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 اقتصاد و توسعه

 حجم بدهی های خارجی ایران در نیمه نخس��ت سال گذشته میالدی به حدود نه میلیارد دالر 
رسید؛ این در حالی است که کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه و عربستان چندین برابر بیشتر 

بدهی خارجی دارند )بانک جهانی(
 از ابتدای سال جاری تا دی ماه 222/4 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی قانون بودجه سال 96 
محقق ش��د و پیش بینی می شود طی دو ماه پایانی سال نیز 87/4 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی 

محقق شود )سازمان برنامه و بودجه(
 بانک جهانی رتبه ایران در ش��اخص فضای کسب و کار در سال گذشته میالدی را که به اشتباه 120 

اعالم کرده بود به 71 تغییر داد )عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی(
 نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای 

کل کش��ور 8/2 درصد، مناطق ش��هری 8/1 درصد و مناطق روستایی 9/2 درصد است که در آذرماه سال 96 برای کل کشور 
0/2 و مناطق شهری 0/3 درصد افزایش و برای مناطق روستایی بدون تغییر بوده است )اقتصاد آنالین(

 در شش ماهه نخست سال جاری 614 هزار نفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته وارد بازار کار شدند؛ همچنین نرخ  بیکاری 
در سال گذشته از 12/4 درصد به 11/7 درصد در سال جاری کاهش یافته است )رییس سازمان برنامه و بودجه(

 طبق الیحه بودجه سال 97، از مجموع منابع 1,194 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده، سهم شرکت های دولتی حدود 813 
هزار میلیارد تومان اس��ت؛ بر این اس��اس س��هم بودجه عمومی دولت 425 هزار میلیارد تومان و با س��هم 35 درصدی و سهم 

شرکت ها، بانک ها و مؤسسات به 68 درصد رسید )تسنیم(
 طبق پیش بینی های انجام شده رشد اقتصادی در سال 97 با احتساب درآمدهای نفتی 5/8 درصد و بدون احتساب درآمدهای 
نفتی شش درصد و همچنین رشد سرمایه گذاری در سال آینده معادل 11/2 درصد خواهد بود )رییس سازمان برنامه و بودجه(

 بر اساس آمار عملکرد بودجه، از ابتدای سال جاری تا دی ماه 29 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافت و تا پایان 
سال این رقم به 46 هزار میلیارد تومان خواهد رسید )سازمان برنامه و بودجه(

مسکن و عمران

 با توجه به این که دوران 
پنج س��اله رک��ود اقتص��ادی 

مس��کن  ب��ر  منف��ی  تأثی��ر 
داش��ته اس��ت اما این رش��د 
مسکن،  بخش  ارزش افزوده 
ناش��ی از تورم ب��وده و قطعاً 
پایدار نیس��ت )دبی��ر کانون 

انبوه سازان همدان(
  با توجه به التهابی که برخی از دالالن و حتی کارشناسان 

ب��رای افزایش قیمت ها در بازار مس��کن ایجاد کرده اند، به 
خریداران مس��کن پیشنهاد می شود برای ورود به این بازار 

دست نگه  دارند )عباس شوکتی، کارشناس بازار مسکن(
  آین��ده بازار مس��کن با توجه به نرخ تورم نش��ان دهنده 
تقاضای جدید مصرف در جامعه است که نسبت به قیمت ها 
حساس  هس��تند و یک محدودیت جدی ایجاد کرده است 

)مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن(
 اگ��ر چه به اعتقاد بس��یاری از س��رمایه گذاران، بیش��تر 
مصالح ساختمانی در ایران تولید شده و رابطه ای بین قیمت 
دالر و نهاده های ساختمان وجود ندارد اما در شرایط کنونی 
این رش��د قیمت��ی روی تک  تک مصالح مؤثر بوده اس��ت به 
 نح��وی  که هر کیلو میلگ��رد از هزار و 600 ب��ه دو هزار و 

650 تومان رسیده است )دبیر انجمن انبوه سازان همدان(

اقتصاد و بازارهای جهانی

نفت  تقاض��ای جهان��ی   
از 95 میلی��ون و 420 ه��زار 

بش��که در روز در س��ال 2016 
می��الدی به 96 میلی��ون و 990 
ه��زار بش��که در روز در س��ال 
2017 رسیده است و پیش بینی 
می شود در سال 2018 با 1/57 

درصد رش��د به 98 میلیون و 510 هزار بش��که در روز 
برسد )اوپک(

 براساس تقسیم بازدهی در بازارهای جهانی، قاره آسیا 
بهترین عملکرد را در میان دیگر رقبا داشته است و ارزش 
بازار در بازارهای آسیایی در سال 2017 میالدی به 28/9 
تریلیون دالر رس��یده و نسبت به سال 2016 رشد 25/7 

درصدی داشته است )فدراسیون جهانی بورس ها(
 بورس نیویورک که در میان بازارهای جهانی بیشترین 
ارزش بازار را دارد در س��ال گذش��ته نیز موقعیت خود را 
حفظ کرده و با رش��د 22/8 تریلیون دالری همراه ش��د؛ 
بر این اس��اس، در س��ال 2016 می��الدی افزایش ارزش 
ب��ازار در این بورس 19/5 تریلیون دالر گزارش ش��ده و 
توانس��ته در سال 2017 رش��د 12/8 درصدی را به ثبت 

برساند )سنا(
 ب��ا توجه به افزایش قیمت نفت، پیش بینی می ش��ود که 
رش��د اقتصادی کشور عربستان در س��ال 2019 میالدی، 
از 1/6 ب��ه 2/2 درص��د برس��د و تولید ناخال��ص داخلی 
این کش��ور را برای 2019 میالدی تا س��قف 2/7 درصد 

افزایش یابد )صندوق بین المللی پول(
 اوپک، روسیه و شماری از تولیدکنندگان نفت، به منظور 
ح��ذف مازاد عرضه از بازار جهان��ی و حمایت از قیمت ها، 
محدودی��ت تولید به میزان حدود 1/8 میلیون بش��که در 
روز را ت��ا پای��ان س��ال 2018 میالدی ادام��ه خواهند داد 

)ایسنا(
 قیم��ت ش��اخص نفت خام برنت در ماه دس��امبر س��ال 
ج��اری میالدی از مرز 70 دالر برای هر بش��که گذش��ت، 
ام��ا بس��یاری از تولیدکنن��دگان نفت این س��طح قیمت را 
مطلوب نمی دانند زیرا س��بب تشویق تولیدکنندگان نفت 

شل امریکا به افزایش عرضه می شود )شانا(

بازار سرمایه

 ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران در دی ماه س��ال جاری توانس��ت با رش��د دو هزار و 700 
واحدی شاخص کل بازده نقدی و قیمتی از تراز 96 هزار و 185 به تراز 98 هزار و 923 افزایش 

یابد؛ همچنین شاخص آزاد شناور توانست از تراز 102 هزار و 185 به 98 هزار و 922 برسد )سنا(
 در هفت��ه چهارم دی ماه س��ال جاری بیش از 210 میلیون و 974 هزار کیلووات س��اعت برق به 

ارزش 70 میلیارد و چهار میلیون ریال در بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفت )سنا(
 با کاهش نرخ سپرده بانکی و رشد قیمت های جهانی کامودیتی ها و افزایش نرخ ارز، بازار سرمایه 
می تواند مقصد بخش��ی از نقدینگی هایی باش��د که ب��رای صاحبان پول های خوابی��ده در بانک دیگر 

جذابیتی ندارد )مهرزاد جهانی، تحلیلگر بازار سرمایه(
 در دی ماه سال جاری تاالر محصوالت کشاورزی شاهد معامله بیش از 394 هزار و 671 تن انواع محصول به ارزش چهار 

هزار و 220 میلیارد ریال معامله بود )شرکت بورس کاالی ایران(
 سامانه جدید پس از معامالت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پس از تجربه  موفق سامانه  تسویه 
و پایاپای نت کلیر که از س��ال 90 به صورت پیوس��ته مورد اس��تفاده کارگزاران قرار گرفته اس��ت، مطابق زمان بندی از پیش 

تعیین شده، آماده  بهره برداری است )مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 استراتژی بخر و نگه دار سهم به عنوان یکی از محبوب  ترین و اثبات  شده  ترین روش های سرمایه گذاری در بازار سهام کل 
دنیا است و افرادی که این استراتژی را به کار می  برند اغلب الزم نیست نگران زمان  بندی بازار یا مبنا قرار دادن تصمیم هایشان 

بر الگوها و تحلیل  های ذهنی باشند )سنا(
 تغییرات رخ داده در شش دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار ناشی از ضرورت هایی از جمله حذف پیش بینی سود هر 
سهم پس از کسر مالیات به دالیل مختلفی از جمله نبود ارقام واقعی نرخ ارز یا قیمت جهانی کاالها در آینده بود که باعث می شد 

هیأت مدیره شرکت با اعالم EPS ارقامی را به طور فرضی اعالم کند )رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس(
 گزارش های تفس��یری مدیریت نه تنها تحلیل بیش��تری را برای تحلیلگر فراهم می کند بلکه مان��ع از وقوع انحراف ها در 
پیش بینی ها می شود و اگر چه گزارش های تفسیری مدیریت فعلی را نمی توان به عنوان گزارش های کاملی در نظر گرفت اما 
سازمان بورس و اوراق بهادار به طور مداوم برای بهترشدن سازوکارها در حال پیگیری است )رییس اداره نظارت بر ناشران 

بورسی سازمان بورس(
 از میان 324 ش��رکتی که در بازار س��رمایه فعالیت دارند، رتبه اول تا س��وم از نظر ارزش بازار به صنایع پتروش��یمی خلیج 
فارس با 279,950 میلیارد ریال، فوالد مبارکه اصفهان با 228,750 میلیارد ریال، ارتباطات سیار ایران با 166,733 میلیارد 

ریال اختصاص یافته است )سنا(
 از میان شرکت های فعال در بازار سرمایه، 60 شرکت دارای P/E بین 10 تا 20 مرتبه و 166 شرکت دارای P/E کوچکتر 

از 10 است درحالی که 20 شرکت با پیش بینی زیان P/E منفی دارند )سنا(
 بازار سرمایه در حال حاضر پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد کشور دارد و شرایط را برای رسیدن 

به اهداف سال 1404 پیدا کرده است )معاون نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار(
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بانک و بیمه

 می��زان بده��ی دولت به 
بان��ک مرک��زی در آبان م��اه 

سال جاری معادل 38/5 هزار 
میلی��ارد تومان و می��زان بدهی 
بانک ه��ا ب��ه بانک مرک��زی به 
110 ه��زار میلیارد تومان بوده 

است )اقتصاد آنالین(
 متغیره��ای پول��ی و بانک��ی حجم نقدینگی کش��ور 

در پایان آبان ماه س��ال جاری ب��ه 1,424  هزار و 470  
میلیارد تومان رس��ید؛ نقدینگی در یک س��ال منتهی به 

آبان ماه س��ال 96، 22/6 درصد و در هش��ت ماهه س��ال 
جاری 6/13 درصد افزایش داشته است )بانک مرکزی(

 در بانکداری دیجیتال کل عملیات بانکداری در نظام 
یکپارچ��ه انجام و برداش��ت پول از حس��اب در این نوع 
بانک��داری تبدیل به یک پروتکل بین مش��تری و بانک 
می ش��ود؛ همچنی��ن هزینه های بانک ها در این سیس��تم 
بی��ن 20 ت��ا 40 درصد کاه��ش می یابد و دس��تگاه های 
کارتخوان حذف می ش��وند )رئیس پژوهش��کده پولی و 

بانکی بانک مرکزی(
 ضریب فزاینده اقتصاد ایران در س��ال 91 از 4/721 
ب��ه 7/245 رس��ید ک��ه 58 درص��د آن مدی��ون کاهش 
می��ل نقدینه خواه��ی ناش��ی از پیش��رفت های بانکداری 

الکترونیک است )معاون اقتصادی بانک مرکزی(

طال و سکه

هن��د  ط��الی  واردات   
ک��ه پس از چی��ن بزرگترین 

واردکننده طالی جهان به شمار 
می رود در سال 2017 میالدی با 
53 درصد رشد به بیش از 846 

تن رسید )اسکراپ رجیستر(
 در حالی ک��ه قیم��ت جهان��ی 

ط��ال هنوز نزدیک به باالترین س��طح در چهار ماه 
اخیر قرار دارد، به نظر می رس��د سرمایه گذاری در بازار 

ط��ال ارزش زی��ادی خواه��د داش��ت؛ رش��د 12 درصدی 
قیمت جهانی این فلز گرانبها در س��ال گذش��ته تازه آغاز 
یک راه طوالنی اس��ت و طال می تواند همچنان یک بازیگر 
مهم در س��بد سرمایه گذاری به شمار رود )رییس مؤسسه 

سرمایه گذاری اسپروت(
 قیمت طال در کوتاه مدت احتماالً فراتر از 20 دالر در هر 
اونس نخواهد بود؛ اگر طال سطح حمایتی 1,324 دالری را 
بش��کند این احتمال وجود دارد که با افت بیشتری روبرو 
شود و اگر سطح مقاومتی 1,344 دالری نیز شکسته شود، 
قیمتاین فلز زرد در مس��یر صعودی ق��رار خواهد گرفت 

)مؤسسه آر جی او فیوچرز(
 قیمت طال تا پایان س��ال ج��اری میالدی به 1,400 دالر 
خواهد رسید و در کوتاه مدت بین 1,325 تا 1,350 دالر 

در نوسان خواهد بود )کیتکو نیوز(
 با افت قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، قیمت 
جهان��ی طال می تواند طی روزهای آینده تا 1,350 دالر در 
هر اونس افزایش یابد )فیلیپ استریبل، کارشناس ارشد 

اقتصادی مؤسسه آر جی او فیوچرز(

بازار پول و ارز

 ارز رمزنگار اترویوم یک باگ یا حفره امنیتی دارد که باعث افش��ای اطالعات آن می ش��ود 
و در ماه نوامبر س��ال گذش��ته میالدی 155 میلیون دالر ضرر برای صاحبان آن به همراه داش��ته 

است )شرکت سیسکو(
 در پایان آبان ماه س��ال جاری س��هم ش��به پول از حجم نقدینگی به 1,253  هزار و 880  میلیارد 
تومان و سهم پول به 170  هزار و 590  میلیارد تومان رسید؛ همچنین در هشت ماهه سال 96 رشد 

پول 5/4 درصد و رشد شبه پول 15 درصد بوده است )بانک مرکزی(
 نرخ برابری پوند انگلستان نسبت به دالر امریکا از زمان آغاز برگزیت تا ماه نخست سال جاری 

میالدی نزدیک به 3/3 درصد رشد کرده است )اقتصاد آنالین(

صنعت، معدن و انرژی

 س��رمایه گذاری خارجی در ش��رایط پیش و پ��س از برجام تفاوت معن��اداری دارد طوری که 
کشور در سال 2015 میالدی در تمامی بخش ها فقط دو میلیارد و 50 میلیون دالر سرمایه گذاری 

خارجی جذب کرده است؛ 50 طرح از 139 پروژه مصوب با سرمایه گذاری خارجی پس از برجام به 
بهره برداری رسیده است و 89 پروژه آن در حال اجرا است )سنا(

 قیمت تمام ش��ده برق تا زمانی که به دس��ت مصرف کننده برسد حدود 100 تومان است اما متوسط 
قیمتی که وزارت نیرو از مصرف کنندگان می گیرد 30 درصد کمتر از این رقم اس��ت، بنابراین الزمه 
اصالح اقتصاد این صنعت، رس��یدن به قیمت های واقعی است )مدیرعامل شرکت صنایع برق و انرژی 

صبا، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 ایران دارنده نه درصد از ذخایر نفت جهان به میزان 157/8 میلیارد بشکه است و پتانسیل تولید روزانه نفت خام به میزان 

شش میلیون بشکه را دارد، همچنین 18 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان به میزان 34 هزار میلیارد مترمکعب را دارا است که 
پتانسیل تولید گازطبیعی کشور را ساالنه به میزان 400 میلیارد مترمکعب می رساند )معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری 

وزارت نفت(
 میزان صادرات نفت خام ایران روزانه حدود 2/6 میلیون بش��که رسیده است که 40 درصد آن به کشورهای اروپایی صادر 

می شود )وزیر نفت(

تقویم اقتصادی هفته جاری )7 تا 12 دی ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالمضریباطمینانمصرفکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

بررسیشدهتوسطمؤسسهمدیریتعرضه

اعالمشاخصمدیرانخرید
کارخانههاطیماهگذشتهدرچین

اعالمشاخصمدیرانخریددربخش
خدماتطیماهگذشتهدرچین

شاخصخریدمدیرانشیکاگو
طیماهگذشتهدرامریکا

تغییردرتعدادافرادشاغلامریکاطیماه
گذشتهبهاستثنایبخشکشاورزیودولتی

اعالمتعدادخانههایپیشفروششده
طیماهگذشتهدرامریکا

بهاستثنایساختوسازهایجدید

اعالممیزانموجودینفت
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمپیشبینیاقتصادی،بیانیه
ونرخبهرهکمیتهبازارآزاد

فدرالرزروامریکا

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا

اعالمشاخصمدیرانخریدکارخانهها
طیماهگذشتهدرامریکا

بررسیشدهتوسطمؤسسهمدیریتعرضه

تغییردرتعدادافرادشاغلدرطولماهگذشته
درامریکا،بهاستثنایصنعتکشاورزی

اعالمنرخبیکاری
طیماهگذشتهدرامریکا

سهشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

چهارشنبه

جمعه

جمعه

اینشاخصنظر5,000خانوادهرانسبتبهشرایطاقتصادیفعلیوآیندهازجملهدردسترسبودن
نیرویکار،شرایطکسبوکاروبهطورکلیوضعیتاقتصادینشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر3,000مدیرخریدرانسبتبهشرایطکسبوکارنشانمیدهد.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر1,200مدیرخریدنسبتبهشرایطکسبوکاررانشانمیدهد.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر200مدیرخریددرشیکاگورانسبتبهشرایطکسبوکارازجمله:اشتغال،
سفارشاتجدید،قیمت،تحویلکاالوموجودیکاالنشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تأثیرمعکوسبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

اینگزارششاملطرحریزیکمیتهبازارآزادفدرالبرایتورمورشداقتصادیبرایبیشازدوسال
آیندهاست.

نرخبهره،رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر400مدیرخریدرانسبتبهشرایطکسبوکارنشانمیدهد.
اعالماینرقمبیشازدورهقبلنشاندهندهرونقدربخشتولیداست.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.


