
I I I A. . .

1 3 9 6 ه  ما ی  د   2 2 تا    1 6 ر  خبا ا ه  ید گز

223

 اقتصاد و توسعه

 در طی س��ال های 2005 تا 2016 میالدی به طور متوسط 25 درصد هزینه های دولت ایران 
مرب��وط ب��ه پرداخت حقوق و دس��تمزد کارمندان و کارکن��ان بخش عمومی بوده اس��ت )صندوق 

بین المللی پول( 
 نرخ تورم سالیانه از نه درصد در سال گذشته به 10/5 درصد در سال جاری رسید؛ هچنین قیمت 
ص��ادرات نف��ت به طور میانگی��ن از 44/2 دالر به 55 دالر در انتهای س��ال ۹6 خواهد رس��ید )مرکز 

پژوهش های مجلس(
 نرخ رش��د اقتصادی ایران برای س��ال 2018 میالدی در حدود ش��ش درصد پیش بینی شده است؛ 

ایران دارای باالترین نرخ رشد در منطقه خواهد بود )پایگاه اطالع رسانی دولت(
 در سال ۹1 هزینه ناخالص ساالنه یک خانوار شهری حدود 21 میلیون تومان بود که 32/۹ درصد از این مقدار سهم گروه 

هزینه مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها شد که نسبت به سال قبل از آن 33/5 درصد افزایش داشته است )دنیای اقتصاد(
 درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه ها از محل اصالح قیمت حامل های انرژی در سال جاری با افزایش 40 درصدی نسبت به 

سال گذشته 44هزار و 154 میلیارد تومان است و دولت مشکلی برای پرداخت یارانه نقدی نخواهد داشت )فارس(
 صادرات چین به ایران در 11 ماهه س��ال گذش��ته میالدی 16 میلیارد و 600 میلیون دالر بود که نس��بت به مدت مشابه سال 

2016 بیش از 13 درصد افزایش داشته است )ایسنا(
 آمارهای اش��تغال در فصل تابس��تان س��ال جاری نش��ان می دهد که نرخ  بیکاری با یک درصد افت به 11/7 درصد رس��ید 

)سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه(
 تجارت ایران و چین در 11 ماهه سال جاری میالدی رقمی بیش از 33 میلیارد دالر بود اما این رقم در سه سال گذشته کاهش 

یافته است، چراکه سه سال پیش دو کشور تجارت 51 میلیارد دالری را تجربه کرده بودند )ایسنا(

مسکن و عمران

 در شرایط کنونی، ساالنه 
یک میلیون واحد مس��کونی 

ظرفی��ت تولی��د وج��ود دارد 
که در س��ال های رک��ود، این 
ظرفی��ت ب��ه 700 ت��ا 800 
ه��زار واحد در س��ال کاهش 
یافته است )رییس کمیسیون 

عمران مجلس(
 ط��ی س��ال های ۹2 ت��ا ۹5 در مجم��وع 15 پ��روژه با 

زیربنای بالغ بر 21 هزار مترمربع تکمیل و به بهره برداری 
رسیده است و از مجموع 33 پروژه موجود در حال مطالعه 
و احداث با برنامه ریزی های صورت گرفته، هش��ت پروژه 
طی س��ال جاری با زیربنای هش��ت هزار و 200 مترمربع با 
اعتبار بالغ بر 17 میلیارد ریال تکمیل و به فضاهای دولتی و 
عمومی تهران اضافه خواهد شد )مدیرکل راه و شهرسازی 

استان تهران(
 در هر هفته در بانک مس��کن، س��ه برابر ماه مشابه سال 
گذش��ته در صندوق پس انداز مس��کن یکم افتتاح حس��اب 
انجام می ش��ود که این موضوع موجب نگرانی بانک مسکن 
از کس��ری بودجه شده است چون مردم با شتاب زیادی در 

حال سرمایه گذاری هستند )مشاور وزیر راه و شهرسازی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 کس��ری ت��راز تج��اری 
و  کاال  بخ��ش  در  امری��کا 

خدم��ات در م��اه نوامب��ر س��ال 
2017 می��الدی ب��ا 3/2 درصد 
و  میلی��ارد   50 ب��ه  افزای��ش 
500 میلی��ون دالر در رس��ید که 
بیش��ترین رقم از ماه ژانویه سال 
2012 میالدی به بعد است )سنا(

 لهس��تان در میان بازارهای نوظه��ور اروپایی، یکی از 
اقتصادهای رو به رشد سال گذشته میالدی بود که با وجود 
موان��ع قانون��ی و قضایی از س��وی اتحادیه اروپا، ش��اخص 

MSCI با رشد 48/3 درصدی همراه بود )سنا(
 واردات فوالد چین به دلیل قوانین ضد دامپینگ و دیگر 
اقدامات موق��ت دولت و افزایش مص��رف داخلی در این 
کش��ور از 10 میلیون تن به پن��ج میلیون تن کاهش یافته 

است )مدیرعامل شرکت تاتااستیل(
 طب��ق پیش بین��ی، مجم��وع هزینه امریکا ب��رای بنزین 
با 7/5 درصد رش��د به حدود 365 میلیارد دالر در س��ال 
میالدی خواهد رس��ید که در مقایسه با سال گذشته 340 
میلی��ارد دالر صع��ود خواهد کرد، در نتیج��ه یک خانواده 
متوسط امریکایی 1,۹00 دالر در سال جاری برای بنزین 

هزینه خواهد کرد )اقتصاد آنالین(
 تولی��د نفت روزانه امریکا ب��ه زودی از مرز 10 میلیون 
بشکه فراتر رفته و فقط عربستان سعودی و روسیه بیشتر 
از ای��ن میزان نف��ت تولید خواهند ک��رد، همچنین قیمت 
نفت خام در امریکا در شرایط کنونی به سطحی رسیده که 
انتظار می رود تولیدکنندگان، نفت ش��ل بیشتری را تولید 

کنند )ریک اسپونر، تحلیل گر ارشد سی ام سی مارکتس(
 رش��د قیمت نفت نسبت به سال 2014 میالدی موجب 
ش��د این کاال رکورد جدیدی را به ثبت برساند در حالی که 
محدودیت اعمال ش��ده از س��وی اوپک و همچنین کاهش 
میزان تولیدات امریکا، تأثیر به س��زایی را در رشد قیمت 

این کاال خواهد داشت )سنا(
 ب��ا ت��داوم کاه��ش تولیدات نف��ت به رهب��ری اوپک و 
تقاضای باال، قیمت های نفت در امریکا به باالترین س��طح 
خود از 2014 میالدی تاکنون رسید؛ هر چند ممکن است 

این بازار بیش از حد داغ شده باشد )مهر(
 دو شرکت سرمایه گذاری امریکایی با اشاره به تشدید 
نگرانی ه��ا در م��ورد نحوه برخ��ورد کمیس��یون بورس و 
اوراق بهادار امریکا، پیش��نهاد ایجاد صندوق های تجارت 

بیت کوین را رد کردند )رویترز(

بازار سرمایه

 در آذرماه س��ال ج��اری، میانگین روزانه ارزش معامالت ب��ه 2,43۹ میلیارد ریال، میانگین 
روزانه حجم معامالت به 1,167 میلیون سهم، میانگین دفعات معامالت به 80 هزار و 748 نوبت 

و میانگین ارزش بازار به 3,814 هزار و 73۹ میلیارد تومان رسید )سنا(
 تمامی سهام باقی مانده متعلق به دولت در شرکت های بیمه آسیا، البرز و دانا به عنوان سهام مشمول 
واگذاری تعیین شده اند تا پس از تصویب قیمت در هیأت واگذاری، توسط سازمان خصوصی سازی 

و از طریق بورس واگذار شود )مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی(
 ش��رکت های بورسی در نه ماهه گذش��ته، پیش بینی های خود را در دوره های مختلف تعدیل داده 

است و رشد شاخص با توجه به فعالیت عملیاتی این شرکت ها، مجدداً برمی گردد )رییس مرکز آمار و اطالعات 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران(

 مجموع سود شرکت های سهام عدالت 4,200 میلیارد تومان بود که 400 میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه و 3,800 
میلیارد تومان آن به عنوان سود به حساب مشموالن واریز خواهد شد؛ اما تاکنون شرکت ها فقط 1,200 میلیارد تومان از سود 

را واریز کرده اند )مشاور سازمان خصوصی سازی(
 وبگاه کدال 360 که به تازگی راه اندازی ش��ده اس��ت، تصویری 360 درجه از اطالعیه های منتشرش��ده و اطالعات دیگری 
پیرامون هر شرکت یا نهاد مالی به دست می دهد و امکانی منعطف برای جستجو و فیلتر کردن آن ها برای کاربران براساس 

اطالعات مالی و قیمتی فراهم می سازد )ایلنا(
 ارز و سکه رشد قابل توجهی تا پایان سال جاری نخواهند داشت و در صورتی عدم وجود ریسک سیاسی خاص در بازار، همه 
مؤلفه ها به نفع بازار س��رمایه خواهد بود؛ همچنین پیش بینی می ش��ود شاخص کل بورس در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت 
از مرز 100 هزار واحد عبور کرده و وارد دوره جدیدی از رشد و رونق خواهد شد )مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری 

ابن سینا مدبر(
 درخصوص روند پرداخت س��ود سهام عدالت، ارزش س��هام یک میلیون تومانی 4۹ شرکت از جمله بیمه ها و پاالیشگاه ها 

مشمول این طرح که سودآور هستند به دو میلیون و 400 هزار تومان افزایش یافته است )وزیر امور اقتصادی و دارایی(
 دارندگان سهام کنتورسازی تا 20 هزار سهم، امکان فروش حداکثر دو هزار سهم را دارند و دارندگان سهام بیش از 20 
هزار س��هم، امکان فروش حداکثر 10 درصد از موجودی س��هام خود را دارند، همچنین درخصوص نوع س��فارش فروش از 

نظر اعتبار زمانی، سفارش بدون محدودیت زمانی است و قیمت خرید هر سهم مبلغ 21,075 ریال اعالم شده است )سنا(
 کل ارزش صندوق های س��رمایه گذاری در دی ماه س��ال جاری 15۹ هزار میلیارد تومان بود که از این مقدار، حدود 120 

هزار میلیارد تومان در سپرده بانک ها و وجه نقد است )مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه  ایرانیان(
 ح��دود ش��ش هزارمیلی��ارد تومان از منابع صندوق ها در س��هام اس��ت درحالی که بی��ش از 75 درصد مناب��ع صندوق های 
س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه در بانک ها اس��ت که دلیل اصلی آن تعلق صندوق های مش��اع به شرکت های تأمین سرمایه 

می باشد )مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه  ایرانیان(
 صندوق زمین و س��اختمان که با مجوز س��ازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرده اس��ت، تاکنون با عملکرد 
مثبتی همراه بوده است زیرا این ابزار جدید ضمن کمک به بخش مسکن جهت رونق، به سرمایه گذاران نیز کمک خواهد کرد 

)رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
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بانک و بیمه

 ط��ی ش��ش ماهه تیرماه 
تا آذرماه س��ال جاری بیش از 

80 ه��زار میلی��ارد تومان چک 
برگش��ت  خورده است که یکی 
از ش��واهد رک��ود در اقتصاد، باال 
ب��ودن آمار چک های برگش��تی 

است )بانک مرکزی(
 از ابت��دای س��ال جاری ت��ا پایان آذرم��اه خدمات ارز 

بازرگانی در بخش گشایش های اعتبارات، بروات اسنادی 
و حواله های ارزی صادره بابت واردات کاال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته از نظر تعداد 1/84 برابر و از نظر مبلغ 
3/71 برابر رشد کرده است )اقتصاد آنالین(

 در حال حاضر 55 میلیون و 382 هزار نفر تحت پوشش 
صندوق های بیمه ای هستند که در واقع 6۹ درصد جمعیت 
کل کش��ور را شامل می شود؛ همچنین تعداد بازنشستگان 
تأمین اجتماعی حدود س��ه میلیون و تعداد بازنشس��تگان 
صندوق بازنشستگی کش��وری حدود یک میلیون و 300 

هزار نفر است )مرکز پژوهش های مجلس(

طال و سکه

 اگر ط��ال بتواند س��طح 
مقاومتی 1,357 دالری را در 

کوتاه مدت بش��کند، قیمت این 
فلز گرانبها ب��ه زودی تا 1,375 
دالر افزایش خواهد یافت؛ پایین 
ب��ودن نرخ ت��ورم و ادام��ه روند 
نزولی ارزش دالر می تواند روند 

افزای��ش قیمت طال را تس��ریع کند 
)مؤسسه سرمایه گذاری تی دی اس(

 آلمانی ه��ا در س��ال2017 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 شود، در سال 2017 با رشد 50 درصدی روبرو شده 

است )دویچه بورس(
 میانگین قیمت جهانی هر اونس طال در س��ال 2018 
می��الدی ب��ه 1,318 دالر خواه��د رس��ید )رییس بخش 

تحقیقاتی مؤسس��ه س��رمایه گذاری مورن بیلد(
 به درس��تی مشخص نیس��ت روند صعودی قیمت طال تا 
چه زمانی ادامه خواه��د یافت، چرا که قیمت این فلز زرد 
علی رغم افزایش نرخ بهره فدرال رزرو امریکا در ماه های 
اخیر با افزایش روبرو ش��ده و ای��ن گمانه زنی وجود دارد 
ک��ه نرخ بهره فدرال رزرو ط��ی ماه های آینده نیز افزایش 
خواه��د یاف��ت؛ اگر ط��ال بتوان��د باالتر از س��طح مقاومتی 
1,327 دالری تثبیت شود، به زودی تا 1,360 دالر در هر 
اون��س افزایش خواهد یافت )برایان الن، تحلیلگر ارش��د 

مؤسسه سرمایه گذاری گلدسیلور(
 میانگی��ن قیمت هر اونس طال تا س��ه ماهه س��وم س��ال 
جاری میالدی به 1,350 دالر خواهد رس��ید )بانک مریل 

لینچ امریکا(
 قیمت طال در بلندمدت صعودی خواهد بود ولی به نظر 
می رس��د احتمال کاهش قیم��ت در کوتاه مدت تا 1,302 
دالر وج��ود دارد و این بهترین نقط��ه ورود مجدد به بازار 
طال خواهد بود )بیل باروش، تحلیلگر برجس��ته مؤسس��ه 

بلوالین فیوچرز(

بازار پول و ارز

 با ش��روع س��ال جاری میالدی، داغ ترین ارز دیجیتال ارزی به نام استل الر بود که ارزش آن 
از هفته نخس��ت س��ال 2018 میالدی تاکنون 65 درصد جهش داشت که این ارز را در زمره 10 

ارز باارزش دیجیتالی جهان قرار داده است )سی ان بی سی(
 دولت پاکستان به دنبال تهدیدهای امریکا اعالم کرد که از این پس یوان مانند ارزهای دیگر مانند 
دالر، یورو و ین ژاپن می تواند در مبادالت تجاری مورد استفاده قرار گیرد )بانک مرکزی پاکستان(

 س��ال گذش��ته میالدی ارزش دالر امریکا در برابر یورو 10 درصد و در برابر رنمینبی چین 5/5 
درصد افت داشت؛ در واقع بعد از دالر نیوزیلند، دالر امریکا ضعیف ترین عملکرد را در بین ارزهای 

معتبر جهان داشته است )تسنیم(

صنعت، معدن و انرژی

 در شرایط کنونی ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به حدود 
62 میلیون تن رس��یده است که پیش بینی می ش��ود تا بهار سال آینده امکان بهره برداری و تولید 

تجاری محصوالت پتروشیمیایی در پنج طرح جدید پتروشیمی آغاز شود )سنا(
 با توجه به این که در بازار های جهانی فلزات اساس��ی و قیمت نفت که از فاکتور های تأثیرگذار در 
اقتصاد ملی است، با رشد 70 تا 80 درصدی رو به رو بود که این روند در قیمت برخی از کاال های داخلی 

نیز تأثیرگذار بوده است )رییس مرکز آمار و اطالعات شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
 با راه اندازی بورس فلزات و به دنبال آن شکل گیری شرکت بورس کاال، تفاوت نرخ میان عرضه در 

بورس و بازار به کمترین حد خود و تنها به میزان سود خرده فروشی کاهش یافت و موجب رشد بیش 
از دو برابری در ظرفیت های نصب و راه اندازی  در صنعت فوالد کشور طی دوره راه اندازی بورس کاال شده است )مدیرعامل 

شرکت ملی فوالد ایران(
 با توجه به الیحه بودجه سال ۹7، بودجه ای در سال آینده برای واردات نفت پیش بینی نشده است و در نتیجه بنزین وارداتی 

در این سال وجود نخواهد داشت )معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده  های نفتی(
 محموله نفتکش ایرانی که در آب های چین دچار حادثه شده است، میعانات گازی را به سفارش شرکت هاناوا توتال متعلق 
به کره جنوبی، حمل کرده است که ارزش این نفتکش، رقمی حدود 70 میلیون دالر برآورد شده است )سخنگوی وزارت نفت(

 در سال ۹2 سهم نفت در اقتصاد کشور 43 درصد بود در حالی که این سهم در سال جاری به 26 درصد کاهش و جایگزین 
درآمدهای مالیاتی و دیگر درآمدهای دولت شده است )وزیر امور اقتصادی و دارایی(

 اس��ترالیا پیش بینی کرده اس��ت که با افزایش عرضه جهانی سنگ آهن و افت تقاضا از سوی چین، قیمت متوسط سنگ آهن 
در سال، 51,50 دالر به ازای هر تن باشد )رویترز(

 صادرات ایران به چین با احتساب نفت در 11 ماهه سال گذشته میالدی رقمی معادل 17 میلیارد دالر بود که نسبت به مدت 
مشابه سال 2016 حدود 28/8 درصد رشد داشته است )ایسنا(

 در نه ماهه س��ال جاری یک میلیون و 103 هزار و 631 دس��تگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که با توجه به تولید ۹50 
هزار و 210 دستگاه خودرو در مدت مشابه سال گذشته 16/1 درصد افزایش داشته است )دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت(

تقویم اقتصادی هفته جاری )23 تا 29 دی ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالمشاخصقیمتمصرفکننده
درمقیاسسالیانهدرانگلیس

اعالمشاخصتولیداتصنعتی
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالمتولیدناخالصداخلیدرچین

اعالمشاخصتولیداتصنعتی
طیماهگذشتهدرچین

اعالمتعدادمجوزهایساختخانههاینوساز
صادرشدهطیماهگذشتهدرامریکا

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصتولیداتایالتفیالدلفیاامریکا
طیماهگذشته

اعالمشاخصخردهفروشی
طیماهگذشتهدرانگلیس

سهشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتخریداریشدهتوسطمصرفکنندگانرانشانمیدهد.
نشاندهندهتورماست.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرارزشکلکاالهایتولیدش�دهتوس�طتولیدکنندگان،معادنوخدماتآبوبرقرا
نشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

وسیعترینمقیاسفعالیتاقتصادیوسنجهاولیهازسالمتاقتصاداست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرارزشکلکاالهایتولیدش�دهتوس�طتولیدکنندگان،معادنوخدماتآبوبرقرا
نش�انمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

شاخصبسیارخوبیبرایاندازهگیریفعالیتهایساختوسازدرآیندهاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر250تولیدکنندهدرمنطقهفیالدلفیارانسبتبهشرایطکسبوکاربررسیمیکند.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.


