
 اقتصاد و توسعه

 در حال حاضر ایران با شش هزار دالر درآمد ناخالص ملی و ٣٩٣ بیلیون دالر تولید ناخالص 
داخلی در رتبه سوم اقتصاد خاورمیانه قرار دارد )بانک مرکزی(

 در سال جاری نرخ بیکاری به 12 درصد رسید که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته این نرخ 
باید به چهار درصد برس��د؛ در ش��رایط کنونی ساالنه ۸۰۰ هزار بیکار تحصیل کرده به جامعه افزوده 

می شود )وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی(
 تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با افزایش حدود 2٣ میلیارد دالری نسبت به سال گذشته 

به 427.7 میلیارد دالر خواهد رسید )صندوق بین المللی پول(
 طبق پیش بینی های صورت گرفته رش��د بخش غیرنفتی ایران در س��ال جاری ب��ه ٣/7 درصد و کل تولید ناخالص 

داخلی کشور نسبت به سال گذشته 2٣میلیارد دالر افزایش خواهد یافت )صندوق بین المللی پول(
 در نیمه نخست سال جاری کسری بودجه ناشی از تراز عملیاتی و سرمایه ای کشور حدود 1۸ هزار میلیارد تومان بوده است 

)بانک مرکزی(
 شاخص کل قیمت تولید کننده بخش های خدمات در فصل تابستان سال جاری برابر با 2٣۸/2 بود که نسبت به فصل گذشته 

6/1 درصد افزایش داشته است )مرکز آمار ایران(
 س��رعت رش��د اقتصادی ایران در س��ال جاری به ٣/5 درصد و در سال های 2۰1۸ تا 2۰21 میالدی بین ٣/۸ تا 4/1 درصد 

خواهد رسید )صندوق بین المللی پول(
 بر اس��اس گزارش عملکرد بودجه در نیمه نخس��ت سال جاری، کسری بودجه ناشی از تراز عملیاتی و سرمایه ای حدود 1۸ 

هزار میلیارد تومان بوده است )بانک مرکزی(
 میزان هزینه های جاری در شش ماه نخست سال جاری هزار میلیارد تومان و میزان تملک دارایی هایی سرمایه حدود هشت 

هزار میلیارد تومان بوده است )بانک مرکزی(

مسکن و عمران

 سه نرخی کردن نرخ سود 
تس��هیالت یک��ی از مصوبات 

ط��رح مس��کن مهر اس��ت که 
شهرستان ها این تسهیالت را با 
نرخ سود چهار، مراکز استان ها 
هفت و ش��هر تهران نه درصد 
مش��ارکت  قراردادهای  برای 

مدنی پرداخت می کنند )مهر(
مصطف��ی قلی خس��روی توانس��ت در پای��ان رأی گیری 

اتحادیه مش��اوران امالک تهران با اختالف ٣٣2 رأی بیشتر 
نسبت به حس��ام عقبایی بعد از چهار س��ال بار دیگر رییس 

اتحادیه شود )مهر(
در ش��رایط کنونی، وزارت راه و شهرس��ازی دارای هشت 
هزار و 1۰۰ میلیارد تومان طرح عمرانی با س��قف نقدینگی 
6۰۰ میلیارد تومان اس��ت که نش��ان دهنده عدم  امکان انجام 
طرح ه��ای وابس��ته ب��ه یاران��ه دولتی می باش��د )وزی��ر راه و 

شهرسازی(
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اقتصاد و بازارهای جهانی

 سهام آرامکو عربستان 
ب��رای عرضه در س��ال آینده 

در  گرفت��ن  ق��رار  و  می��الدی 
فهرس��ت یک��ی از بورس ه��ای 
لن��دن،  نیوی��ورک،  بین الملل��ی 
توکی��و و یا هنگ کن��گ در حال 
)مدیرعامل  اس��ت  آماده س��ازی 

شرکت دولتی نفت آرامکو عربستان سعودی(
 باالگرفتن تنش ها میان عربس��تان س��عودی به عنوان 

بزرگ ترین تولید کننده نفت اوپک با برخی از همسایگان 
خ��ود، موجب افزایش قیمت نفت ب��ه بیش از 6۰ دالر در 
هر بش��که شد که این جهش قیمت برای اولین بار از سال 

2۰15 میالدی به بعد اتفاق افتاده است )بلومبرگ(
 نس��بت مجموع بدهی به تولید ناخالص داخلی چین در 
س��ال گذش��ته میالدی به 247 درصد رسید و بدهی 165 
درصدی شرکت ها، سطح خطر پذیرفته شده بین المللی را 

افزایش داد )رییس بانک مرکزی چین(
 عربس��تان قص��د دارد ص��ادرات نف��ت خ��ود را در ماه 
دس��امبر سال جاری میالدی نس��بت به ماه نوامبر تا 12۰ 
ه��زار بش��که در روز کاهش دهد و این می��زان کاهش را 
در صادرات خود به تمام مشتریان نفتی لحاظ خواهد کرد 

)سخنگوی وزارت انرژی عربستان(
 اوپک به همراه برخی از تولیدکنندگان نفت غیراوپکی 
به رهبری روس��یه تواف��ق کردند تا عرضه نف��ت را تا ماه 
مارس س��ال 2۰1۸ میالدی حدود 1/۸ میلیون بشکه در 

روز کاهش دهند )سخنگوی وزارت انرژی عربستان(
 تولی��د ناخال��ص داخلی اتحادی��ه اروپا در س��ال جاری 
میالدی رش��د قابل توج��ه 4/۸ درص��دی را تجربه خواهد 
ک��رد؛ این رقم ب��رای س��ال های 2۰1۸ و 2۰1٩ میالدی 

به ترتیب ٣/٩ و ٣/1 درصد است )رویترز(
 پرداخ��ت وام دو میلی��ارد دالری به مصر، در راس��تای 
انجام اصالحات اقتصادی بخشی از منابع مالی 12 میلیارد 
دالری صن��دوق بین الملل��ی پول به این کش��ور اس��ت که 
در س��ال گذش��ته میالدی در قاهره به توافق رس��یده بود 

)صندوق بین المللی پول(
 در پنج س��ال گذش��ته س��هم اقتصادی کشورهای عضو 
اوپ��ک در تج��ارت خارجه روس��یه از 2٣ درص��د به ٣1 
درص��د افزای��ش و صادرات به 24 درصد رس��یده اس��ت 

)رییس جمهور روسیه(
 چین پیش بینی کرده اس��ت که با وجود رش��د تقاضای 
1/٣ درصدی در س��ال 2۰16 میالدی نسبت به 2۰15 و 
رشد سه درصدی در سال 2۰17 نسبت به سال گذشته، با 
توجه به مصرف بخش های مختلف ساخت و ساز، تجهیزات 
برق��ی، خ��ودرو، محصوالت فل��زی و حمل و نقل در س��ال 

2۰1۸ تغییری در تقاضای فوالد نخواهد داشت )سنا(

بازار سرمایه

 س��هام دو ش��رکت دولتی توس��ط سازمان خصوصی س��ازی در آذرماه س��ال جاری واگذار 
می شود که ٩7.261 درصد سهام شرکت خدمات مهندسی آب و خاک پارس با سرمایه 666 

میلیارد و ٩5 درصد س��هام ش��رکت س��رمایه گذاری گس��ترش و توس��عه صنعت با سرمایه ۸5۰ 
میلیون ریال به صورت وکالتی واگذار خواهد شد )سنا(

 از آن جایی که توس��عه معامالت الگوریتمی، حجم و ارزش معامالت را افزایش می دهد، ارتقای 
سیستم های زیرساختی موضوعی مهم است و می تواند به تعمیق هرچه بیشتر بازار سرمایه بیانجامد 

)نایب رییس هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 ارزش پرتفوی س��هامداران امریکایی در بورس اس��تانبول در پایان س��ال گذش��ته میالدی به رقم 4۸/5 میلیارد لیر 

رس��ید در حالی که در ماه های ژانویه تا س��پتامبر سال جاری ارزش پرتفوی این دسته از سهامداران با رشد 1٩/7 میلیارد 
لیر به عدد 6۸٣ میلیارد لیر رسید )سنا(

 در مراس��م امض��ای تفاهم نام��ه هم��کاری میان فراب��ورس  ایران و پ��ارک علم  و فناوری دانش��گا ه ته��ران، 2۰ صندوق 
س��رمایه گذاری جس��ورانه درخواست تأسیس دادند که از طریق پذیره نویسی س��ه صندوق 12۰ میلیارد تومان منابع مالی 

برای فعالیت های دانش بنیان جذب شد )مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 در حال حاضر 2۰ صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعالیت دارند که صندوق اعتمادآفرین پارسیان با ارزشی 
معادل ٩،۰12 میلیارد ریال بزرگترین صندوق قابل معامله اس��ت )روابط عمومی ش��رکت س��پرده گ��ذاری مرکزی اوراق 

بهادار و تسویه وجوه(
 ش��اخص ریس��ک سرمایه گذاری ایران پیش از برجام هفت از هفت بود که در ش��رایط کنونی این شاخص به عدد شش 
رس��ید و ریس��ک و جریان سرمایه گذاری خارجی، با عدد شاخص چهار یا پنج رشد خواهد کرد )رئیس هیأت عامل سازمان 

گسترش و نوسازی صنایع ایران(
 س��رمایه گذاران با ورود به صندوق های ارزی، به طور غیرمس��تقیم وارد خرید و فروش ارز شده و در برابر افزایش های 
احتمالی ارز هج می ش��وند؛ همچنین شرکت های دارای بدهی ارزی با ورود به این صندوق ها می توانند ریسک افزایش نرخ 

ارز را مدیریت کنند )علی رضا عسگری مارانی، عضو هیأت داوری کمیته سازش کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
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بانک و بیمه

ارزی  بدهی های  میزان   
بانک مرکزی در ش��هریورماه 

س��ال ج��اری 166۸/2 ه��زار 
میلیارد ریال بود که نس��بت به 
اس��فندماه س��ال گذشته 5/1٣ 
درصد و نس��بت به مدت مشابه 
درص��د   7/۸ گذش��ته  س��ال 

افزایش داش��ته اس��ت )بانک مرکزی(
 دارایی های خارجی بانک مرکزی در ش��هریورماه 

س��ال جاری ب��ه ٣.542/6 هزار میلیارد ریال رس��ید 
که افزایش��ی 4/4 درصدی نس��بت به اس��فندماه سال 
گذشته داشته است؛ این رقم در مقایسه با مدت مشابه 
س��ال گذش��ته چهار درص��د افزایش را نش��ان می دهد 

)بانک مرکزی(
 میزان سپرده بانک ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک 
مرکزی در ش��هریورماه س��ال جاری به رقم 7/1.5۰٣ 
هزار میلیارد ریال رس��ید که نس��بت به اسفندماه 14/5 
درصد و نسبت به شهریورماه سال گذشته 22/٩ درصد 

افزایش داش��ته اس��ت )بانک مرکزی(

طال و سکه

 به نظر می رسد طی سال 
کاتالی��زور  می��الدی   2۰1۸

چندان مستحکمی برای افزایش 
چشمگیر قیمت جهانی طال وجود 
پیش بین��ی  داش��ت؛  نخواه��د 
می ش��ود قیم��ت ط��ال در س��ال 
آینده تغیی��ر چندانی ندارد، البته 

ط��ال همچن��ان ارزش و جای��گاه باالیی در بین 
س��رمایه گذاران برای حفظ ارزش دارایی و سرمایه های 

آن ها خواهد داش��ت، ولی با گذشت دو سال از چشم انداز 
مثبت قیمت این فلز زرد به نظر می رسد این فلز گرانبها در 
س��ال 2۰1۸ افزایش چندانی نخواهد داشت )جونی توز، 

تحلیلگر ارشد مؤسسه سرمایه گذاری یو بی اس(
 قیمت جهانی طال در آغاز سال 2۰1۸ میالدی با کاهش 
روبرو خواهد ش��د ولی تا اواس��ط س��ال آینده تحت تأثیر 
پایی��ن ب��ودن نرخ به��ره واقعی ب��ا افزایش نس��بی مواجه 

می شود )بانک بی ان پی پاریباس(
 پیش بینی می ش��ود ارزش خرید در کریس��مس س��ال 
جاری میالدی به بیش از 67۸ تا 6۸2 میلیارد دالر برس��د 
که این رقم نس��بت به 655 میلیارد دالر س��ال گذش��ته با 

رشد چهار درصدی روبرو خواهد شد )کیتکو نیوز(
 ب��ا توجه به این که ترک ها ب��ه خرید طال روی آورده اند 
تقاضای جهانی طال کاهش یافته اس��ت؛ در س��ه ماهه سوم 
سال جاری میالدی خرید طال در جهان با نه درصد کاهش 
نسبت به سال گذشته به ٩15 تن رسید که از سال 2۰۰٩ 

تاکنون بی سابقه بوده است )راشاتودی(
 دالر به عنوان رقیب جدی طال در بازارهای جهانی روند 
نزولی خود را مجدداً از س��ر خواهد گرفت و این مس��أله 
موجب افزایش قیمت کاالها به خصوص طال در سال آینده 
خواهد ش��د )مایک مک گلون، استراتژیس��ت ارشد واحد 

اطالعات اقتصادی بلومبرگ(

بازار پول و ارز

 میزان اس��کناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری، 74/٣ هزار 
میلیارد ریال اعالم ش��د که نس��بت به اسفندماه 4۸/٣ درصد و نس��بت به شهریورماه سال گذشته 

4٣/4 درصد رشد را نشان می دهد )بانک مرکزی(
 میزان نقدینگی در شهریورماه سال جاری بیش از یک هزار و ٣۸٩ هزار میلیارد تومان اعالم شد 

که نسبت به اسفندماه سال گذشته 1۰/٩ درصد رشد داشته است )بانک مرکزی(
 حجم پول در شهریورماه سال جاری به 1.6۸2/4هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به شهریورماه 

سال گذشته 1٣/7 و نسبت به اسفندماه سال گذشته ٣/2 درصد رشد داشته است )بانک مرکزی(

صنعت، معدن و انرژی

 عرضه 1۰۰ درصد برق تولیدی نیروگاه های خصوصی از طریق بورس انرژی و تأمین نیاز 
برق شرکت های توزیع برق و سایر متقاضیان از طریق بورس انرژی، از اهداف وزارت نیرو است 

)معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی(
 رشد تقاضای فوالد کشور در سال جاری میالدی پنج درصد و در سال 2۰1۸ میالدی 6/5 درصد 
پیش بینی ش��ده اس��ت؛ یعنی تقاضای فوالد ایران در س��ال 2۰17 به 2۰/1 میلیون تن و در س��ال 

2۰1۸ به 21/٣ میلیون تن خواهد رسید )سنا(
 پنج هزار و ٩۰۰ واحد فعال معدنی و چهار هزار و 2۰۰ واحد معدنی در حال تجهیز در کشور وجود دارد که با 

رونق در بخش ساختمانی در زمینه صنایع و معادن شد ایجاد خواهد شد )وزیر صنعت، معدن، تجارت(
 تولید محصول کنس��انتره س��نگ آهن در مجموع از ابتدای س��ال جاری 21 میلیون و ۸۸۰ هزار تن بود که نسبت به سال 

گذشته 1٩ درصد رشد داشته است )سنا(
 در هفت ماهه سال جاری بیش از چهار میلیون و 7۰۰ هزار تن از محصوالت فوالدی صادر شده است و در صورت رسیدن 
این صادرات به هشت میلیون تن تا پایان سال، ایران یکی از کشورهای دارای شاخص های پیشرفته در حوزه فوالد و صنایع 

معدنی به حساب می آید )رییس هیأت عامل سازمان ایمیدرو(
 واردات نفت خام ایران از سوی کره جنوبی در پی کاهش صادرات میعانات ایران به آسیا، در ماه اکتبر سال جاری میالدی 

نسبت به ماه گذشته ٩/5 درصد کاهش پیدا کرد اما نسبت به سال گذشته ۸٣ درصد افزایش یافته است )گمرک(
 صادرات نفت از ایران به کره جنوبی در فاصله ماه ژانویه تا ماه اکتبر سال جاری میالدی، 46/5 درصد افزایش یافت و به 
حدود 15/7 میلیون تن یا ٣7۸ هزار و 447 بشکه در روز رسید در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم 1۰/72 

میلیون تن بوده است )گمرک(
 تولید نفت خام ایران در ماه اکتبر سال جاری میالدی به ٣.۸2٣ میلیون بشکه در روز رسید که در مقایسه با ماه سپتامبر 

11 هزار بشکه کاهش داشته است )ایسنا(

تقویم اقتصادی هفته جاری )27 آبان  تا 3 آذر ماه 1396(
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چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

یکشاخصپیشروکهبیانگرمیزانتولیدکارخانههااست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تأثیرمعکوسبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

اعالماینشاخصبیشازعدد50،نشاندهندهرونقوکمتراز50نشاندهندهرکوداست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

درشرایطفعلیاقتصادجهانی،سرمایهگذارانوتحلیلگرانبهایندادهاقتصادیبسیاراهمیتمیدهند.
اینشاخصازایننظرمهماستکهصادراتوارزرابطهمستقیمدارند.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اعالمتعدادخانههایپیشفروش
شدهطیماهگذشتهدرامریکا

بهاستثنایساختوسازهایجدید

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

اعالممیزانسفارشاتکاالهایبادوامتوسط
کارخانههاطیماهگذشتهدرامریکا

اعالممیزانموجودینفت
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمبرآورداولیهازشاخصمدیرانخرید
کارخانههاطیماهگذشتهدرفرانسه،آلمانو

اتحادیهاروپا

اعالمبرآورداولیهازشاخصمدیرانخریددر
بخشخدماتطیماهگذشتهدرفرانسه،آلمان

واتحادیهاروپا

اعالمترازتجاریطی
ماهگذشتهدرنیوزلند


