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 اقتصاد و توسعه

 طی 100 روز نخس��ت فعالیت دولت دوازدهم، 42 میلیارد دالر فاینانس خارجی منعقد شد 
که چین و کره جنوبی به ترتیب با 20 و 19 میلیارد دالر بیشترین قرارداد فاینانس با ایران را دارند 

)پایگاه اطالع رسانی دولت(
 طرح رونق تولید و اش��تغال با هدف حمایت از صنایع کوچک و متوس��ط از سال گذشته در دستور 
کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت که در قالب آن 17 هزار و 500 میلیارد تومان تس��هیالت به 

24 هزار بنگاه پرداخت شده است )رییس کل بانک مرکزی(
 رش��د اقتصادی در س��ال جاری به طور عمده تحت تأثیر بهبود فضای کسب وکار، تثبیت درآمدهای 

نفتی، حذف ش��وک های اختالل زای گذش��ته نظیر ش��وک قیمت ارز و نهاده انرژی و قیمت طال بهبود قابل توجه و مثبتی را 
داشت و به رشد 6/5 درصدی رسید )بانک مرکزی(

 در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، متوسط عرضه جدید نیروی کار حدود 768 هزار نفر و 
متوسط خالص اشتغال ایجاد شده حدود 749 هزار نفر بوده است )بانک مرکزی(

 میانگین تورم که در س��ال گذش��ته به 6/8 درصد رسیده بود، در مهرماه س��ال جاری به 7/9 درصد افزایش یافت اما با این 
وجود دستاورد تورم تک رقمی طی این مدت همچنان حفظ شده است )بنکر(

 چنانچ��ه تورم با روند هفت ماهه س��ال ج��اری ادامه یابد، تورم نقطه به نقطه در انتهای س��ال به 8/8 درص��د و تورم منتهی به 
دوازده ماهه به 8/9 درصد خواهد رسید و دستاورد تک رقمی دولت دوازدهم حفظ خواهد شد )بنکر(

 میزان واردات کاالی غیرنفتی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه حدود 20 میلیون و 454 هزار و 844 تن بود که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 1/4 درصد کاهش یافته است )مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی(

 میزان واردات محموله های نفتی در هش��ت ماهه س��ال جاری دو میلیون و 273 هزار و 773 هزار تن بود که نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته 15/3 درصد رشد داشته است؛ همچنین در صادرات محموله های نفتی نیز عدد 15 میلیون و 471 هزار تن 

ثبت شد که نسبت به هشت ماهه سال گذشته 7/7 درصد کاهش داشت )مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی(

مسکن و عمران

 از ابتدای س��ال جاری تا 
پای��ان آبان م��اه، 113 هزار 

و 800 واح��د مس��کونی در 
ته��ران معامله ش��د ک��ه در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال 
گذشته 7/7 درصد افزایش 

داشته است )اقتصاد آنالین(
 معامالت مس��کن در تهران 

در آبان م��اه س��ال جاری پ��س از ماه صف��ر تاکنون، 
حدود پنج تا هفت درصد نس��بت به مهر ماه رش��د داش��ته 

است )رییس اتحادیه مشاوران امالک(
 ورود تس��هیالت 800 میلیون ریالی خانه اولی ها به بازار 
مس��کن، پایین بودن تورم بخش مس��کن نس��بت به تورم، 
کاه��ش نرخ س��ود بانکی و احتم��ال افزای��ش معامالت در 
سه ماهه سوم س��ال جاری، مهم ترین عوامل محرک قیمت 

مسکن هستند )اقتصاد آنالین(
 از س��ال 92 در ته��ران، 16 ه��زار پروانه س��اختمانی به 
مس��احت 20 میلیون مترمربع و در س��ال 95 هش��ت  هزار 
و 700 پروانه به مس��احت 10 میلیون متر مربع صادر شده 
است و از سال 92 تا 95 میزان صدور پروانه های ساختمانی 

در تهران 50 درصد کاهش داشته است )تسنیم(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 میانگی��ن تولی��د نف��ت 
کشورهای عضو اوپک در ماه 

نوامبر س��ال جاری می��الدی به 
32 میلیون و 350 هزار بش��که 

در روز رسید )رویترز(
 امری��کا ب��ا وض��ع تعرفه های 
س��نگین یا س��همیه بندی فوالد و 

آلومینیوم علیه چین، موجب افزایش تنش تجاری بین 
واشنگتن و پکن خواهد شد )سی ان بی سی(

 تولید نفت روس��یه در ماه نوامبر س��ال جاری به 44/7 
میلیون ت��ن کاهش یافت، در حالی که ای��ن رقم برای ماه 
اکتبر 46/23 میلیون تن بوده است )وزیر انرژی روسیه(

 پیش بینی می شود نسبت مصرف نفت در چین در سال 
2030 میالدی به حداکثر رس��یده و س��هم نفت و گاز در 
س��اختار اصلی انرژی چین در سال 2035 میالدی به 32 
درص��د و در س��ال 2050 می��الدی ب��ه 35 درصد خواهد 

رسید )شینهوا(
 طبق برنامه ه��ای صنعتی چین، تولی��د نفت خام داخلی 
تا س��ال 2020 میالدی به 200 میلیون تن خواهد رسید، 
درحالی که ظرفیت تولید گاز طبیعی داخلی نیز باید بیشتر 

از 360 میلیارد مترمکعب شود )شینهوا(
 در ش��رایط کنونی ش��اخص های برنت دریای ش��مال و 
WTI امریکا، مهمترین ش��اخص ها ب��رای قیمت گذاری 
نف��ت در جهان هس��تند و عرضه ش��اخص نفت خام چین، 

می تواند مؤثر واقع شود )رویترز(
 با توجه به در اختیار داش��تن حدود دوسوم ذخایر نفتی 
جهان توس��ط کش��ورهای عضو اوپک، کش��ورهای عضو 
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 23/8 درصد و اتحاد 
شوروی س��ابق 14/8 درصد از تولیدات نفت جهان را به 

خود اختصاص داده اند )مؤسسه بیکر هیوز(
 کاه��ش صادرات نفت عراق و آنگ��وال، پایبندی باال به 
تواف��ق جهان��ی کاهش تولی��د نفت و برخ��ی کاهش های 
ناخواس��ته، موج��ب کاه��ش مجم��وع تولی��د روزانه نفت 
کش��ورهای عضو اوپک در ماه نوامبر سال جاری به 300 

هزار بشکه، نسبت به ماه گذشته شده است )رویترز(
 بحرین ب��رای افزایش تولید نفت خ��ود به 360 هزار 
بش��که در روز، قراردادی را به ارزش 4/2 میلیارد دالر با 
یک کنسرسیوم فرانسوی-امریکایی منعقد کرد )فرانسه(

 بان��ک گلدمن س��اچ پیش بین��ی قیمت خود برای س��ال 
2018 می��الدی را ب��رای نفت برن��ت و WTI به ترتیب به 
بشکه ای 62 دالر و 57/50 دالر افزایش داد )گلدمن ساچ(

بازار سرمایه

 س��هام ش��رکت تولید مواد شیمیایی کمورس در ماه نوامبر س��ال جاری میالدی وارد بورس 
نیویورک ش��د؛ درآمد این ش��رکت در سال 2018 میالدی قبل از احتس��اب مالیات، بین 1/7 تا 

1/8 میلیارد دالر تخمین زده شده است )سنا(
 در آبان ماه س��ال جاری 14 هزار و 897 میلیارد ریال افزایش س��رمایه از سوی ناشران در بازار 
بورس به ثبت رس��ید که 1,506 میلیارد ریال آن از طریق س��هام جایزه و 13 هزار و 391 میلیارد 

ریال از طریق حق تقدم بوده است )ایبنا(
 از ابتدای سال جاری تاکنون 2,980 میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی سازی 

واگذار ش��ده که از این میان 102 میلیارد ریال از طریق بورس و 2،878 میلیارد ریال از طریق مزایده انجام ش��ده 
است )سنا(

 در آبان ماه س��ال جاری، صنایع خودرو و س��اخت قطعات با 256 میلیارد ریال، اطالعات و ارتباطات با 235 میلیارد ریال، 
رایانه و فعالیت های وابسته به آن با 198 میلیارد ریال، فلزات اساسی با 161 میلیارد ریال و استخراج کانه های فلزی با 138 

میلیارد ریال، پنج گروه برتری بودند که سهامداران حقوقی  در سبد سهام های خود سرمایه گذاری کردند )سنا(
 میانگین نرخ بازده اوراق تأمین مالی در شهریورماه سال جاری برابر با 20/4 درصد بود که این نرخ برای اوراق کوتاه مدت 

و بلندمدت به ترتیب 19/9 درصد و 20/8 درصد است )سنا(
 افزایش قیمت ها در بازارهای کاالیی جهانی محصوالت پاالیشی، پتروشیمی و فلزات اساسی، رشد نرخ ارز در بازار داخلی و 
سیاست های بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده ها از جمله مهم ترین دالیلی هستند که منجر به سودآوری صنایع متناظر 

بورسی و فرابورسی شده است )رییس هیأت مدیره شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 در هش��ت ماهه نخست سال جاری، 360 شرکت بورس��ی بازدهی بیش از 13/3 درصد و 186شرکت کمتر از این مقدار 

بازدهی متناظر با نرخ ساالنه 20 درصدی را داشتند )مدیر صندوق های سرمایه گذاری بانک آینده(
 MBA و DBA طب��ق تفاهم نامه بین انجمن مالی اس��المی و س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار، متقاضیانی ک��ه در دوره های 
انجمن مالی اس��المی ش��رکت و در آزمون آن نمره قبولی دریافت کنند، گواهینامه های اصول و تحلیل گری بازار س��رمایه 

اعطا می شود )سنا(
 انتشار نامتوازن اوراق تأمین مالی می تواند منجر به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق 

منتشرشده و ایجاد کسری بودجه های باالتر در سال های آتی شود )سنا(
 مبلغ 27 هزار و 817 میلیارد ریال سود انواع اوراق در آبان ماه سال جاری به حساب هشت هزار و 516 سرمایه گذار واریز 

شد )مدیر مالی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 تاکنون ارزش معامالت در بازار دارایی فکری شرکت فرابورس به بیش از 50 میلیارد ریال رسیده و از طریق پذیره نویسی 
س��ه صندوق س��رمایه گذاری جس��ورانه در فرابورس، 120 میلیارد تومان منابع مالی برای امور دانش بنیان جذب شده است 

)رییس هیأت مدیره شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 در معام��ات آبان ماه س��ال جاری س��هامداران حقیقی ها 16 ه��زار و 683 میلیارد ریال و س��هامداران حقوقی  17 هزار 
و 233میلی��ارد ری��ال س��هم و حق تقدم در بورس خریداری کرده ان��د و در مقابل، حقیقی ها 17ه��زار و 94 میلیارد ریال و 

حقوقی ها 16هزار و 822 میلیارد ریال سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند )سنا(
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بانک و بیمه

 مطابق سیاست های بانک 
مرکزی در خصوص سپرده های 

افتتاح  مدت دار،  سرمایه گذاری 
و تمدید سپرده های کوتاه مدت 
ویژه سه، شش و نه  ماهه بانک ها 
و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا 

پایان سال جاری ممنوع است )بانک مرکزی(
 در فاصل��ه اجرایی ش��دن برج��ام ت��ا پای��ان مهرماه 

س��ال جاری براس��اس تحوالت و تعدیالتی که در روابط  
بین الملل شکل گرفته است، حدود 804 رابطه کارگزاری 
با 286 بانک خارجی برقرار ش��د ک��ه طی این مدت 27 
هزار فقره گش��ایش اعتبار اس��نادی و 3,000 فقره ثبت 
س��فارش برات اس��نادی و 115 هزار فق��ره حواله ارزی 

صادر شده است )ایسنا(

طال و سکه

 قیمت طال در کوتاه مدت 
بی��ن 1,265 تا 1,297 دالر 

در نوس��ان خواه��د ب��ود؛ اگر 
س��طح حمایت��ی 1,265 دالری 
شکس��ته ش��ود قیمت ای��ن فلز 
گرانبه��ا با افت بیش��تری روبرو 
می ش��ود و اگ��ر س��طح مقاومتی 
ش��ود  شکس��ته  دالری   1,297

قیمت طال به زودی وارد کان��ال 1,300 دالری خواهد 
شد )پیتر هاگ، کارشناس برجسته اقتصادی(

 در حالی که ش��اخص داوجونز در بازار س��هام امریکا با 
رکوردهای جدیدی روبرو شده، این مسأله فشار زیادی را 
بر قیمت طال وارد کرده اس��ت؛ قیمت طال تاکنون مقاومت 
بس��یار خوبی از خود نشان داده است و این احتمال وجود 
دارد که در صورت شکس��ته شدن سطح حمایتی 1,270 
دالری قیم��ت این فلز گرانبها به زودی به 1,200 دالر در 
هر اونس کاهش یابد )یاسپر الولر، تحلیلگر ارشد مؤسسه 

سرمایه گذاری لندن کاپیتال گروپ(
 افزای��ش قیمت جهان��ی و بهره ب��رداری از پروژه های 
تولیدی در کشورهای مهم تأثیر زیادی بر افزایش تولید 
جهان��ی طال در پنح س��ال آینده خواهد داش��ت؛پیش بینی 
می ش��ود تولید جهانی طال از 105 میلیون اونس در س��ال 
2018 می��الدی به بی��ش از 125 میلیون اونس در س��ال 
2026 افزای��ش یابد و میانگین رش��د تولی��د طال در این 
مدت 2/3 درصد در س��ال خواهد بود )مؤسسه تحقیقاتی 

بیزینس مانیتور(
 قیمت جهانی هر اونس طال تا سه ماهه پایانی سال آینده 
می��الدی کاهش خواه��د یافت و به کمت��ر از 1,200 دالر 
خواهد رس��ید؛ مهمترین مانع برای قیمت طال طی ماه های 
آینده سیاست های سختگیرانه فدرال رزرو امریکا خواهد 
بود که موجب افزایش نرخ بهره و ارزش دالر خواهد شد 

)مؤسسه سرمایه گذاری کاپیتال اکونومیکس(
 فروش س��که طال در امریکا طی ماه نوامبر س��ال جاری 
میالدی به 12 هزار اونس رس��یده که نسبت به ماه نوامبر 
س��ال گذش��ته بیش از 92 درصد کاهش داش��ته اس��ت؛ 
فروش سکه طال در در این کشور در 11 ماه نخست سال 
جاری به 259,500 اونس رسیده که این پایین ترین رقم 

در ده سال اخیر به شمار می رود )رویترز(

بازار پول و ارز

 از سال 92 تا آذرماه سال جاری، نرخ دالر 14/5 درصد افزایش پیدا کرد؛ در حالی که در 
دولت گذشته نرخ دالر از زمان آغاز به کار تا پایان دوره فعالیت 300 درصد افزایش را تجربه 

کرده بود )پایگاه اطالع رسانی دولت(
 تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد از 50 درصد در سال 92 به 18 درصد در سال جاری 

رسیده است )پایگاه اطالع رسانی دولت(
 متوس��ط افزایش قیمت ها از س��ال 57 تا سال گذشته 1,700 برابر بود که این میزان در سیستم 

آماری 20 و در افزایش قیمت دالر نیز 500 برابر بوده است )عبدالخالق سجادی، کارشناس پولی و بانکی(

صنعت، معدن و انرژی

 رشد قیمت های جهانی کامودیتی ها از ابتدای سال جاری تاکنون در زمینه مس، نیکل و روی 
به ترتیب 17، 15 و 12 درصد بود که اصلی ترین دلیل برای رش��د گروه فلزات اساس��ی به شمار 

می آید ) عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی(
 ایران در ماه نوامبر سال جاری میالدی بیش از 400 هزار بشکه میعانات گازی صادر کرده است 

که نیمی از آن به کره جنوبی و بقیه به کشورهای منطقه خلیج فارس بوده است )وزارت نفت(
 در ش��ش  ماهه نخس��ت س��ال جاری میزان مصرف بنزین معادل 82 میلیون لیت��ر در روز بود، در 
حالی که فقط 61 میلیون لیتر آن توس��ط پاالیش��گاه های کش��ور تولید و 21میلیون لیتر آن از طریق 

واردات تأمین شده است )مهر(
 از آن جایی که قیمت نفت 60 تا 65 دالری در هر بش��که، بهترین قیمت برای کش��ورهای تولید کننده می باش��د، شرکت 

لوک اویل روسیه، بودجه خود را در سال 2018 میالدی بر پایه نفت 60 دالری بسته است )مدیرعامل شرکت لوک اویل روسیه(

تقویم اقتصادی هفته جاری )18 تا 24 آذر ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده چین 
 در مقیاس ساالنه
طی ماه گذشته

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده چین  
در مقیاس ساالنه
 طی ماه گذشته

اعالم شاخص تمایالت اقتصادی کشور
آلمان و اتحادیه یورو طی ماه گذشته
ZEW بررسی شده توسط مؤسسه

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم پیش بینی اقتصادی، بیانیه
و  نرخ بهره کمیته بازار آزاد

فدرال رزرو امریکا

اعالم شاخص تولیدات صنعتی
طی ماه گذشته در چین

اعالم نرخ بیکاری در اتحادیه یورو

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید 
کارخانه ها طی ماه گذشته در فرانسه، آلمان 

و اتحادیه اروپا

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در 
بخش خدمات طی ماه گذشته در فرانسه، آلمان 

و اتحادیه اروپا

اعالم شاخص خرده فروشی
 طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
 در امریکا طی هفته گذشته

اعالم شاخص تولیدات صنعتی
 طی ماه گذشته در امریکا

 شنبه

 شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

 پنج شنبه

 پنج شنبه

 پنج شنبه

 پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

تغییر در قیمت کاالها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان را نشان می دهد و شاخص 
تورم است.

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

یک شاخص پیشرو در تغییر تورم مصرف کننده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص بیانگر چشم انداز اقتصادی تحلیلگران و سرمایه گذاران نهادی طی شش ماه آینده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

یک شاخص پیشرو در تغییر تورم مصرف کننده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تغییر در قیمت کاالها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان را نشان می دهد.
نشان دهنده تورم است.

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

این گزارش شامل طرح ریزی کمیته بازار آزاد فدرال برای تورم و رشد اقتصادی برای بیش از دو سال 
آینده است.

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

تغییر در ارزش کل کاالهای تولیدشده توسط تولیدکنندگان، معادن و خدمات آب و برق را نشان می دهد. 
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.

اعالم این شاخص بیش از عدد 50، نشان دهنده رونق و کمتر از 50 نشان دهنده رکود است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

شاخص مربوط به کشور آلمان از اهمیت بیشتری برخوردار 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.

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

تغییر در ارزش کل کاالهای تولیدشده توسط تولیدکنندگان، معادن و خدمات آب و برق را نشان می دهد. 
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.


