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 اقتصاد و توسعه

 برای نخس��تین بار در کشور، نرخ تورم در آذرماه سال جاری به صورت دهک های هزینه ای 
محاسبه شد؛ بیشترین عدد شاخص مربوط به دهک اول با 111/5 و کمترین مقدار شاخص متعلق 

به دهک دهم با 109/7 بوده است )پایگاه اطالع رسانی دولت(
 براس��اس آمار عملکرد بودجه جمع کل مالیات های وصولی در هفت ماهه نخس��ت سال جاری 52 
هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/7 درصد رشد داشته است؛ این در حالی 
اس��ت که در همین مدت بیش از 14 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده وصول ش��د که این 

ارقام در مقایسه با سال گذشته افزایش 28 درصدی داشته است )میزان(
 دولت در بودجه سال 97، حدود 128 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی کرده که در صورت تحقق می توان 

انتظار داشت گام های خروج بودجه از اقتصاد نفتی با سرعت بیشتری برداشته شود )ایرنا(
 ش��اخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماهه منتهی به آذرماه س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 

9/7 درصد افزایش داشته است )اقتصاد آنالین(
 مجموع صادرات غیرنفتی ایران در نه ماهه سال  جاری به ۳1 میلیارد و ۶40 میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته 2/۳9 درصد کاهش داشته است )ایسنا(
 در نه ماهه س��ال جاری به میزان ۳7 میلیارد و 570 میلیون دالر انواع کاال وارد کش��ور ش��د که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذش��ته 18/۳1 درصد افزایش داش��ته اس��ت؛ عمده ترین دالیل افزایش واردات به کاالهای اساسی، قطعات منفصله خودرو و 

کاالهای سرمایه ای مربوط می شود )ایسنا(
 نرخ بیکاری در فصل تابس��تان س��ال جاری 11/7 درصد بود که طی برنامه ریزی های صورت گرفته 750 هزار شغل ایجاد و 

نرخ بیکاری یک درصد کاهش پیدا کرده است )سخنگوی سازمان برنامه و بودجه(
 صادرات کاالهای ایرانی به چین در نه ماهه سال  جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12/78 درصد افزایش داشته است 

)ایسنا(

مسکن و عمران

 اعتب��ار طرح های تملک 
دارایی  س��رمایه ای در الیحه 

بودجه سال 97 برابر با ۶04 
هزار میلیارد ریال اس��ت که 
نس��بت به قانون بودجه سال 
گذش��ته 15 درص��د کاهش 

داشته است )اقتصاد آنالین(
در میان اوراق تس��ه، امتیاز تسهیالت مسکن 

در آذرماه س��ال جاری با دادوستد بیش از 28 هزار ورقه 
به ارزش بیش از 21 میلیارد ریال، بیشترین استقبال را بین 

معامله گران داشت )اقتصاد آنالین(
تع��داد مبایعه نامه های امضاش��ده در ته��ران در آذرماه 
سال جاری نسبت به ماه مش��ابه سال گذشته 50/4 درصد 
افزایش داشته است، ضمن این که تورم مسکن در این مدت 
نیز 10 درصد بود )معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه و 

شهرسازی(
پیش بین��ی می ش��ود در س��ه م��اه باقی مانده س��ال جاری 
افزایش قیمت در مسکن نخواهیم داشت اما در نیمه نخست 
س��ال آینده انتظ��ار افزایش قمیت مس��کن در حدود تورم 
وج��ود دارد )مع��اون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و 

شهرسازی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 تکنولوژی ه��ای بس��یار 
فیس ب��وک،  مث��ل  پیش��رفته 

آمازون، نت فلیکس و گوگل در 
سال جاری به بازار سهام امریکا 
جای��گاه  و  بخش��یدند  ق��درت 
س��نتی بخش های خودروسازی، 
لوازم خانگی، خواروبارفروش��ی، 

غول های رس��انه، بانک ها و شرکت های تبلیغاتی را از 
دستشان خارج کردند )بی بی سی(

 موجودی صندوق ذخیره روس��یه با 7۳ درصد افت در 
سال 201۶ میالدی نسبت به سال 2015 از ۳/۶ تریلیون 
روبل به 972 میلیارد روبل کاهش یافت )آناتولی ترکیه(

 طبق ب��رآورد دولت امریکا، انتظ��ار می رود تولید نفت 
در امریکا در سال 2018 میالدی به 10 میلیون بشکه در 
روز افزایش پیدا کند که 800 هزار بشکه در روز باالتر از 
تولید 2017 خواهد بود و باالترین میانگین تولید س��االنه 

در تاریخ محسوب می شود )ایسنا(
 طب��ق نظرس��نجی وال اس��تریت ژورن��ال از 15 بان��ک 
س��رمایه گذاری، میانگین نفت برنت که قیم��ت پایه بازار 
بین المللی است، به 58 دالر در سال 2018 میالدی خواهد 
رسید که باالتر از میانگین 54 دالر در سال 2017 میالدی 

است )ایسنا(
 ش��رکت گاز پروم روسیه در س��ال آینده حداقل 180 
میلی��ارد مترمکع��ب گاز ص��ادر خواه��د کرد ک��ه پس از 
صادرات 190 میلیارد متر مکعبی در سال 2017 میالدی 
رک��وردی ت��ازه خواهد بود )مع��اون مدیرعامل ش��رکت 

گازپروم روسیه(
 درآم��د گردش��گری ترکیه در س��ال 201۶ میالدی با 
کاهش 29/7 درصدی نس��بت به س��ال گذشته به 22/1 

میلیارد دالر رسید )آناتولی ترکیه(
 تعرف��ه ذوب و پاالی��ش در چی��ن در ماه ژانویه س��ال 
2018 میالدی، با 8/4 درصد کاهش به کف خود رس��ید 
که نش��ان دهنده کس��ری عرضه کنس��انتره در س��ه ماهه 
نخس��ت س��ال جدید خواهد بود؛ همچنین ب��ا افت عرضه 
کنس��انتره ممک��ن اس��ت ب��ازار کات��د نیز پ��س از مدتی 

مشخص، تحت تأثیر قرار گیرد )سنا(
 در اولین روز کاری سال 2018 میالدی، نفت قوی ترین 
بازگشایی سال خود از 2014 میالدی تا کنون را ثبت کرد 
و قیمت نفت خام با تداوم کاهش تولیدات به رهبری اوپک 
و روسیه به باالترین س��طح خود از اواسط 2015 تاکنون 

رسید )رویترز(

بازار سرمایه

 حذف انتش��ار پیش بینی سود شرکت ها تجربه ای اس��ت که بازارهای توسعه یافته جهانی هم 
داش��ته اند، بنابراین می توان این برداش��ت را داش��ت که حرکت بورس به سمت شیوه اطالع رسانی 

بازارهای توسعه یافته بوده است )سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 بازدهی بورس تهران از ابتدای سال جاری تا ابتدای دی ماه به 27 درصد رسید که این رقم نشان 
می دهد بازار بورس نسبت به همه بازارهای موازی، بازدهی بیشتری داشته و برخالف تصورات اولیه، 

رشد بورس خارج از هیجانات بوده است )بهنام بهزادفر،کارشناس بازار سرمایه(
 یکی از روش ها برای محاس��به P/E که گذش��ته ش��رکت را مدنظر قرار می دهد، TTM است که 
براساس سودهای محقق شده در 12 ماه گذشته، نسبت به محاسبه P/E اقدام می کند و این اطالعات 

می تواند از گزارش های میان دوره ای و پایان دوره ای ناش��ران استخراج شود )مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و 
اوراق بهادار(

 طی 19 روز کاری آذرماه س��ال جاری، ارزش معامالت در مقایس��ه با پایان آبان ماه 28 درصد افزایش یافت و از 40,94۳ 
میلیارد ریال به 52,44۶ میلیارد ریال رس��ید؛ همچنین حجم سهام معامله شده از 18,80۳ میلیون سهم به 22,817 میلیون 

سهم معادل 21 درصد افزایش یافت )شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
 در جریان معامالت آذرماه سال جاری تعداد پنج میلیون برگه اوراق  بدهی به ارزش چهار هزار و 822 میلیارد ریال در بورس 

دادوستد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 15 و 1۳ درصد کاهش داشته است )سنا(
 در آذرماه سال جاری تعداد هفت میلیارد و 7۳9 میلیون ورقه بهادار در 7۶۳ هزار نوبت به ارزش 58 هزار و ۶80 میلیارد 
ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب 1۳4/۳0 و ۶2 درصد در حجم، دفعات معامالت و ارزش 

دادوستدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است )سنا(
 بی��ش از 2۶۶ میلی��ون صندوق س��رمایه گذاری قابل معامل��ه به ارزش ۳,0۶7 میلی��ارد ریال و 1/4 میلی��ون ورقه گواهی 
تسهیالت مسکن به ارزش 1,020 میلیارد ریال در آذرماه سال جاری مورد معامله قرار گرفته است که نشان دهنده افزایش 
222 درصدی حجم و 20۶ درصدی ارزش معامالت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و رشد 57 درصدی حجم و 54 

درصدی ارزش معامالت اوراق گواهی تسهیالت مسکن در مقایسه با آذرماه سال گذشته دارد )سنا( 
 در صورت درس��ت اجرا ش��دن و تالش همه جانبه در جهت ارائه گزارش تفسیری مدیریت، نه تنها این گزارش جایگزین 
مناس��بی برای گزارش پیش بینی س��ود خواهد بود بلکه اطالعات کاربردی بیشتری را در اختیار سهامداران و سرمایه گذاران 
قرار خواهد داد )مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار(

 هدف از اجرای دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان عالوه بر افزایش نقدشوندگی، باال 
بردن شفافیت در اثر منضبط کردن ناشران و همچنین ایجاد بازاری مبتنی بر تحلیل افراد و سرمایه گذاران خبره است )مدیر 

نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار(
 برای تحقق افزایش عمق تحلیل های بازار س��رمایه مقرر ش��د کانون نهادهای س��رمایه گذاری ایران فضا را برای فعالیت 
تحلیلگران حرفه ای مهیا و تارنمای تدان را با همکاری کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برای ارائه تحلیل ها تقویت کنند 

تا بتوان به پیش بینی سود شرکت ها دسترسی داشت )معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار(
با توجه به دس��تورالعمل اجرایی افش��ای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، مش��کل بسیاری از نمادهایی که به دلیل 
عدم ارائه پیش بینی سود یا تعدیل بیش از 20 درصد که معموالً همراه با ابهامات اساسی بود، متوقف می شدند برطرف گردید 

)معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار(
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بانک و بیمه

 در مهرماه س��ال جاری 
به حجم سپرده های بلندمدت 

۳۳ هزار میلیارد تومان، معادل 
4/9 درص��د اف��زوده ش��د؛ در 
س��پرده های  افزایش  حالی ک��ه 
بلندمدت در ش��هریورماه سال 
جاری حدود 140 هزار میلیارد 
تومان بوده است )بانک مرکزی(

 در پایان مهرماه س��ال جاری مانده کل س��پرده های 
بانک ه��ا به ح��دود 1,4۳۳ هزار میلیارد تومان رس��ید؛ 

همچنی��ن مان��ده س��پرده ها در مقایس��ه با مهرماه س��ال 
گذش��ته 21/۶ درصد معادل 254 ه��زار میلیارد تومان 

افزایش داشته است )ایسنا(
 حج��م نقدینگ��ی در پای��ان آبان م��اه س��ال ج��اری به 
14,224/7 هزار میلیارد ریال رسید که 1,۶۶8/4 هزار 
میلیارد آن به واس��طه افزایش شمول آماری و اضافه شدن 
آمار ش��ش بانک و چهار مؤسس��ه اعتباری ب��ه آمارهای 

پولی و بانکی کشور بوده است )بانک مرکزی(

طال و سکه

 طال به عن��وان یک ابزار 
مدیری��ت ریس��ک و ذخیره 

ارزش دارایی و سرمایه، جایگاه 
مهمت��ر و باارزش تری در س��ال 
2018 میالدی پیدا خواهد کرد 
و قیمت جهان��ی این فلز گرانبها 
طی س��ال آینده بی��ن 1,070 تا 

1,445 دالر در نوس��ان خواه��د بود )مؤسس��ه 
ئی تی اف سکوریتی(

 آلمانی ه��ا در س��ال 2017 می��الدی س��رمایه گذاری 
هنگفتی در ب��ازار طال انجام داده ان��د، به طوری که تقاضا 
ب��رای اوراق به��اداری ک��ه ب��ا ط��ال پش��تیبانی و حمایت 
می ش��ود، در این س��ال با رش��د 50 درصدی روبرو شده 

است )دویچه بورس(
 واردات طالی هند در سال 2017 میالدی با ۶7 درصد 
رش��د به بیش از 855 تن رس��یده اس��ت؛ رش��د تقاضای 
خرده فروش��ی در بخ��ش ط��ال و جواه��رات عام��ل اصلی 
افزایش چش��مگیر واردات طالی هند بوده است )مؤسسه 

تحقیقاتی جی اف ام اس(
 با افزایش نرخ تورم و کاهش احتمالی ش��اخص س��هام 
در بازاره��ای مالی، قیمت جهانی طال تا پایان س��ال جدید 
میالدی به 1,400 دالر خواهد رسید )مدیر عامل مؤسسه 

سرمایه گذاری آر بی سی ولس منجمنت(
 نگرانی ه��ای مربوط به مذاک��رات برگزیت، نااطمینانی 
نسبت به تش��کیل دولت جدید آلمان، افزایش اختالفات 
لهس��تان و مجارستان با فرانس��ه و آلمان می تواند موجب 
افزای��ش تقاضای مکان امن س��رمایه گذاری ب��رای طال و 
س��ایر فلزات گرانبها باش��د )آدریان دی، استراتژیس��ت 

ارشد بازارهای بین المللی(
 فروش س��که طالی آمریکن گلد یکی از محبوب ترین 
س��که های طالی جه��ان ب��ه ۳00,500 اونس رس��ید که 
ای��ن پایین ترین رقم در 10 س��ال اخیر به ش��مار می رود 

)نیوزمکس(

بازار پول و ارز

 سهم دالر از ذخایر ارزی جهان طی سه ماهه سوم سال 2017 میالدی، ۶/1۳ تریلیون دالر 
معادل ۶۳/5 درصد از کل ذخایر جهان بود در حالی که سهم دالر در سه ماهه دوم با ارزش 5/91 

تریلیون دالر معادل ۶۳/8 درصد از کل ذخایر بوده است )صندوق بین المللی پول(
 دول��ت ونزوئ��ال در بیانیه ای اعالم کرد ارز دیجیتال ونزوئال طی روزهای آینده راه اندازی خواهد 

شد و پشتوانه آن 5/۳ میلیارد بشکه نفت به ارزش 2۶7 میلیارد دالر خواهد بود )رویترز(
 علی رغ��م آن که فدرال رزرو امریکا در س��ال 2017 میالدی س��ه بار نرخ به��ره را افزایش داده 
است ولی دالر امریکا بدترین عملکرد خود را در 14 سال اخیر ثبت کرد و شاخص ارزش دالر در 

برابر سبدی از ارزهای معتبر بین المللی تا روزهای پایانی سال 2017 میالدی بیش از نه درصد کاهش داشت )بریفینگ(

صنعت، معدن و انرژی

 مجموع صادرات غیرنفتی ایران در نه ماهه سال جاری به ۳1 میلیارد و ۶40 میلیون دالر رسید 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2/۳9 درصد کاهش داشته است )گمرک(

 با توجه به تفاهم نامه بین ایمیدرو و ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه ملی، دو پروژه بزرگ تولید 
کنس��انتره سنگ آهن با ظرفیت س��االنه 5/2 میلیون تن و تولید گندله با ظرفیت ساالنه 5/2 میلیون 

تن در سنگان آغاز شد )مهر(
 با توجه به این که بودجه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در سال 94 از 10 میلیارد 
توم��ان به 110 میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت، توجه به اکتش��اف با تش��ویق بخ��ش غیردولتی و 

خصوصی باید در دستور کار قرار داده شود )رییس هیأت عامل ایمیدرو(
 در حالی که میزان سهم وزارت نفت از محل فروش نفت به پاالیشگاه های ایرانی تنها پنج درصد است، کمیسیون انرژی 

ماده ای را در الیحه بودجه سال 97 تصویب کرد که درآمد شرکت نفت را سه میلیارد دالر افزایش می دهد )مهر(
 براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه واحدهای آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های آب و برق و گاز تا سقف الگوی 

مصرف معاف هستند )ایسنا(
 با توجه به رشد اخیر عرضه نفت و گاز طبیعی امریکا، حتی با افزایش سطح تقاضا، انتظار می رود قیمت های جهانی نفت در 

سال 2018 میالدی با نوسان بسیار بین 40 تا ۶0 دالر برسد )مؤسسه سرمایه گذاری مودی(
 با توجه به مفاد پیش بینی شده در بودجه سال آینده نشان دهنده وابستگی بودجه به نفت در حدود ۳5/9 درصد خواهد بود 

)اقتصاد آنالین(
 ایران به عنوان س��ومین تولیدکننده بزرگ نفت س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روزانه حدود سه میلیون و 800 

هزار بشکه نفت تولید می کند )رویترز(

تقویم اقتصادی هفته جاری )16 تا 22 دی ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالمشاخصقیمتمصرفکننده
درمقیاسسالیانهدرچین

اعالمشاخصقیمتتولیدکننده
درمقیاسسالیانهدرچین

اعالمشاخصتولیداتصنعتی
طیماهگذشتهدرانگلیس

اعالممیزانموجودینفت
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمشاخصقیمتتولیدکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

اعالمترازتجاری
طیماهگذشتهدرچین

اعالمشاخصقیمتمصرفکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصخردهفروشی
طیماهگذشتهدرامریکا

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

جمعه

جمعه

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتخریداریشدهتوسطمصرفکنندگانرانشانمیدهد.
نشاندهندهتورماست.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتتکمیلشدهوفروختهشدهتوسطتولیدکنندگانرانشانمیدهد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصتغییردرتورممحصوالتتولیدشدهتوسطکارخانهها،معادنوفلزاتوبخشآبوبرق
رانشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تأثیرمعکوسبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتتکمیلشدهوفروختهشدهتوسطتولیدکنندگانرانشانمیدهد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصازایننظرمهماستکهصادراتوارزرابطهمستقیمدارند.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتخریداریشدهتوسطمصرفکنندگانرانشانمیدهد.
نشاندهندهتورماست.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.


