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 اقتصاد و توسعه

  در ص��ورت اصالح قیمت حامل های ان��رژی، میزان افزایش نرخ ت��ورم جزئی بوده و به طور 
موق��ت به ب��االی 10 درصد افزایش خواهد یافت اما به س��رعت دوباره به مح��دوده تک رقمی باز 

خواهد گشت )معاون اقتصادی بانک مرکزی(
  مجموع مالیات پرداختی توسط بانک های دولتی و بانک مرکزی در الیحه بودجه سال 97 بالغ بر 
۶۲۴ میلیارد تومان پیش بینی شد؛ بخش عمده ای از این مبلغ یعنی بیش از ۵01 میلیارد تومان سهم 

بانک مرکزی است )مهر(
  درآمدهای دولت در بودجه سال 97 از منابعی مانند سهم ۳۵ درصدی مالیات، ۲7 درصدی نفت 

و 11 درصدی اوراق تأمین خواهد شد )اقتصاد آنالین(
  نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوار در 1۲ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری نسبت به  مدت مشابه سال گذشته برای 

کل کشور هشت درصد، مناطق شهری 7/8 درصد و مناطق روستایی 9/۲ درصد است که نسبت به ماه گذشته برای کل کشور 
و مناطق روستایی 0/۲ درصد و مناطق شهری 0/۳ درصد افزایش داشته است )مرکز آمار ایران(

  نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه س��ال جاری برای کل کش��ور و مناطق شهری 8/9 درصد و برای مناطق روستایی نه درصد 
بود که نسبت به ماه گذشته برای کل کشور و مناطق شهری بدون تغییر و برای مناطق روستایی 0/۲ درصد کاهش داشته است 

)مرکز آمار ایران(
  مجموع تجارت خارجی ایران در نیمه نخس��ت س��ال جاری با ش��ش درصد رش��د به ۴۴ میلیارد و 1۳9 میلیون دالر رس��ید 

)گمرک ایران(
  مجموع صادرات غیرنفتی ایران در هش��ت ماهه س��ال جاری به ۲8 میلیارد و ۴88 میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته به میزان 1/۲1 درصد کاهش داشته است )گمرک ایران(
  نرخ رش��د اقتصادی در ش��ش ماهه نخست سال جاری با احتس��اب نفت ۵/۶ درصد و بدون احتساب نفت شش درصد بوده 

است )مرکز آمار ایران(

مسکن و عمران

 در آذرم��اه س��ال جاری 
مس��کن  قیم��ت  میانگی��ن 

تهران به متری چهار میلیون 
و 9۶۶ هزار تومان رسید که 
1۳/۶ درص��د نس��بت به ماه 
مشابه س��ال گذشته افزایش 
یاف��ت و تع��داد معام��الت با 

رش��د ۵۲ درص��دی نس��بت 
به آذرماه س��ال گذش��ته به 17 هزار و 98۵ رسید 

)اقتصاد آنالین(
 خرید مس��کن در سال گذشته رش��د پنج درصدی و در 
نه ماهه س��ال جاری رشد 1۳ درصدی را تجربه کرده است 
که این تفاوت نرخ در رشد، ورود به فاز رونق نسبت به سال 

گذشته را تأیید می کند )اقتصاد آنالین(
 در آذرماه س��ال جاری در کل کش��ور 100 هزار و 90۳ 
قرار داد خرید و ف��روش و ۵۵ هزار و ۵۳۶ قرارداد اجاره 
رق��م خورد که ۳۳ ه��زار و ۴90 ق��رارداد خرید و فروش 
و 19 ه��زار و 90۴ ق��رار داد اج��اره در تهران بوده اس��ت 

)اقتصاد آنالین(
 ب��ازار خری��د و فروش مس��کن بعد از حدود یک  س��ال 
حرکت خفیف و تدریجی، اکنون وارد فاز پیش رونق شده و 
با ثبت دو رکورد فصلی و نقطه ای، وارد فاز رونق شده است 

)اقتصاد آنالین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 در سال ۲0۳۲ میالدی 
س��ه اقتص��اد از چه��ار اقتصاد 

ب��زرگ جه��ان )چی��ن، هن��د و 
ژاپ��ن( آس��یایی خواهن��د بود و 
ت��ا آن زم��ان چین با پشت س��ر 
بزرگتری��ن  امری��کا،  گذاش��تن 
خواه��د  لق��ب  جه��ان  اقتص��اد 

گرفت؛ همچنین تا س��ال ۲0۳۲ میالدی کشورهای 
کره جنوب��ی و اندون��زی وارد جرگ��ه 10 اقتصاد بزرگ 

جهان خواهند شد و جای دو کشور عضو گروه هفت یعنی 
ایتالیا و کانادا را از آن خود خواهند نمود )مرکز تحقیقات 

اقتصاد و کسب وکار مستقر در لندن( 
 تع��داد افراد با دارایی قابل س��رمایه گذاری حداقل یک 
میلیون دالری و همچنین کل ثروت این س��رمایه گذاران 
در س��طح جه��ان در حال افزایش اس��ت؛ تا س��ال ۲0۲۵ 
میالدی، میزان دارایی سرمایه گذاران یک میلیون دالر به 
باالی جهان به بیش از 100 تریلیون دالر خواهد رس��ید، 
در حالی که این رقم در س��ال ۲01۶، ۶۳/۵ تریلیون دالر 

بوده است )مؤسسه کاپگمینی(
 ادام��ه توافق کاهش تولید اوپک تا پایان س��ال ۲018 
میالدی برای ت��داوم کاهش ذخای��ر انبارهای نفت جهان 
ضروری است و پیش بینی شده است که قیمت نفت برنت 
در سال ۲018 از ۵7 دالر به ۶۳ دالر افزایش یابد )بانک 

سرمایه گذاری جفریز امریکا(
 نخست وزیر ژاپن الیحه بودجه 87۲ میلیارد دالری را 
برای س��ال جدید مالی این کش��ور در نظر گرفت که این 

رقم رکوردی جدید محسوب می شود )رویترز(
 اکتش��اف صنع��ت نفت جهان در س��ال ج��اری میالدی 
به کمترین رقم از س��ال 19۴0 میالدی به بعد رس��ید که 
اکتشاف نفت در سال ۲01۴ و ۲01۵ میالدی، 1۵ میلیارد 
بشکه و میزان اکتش��اف نفت در سال ۲01۲ میالدی ۳0 

میلیارد بشکه ثبت شده است )راشاتودی(
 ب��الروس از س��ال ۲01۵ میالدی براس��اس یک قانون 
جدید مالی، تصمیم گرفت سالیانه در اجرای بودجه خود با 
هدف جلوگیری از تنبلی، از افراد بیکار مالیات بگیرد )مهر(

 چین پس از این  که بازرس��ی از نحوه هزینه کرد بودجه 
مرکزی س��ال ۲01۶ میالدی ایرادات مختلفی را آش��کار 
ک��رد، 8,1۲۳ نفر را به علت تخلف��ات بودجه ای مجازات 

کرد )شینهوآ(
 عراق فرصت یک ماهه به شرکت های نفتی جهان داده 
تا درخواست خود را برای احداث خط لوله صادرات نفت 

منطقه کرکوک اعالم کنند )رویترز(

بازار سرمایه

 ن��در پای��ان معامالت آذرماه س��ال جاری ش��اخص کل بورس تهران در می��ان 17 بورس 
بین المللی، بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داد )سنا(

 بازدهی بورس تهران در نه ماهه س��ال جاری، بیش از ۲۵ درصد بوده اس��ت که نسبت به سایر 
فرصت های سرمایه گذاری، عایدی بیشتری نصیب سرمایه گذاران خود کرد و برای اولین بار پس 
از چهار س��ال توانس��ت رکورد تاریخی خود را که در دی ماه س��ال 9۲ ثبت کرده بود، پشت س��ر 

بگذارد )مدیرعامل سبدگردان تصمیم نگار(
 در آذرماه س��ال جاری حدود ۲8۲ هزارتن انواع فرآورده های نفت، گاز و حامل های انرژی در 

بازار فیزیکی معامله ش��د که حجم کل معامالت انجام  ش��ده در بازار فیزیکی طی س��ال جاری به بیش از یک میلیون و 
9۳1 هزار و ۲۴1 تن رسید )سنا(

 در پای��ان معامالت آذرماه س��ال جاری ش��اخص کل با ۶,81۶ واحد افزایش نس��بت به آبان ماه ب��ه رقم 9۵,۵90 واحد 
رسید )سنا(

 ارزش معامالت بورس که در ش��ش ماهه ابتدایی س��ال جاری در محدوده 100 میلیارد تومان قرار داش��ت، در سه ماهه 
گذش��ته به ۲00 میلیارد تومان رس��ید و بر همین اس��اس ارزش معامالت بورس از ابتدای سال تاکنون رشدی بیش از 18 

درصد داشته است )سنا(
 در ش��رایط کنونی در حدود 80 نوع انواع اوراق اجاره، مرابحه، مش��ارکت، گواهی س��پرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و 
اس��تصناع در بازار سرمایه منتشر شده اس��ت که بیش از 9۵1 میلیارد ریال سود این اوراق در دی ماه سال جاری پرداخت 
خواهد ش��د )سرپرست امور تس��ویه وجوه معامالت اوراق بهادار و بورس کاال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 

و تسویه وجوه(
 برای کاهش تصدی گری دولت بر اقتصاد و هم چنین کاهش نفوذ خصولتی ها، باید بر روی واگذاری وکالت سهام عدالت 

به بخش خصوصی و اتاق ایران تمرکز بیشتری شود )دبیرکل اتاق بازرگانی ایران(
 رتبه بندی ش��رکت های س��بدگردان و صندوق های س��رمایه گذاری در ایران با اعالم موجودیت اولین مؤسسه رتبه بندی 

بازار سرمایه آغاز شد )سازمان بورس و اوراق بهادار(
 با مقایس��ه بازده واقعی و بازده  مورد انتظار صندوق های س��رمایه گذاری تحت مدیریت ش��رکت های سبدگردان در سال 
9۵ می توان نتیجه گرفت که صندوق های با درآمد ثابت و مختلط، بازده بهتری نسبت به صندوق های در سهام و همچنین 

بازار داشته اند )سنا(
 دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادها حاصل عبور از یک فرآیند چند مرحله ای است که در رویه جدید، هرگونه 
تأخیر یا عدم ارائه اطالعات از سوی ناشر، مشمول برخوردهای انضباطی شدیدتری خواهد بود )معاون نظارت بر بورس ها 

و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار(
 اکثر سهم هایی که از ابتدای سال جاری رشد کرده اند، تعدیل های مثبتی در سودهای خود داشتند و همین موضوع بیانگر 
این است تحلیل ها از شرایط صنایع و نمادها از واقعیت بازار دور نبوده و هم زمان با رشد قیمت، سودش آن ها نیز باال رفته 

است )مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
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بانک و بیمه

 مجموع س��پرده ها پس 
از کسر س��پرده قانونی کشور 

ب��ه عدد 1,۲90 ه��زار میلیارد 
توم��ان رس��ید ک��ه نس��بت به  
مدت مشابه سال گذشته 19/۲ 
درص��د افزایش داش��ته اس��ت 

)بانک مرکزی(
 میزان اس��تقراض ش��ش ماهه نخس��ت س��ال جاری 

دولت از بانک مرکزی نس��بت به پایان سال گذشته ۳۵ 
درصد افزایش داشته است )بنکر(

 کل مانده س��پرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها 
و مؤسس��ات اعتباری در مهرماه سال جاری نشان می دهد 
نس��بت کل تس��هیالت به س��پرده ها پس از کسر سپرده 
قانونی به 8۴ درصد رس��ید که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 1/۳ درصد کاهش داشته است )بانک مرکزی(
 صنع��ت بیم��ه به طور س��االنه ۲۵ هزار میلی��ارد تومان 
خس��ارت محقق ش��ده دارد که 10 هزار میلیارد تومان از 
این رقم خس��ارت محقق شده صنعت بیمه بابت خسارات 
ناشی از تصادفات رانندگی است )رییس کل بیمه مرکزی(

طال و سکه

 پایی��ن ب��ودن نرخ تورم 
در اقتص��اد جهان��ی موج��ب 

خواهد شد تا نرخ بهره در سال 
۲018 می��الدی نی��ز همچن��ان 
پایی��ن باش��د و ای��ن مس��أله در 
نهای��ت به نفع قیم��ت جهانی طال 
خواهد بود )آی سی بی سی بانک(

 قیمت طال در س��ال ۲018 میالدی تحت تأثیر 
افزایش بدهی های امریکا، رش��د اقتصادی چین و هند و 

تشدید تنش های سیاسی با افزایش بیشتری روبرو خواهد 
شد )خلیج تایمز(

 پیش بینی می شود قیمت طال در کوتاه مدت بین 1,۲۵۵ 
تا 1,۳00 دالر در نوسان خواهد بود و اگر سطح مقاومتی 
1,۳00 دالری را بش��کند ت��ا 1,۳7۵ دالر افزایش خواهد 

یافت )ماری اوونز تامسن، تحلیلگر برجسته اقتصادی(
 رش��د تقاضای م��کان امن س��رمایه گذاری طی ماه های 
آینده تأثیر زیادی بر نوس��انات قیمت طال خواهد داشت؛ 
تشدید تنش های سیاس��ی در عرصه بین المللی مهمترین 

عامل رشد تقاضای طال خواهد بود )خلیج تایمز(
 قیمت طال تا اواسط سال ۲018 میالدی به 1,۲00 دالر 
خواهد رسید؛ افزایش رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و 
توس��عه یافته می تواند عامل مهمی برای کاهش قیمت طال 

در میان مدت باشد )مؤسسه مالی گلدمن ساچ(
 تولیدکنن��دگان بزرگ طالی جهان پس از افت ش��دید 
قیم��ت ط��ال در ده س��ال گذش��ته، هزینه ه��ای توس��عه و 
اکتشاف خود را به شدت کاهش داده اند و این مسأله آثار 
خود را در تولید جهانی طال در س��ال ۲018 میالدی نشان 
خواه��د داد؛ تولید جهان��ی طال در 1۲ ماه آینده رش��دی 
نخواهد داشت و میزان عرضه طال در سال ۲018 تقریباً با 
تولید طال در سال ۲017 برابر خواهد بود )رئیس مؤسسه 

تحقیقاتی متال فوکوس(

بازار پول و ارز

 در س��ال گذش��ته بالغ بر یک میلی��ارد و 809 میلیون و ۴۶۲ ه��زار و 1۵9 دالر کاال با ارز 
مبادله ای وارد کشور شد )بانک مرکزی(

 نرخ مبادله ای دالر امریکا که از میانه فصل تابستان سال جاری روند رو  به رشدی را آغاز کرده 
بود، در هفته نخست دی ماه سال 9۶ در آستانه ورود به کانال جدید قیمتی قرار گرفت و ۳۵ هزار 

و 998 ریال ارزش گذاری شد )ایرنا(
 نرخ ارز در بودجه س��ال 97، س��ه هزار و ۵00 تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت در حالی که به 
اعتقاد کارشناس��ان براس��اس واقعیت های اقتصاد ایران این نرخ باید ح��دود ۴,000 تومان تعیین 

می شد )بنکر(
 وزارت دارایی روسیه قصد دارد سال میالدی آینده خرید ارز خارجی برای ذخایرش را افزایش دهد تا نوسان روبل در 

سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کاهش پیدا کند )وزیر دارایی روسیه(

صنعت، معدن و انرژی

 در الیحه بودجه س��ال آینده کل کش��ور، اعتبارات عمرانی با ۳0 درصد کاهش، از 78 هزار 
میلی��ارد تومان در قانون بودجه س��ال جاری به ۶0 هزار میلیارد تومان کاهش یافته اس��ت )نایب 

رییس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران(
 در ش��رایط کنونی با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش 10 برابری قیمت بنزین از 
زمان اجرای این قانون، همچنان ایران در میان کش��ورهایی قرار دارد که ارزان ترین بنزین را عرضه 

می کند )اقتصاد آنالین(
 میزان تولید نفت کش��ور در س��ال جاری نزدیک به ۳00 هزار بش��که افزایش و به بیش از 8/ ۳ 

میلیون بش��که در روز رس��ید، با این حال درآمدهای نفتی کش��ور همچنان نسبت به سال  های پیش از 
تحریم  یعنی نسبت به سال ۲01۲ میالدی بیش از ۴1 درصد کمتر است )اقتصاد آنالین(

 از س��ال آینده معافیت مالیاتی فروش بین مجتمعی ش��رکت های پتروشیمی لغو می ش��ود یعنی مجتمع های باالدستی برای 
فروش خوراک به مجتمع های میان دستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی باید مالیات بدهند )اقتصاد آنالین(

 کاهش ۴0 درصدی اعتبارات طرح های عمرانی آب و برق در الیحه بودجه کش��ور، منجر به کوچک ش��دن بازار کار فعاالن 
اقتصادی صنعت آب و برق می شود )نایب رییس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران(

تقویم اقتصادی هفته جاری )9 تا 15  دی ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص مدیران خرید
کارخانه ها طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص مدیران خرید در بخش 
خدمات طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص خرید مدیران کارخانه ها 
طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم شاخص مدیران  خرید کارخانه ها 
طی ماه گذشته در امریکا

بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

تغییر در تعداد افراد شاغل امریکا طی ماه 
گذشته به استثنای بخش کشاورزی و دولتی

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته 
در امریکا، به استثنای صنعت کشاورزی

اعالم نرخ بیکاری 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تراز تجاری 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص مدیران خرید کارخانه ها 
طی ماه گذشته در امریکا

بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

یکشنبه

یکشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنچ شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

این شاخص نظر 3,000 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می دهد.
اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اگر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.

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

این شاخص نظر 1,200 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب و کار را نشان می دهد.
اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اگر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.

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

این شاخص نظر 600 مدیر را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می دهد.
اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اگر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.

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

این شاخص نظر 400 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می دهد.
اعالم این رقم بیش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش تولید 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.

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی 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.

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 را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می دهد.
اعالم این رقم بیش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش تولید است.

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


