادرات روزان��ه نفت امریکا در م��اه نوامبر 
س��ال جاری میالدی یک میلیون و 700 هزار بش��که بود 
که این مقدار به سه برابر سال گذشته افزایش یافته است 

)مؤسسه کپلر(

بازار سرمایه

 محور اصلی نخستین جشنواره تحلیل برتر، تحلیل و پیش  بینی قیمت  جهانی فلزات اساسی 
اس��ت تا بتوان با بررسی ابعاد مختلف این صنعت، پیش بینی بهتری از روند نوسان آینده به بازار 

سرمایه ارائه کرد )مشاور دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 با توجه به خصوصی سازی شرکت ها از سال 85، ارزش بورس تهران 10 برابر شد و از 30 میلیارد 

تومان به حدود 330 میلیارد تومان رسیده است )مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
 عرضه های اولیه نه  تنها باعث خروج نقدینگی از بازار نمی ش��وند بلکه در صورت عرضه صحیح با 
قیمت جذاب و در شرایط مناسب، عاملی برای ورود نقدینگی به بازار سهام خواهند بود )مدیرعامل 

کارگزاری بانک صنعت و معدن(
 ر مهرماه سال جاری ارزش سهام خریدار ی شده اشخاص حقوقی حدود 13.725 میلیارد ریال معادل 45 درصد از کل 

خریدها بود و ارزش سهام فروخته شده آن ها 12.174 میلیارد ریال، حدود 40 درصد از کل فروش ها بود؛ بر این اساس در 
این ماه سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان 1.551 میلیارد ریال رسید )مهر(

 یکی از موارد مهم برای فراهم نمودن زیرساخت های ورود سرمایه گذار خارجی، حرکت به  سمت ایجاد بورس ارز است که 
با تشکیل صندوق پوشش نوسان نرخ ارز ضمن کاهش ریسک، مانع از دست رفتن دارایی فعاالن در پی جهش های نرخ ارز 

می شوند )عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران(
 ارزش تأمین مالی از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد و قراردادهای سلف در بورس کاالی ایران در سال گذشته 
به ترتیب حدود 32 هزار میلیارد ریال و 157 هزار میلیارد ریال بود و در سال جاری نیز تا نیمه شهریورماه به ترتیب 225 و 

71 هزار میلیارد ریال بوده است )عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار(
 معامالت بورس کاالی ایران درشش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد چهار درصدی و به 

بیش از 367 هزار میلیارد ریال رسید )مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران(
 در هفت ماهه س��ال جاری بیش از 232 هزار کد برای افراد حقیقی و بیش از نه هزار کد برای اش��خاص حقوقی در بازار 
سرمایه صادر شد تا تعداد کل کدهای صادر شده به مرز نه میلیون و 600 هزار کد برسد )مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
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بانک و بیمه

درص��د   80 از  بی��ش   
م��ردم ای��ران پوش��ش بیم��ه 

عمر ندارن��د و تنها 14 میلیون 
نف��ر تح��ت پوش��ش ای��ن بیمه 
هس��تند که پوش��ش های ناقص 
و سطح پایینی را در برمی گیرد 

)رییس کل بیمه مرکزی(
 ح��دود 30 میلی��ون کارت بانکی غیرفع��ال در ایران 

وجود دارد که در نوع خود رقم و عدد قابل توجهی است 
و این آمار س��اماندهی کارت های مذکور را بیش از پیش 

ضروری می سازد )بنکر(
 ایران دارای ریس��ک بالقوه ای بالغ بر سه تریلیون دالر 
است که می توان با بیمه تحت پوشش قرار داد، اما تاکنون 
کمتر از 30  درصد از ریسک های موجود در اقتصاد ایران 
پوش��ش داده ش��ده و 70  درصد از دارایی های کش��ور به 

صورت بیمه نشده است )بنکر(

طال و سکه

 رشد درآمد و ثروت در 
کش��ورهای نوظهور و در حال 

توسعه موجب افزایش تقاضای 
طال طی س��ال های آینده خواهد 
ش��د و این مس��أله تاحد زیادی 
کاهش تقاضا از سوی کشورهای 
توسعه یافته را جبران خواهد کرد 

)مؤسسه مالی گلدمن ساچ(
 پیش بین��ی می ش��ود قیم��ت جهان��ی طال تا دو س��ال 

آینده به ش��دت تحت تأثیر تحوالت سیاس��ی و اقتصادی 
در کش��ورهای نوظه��ور و در ح��ال توس��عه و همین طور 
اقتصادهای توس��عه یافته قرار خواهد داش��ت و قیمت هر 
اونس طال تا پایان س��ال 2019 میالدی به بیش از 1375 

دالر خواهد رسید )کیتکو نیوز(
 انتخاب جان تیلور اس��تاد دانشگاه اس��تنفورد به عنوان 
رئیس جدید فدرال رزرو از سوی دونالد، می تواند به ضرر 

قیمت جهانی طال باشد )کیتکو نیوز(
  قیم��ت ط��ال طی س��ال آین��ده ب��ه ش��دت تحت تأثیر 
سیاس��ت های پولی فدرال رزرو امریکا قرار خواهد داشت 
و پیش بینی می ش��ود قیمت هر اونس طال طی سال 2018 
میالدی باالتر از 1.300 دالر برسد )مؤسسه سرمایه گذاری 

آر بی سی کاپیتال(
 قیمت هر اونس طال در س��ه ماهه نخس��ت س��ال آینده 
میالدی به کمتر از 1.250 دالر خواهد رسید )بانک مریل 

لینچ امریکا(
 میانگین قیمت هر اونس طال در سال 2018 میالدی به 
بیش از 1.238 دالر خواهد رس��ید؛ این رقم در سال های 
2019 و 2020 نی��ز به ترتیب ب��ه 1.226 و 1.214 دالر 

خواهد بود )بانک جهانی(

بازار پول و ارز

 ش��اخص دالر در پی رش��د س��ه درصدی تولید ناخالص داخلی امریکا در فصل تابستان سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز 95 واحدی عبور کرد )اقتصاد آنالین(

 ضعف دیپلماسی امریکا در دولت تازه بر اعتبار و ارزش دالر تأثیر منفی داشته و با ادامه سیاست های 
کنونی امریکا باید منتظر حذف دالر از صندوق ذخایر ارزی کشورها و تبدیل آن به یک واحد پول ملی 

بود )بری ایکنگرین، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا و کارشناس سیستم های پولی جهانی(
 در س��ال جاری میالدی ارزش دالر 10 درصد در مقابل س��بدی از ارزهای اصلی کاهش یافت ولی 

هنوز هم متوس��ط ارزش این ارز 17 درصد بیش��تر از پنج سال گذشته است )بری ایکنگرین، استاد اقتصاد دانشگاه 
کالیفرنیا و کارشناس سیستم های پولی جهانی(

صنعت، معدن و انرژی

 در طول برنامه شش��م توس��عه، حدود 18 هزار میلیارد تومان در بخش توزیع گاز و توسعه 
گازرس��انی به سراس��ر کش��ور سرمایه گذاری خواهد ش��د و تا پایان س��ال جاری فقط دو درصد از 

جمعیت شهری کشور جهت گازرسانی باقی خواهد ماند )مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران(
 حجم تجارت بین ایران و 28 کش��ور اروپایی عضو اتحادیه اروپا در پایان هش��ت ماهه سال جاری 
میالدی حدود 13 میلیارد یورو بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر رشد شده 

است )معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران(
 واردات نفت چین از ایران در ماه سپتامبر سال جاری میالدی با حدود 60 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته به حدود 784 هزار بشکه در روز رسید؛ این رقم نسبت به ماه آگوست کاهش یافته است )رویترز(
 خرید نفت کره جنوبی از ایران در ماه س��پتامبر س��ال جاری میالدی با حدود 25 درصد افزایش نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته به بیش از 504 هزار بشکه در روز رسید که باالترین رقم در طی پنج ماه گذشته بود )رویترز(
 ایران با حجم ذخیره 34 تریلیونی گاز طبیعی، دارنده نخس��تین گاز جهان اس��ت و در ش��رایط کنونی میزان برداش��ت از 

پارس جنوبی 850 میلیون مترمکعب بوده است که باید به هزار میلیون مترمکعب افزایش یابد )وزیر نفت(
 روزانه 20 میلیون مترمکعب گازCNG ، معادل 1/7 درصد مصرف کل گاز کشور مصرف می شود؛ این میزان مصرف باید 
افزایش یابد تا درصد مصرف س��وخت در س��بد مصرف سوخت کشور به سمت CNG متمایل گردد )مصطفی میرسلیم، عضو 

تشخیص مصلحت نظام(
 شرکت توزیع نیروی برق تهران با بیش از چهار میلیون و 500 هزار مشترک و پوشش جمعیتی نه میلیون نفری، 10 درصد 

از برق مصرفی کل کشور را تأمین می کند )مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران(

تقویم اقتصادی هفته جاری )13 تا 19 آبان ماه 1396(
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رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

یکشاخصپیشرودرتغییرتورممصرفکنندهاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اعالمخالصهگردشکاروفرصتهایشغلی
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمترازتجاریچین
طیماهگذشته

اعالممیزانموجودینفت
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمشاخصقیمتمصرفکنندهچین
درمقیاسساالنه
طیماهگذشته

اعالمشاخصقیمتتولیدکنندهچین
درمقیاسساالنه
طیماهگذشته

اعالمشاخصمدیرانخریدکاخانهها
طیماهگذشتهدرانگلیس

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
درامریکاطیهفتهگذشته


