
 اقتصاد و توسعه

 مجموع صادرات غیرنفتی ایران در هشت ماهه سال جاری به 28 میلیارد و 488 میلیون دالر 
رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان 1/21 درصد کاهش داشت؛ این رقم در 

ماه گذشته 2/17 درصد بوده است )گمرک ایران(
 کش��ورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در هش��ت ماهه نخس��ت س��ال جاری به ترتیب ش��امل 
کشورهای چین با هفت میلیارد و 951 میلیون دالر، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و 749 میلیون 
دالر، ترکیه با دو میلیارد و 221 میلیون دالر، کره جنوبی با یک میلیارد و 844 میلیون دالر و آلمان با 

یک میلیارد و 792 میلیون دالر بوده است )گمرک ایران(
 شاخص بهای مصرف کننده از فروردین ماه تا مرداد ماه سال جاری در کانال 1۰7 واحدی قرار داشت و تنها در این 

محدوده نوسان می کرد اما در ماه های شهریور و مهر، این شاخص وارد کانال 1۰8 واحدی و بالفاصله در آبان ماه در سطوح 
باالیی کانال 1۰9 قرار گرفت )بانک مرکزی(

 نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان آبان ماه سال جاری به 9/۶ درصد رسید؛ این رقم در مهرماه 8/4 درصد ثبت شده بود که طی 
یک ماه 1/2 درصد به نرخ تورم نقطه به نقطه افزوده شده است )بانک مرکزی(

 از ابتدای ش��روع هدفمندی یارانه ها تا انتهای مهرماه س��ال جاری، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد که ۳۰ 
درصد آن از بودجه دولت برداشت شده است )عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس(

 مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در هش��ت ماهه نخس��ت سال جاری به ۶۰ میلیارد و 9۰7 میلیون دالر رسید که این 
رقم هشت درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است؛ مجموع تجارت خارجی ایران در هشت ماهه سال گذشته 5۶ میلیارد 

و 421 میلیون دالر بوده است )گمرک ایران(
 ش��اخص بهای کاالهای صادراتی ایران در مهرماه س��ال جاری نس��بت به ماه گذش��ته 4/7 درصد رشد داشت و در این میان 

محصوالت پتروشیمی ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰/1 درصد افزایش قیمت داشته است )بانک مرکزی(

مسکن و عمران

 در آبان م��اه س��ال جاری 
مس��کن  کرای��ه  ش��اخص 

اج��اره ای در ته��ران و در کل 
مناطق ش��هری، نسبت به ماه 
مشابه س��ال گذشته به ترتیب 
رش��د  درص��د   8/5 و   9/۶
داشت؛ همچنین سهم هزینه 
مسکن در محاسبات شاخص 

کل بهای کاالها و خدمات مصرفی، ۳۳/1 درصد 
بوده است )ایسنا(

 تع��داد معام��الت آپارتمان های مس��کونی ته��ران در 
آبان ماه س��ال جاری به 14/8 هزار واحد مس��کونی رسید 
که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 18/5 درصد افزایش 

داشته است )مهر(
 متوس��ط قیم��ت معامل��ه یک مترمرب��ع زیربن��ای واحد 
مس��کونی معامله ش��ده در آبان م��اه س��ال ج��اری از طریق 
بنگاه ه��ای معامالت ملکی ته��ران، 48/9 میلیون ریال بود 
که نسبت به ماه مش��ابه سال گذشته 1۰/9 درصد افزایش 

داشته است )بانک مرکزی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 ش��رکت توتال فرانسه 
تا پایان س��ال جاری میالدی، 

س��هام دو میدان نفت��ی خود در 
نروژ را به ارزش 1/45 میلیارد 
اس��تات اویل  ش��رکت  ب��ه  دالر 
فرانس��ه واگ��ذار خواه��د ک��رد 

)رویترز(
 قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی در سال 

جاری میالدی با ۰/5 درصد رشد به ۶۳ دالر و 88 سنت 
در هر بش��که رس��ید  که باالترین میزان رش��د از دو سال 

گذشته تاکنون را داشته است )سنا(
 قیمت نفت در نیمه نخست سال 2۰14 میالدی بیش از 
1۰۰ دالر در بشکه بود، اما از نیمه دوم همان سال قیمت ها 
کاهش و به حدود 5۰ دالر در هر بش��که رسیدند که افت 
قیمت ها به دنبال افزایش تولید نفت شل در امریکا و ایجاد 

مازاد عرضه در بازار نفت رخ داد )اقتصاد آنالین(
 تولید نفت ش��ل امریکا تا پایان س��ال جاری میالدی به 
9/2 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و با ادامه افزایش 
تولید در سال آینده، رکورد 9/9 میلیون بشکه در روز را 

به دست خواهد آورد )اداره اطالعات انرژی امریکا(
 ح��دود 1۶ ه��زار و ۶۰۰ روز دیگ��ر، ذخایر نفت خام 
قابل برداشت جهان با میزان تولید و مصرف فعلی به اتمام 
خواهد رس��ید؛ یعنی تا اتمام ذخایر نفت جهان حدود 4۶ 

سال فاصله وجود دارد )اداره اطالعات انرژی امریکا(
 ش��رکت نفتی بی پ��ی انگلیس در ش��رایط کنونی با 79 
ه��زار و 8۰۰ نیرو، فرآورده های خود را در بیش از 1۰۰ 
کش��ور به فروش می رس��اند؛ درآمد این شرکت در سال 
گذش��ته میالدی 18۳ میلیارد دالر و سود خالص آن 115 

میلیارد دالر اعالم شده است )رویترز(
 حجم صادرات نفت روسیه به چین در 1۰ماهه نخست 
س��ال جاری می��الدی، با 15/9 درصد رش��د ب��ه 49/۶5 
میلیون تن یا 1/19 میلیون بش��که در روز رسید )اقتصاد 

آنالین(
 مؤسس��ه رتبه دهی اس اندپ��ی، رتبه اعتب��اری صندوق 
ذخیره بلندمدت ارز خارجی آفریقای جنوبی را یک درجه 
کاهش و از بی بی مثبت به بی بی تقلیل داد و رتبه اعتباری 
صن��دوق ذخیره کوتاه مدت ارز خارجی این کش��ور را در 

همان درجه بی تأیید اعالم کرد )رویترز(
 ام اس س��ی آی، گس��ترده ترین ش��اخص س��هام آسیا-

اقیانوسیه در خارج از ژاپن، با بازگشایی بازارها تحت تأثیر 
سود سهام وال استریت رشد کرد اما به مرور سودهای خود 
را از دست داد و به ۰/9 درصد نسبت به مقدار اولیه خود 

سقوط کرد )رویترز(
 عرضه جهانی گاز از تقاضای آن فراتر رفته اس��ت و این 
وضع موجب افت قیمت ها و ایجاد وضعی مشابه سقوط قیمت 

نفت در بازار پدید خواهد آورد )وزیر انرژی روسیه(
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بازار سرمایه

 اولین ش��رط روند صعودی بازار سرمایه تا روزهای پایانی سال جاری، داشتن حرکت منظم 
بازار و اجتناب س��رمایه گذاران از هیجانات لحظه ای است، دوم این که میزان تأمین مالی از طریق 

انتش��ار اوراق بدهی تأمین مالی محاسبه شده باشد )علی اس��المی بیدگلی، نایب رییس هیأت مدیره 
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 رش��د قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی، رش��د قیمت نفت، افزایش نرخ دالر مبادالتی و نرخ 
آزاد و سیاس��ت های جدید بانکی کش��ور از ابتدای س��ال جاری تاکنون، از عوامل مهم رشد شاخص 
بورس به ش��مار می روند )مدیرعامل شرکت مشاور س��رمایه گذاری آوای آگاه، عضو کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
 دارایی مالک ش��رکت آمازون با رش��د 2/4 میلیارد دالری، از 1۰۰ میلیارد دالر عبور کرد در حالی که قیمت س��هام این 

شرکت در پی عبور از حراج روز جمعه سیاه، با افزایش دو درصدی همراه بود )سنا(
 باالترین رقم شاخص بورس تهران در دی ماه سال 92، به 89 هزار و 5۰۰ واحد رسید اما در آذرماه سال جاری با 1,۰1۰ 

واحد رشد، برای اولین بار به 9۰ هزار واحد رسید )سنا(
 س��ه مرحله اوراق اس��ناد خزانه اس��المی در نمادهای اخزا ۶۰1، اخزا ۶۰2 و اخزا ۶۰۳ با سررس��ید یک ساله و هر کدام با 

ارزشی بیش از هزار و 9۰۰ میلیارد تومان در شرکت فرابورس ایران پذیرفته شد )سنا(
 می��زان تأمین مال��ی صنعت نفت ایران از طریق بازار س��رمایه طی 1۰ س��ال گذش��ته بیش از دوازده براب��ر افزایش یافت؛ 
به طوری ک��ه از چه��ار هزار و 2۰۰ میلیارد تومان در س��ال 8۶ به بیش از 52 هزار و 2۰۰ میلیارد تومان در س��ال 95 رس��ید 

)رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس(
 در آبان ماه س��ال جاری ارزش س��هام خریداری شده اشخاص حقوقی حدود 172,۳۳ میلیارد ریال، معادل 5۰ درصد از 
کل خریده��ا بود؛ در حالی که ارزش س��هام فروخته ش��ده آن ها 1۶8,22 میلیارد ریال و ح��دود 49 درصد از کل فروش ها 

بوده است )سنا(
 اوراق صکوک مرابحه 1۰۰ میلیارد تومانی کرمان موتور با سررس��ید دو س��اله بانام و با نرخ سود 17 درصدی، در آذرماه 
سال جاری پذیره نویسی خواهد شد که ضمانت این اوراق را بانک آینده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی آن را 

تأمین سرمایه تمدن بر عهده خواهد داشت )مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه(
 متوس��ط نسبت قیمت بر درآمد ناشران ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران در پایان آبان ماه سال جاری به ۶/77 مرتبه و 

ارزش بازار ناشران این شرکت به بیش از ۳54 هزار میلیارد تومان رسید )سنا(
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بانک و بیمه

 بع��د از برج��ام ایران با 
27۰ بان��ک تج��اری در دنی��ا 

روابط کارگزاری برقرار کرد و 
از تاریخ امضای توافق هسته ای 
تاکن��ون بال��غ ب��ر 145 ه��زار 
فقره خدمات تج��اری در قالب 
حدود 27 هزار فقره گش��ایش 

اعتبار اسنادی و 115/۶8۰ فقره حواله ارزی توسط 
سیس��تم بانکی به مش��تریان ارائه گردیده است )قائم 

مقام بانک مرکزی(
 پرونده معوقات بانکی در حال بررس��ی است و تاکنون 
گزارش ه��ای اولی��ه آن تهی��ه ش��ده ک��ه طب��ق آن بدهی 
بدهکاران بزرگ بانکی ب��ه بانک ها نزدیک به 1۰۰ هزار 

میلیارد تومان است )رییس کمیسیون مجلس(
 در اولین س��ال دهه جاری، حق بیمه تولیدی کشور 1۳ 
هزار میلیارد تومان برآورد می ش��د؛ اما این عدد در س��ال 
گذش��ته به بیش از دو برابر رش��د کرد و به عدد 28 هزار 

میلیارد تومان رسید )بنکر(

طال و سکه

 گرچ��ه نگرانی نس��بت 
به سیاس��ت های سختگیرانه 

نرخ به��ره  افزای��ش  و  پول��ی 
ف��درال رزرو امری��کا می توان��د 
فشار زیادی را بر قیمت طال طی 
ماه های آین��ده وارد کن��د، ولی 
تنش های سیاس��ی کلیه تأثیرات 

منف��ی ناش��ی از این نگرانی ه��ا را خنث��ی خواهد کرد 
)مؤسسه سرمایه گذاری کاپیتال اکونومیکس(

 قیم��ت جهانی ط��ال در روزهای آینده بی��ن 1,272 تا 
1,298 دالر در نوسان خواهد بود )کیتکو نیوز(

 ب��ا توجه ب��ه افزایش ارزش دالر امری��کا و کاهش 
تنش ه��ای سیاس��ی، س��رمایه گذاران بین الملل��ی بهتر 
اس��ت س��هم طال در س��بد س��رمایه گذاری خ��ود را تا 
پایان س��ال 2۰17 میالدی کاهش دهند )مؤسسه مالی 

بلک راک(
 اگ��ر ن��رخ ت��ورم امری��کا در تازه تری��ن آماره��ا زیر 
1/۳درصد باش��د، دلیلی برای افزای��ش نرخ بهره فدرال 
رزرو در نشس��ت دس��امبر وج��ود نخواهد داش��ت و در 
چنی��ن وضعیتی اگر ف��درال رزرو در تصمی��م خود برای 
افزایش نرخ بهره را 18۰درجه تغییر دهد، قیمت جهانی 
طال به شدت با افزایش روبرو خواهد شد )جیم ریکاردز، 

تحلیلگر و نویسنده مشهور اقتصادی(
افزای��ش چش��مگیر ارزش س��هام و رش��د قیم��ت   
بیت کوین موجب ش��ده اس��ت تا قیمت طال برای ادامه 
روند صعودی با چالش جدی روبرو شود؛ این دو عامل 
مهم طی روزهای آینده قیمت طال را تحت تأثیر زیادی 
قرار خواهد داد )اوگن واینبرگ، تحلیلگر ارشد کامرز 

بانک آلمان(

بازار پول و ارز

 بهای هر واحد بیت کوین از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون حدوداً نه برابر یعنی به بیش از 
نه هزار و 7۰۰ دالر در هر واحد رسید؛ پیش از این برخی از کارشناسان حوزه ارز رمزنگار نسبت 

به افزایش قیمت بیت کوین به 1۰ هزار دالر در هر واحد خبر داده بودند که اکنون این موضوع در 
حال انجام است )راشاتودی(

 به دلیل تورم فزآینده ای که در سال های گذشته بر اقتصاد کشور حکم فرما بود، ارزش پول ملی در 
برابر دالر بسیار پایین آمده و دولت نباید با هزینه کردن ارز نفتی، نرخ ارز را کنترل کند )بنکر(

 یکی از عوامل کاهش تقاضای دالر و تضعیف آن در هفته س��وم ماه نوامبر س��ال جاری میالدی در 
مقابل سایر ارزها به کاهش بازده اوراق قرضه امریکا بر می گردد که موجب ریزش ارزش این ارز در 

برابر یورو و البته ین ژاپن شد )ایسنا(

صنعت، معدن و انرژی

 عرضه نفت ایران به بازار جهانی نفت در س��ال جاری میالدی به 2/5 میلیون بشکه در روز 
رسید )وزیر نفت(

 ایران در هش��ت ماهه نخست س��ال جاری 25۰ میلیون مترمکعب گاز به ارمنستان، بیش از پنج 
میلیارد مترمکعب به ترکیه و بیش از یک میلیارد مترمکعب به عراق صادر کرد )ایسنا(

 براس��اس برنامه ریزی وزارت نفت، میزان صادرات گاز طبیعی ایران تا پایان س��ال جاری به 78 
میلیون مترمکعب و تا پایان سال 99 به 195 میلیون مترمکعب خواهد رسید )ایسنا(

 براساس برنامه وزارت نفت در دولت دوازدهم، سهم ایران در تجارت جهانی گاز در چشم انداز 
سال 14۰۰، با حدود 1۰ درصد افزایش به هفت برابر میزان کنونی خواهد رسید )ایسنا(

 بخش صنعت باالدستی نفت ایران به 1۳4 میلیارد دالر و صنعت پتروشیمی نیز 52 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد 
که 7۰ درصد آن از منابع داخلی کشور قابل تأمین نیست و باید از خارج از کشور تأمین شود )وزیر نفت(

 ظرفیت اس��می تولید ب��رق ایران با بهره برداری از ۶1 مگاوات نیروگاه جدید بهبه��ان تولید پراکنده و دو واحد نیروگاه 
سیکل ترکیبی در آبان ماه سال جاری به 77 هزار و 987 مگاوات رسید )تسنیم(

 تولید مجتمع های پتروش��یمی کش��ور از ابتدای سال جاری تا پایان ش��هریورماه در مجموع به بیش از 2۶ میلیون و 8۰۰ 
هزار تن رسیده است )اقتصاد آنالین(

 ش��اخص بهای کاالهای صادراتی ایران در مهرماه س��ال جاری نس��بت به ش��هریورماه 4/7 درصد رشد یافت؛ محصوالت 
پتروشیمی ایران نسبت به مهرماه سال گذشته ۳۰/1 درصد افزایش قیمت داشته است )بانک مرکزی(

 واگذاری س��هام شرکت انگلیسی بی پی به ش��رکت سریکا انرژی که بخشی از سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران 
است، موجب افزایش هفت برابری تولید شرکت سریکا خواهد شد )رویترز(

 حج��م صادرات گاز، ارتباط مس��تقیمی با چه��ار عامل مقدار تولید، میزان مصرف داخلی، می��زان تقاضای خارجی و روابط 
سیاس��ی و تجاری دارد؛ ایران به عن��وان بزرگ ترین دارنده مخازن گازی جهان، باید اثر منف��ی، چهار عامل مذکور را خنثی 

کند )اقتصاد آنالین(

تقویم اقتصادی هفته جاری )11 تا 17 آذر ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم تراز تجاری طی
ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص مدیران خرید در امریکا
طی ماه گذشته به جز بخش تولید بررسی شده 

توسط مؤسسه مدیریت عرضه

تغییر در تعداد افراد شاغل در
طول ماه گذشته در امریکا،

به استثنای صنعت کشاورزی و دولت

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم تراز تجاری طی
ماه گذشته در چین

تغییر در تعداد افراد شاغل در
طول ماه گذشته در امریکا،

به استثنای صنعت کشاورزی

اعالم نرخ بیکاری طی
ماه گذشته در امریکا

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، سرمایه گذاران و تحلیلگران به این داده اقتصادی بسیار اهمیت می دهند.
این شاخص از این نظر مهم است که صادرات و ارز رابطه مستقیم دارند.

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 وکار را نشان می دهد.
در صورت بهتر اعالم شدن نسبت به دوره گذشته و پیش بینی ها، نشان از بهبود شرایط اقتصادی دارد.

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 معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

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

در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، سرمایه گذاران و تحلیلگران به این داده اقتصادی بسیار اهمیت می دهند.
این شاخص از این نظر مهم است که صادرات و ارز رابطه مستقیم دارند.

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.

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


