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 اقتصاد و توسعه

 درآمد وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتی در الیحه بودجه سال آینده 56 هزار و 862 میلیارد 
توم��ان تعیین ش��د که این رقم در قانون بودجه س��ال جاری 52 ه��زار و 101 میلیارد تومان بود؛ 

رقم های بودجه ای س��ال 96 و 97 نشان می دهد بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی 9/1 درصد 
رشد داشته است )ایران(

 طبق پیش بینی ها نرخ تورم ایران در پایان سال جاری میالدی به 9/6 درصد، در سال 2018 به 10/9 
درصد و سپس مجدداً در سال 2019 با روند کاهشی به 10/2درصد خواهد رسید )سازمان ملل(

 در سال جاری میالدی رشد حقیقی اقتصاد ایران با رسیدن به نرخ 5/۳ درصد در سطح قدرتمندی 
باقی ماند؛ در حالی  که س��ال گذش��ته تحت تأثیر افزایش چش��مگیر تولیدات نفت و صادرات آن رشد اقتصادی 

کشور رکورد 12/5 را به ثبت رساند )سازمان ملل(
 باالتری��ن ن��رخ بیکاری اقتصادی ایران در س��ال  2010 میالدی با 1۳/5 درصد و کمترین نرخ نیز در س��ال 201۳ با نرخ 

10/۴ درصد بود؛ همچنین در س��ال جاری نرخ بیکاری اقتصاد ایران مانند س��ال قبل در س��طح 11/۳ درصد تخمین زده شده 
است )سازمان ملل(

 12 هزار میلیارد تومان از س��وی صندوق توس��عه ملی و دولت برای حمایت از توس��عه اش��تغال پایدار در روستاها و مناطق 
عشایری اختصاص داده شده است )معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور(

 شاخص ملی محیط کسب وکار در فصل تابستان سال جاری نسبت به فصل بهار دارای 1/52 درصد تغییرات است که به معنی 
بدتر شدن وضعیت کسب وکار است )اقتصاد آنالین(

 رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال جاری به ۴/2 درصد رسید و در صورت انجام اصالحات در بخش مالی، این روند 
ادامه می یابد و در میان مدت تا مرز ۴/5 درصد نیز افزایش پیدا خواهد کرد )صندوق بین المللی پول(

 واگذاری دارایی های مالی دولت در س��ال آینده با رش��د 27 درصدی نس��بت به سال جاری پیش بینی شده است که کمرنگ 
ش��دن تأکی��د بر درآمدهای نفتی و تکیه بر منابع درآم��دی دیگر از جمله واگذاری دارایی های مالی، نش��ان از تأکید دولت بر 

سیاست کاهش وابستگی به نفت دارد )مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(

مسکن و عمران

 در ش��رایط کنونی بازار 
لحاظ قرار  به  ساخت وس��از 

گرفتن در نقطه پایانی رکود، 
حس��اس ترین  از  یک��ی  در 
دوره های زمانی قرار گرفته 
اس��ت ک��ه هرگون��ه عام��ل 
تورم زا در هزینه های ساخت 

مس��کن می تواند منجر به بازگش��ت به 
دوره رک��ود وانصراف س��ازندگان از ورود به پروژه های 

جدید ساختمانی شود )اقتصاد آنالین(
 عوامل مهمی همچون حجم قابل توجه و انباشته واحدهای 
مسکونی خالی از س��کنه، شیب مالیم نرخ تورم، سطح بنیه 
مالی و قدرت خرید خانوارها، باال بودن نرخ های سود بانکی 
و حفظ جذابیت بازار پول برای س��رمایه گذاران، مانع بروز 
ش��وک قیمتی در بازار مسکن در ش��رایط فعلی شده است 

)بهروز ملکی، کارشناس بازرا مسکن(
 از ابت��دای فرورین م��اه ت��ا پای��ان آبان ماه س��ال جاری، 
معامالت مس��کن از نظر تعداد معالم��الت 7/7 درصد و از 
نظر متوس��ط قیمت 7/1 درصد رشد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته داشت )معاون اقتصادی بانک مرکزی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 موجودی انبارهای نفتی 
کش��ورهای عض��و س��ازمان 

همکاری های اقتصادی و توسعه 
در ماه اکتبر سال جاری میالدی 
۳7 میلیون بشکه کاهش یافت و 
به 2/9۴8 میلیارد بشکه رسیده 
است که این رقم هم چنان حدود 

1۳7 میلیون بش��که بیشتر از س��طح متوسط پنج ساله 
موجودی این ذخایر است )اوپک(

 تقاضای جهانی نفت در سال 2018 میالدی، در مقایسه 
با س��ال جاری میالدی، بیش از ی��ک میلیون و 500 هزار 

بشکه در روز خواهد بود )سازمان اوپک(
 افتتاح پروژه گاز طبیعی فوق س��رد از سوی روسیه، تا 
پایان سال 2019 میالدی به پایان خواهد رسید و ظرفیت 
این پاالیش��گاه به س��االنه 16/5 میلیون تن گاز مایع فوق 

سرد خواهد رسید )رییس جمهور روسیه(
 واردات نفت خام چین در ماه اکتبر س��ال جاری میالدی 
کاه��ش یافت در حال��ی که وزارت بازرگانی چین، س��هم 
واردات پاالیش��گاه های غیردولتی در چین را برای س��ال 
آین��ده میالدی بی��ش از 50 درصد افزایش داده اس��ت ) 

دنیای اقتصاد(
 در هش��ت ماهه نخس��ت س��ال جاری، تج��ارت کاالی 
جهان��ی باالتری��ن رش��د را از زم��ان بحران مال��ی 2008 
می��الدی تجرب��ه کرد؛ دلی��ل اصلی این بهبود چش��م گیر، 
افزایش تقاضای واردات کش��ورهای ش��رق آسیا و اتخاذ 

سیاست های مناسب بوده است )سازمان ملل(
 عربستان س��عودی در ماه آوریل سال گذشته میالدی 
توافق ک��رده بود ک��ه ماهیانه 700 ه��زار تن محصوالت 
پاالیش ش��ده نفتی را به مدت پنج س��ال برای مصر تأمین 

کند )رویترز(
 ش��رکت نف��ت آرامک��وی س��عودی در م��اه نوامب��ر و 
دس��امبر س��ال جاری میالدی یک میلیون بشکه نفت خام 
به پاالیش��گاه های مصر عرضه کرده است )وزیر سوخت 

مصر(
 ونزوئال مجوز توس��عه دو می��دان گازی دریایی خود را 
به ش��رکت نفت روس کش��ور روس��یه واگذار کرده است 

)رویترز(
 کل ذخیره پیش بینی شده دو میدان گازی دریایی پاتائو 
و مجلونس روس��یه تا پایان س��ال جاری می��الدی برابر با 
180 میلیارد مترمکعب گاز خواهد بود که حداکثر تولید 
ساالنه آن می تواند 6/5 میلیارد متر مکعب باشد )رویترز(

بازار سرمایه

 نس��خه جدید و ارتقاء یافته سامانه معامالت از روز یک شنبه هفته جاری به طور رسمی مورد 
بهره برداری قرار گرفت و سرویس دهی به سهامداران، کاربران و ذی نفعان بازار سرمایه را آغاز 

کرد )معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار(
 شاخص کل فرابورس ایران در ادامه روند صعودی خود و سقف شکنی مجدد، در ارتفاع 1,06۴ 
واحدی ایس��تاد و بازدهی خود از ابتدای س��ال جاری تاکنون را به بیش از 21 درصد رساند )شرکت 

فرابورس ایران(
 عرضه  اولیه های جدید عالوه بر جذب سرمایه گذار و منابع جدید به بازار، پاسخ مناسبی به تقاضای 

موجود در بازار است و این فرصت برای ناشر یا سهامدار وجود دارد تا ضمن تأمین مالی بتواند سهام خود را در بازار 
عرضه کند )مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران(

 سهام چهار شرکت دولتی، در مجموع به ارزش کل پایه 17 هزار و 911 میلیارد و 787 میلیون و 880 هزار ریال توسط 
سازمان خصوصی سازی در روز 18 دی ماه سال جاری واگذار می گردد )سنا(

 با هدف تسهیل حضور عالقه مندان به فراگیری مباحث مالی اسالمی در قالب دوره های MBA و DBA مورد تأیید سازمان 
بورس و اوراق بهادار، طی تفاهم نامه با بانک قرض الحس��نه رس��الت مقرر شد تا افراد حایز شرایط شرکت در این دوره ها، از 

مزایای وام قرض الحسنه برای پرداخت شهریه دوره برخوردار شوند )روابط عمومی انجمن مالی اسالمی ایران(
 بورس پاکستان از ابتدای ماه ژانویه سال جاری میالدی با افت بیش از 20 درصدی همراه شده است و نسبت به باالترین 

میزان این متغیر، افت بیش از 28 درصدی را از آن خود کرده است )سنا(
 دولت در الیحه بودجه سال آینده استفاده از ۳0 میلیارد دالر تسهیالت فاینانسی را درنظر گرفته بود که در کمیسیون این 
رقم به 50 میلیارد دالر افزایش یافت اما اس��تفاده از تس��هیالت فاینانسی باقی مانده از سال گذشته حذف شد )محمد حسینی، 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی(
 اگر رش��د نس��بی نرخ تورم و افزایش نرخ ارز در س��ال آینده به وقوع بپیوندد، در بازار س��هام انتظار رش��د قیمت سهام و 

رکوردهای جدیدی برای نماگرهای این بازار می رود )نایب رییس کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد(
 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فیروزه آسیا با نماد ففیروزه در فهرست نرخ های بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله در بورس اوراق بهادار تهران در حالی درج ش��ده اس��ت که تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی جهت پذیره نویسی 

این صندوق 99 میلیون واحد در نظر گرفته شده است )تسنیم(
 متغیرهای بازار سرمایه مثل کاهش نرخ سودهای بانکی، تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت های جهانی کاال و نفت بر شاخص 
کل اثرگذار بودند و شرکت های فعال در این زمینه رشدهای خوبی را شاهد بودند )مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس 

و اوراق بهادار(
 در س��ایت تنقیح همه قوانین مربوط به بازار س��رمایه جمع آوری ش��ده اس��ت و افرادی که می خواهند وارد بازار سرمایه 
شوند به راحتی مقررات تصویب شده را جستجو و با مطالعه وارد بازار می شوند )مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس 

و اوراق بهادار(



نشانی:تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از راهنمایی و رانندگی، کوچه اسالمی، پالک 4، طبقه 4، واحد12
www.iiia.ir     research@iiia.irتلفن:88349430 - 88349260  - 88349444     فکس: 88349432

تغییرات شاخص بورس 

ص
اخ

ش
ار 

قد
م

بانک و بیمه

 نرخ وجه التزام بر اساس 
قوانین موجود در شبکه بانکی 

 500 از  کمت��ر  مبال��غ  ب��رای 
میلیون ریال شش درصد تنظیم 
ش��ده است؛ بانک ها و مؤسسات 
مال��ی و اعتب��اری می توانند برای 
قراردادهای بیش از 500 میلیون 

ریال نرخ های بیش��تری را به عنوان جریمه دیرکرد و یا 
وجه التزام از مشتریان خود دریافت کنند )بنکر(

 از ابتدای سال گذشته تا 25 آذرماه سال جاری، معادل 
2۳8/9 هزار میلیارد ریال تس��هیالت به ۳۳ هزار و ۴00 
واحد بنگاه کوچک و متوس��ط در سراسر کشور اختصاص 

یافت )معاونت اقتصادی بانک مرکزی(
 بانک ه��ای خصوصی برنده و بانک ه��ای دولتی بازنده 
اجرای طرح کاهش نرخ س��ود بانکی در شهریورماه سال 
جاری شدند؛ بررسی ها نشانگر این است که حجم سپرده 
در بانک های خصوصی به 2۳0 هزار میلیارد ریال رسیده 

است )اقتصاد آنالین(

طال و سکه

 صادرات ط��الی امریکا 
در ده ماه نخست سال 2017 

می��الدی ب��ه بی��ش از 17/22 
میلیارد دالر رس��ید که این رقم 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
با رشد 28 درصدی همراه شده 

است )اسکراپ رجیستر(
 گرچه قیمت جهانی نق��ره و طال طی روزهای اخیر 

با نوس��انات زیادی روبرو ش��ده و نسبت به ماه های قبل 
با کاهش همراه بوده اس��ت ولی پیش بینی می شود قیمت 
نقره طی سال 2018 میالدی عملکرد بهتری نسبت به طال 
خواهد داشت و به سرمایه گذاران توصیه می شود تا اقدام 

به خرید نقره کنند )بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس(
 سطح حمایتی قیمت طال در روزهای آینده 1,225 دالر 
اس��ت و اگر این سطح شکسته شود احتمال افت قیمت تا 

1,200 دالر وجود دارد )کیتکو نیوز(
 اگر ف��درال رزرو امریکا س��ال آینده نیز س��ه یا چهار 
ب��ار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد، این مس��أله منجر به 
بی ثباتی شدید مالی خواهد شد و این مسأله سرمایه گذاران 
را تش��ویق به خرید طالی بیشتر برای حفظ ارزش دارایی 
و س��رمایه ها خواهد کرد )کریس وستون، تحلیلگر ارشد 

مؤسسه سرمایه گذاری آی جی(
 حت��ی اگر فدرال رزرو امری��کا بخواهد نرخ بهره را در 
س��ال آینده س��ه بار افزایش دهد، این مس��أله هیچ جای 
نگرانی برای سرمایه گذاران بازار طال نخواهد داشت؛ مثل 
س��ال 2017 میالدی قیمت طال در س��ال آینده نیز هشت 
ت��ا نه درصد افزایش خواهد یاف��ت و قیمت هر اونس طال 
ب��ه بی��ش از 1,۳50 دالر خواهد رس��ید)رییس مؤسس��ه 

سرمایه گذاری استیت استریت گلوبال(

بازار پول و ارز

 میزان نقدینگی در سال 91 به صورت اسکناس و مسکوک، 7/2  درصد بود که در مهرماه 
سال جاری به 2/۴  درصد کاهش یافته است )معاون اقتصادی بانک مرکزی(

 فدرال رزرو امریکا نرخ بهره کوتاه مدت را به طور رس��می برای س��ومین بار در طول سال جاری 
میالدی افزایش داد؛ با این که نشس��ت ماه گذش��ته کمیته بازار آزاد این افزایش نرخ بهره را قطعی 
کرده بود اما این افزایش 0/25از هفته سوم ماه نوامبر به صورت رسمی اعمال شد )اقتصاد آنالین(

 بیت کوین در سال 2018 میالدی به اوج گرفتن خود ادامه خواهد داد اما روسیه و چین به کمک 
ه��م س��قوط آن را مهندس��ی خواهند کرد؛ پس از چنی��ن اتفاقی قیمت بیت کوین تا س��ال 2019 تا 

1,000 دالر سقوط خواهد کرد )ساکسوبانک(
 رقم نقدینگی در پایان مهرماه سال جاری 1۴,0۳0/5 هزار میلیارد ریال است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 2۳/۳ 

درصد افزایش داشته است )بانک مرکزی(

صنعت، معدن و انرژی

 میزان تولید نفت ایران در ماه نوامبر س��ال جاری میالدی با دو هزار و 200 بش��که کاهش 
نسبت به ماه گذشته به ۳/81 میلیون بشکه در روز رسید )اوپک(

 میانگین قیمت نفت خام س��بک ایران از ابتدای س��ال جاری میالدی تاکنون 51 دالر و 7۳ سنت 
برای هر بش��که بوده است و قیمت نفت خام س��نگین نیز در دوره مورد بررسی ۳0 سنت برای هر 

بشکه کاهش یافت و به 59/۴7 سنت برای هر بشکه رسید )مهر(
 با توجه به کاهش چش��م گیر خام فروش��ی و تمرکز بر صادرات مواد معدنی طی سه سال گذشته، 

برنامه برداشت ۴00 میلیون تنی مواد معدنی، تأمین ماشین آالت، برنامه ریزی در معادن زیرزمینی و توجه 
به زیرساخت ها به ویژه حمل و نقل در شمار برنامه های کالن ایمیدرو قرار دارد )رئیس هیأت عامل ایمیدرو(

 در هش��ت ماهه نخست س��ال جاری 527 هزارتن آهن اسفنجی و در زنجیره فوالد پنج میلیون و 800 هزار تن صادارت 
وجود داشت که رسیدن به صادرات هشت میلیون تنی تا پایان سال جاری پیش  بینی می شود )رئیس هیأت عامل ایمیدرو(

 ایران در شرایط کنونی رتبه هجدهم صنعت خودروسازی در جهان را دارا است و سهم ارزش تولیدات ایران ۳/5 درصد 
جی دی پی و س��هم ارزش افزوده خودرو 8/18 درصد اس��ت که این مقدار باید به 20 درصد برس��د )وزیر صنعت، معدن و 

تجارت(
 در آذرماه سال جاری 7۴6 میلیون مترمکعب گاز منتقل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/5 درصد افزایش 

یافته است )مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران(
 از ابتدای س��ال جاری تاکنون 58 هزار و 6۳7 دس��تگاه انواع خودرو وارد کشور شده است که ارزش این تعداد واردات 

خودرو در این مدت به میزان یک میلیارد و 559 میلیون دالر بود )گمرک(
 از ابتدای س��ال جاری تا پایان آبان ماه، در مجموع 1۴ میلیون و ۴60 هزار تن محصوالت مختلف پتروش��یمی به خارج از 

کشور صادر شده است )سنا(
 رشد ۴/9 درصدی شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در نیمه نخست سال جاری، نشان دهنده تبدیل اقتصادی نفتی 

سال گذشته به رشد غیرنفتی است )معاون اقتصادی بانک مرکزی(
 در محصوالت پتروش��یمی، رش��د قیمت متانول به بیش از ۴00 دالر، س��بب رش��د س��ودآوری و افزایش قیمت مناس��ب 
ش��رکت های این صنعت را فراهم آورده اس��ت و عالوه بر رشد قیمت نفت و عوامل بنیادی، توقف تولید در برخی واحدهای 

چین و حتی خاورمیانه دلیل اصلی رشد قیمت متانول بوده است )معاون اقتصادی هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی(

تقویم اقتصادی هفته جاری )2 تا 8 دی ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم ضریب اطمینان مصرف کننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد خانه های پیش فروش شده 
طی ماه گذشته در امریکا به استثنای 

ساخت و ساز جدید

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا 
طی هفته گذشته

شاخص خرید مدیران شیکاگو 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم میزان موجودی نفت امریکا 
طی هفته گذشته

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

چهارشنبه

این شاخص نظر 5,000 خانواده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده از جمله در دسترس بودن 
نیروی کار، شرایط کسب وکار و به طور کلی وضعیت اقتصادی نشان می دهد.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازار 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.

این شاخص نظر 200 مدیر خرید در شیکاگو را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، 
سفارشات جدید، قیمت، تحویل کاال و موجودی کاال را نشان می دهد.

اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اکر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.
رابطه مستقیم با بازارهای کاال، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار اوراق قرضه دارد.

تأثیر  معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.


