
 اقتصاد و توسعه

 طبق برنامه ششم توسعه از ابتدای سال  جاری تا پایان سال ۱4۰۰، نرخ بیکاری ۱۰/۲ درصد 
اعالم شد، این نرخ در سال گذشته ۲۲ درصد باالتر بوده است؛ این اختالف منعکس کننده شرایط 

پیچیده در حوزه اشتغال است )بانک مرکزی(
 ش��اخص فالکت در فصل بهار س��ال ۹4 معادل ۲4/۸ درصد و در زمس��تان گذش��ته به ۱۹/4 
درصد رس��ید، اما در اولین فصل س��ال جاری بار دیگر این شاخص به کانال ۲۰ درصدی بازگشت 

)بانک مرکزی(
 اداره ه��ای امور مالیاتی موظف ش��دند ب��رای جلوگیری از تبعیض میان مؤدی��ان مالیاتی و اختالف 

قیمت های بلوک های منطقه، ارزش معامالتی بولک ها در سال جاری را معادل چهار درصد میانگین قیمت های روز منطقه 
تعیین کنند )تسنیم(

 در رتبه بندی س��هولت کس��ب وکار در ۲۰۱۸ میالدی، ایران به رغم افزایش ۰/۲۶ واحدی با چهار پله سقوط نسبت به سال 
گذشته از میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲4 قرار گرفت )بانک جهانی(

 از س��ال ۹۲ تا س��ال گذشته در ایران ساالنه 3۱۰ هزار شغل ایجاد شد که این تعداد کشورمان را در رتبه ۲3 ایجاد اشتغال 
در جهان قرار داده است )اقتصاد آنالین(

 در فصل بهار سال جاری بیش از 7۰۰ هزار شغل و در فصل تابستان نزدیک به ۸۰۰ هزار شغل نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ایجاد شده است؛ همچنین تعداد شاغالن کشور در تابستان سال جاری نسبت به زمستان سال گذشته ۱/5 میلیون نفر 

بیشتر شد که این موضوع نشان دهنده عملکرد مناسب دولت است )مرکز آمار ایران(
 میزان تورم بخش تولید در نیمه نخست سال جاری نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته به ترتیب از رشد ۹/۲ درصدی، ۸/5 
درصدی و ۸/7 درصدی حکایت دارد، همچنین در تیرماه ۸/۹ درصد، در مردادماه ۱۰ درصد و در ش��هریورماه ۱۰/7 درصد 

نسبت به ماه های مشابه سال گذشته رشد داشته است )بانک مرکزی(

مسکن و عمران

 بر اساس بخشنامه بانک 
نرخ سود تسهیالت  مسکن 

خرید خانه، فروش اقساطی و 
جعاله تعمیر مسکن از ۱۸/5 
کاه��ش  درص��د   ۱7/5 ب��ه 
یافت؛ همچنی��ن مدت زمان 
س��ال   ۱۲ آن  بازپرداخ��ت 

تعیین شده است )سنا(
 بازار مسکن در شهریورماه سال جاری با افت 

نسبتاً باالیی در حجم معامالت، نسبت به مردادماه مواجه 
ب��ود به نحوی که در این ماه ۱5 ه��زار و 77۶ فقره معامله 
مس��کن انجام ش��د که نسبت به ماه گذش��ته ۱3/۸ درصد 

کاهش داشته است )مهر(
 در ش��هریورماه س��ال ج��اری ۱۰ ه��زار و 4۸۸ واح��د 
مس��کونی اجاره داده ش��د که نس��بت به ماه گذشته ۱4/۲ 
درصد و نس��بت به مهرماه سال گذشته ۸/۸ درصد کاهش 
داش��ت؛ میانگین اجاره بها در این م��اه در هر مترمربع ۲۸ 
هزار و ۱۸۸ تومان بود که نسبت به شهریورماه ۰/۸درصد 

کاهش یافته است )مهر(
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اقتصاد و بازارهای جهانی

 در ش��رایط کنون��ی در 
امری��کا مجم��وع ارزش ب��ازار 

پذیرفته ش��ده  ش��رکت های 
به��ادار  اوراق  بورس ه��ای  در 
۲۶ ه��زار و 7۶4 میلی��ارد دالر 
رق��م  براب��ر  ک��ه ۱/37  اس��ت 

تولید ناخالص داخلی این کش��ور می باشد )حمیدرضا 
مهرآور، کارشناس اقتصادی و مالی(

 اگر کش��ورهای عضو اوپک و تولیدکنندگان غیراوپک 
به رهبری روسیه، برای کاهش روزانه نفت تا ۱/۸ میلیون 
بش��که  پافش��اری کنند، فعالیت های حف��اری نفتی امریکا 

کاهش خواهد یافت )رویترز(
 عربستان س��عودی با کاهش قیمت های نفت، از لحاظ 
مال��ی با محدودیت روبه رو ش��ده و برای تأمین منابع مالی 
خ��ود، پنج درصد از س��هام آرامکو س��عودی را در س��ال 

۲۰۱۸ میالدی به  فروش خواهد رساند )رویترز(
 پس از آن که زلزله  و طوفان موجب تعطیلی بزرگترین 
پاالیش��گاه مکزی��ک در این م��اه ش��د، واردات نفت خام 
این کش��ور به امریکا در ماه اکتبر س��ال جاری میالدی به 
باالترین نرخ چهارماهه پایانی یعنی ۲۱/3 میلیون بش��که 

رسید )رویترز(
 بر اس��اس گروه بن��دی بانک جهانی، هند در ش��رایط 
کنونی جزو کش��ورهای با درآمد پایین تر از متوسط قرار 
دارد که س��رانه درآمد ناخالص ملی این کشور بین هزار 
و ش��ش دالر تا س��ه هزار و ۹55 دالر اس��ت )مدیرعامل 

بانک جهانی(
 واردات نفت خام چین از حدود نه میلیون بشکه در روز 
در ماه س��پتامبر س��ال جاری به هفت میلیون و 3۰۰ هزار 
بش��که در م��اه اکتبر کاهش یافت؛ با ای��ن وجود این رقم 
نس��بت به واردات نفت خام چین در ماه اکتبر سال گذشته 

میالدی باالتر بوده است )رویترز(
 چی��ن یکی از بزرگتری��ن مصرف کنندگان بزرگ نفت 
جهان، در شرایط کنونی به طور میانگین روزانه ۱3 میلیون 
بش��که نفت مصرف می کند که از نه میلیون نفت وارداتی، 
بخ��ش اندک��ی از آن با دریافت از طری��ق خط لوله تأمین 

می شود )وزارت نفت(

بازار سرمایه

 رایزنی  ها بین نهاد قانون گذار بازار کویت )CMA( و گروهی از سرمایه گذاران برای ایجاد 
مکانیزم آسان و با در نظر گرفتن منابع همه طرف  های معامله در هیأت مدیره بورس کویت انجام 

ش��ده اس��ت و 5۰ درصد از سهام بورس کویت به سرمایه گذاران خرد و حقیقی، عرضه خواهد شد 
)مدیر کمیته خصوصی سازی بورس کویت(

 از تحوالت مهم بازار س��رمایه موضوع خصوصی س��ازی شرکت ها اس��ت که از سال ۸5 آغاز و به 
موج��ب آن ارزش ب��ورس تهران از 3۰ میلیارد تومان به ح��دود 33۰ میلیارد تومان یعنی ۱۰ برابر 

رسیده است )مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
 اتخاذ اس��تراتژی هایی با زیان محدود و س��ود نامحدود، اس��تفاده از سرمایه گذاری اهرمی، کسب 

ب��ازده از کاه��ش قیمت س��هم و تأمین منابع مالی از طریق گ��ردش اختیار خرید در عین حفظ دارای��ی پایه برای مدیران 
سرمایه گذاری، از جمله فرصت های بازار اختیار معامله برای افراد حرفه ای بازار است )مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان، عضو 

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 ایجاد و ش��کل گیری نهادهای مالی تخصصی از جمله مؤسس��ات رتبه بندی اعتباری و اس��تمداد از مش��اوره های تخصصی 
ش��رکت های حسابرس��ی، بانکداری س��رمایه گذاری و مشاوره س��رمایه گذاری از جمله مواردی اس��ت که موضوع خأل وجود 

نهادهای تسهیل گر معتبر بین المللی را برطرف می کند )موسی  احمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد(
 مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که تمام شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه را شامل 

می شوند معادل 4۱۰ هزار میلیارد تومان یعنی یک چهارم تولید ناخالص ملی کشور است )ایرنا(
 بر اساس بخشنامه بانک مسکن سقف فردی تسهیالت خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن در تهران 
۶۰۰ میلیون ریال، در مراکز اس��تان ها و ش��هرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر5۰۰ میلیون ریال و سایر مناطق شهری4۰۰ میلیون 

ریال تعیین شد )سنا(
 در ص��ورت پذیرش ف��روش نفت خام از طریق بورس انرژی و مکانیزم بازار س��رمایه، تس��ویه فرآیند معامالت از طریق 
شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار و بانک مرکزی انجام خواهد شد )مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 

مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار(

رحلت پیامبر اسللام حضرت 

محمد )ص( و شهادت امام 

حسن مجتبی )ع( تسلیللت باد
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بانک و بیمه

مان��ده  ماهان��ه  رش��د   
س��پرده ها در شهریورماه سال 

ج��اری مع��ادل ۱/۹ درصد بود 
که نس��بت به ماه گذش��ته ۰/3 
واحد درصد کاهش داشته است 

)بانک مرکزی(
س��رمایه گذاری  صندوق های   

که در حال حاضر بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری 
عهده دار سمت رکن مدیر ثبت آن ها هستند یا از طریق 

شعب بانک ها و مؤسسات درخواست های صدور و ابطال 
واحدهای س��رمایه گذاری صندوق انج��ام می گیرد از این 
پس در خصوص صدور واحد منع ش��دند )مدیر نظارت بر 

نهادهای مالی(
 بانک مرکزی در راستای برقراری شرایط مناسب برای 
اجرای کامل یکسان س��ازی ن��رخ ارز، به کاهش تدریجی 
ش��کاف نرخ ارز رس��می با نرخ ارز ب��ازار آزاد از ۱۱۲/۶ 
درصد در سال ۹۱ به ۱۶/۲ درصد طی هفت ماهه اول سال 

جاری اقدام کرده است )قائم مقام بانک مرکزی(

طال و سکه

 قیم��ت جهان��ی ط��ال تا 
پای��ان س��ال ۲۰۱7 میالدی به 

کمت��ر از ۱,۲4۰ دالر کاه��ش 
خواه��د یافت و س��پس ب��ا افت 
بیشتری روبرو شده و به ۱,۲۰۰ 
دالر در هر اونس خواهد رس��ید 
)س��یمونا گامبارین��ی، تحلیلگ��ر 

ارشد مؤسسه سرمایه گذاری کاپیتال اکونومیکس(
 تفاوتی ندارد رییس فدرال رزرو امریکا در چهار س��ال 
آینده چه کس��ی باش��د چراکه بانک مرکزی این کش��ور 
همچنان سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره را ادامه خواهد 
داد و ای��ن در نهایت به نفع قیم��ت طال خواهد بود )چانتل 

شیون، رییس مؤسسه تحقیقاتی مورن بیلد(
 طال به زودی بیش��تر از قبل خواهد درخش��ید و این فلز 
گرانبها آینده مهم و بزرگی در پیش خواهد داشت؛ کمبود 
سرمایه گذاری در پروژه های اکتشاف و استخراج، موجب 
افزای��ش فزاینده قیمت طال خواهد ش��د؛ تجارت در بازار 
طال آینده روش��ن و مهمی خواهد داش��ت )رییس شرکت 

معدنی آیام گلد(
 قیمت جهانی طالتا پایان سال آینده میالدی کاهش خواهد 
یافت ولی سال ۲۰۱۸ بهترین فرصت برای سرمایه گذاری 

و خرید طال خواهد بود )کامن ولس بانک استرالیا(
 قیم��ت ط��ال طی س��ال های آینده یا بلندم��دت به بیش 
از 5,۰۰۰ دالر خواهد رس��ید ولی این اتفاق ش��اید زمانی 
بیفت��د که زمان حیات ما نیس��ت )هری دن��ت، تحلیلگر و 

استراتژیست ارشد اقتصادی(

بازار پول و ارز

 طی سال های اخیر سهم شبه پول از نقدینگی همواره در حال افزایش بود که این مسأله عمدتاً 
ناش��ی از افزایش نرخ سود سپرده های بانکی است؛ با افزایش نرخ سود سپرده ها، هزینه فرصت 

نگهداری پول افزایش و تمایل نگهداری پول کاهش یافته است )قائم مقام بانک مرکزی(
 رش��د ۲3/۸ درص��دی نقدینگ��ی و ۱۸/7 درص��دی پای��ه پول��ی در دوازده ماهه منته��ی به پایان 
شهریورماه سال جاری به ترتیب بیانگر کاهش 4/۸ و ۱/7 واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته است )قائم مقام بانک مرکزی(
 ارزش بیت کوین به عنوان بزرگ ترین ارز مجازی، در روزهای گذش��ته باردیگر رکورد جدیدی به 

ثبت رساند و به هفت هزار دالر رسید؛ پیش بینی می شود این ارز در آینده به ۱۰ هزار دالر هم برسد )اسپوتنیک(

صنعت، معدن و انرژی

 از تیرماه سال جاری تا خردادماه سال آینده، 3,۲۱۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در 
بخش واحدهای حرارتی وارد مدار خواهد ش��د )مدیرعامل ش��رکت مادرتخصصی تولید نیروی 

برق حرارتی(
 در بازاره��ای کاالی��ی افزای��ش نرخ اوره در حدود ۲7۰ دالر و رش��د آن در طول دو ماه گذش��ته، 
افزایش قیمت متانول و رس��یدن آن به 33۰ دالر باعث س��ودآوری گروه پتروش��یمی وابسته به این 
محصوالت خواهد شد )مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی در شرایط کنونی ساالنه ۶۰ میلیون تن است که در برنامه ششم 
توسعه این رقم به ۱7۰ میلیون تن خواهد رسید )مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی(

 ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابس��تان س��ال جاری به عدد ۲۲۲/۸ رسید که نسبت به شاخص فصل 
گذشته ۹/5 درصد و شاخص فصل مشابه سال گذشته ۱3/۱ درصد افزایش داشته است )اقتصاد آنالین(

تقویم اقتصادی هفته جاری )20 تا 26 آبان ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد
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