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 اقتصاد و توسعه

 دولت از مهرماه سال 92 تا شهریورماه سال جاری 323 هزار و 883 میلیارد تومان درآمد از 
محل مالیات و عوارض کسب کرده است؛ همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده های نفتی 

287 هزار و 478 میلیارد تومان، سایر درآمدها 132 هزار و 341 میلیارد تومان و درآمد واگذاری 
دارایی های مالی 132 هزار و نه میلیارد تومان بوده است )فارس(

 جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 92 حدود 1/5 میلیارد دالر بود که در سال گذشته 
به 2/1 میلیارد دالر افزایش یافت؛ همچنین س��رمایه گذاری خارجی مصوب در س��ال 92 حدود 1/4 
میلیارد دالر بود که با تصویب برجام، حجم س��رمایه مصوب در س��ال 95 به 10/4 میلیارد دالر رسید 

)اقتصاد آنالین(
 کشور ایران در سال جاری میالدی سریع ترین رشد ثبت طراحی صنعتی در جهان را با 34/8 درصد افزایش نسبت به سال 

گذشته از آن خود کرد )سازمان ملل متحد(
 در هر سال دولت حدود 42 هزار میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی به مردم پرداخت کرده است که این رقم را برای سال 

آینده تا 23 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت )ایسنا(
 در الیحه بودجه سال 97 مجموع بودجه عمومی دولت حدود 429 هزار میلیارد تومان خواهد بود که در مقایسه با رقم 371 

هزار میلیاردی الیحه سال جاری حدود 60 هزار میلیارد تومان افزایش دارد )اقتصاد آنالین(
 در س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری تعداد 26 طرح به مجموع ارزش 885/8 میلیون دالر و در س��ه ماهه دوم تعداد 36 طرح 

به مجموع ارزش 3,012 میلیون دالر در هیأت سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید )اقتصاد آنالین(
 ایران در رده بندی ش��اخص جهانی در کارآفرینی در س��ال جدید میالدی سیزده رتبه صعود کرد )وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات(
 در س��ال آینده درآمد دو هزار و 200 میلیارد تومانی از محل مالیات واردات خودرو به کش��ور در نظر گرفته شده است که 

این رقم در مقایسه با درآمدهای مالیاتی سال جاری کاهش 31/6 درصدی خواهد داشت )اقتصاد آنالین(

مسکن و عمران

 ح��دود دو و نیم میلیون 
نف��ر از جمعی��ت ته��ران و 

در  اس��تان  شهرس��تان های 
بافت ه��ای فرس��وده زندگی 
می کنن��د ک��ه ی��ک میلیون و 
200 ه��زار نف��ر از آن ها در 
تهران و یک میلیون و 300 

نف��ر در شهرس��تان های  هزار 
تهران هستند؛ همچنین دو میلیون و 200 هزار نفر 

حاشیه نشین وجود دارد )استاندار تهران(
 هیأت عموم��ی دیوان عدال��ت اداری با ابطال یک مقرره، 
اخ��ذ ع��وارض از معام��الت زمی��ن و س��اختمان در مناطق 

روستایی به وسیله دهیاری ها را ممنوع اعالم کرد )مهر(
 در هش��ت ماهه نخس��ت س��ال  جاری معامالت مس��کن 
ش��هر تهران 7/7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش یافت؛ این در حالی اس��ت که از ابتدای فصل پاییز 

این رقم باالتر از میانگین هشت ماهه قرار دارد )ایران(
 افزای��ش 15 درصدی قیمت دالر ابت��دا تأثیر خود را بر 
روی بازارهای نقدش��ونده همچون طال می گذارد و با فاصله  
زمانی باعث همین مقدار رشد در بخش مسکن خواهد شد 

)محمدمهدی مافی، کارشناس اقتصاد مسکن(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 عرض��ه اولی��ه عموم��ی 
ب��ورس  در  آرامک��و  س��هام 

بخ��ش  می توان��د  هنگ کن��گ 
بزرگ��ی از تقاضای چی��ن برای 
خرید سهام این شرکت سعودی 
را تأمین کند و 100 میلیون دالر 
از فروش بخش کوچکی از سهام 

آرامکو کسب کند )مدیر اجرایی بورس هنگ کنگ(
 مجم��وع دکل ه��ای حف��اری نف��ت و گاز در امری��کا 

در ش��رایط کنونی به 931 حلقه رس��یده ک��ه 307 حلقه 
نسبت به س��ال گذشته افزایش یافته است )گروه صنعتی 

بیکرهیوز(
 ش��رکت ملی نفت ونزوئال به همراه ش��ریکان خود در 
ماه نوامبر س��ال جاری، به طور میانگین 475 هزار و 165 
بشکه نفت به امریکا صادر کردند که 36 درصد نسبت به 

سال گذشته کمتر است )رویترز(
 تولی��د نفت امریکا با 25,000 بش��که افزایش روزانه، 
در ماه دسامبر س��ال جاری میالدی به 9/7 میلیون بشکه 
در روز رسیده اس��ت که این باالترین سطح تولید از دهه 
1970 تاکنون اس��ت و به میزان تولید روسیه و عربستان 

سعودی نزدیک شده است )رویترز(
 تحریم ه��ای روس��یه علی��ه اوکراین و کوچک ش��دن 
اقتصاد این کش��ور موجب ش��د که درآمد هر اوکراینی به 
190 یورو در ماه برسد که این رقم کمترین رقم در میان 

کشورهای اروپایی است )راشاتودی(
 ص��ادرات ش��رکت گاز پ��روم روس��یه در س��ال جاری 
میالدی به اروپا از رکورد س��ال گذش��ته میالدی هم عبور 
ک��رد و به رق��م 179 میلیارد و 800 میلی��ون متر مکعب 

رسید )مدیرعامل شرکت گاز پروم روسیه(
 از ماه ژانویه تا ماه اکتبر سال جاری میالدی واردات گاز 
طبیعی چین با 24/9 درصد افزایش به 54/165 میلیون 
تن رس��ید؛ در همی��ن دوره واردات گاز طبیعی مایع چین 
ب��ا 47/7 درصد افزایش به رک��ورد 29/092 میلیون تن 

رسیده است )اداره کاالهای چین(
 روند فعلی مصرف در چین نش��ان می دهد که واردات 
کاالهای مصرفی در این کش��ور رو به افزایش است و این 
کشور تا پنج سال آینده عنوان بزرگ ترین مصرف کننده 

جهان را به خود اختصاص خواهد داد )راشاتودی(
 عربستان سعودی در راستای حذف تدریجی یارانه های 
انرژی قرار است قیمت بنزین را تا 80 درصد در اوایل سال 

آینده میالدی افزایش دهد )بلومبرگ(

بازار سرمایه

 در آذرماه س��ال جاری تعداد 19 میلیون ورقه در نماد اخزا 6,021 با سررسید یک ساله به 
تاریخ شهریورماه سال آینده عرضه خواهد شد )سنا(

 ب��ا توج��ه ب��ه این که مناب��ع صن��دوق در گواهی س��پرده و ابزارهای مش��تقه مبتنی بر س��که طال 
سرمایه گذاری می شود، برای اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به استفاده از شرایط سرمایه گذاری 

در دالر و اونس طال را دارند گزینه مناسبی است )سنا(
 صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان با سقف 1,000 میلیارد ریال با نماد 

گوهر در آذرماه سال جاری پذیره نویسی خواهد شد )سنا(
 در هفته چهارم منتهی به آذرماه سال جاری در بازار بدهی، تعداد دو میلیون و 700 هزار برگه به ارزش 2,808 

میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب 282 و 296 درصد افزایش داشته است )سنا(
 در هفته چهارم آذرماه س��ال جاری تعداد 27 میلیون واحد از صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به 

ارزش کل بیش از 279 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 54 و51 درصد افزایش همراه شد )سنا(
 افزایش قیمت نفت جهانی و همچنین با افزایش نرخ بیکاری در امریکا موجب شکل گیری چشم انداز مثبت برای بازارهای 

آسیایی شد در حالی که بازارهای اروپا و امریکایی نیز با رشد بی وقفه بازارهای آسیایی جانی دوباره گرفتند )سنا(
 بورس اوراق بهادر مس��کو در ماه دس��امبر یا ماه ژانویه سال جاری میالدی، اوراق قرضه روسی معادل تقریباً 900 میلیون 

دالر با موعد پرداخت پنج ساله منتشر خواهد کرد )راشاتودی(
 بر اس��اس الیحه بودجه سال ۹۷، ش��رکت های دولتی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری ۷۰ 

هزار میلیارد ریال و شهرداری ها ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی منتشر خواهند کرد )مهر(
 در هفت��ه دوم آذرم��اه در ب��ازار بدهی تعداد دو میلی��ون و ۷۰۰ هزار برگه به ارزش 2,۸۰۸میلیارد ریال معامله ش��ده که 

به ترتیب 2۸2 و 2۹۶ درصد افزایش را نشان می دهد )شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
 انتش��ار اوراق مالی اس��المی توس��ط دولت جهت طرح های تملک دارایی های س��رمایه ای نیمه تمام و طرح های س��اماندهی 
دانش��گاه ها نس��بت به سال گذش��ته با افزایش 3۰ درصدی از رقم 2۰۰ هزار میلیارد ریال به 2۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده 

است )مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه(
 سرمایه گذاری سمند در نظر دارد 15/۸5 درصد از سهام شرکت ایران خودرو را به وکالت از شرکت نگار نصر از طریق 

مزایده عمومی سازمان بورس به فروش برساند )عصر خودرو(
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بانک و بیمه

 س��هم ارزش��ی چک های 
برگشتی در آبان ماه سال جاری 

 21/3 از  مهرم��اه  ب��ه  نس��بت 
درصد به 22/5 درصد افزایش 
و س��هم تع��دادی آن از 15/7 
درصد ب��ه 15/4 درصد کاهش 

یافته است )بانک مرکزی(
 طبق پیش بینی های انجام شده در سال آینده بانک ها 

تا حدود 12 میلیارد تومان سود س��هام پرداخت خواهند 
کرد و در مجموع مصارف بانکی در سال 97 به 85 هزار 

و 585 میلیارد تومان می رسد )ایسنا(
 جمع درآمد هش��ت بانک دولتی به عالوه بانک مرکزی 
در الیحه بودجه سال 97 بالغ بر 845 هزار و 200 میلیارد 
ریال است که در این میان بانک ملی ایران با بیش از 316 
ه��زار و 850 میلی��ارد ریال بیش��ترین مناب��ع درآمدی را 

به خود اختصاص داده است )بنکر(

طال و سکه

ه��ر  قیم��ت  میانگی��ن   
اون��س ط��ال طی س��ال آینده 

میالدی ب��ه 1,325 دالر خواهد 
رس��ی ؛ قیمت این فل��ز زرد در 
ش��ش ماه نخس��ت س��ال آینده 
به طور متوسط به 1,300 دالر و 
در ش��ش ماه دوم به 1,350 دالر 
خواهد رسید )کامرز بانک آلمان(

 بهترین فرصت برای فروش ذخایر طال در کوتاه مدت 
زمانی است که قیمت این فلز گرانبها به بیش از 1,260 تا 

1,265 دالر افزایش پیدا می کند )بیزینس الین(
 قیمت طال در س��ال 2018 میالدی به علت پایین بودن 
نرخ به��ره واقعی و ادامه نگرانی های سیاس��ی در امریکا و 
اروپا برای س��ومین س��ال متوالی با افزایش روبرو خواهد 

شد )کامرز بانک آلمان(
 پیش بین��ی می ش��ود س��طح حمایت��ی قیم��ت ط��ال در 
کوتاه مدت 1,243 دالر اس��ت و اگر این س��طح شکس��ته 
شود قیمت این فلز گرانبها تا 1,215 دالر کاهش خواهد 
یافت؛ همچنین س��طح مقاومتی قیمت طال نیز در ش��رایط 

فعلی 1,264 دالر است )کیتکو نیوز(
 به دنب��ال اعالم خبر رس��میت یافتن مب��ادالت مبتنی بر 
بیت کوین در ب��ازار س��هام Cboe Global از ماه ژانویه 
س��ال 2018 میالدی، بس��یاری از افراد و سرمایه گذاران 
ب��رای خرید این پول مجازی اقدام کرده اند؛ به گونه ای که 
ارزش هر بیت کوین به 17,500 دالر افزایش یافته است؛ 
ب��رادران وینکلوفس معتقدند هم اکنون ب��ازار بیت کوین 
300 میلی��ارد دالر و بازار طال ش��ش تریلیون دالر ارزش 
دارد، ولی ارزش بازار بیت کوین بیست برابر رشد خواهد 

کرد )بیزینس اینسایدر(
 نگرانی فدرال رزرو امریکا نسبت به وضعیت نرخ تورم 
می تواند قیمت طال را به محدوده 1,260 تا 1,300 دالری 
بازگرداند )بارت ملک، تحلیلگر ارش��د اقتصادی مؤسسه 

تی دی اس(

بازار پول و ارز

 از این پس هزینه درمان خانواده اعضای هیأت علمی در فرصت مطالعاتی، هزینه شرکت 
در نمایش��گاه های خارج��ی، کارمزد اعتبارات اس��نادی، حواله و ضمانت نامه ارزی، اصل و س��ود 

س��رمایه گذاری خارجی، ارز زیارتی، حق خرید فیلم و هزینه مربوط به فروش و انتقال حق الوکاله 
در دعاوی خارجی، از چتر ارز مبادله ای   خارج خواهد شد )بانک مرکزی(

 به رس��میت شناخته شدن بیش��تر بیت کوین و س��ایر ارزهای دیجیتال در بازارهای بین المللی و 
افزایش محبوبیت آن ها جایگاه دالر امریکا را به شدت به خطر خواهد انداخت )کیتکو نیوز(

 دلیل اصلی افزایش نرخ ارز، تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره در ایران و کشورهای صاحب پول های 
قدرتمند مانند امریکا و اروپا است )رییس پیشین کانون صرافان(

صنعت، معدن و انرژی

 قیمت فوالد طی یک ماه گذش��ته افزایش ش��دیدی داشت به طوری که از قیمت 316 دالر در 
هر تن در ماه نوامبر سال جاری میالدی شروع و مسیر افزایشی خود را تا رسیدن به قیمت 353 

دالر طی کرده است )فارس(
 با توجه به احداث نیروگاه های جدید در کشور عراق و پاکستان و تأمین برق افغانستان، صادرات 
برق در سال جاری نسبت به سال گذشته 25 درصد بیشتر خواهد شد )معاون وزیر نیرو در امور برق 

و انرژی(
 بر اساس بودجه سال آینده شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی موظفند تمام وجوه حاصل 

از فروش برق خود را پس از کس��ر هزینه های تولید برای س��رمایه گذاری در توس��عه نیروگاه های برق آبی 
به مصرف برسانند )ایسنا(

 در دولت یازدهم 55 میلیون تن به ظرفیت فوالد کش��ور اضافه ش��د و برای زیر س��اخت ها در این بخش 14 میلیارد یورو 
سرمایه گذاری شده است )قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت(

تقویم اقتصادی هفته جاری )25 آذر تا 1 دی ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز 
صادر شده طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد ساختمان های جدید مسکونی 
ساخته شده در ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد خانه های موجود فروخته شده در 
امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

اعالم برآورد نهایی از شاخص 
تولید ناخالص داخلی در امریکا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
در امریکا طی هفته گذشته

اعالم شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا 
طی ماه گذشته

اعالم برآورد نهایی از شاخص 
تولید ناخالص داخلی در انگلیس

اعالم شاخص تولید ناخالص داخلی در کانادا

اعالم میزان سفارشات کاالهای
بادوام طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد خانه های فروخته شده
طی ماه گذشته در امریکا

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

شاخص بسیار خوبی برای اندازه گیری فعالیت های ساخت وساز در آینده 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 مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنجه اولیه از سالمت اقتصاد است.
این شاخص نشان دهنده تغییر ساالنه در ارزش تورم تمام کاالها و خدمات تولید شده در اقتصاد 

است و در مقایسه با فصل گذشته ارائه خواهد شد.
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.

این شاخص نظر 250 تولیدکننده در منطقه فیالدلفیا را نسبت به شرایط کسب وکار بررسی می کند.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنجه اولیه از سالمت اقتصاد است.
این شاخص نشان دهنده تغییر ساالنه در ارزش تورم تمام کاالها و خدمات تولید شده در اقتصاد 

است و در مقایسه با فصل گذشته ارائه خواهد شد.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنجه اولیه از سالمت اقتصاد است.
این شاخص نشان دهنده تغییر ساالنه در ارزش تورم تمام کاالها و خدمات تولید شده در اقتصاد 

است و در مقایسه با فصل گذشته ارائه خواهد شد.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

افزایش این شاخص، میزان رشد فعالیت تولیدکنندگان برای انجام سفارشات را نشان می دهد.
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.


