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 اقتصاد و توسعه

 براساس گزارشی که بر پایه آمار سال های 1991 تا 2015 میالدی تهیه شده، بالغ بر 31/1 
درصد تولید ناخالص داخلی ایران طی این سال ها شامل فعالیت های غیررسمی و پنهان بوده است؛ 

ایران از نظر س��هم اقتصاد غیررس��می از کل اقتصاد در رتبه 30 جهان قرار گرفته اس��ت )صندوق 
بین المللی پول(

 شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری نسبت به دوازده ماهه 
منتهی به مدت مشابه سال گذشته، به میزان 9/9 درصد افزایش یافته است )اقتصاد آنالین(

 شاخص بهای گروه اختصاصی خدمات نیز نسبت به ماه گذشته سال جاری 0/2 درصد و نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته 9/1 درصد افزایش داشته است )بانک مرکزی(

 نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری نسبت به دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال گذشته معادل 10 درصد 
است )بانک مرکزی(

 در حالی که در قانون بودجه سال 95، تنها برای نه شرکت دولتی زیان  پیش بینی شده بود، در پایان سال جاری 153 شرکت 
دیگر نیز زیان ده شدند و 215 میلیارد تومان از بودجه عمومی برای جبران زیان آن ها لحاظ شد )تسنیم(

 تراز حس��اب های جاری ایران در پایان س��ال گذش��ته میالدی به مثبت 21/6 میلیارد دالر رسید؛ تراز حساب ها در این سال 
نس��بت به س��ال قبل از آن 5/22 میلیارد دالر افزایش یافت؛ ایران بین 188 کش��ور جهان وضعیت بس��یار خوبی از نظر تراز 

حساب های جاری خود دارد و بین 15 کشور نخست جهان از این نظر قرار گرفته است )صندوق بین المللی پول(
 براس��اس اعالم رس��می کمیته رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا)OECD(، رتبه ایران یک پله ارتقاء یافت و از رتبه شش به 

پنج رسید؛ در زمان تحریم ها رتبه اعتباری کشورمان هفت از هفت بود )کمیته رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا(
 در رده بندی تولید ناخالص داخلی کشورها بر حسب قیمت های جاری، ایران با تولید ناخالص داخلی برحسب قیمت جاری به 

ارزش ۴28 میلیارد دالر در بین 192 کشور، باالتر از اتریش و نروژ، در رده 2۷ قرار گرفت )بانک جهانی(
 نرخ تورم نقطه به نقطه اقالم غیرقابل تجارت در آذرماه سال جاری به 9/6 درصد رسید که این رقم در آبان ماه به 8/9 درصد 

بود )بانک مرکزی(

مسکن و عمران

 میانگین قیمت مس��کن 
در دی ماه سال جاری 16/۷ 

درص��د و میانگی��ن معامالت 
13/5 درصد نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذشته افزایش 
داش��ته اس��ت اما در شانزده 
قیمت ه��ا  ته��ران،  منطق��ه 

اس��ت  متوس��ط  از  پایین ت��ر 
)اقتصاد آنالین(

 در دنیا همیش��ه شهرداری ها هشت درصد از خانه ها را 
خالی نگه می دارند تا از سفته بازی مسکن جلوگیری شود اما 
شهرداری های ایران این توان را ندارند؛ زیرا دولت آماری 
از وضعی��ت مس��کن نمی ده��د و ناگهان 200 ه��زار واحد 
صنفی و مغازه ساخته می شود )مشاور وزیر راه و شهرسازی 

در امور تأمین مالی(
 کاهش رش��د قیمت مسکن در کش��ور از 29 درصد در 
سال 91 به حدود سه درصد در سال ،95 منجر به افزایش 
قابل توجه خانه های خالی به کل واحدهای مسکونی از حدود 
هش��ت درصد در سال 90 به حدود 11 درصد در سال 95 

شده است )اقتصاد آنالین(
 نرخ واقعی خانه های خالی در کش��ور از رقم ۴/2 درصد 
در س��ال 85 به 11/3 درصد در س��ال 95 رس��یده است و 
2/6 میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد )وزارت 

امور اقتصاد و دارایی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

پیش بینی   در حالی ک��ه 
امری��کا طی  می ش��ود کنگره 

روزه��ای آین��ده الیحه دیگری 
را ب��رای جلوگی��ری از تعطیلی 
دولت به تصویب خواهد رساند، 
کارشناس��ان اقتص��ادی ب��ر این 
باورن��د که کس��ری بودج��ه این 

کشور سال آینده به بیش از یک تریلیون دالر خواهد 
رسید )رویترز( 

 پیش بینی شده است که بازار نفت روند صعودی خواهد 
داش��ت و میانگین قیمت این کاال در س��ال 2018 میالدی 
ب��ا افزای��ش 10 دالری به بیش از ۷0 دالر در هر بش��که 

خواهد رسید )بانک جی پی مورگان(
 تعهد کش��ورهای عضو اوپک و روسیه مبنی بر کاهش 
میزان تولیدات تا ماه می س��ال جاری میالدی از یک سو و 
افزایش میزان تقاضا برای خرید نفت از کشورها از سوی 
دیگر موجب تقویت بازار نفت و رشد 60 درصدی قیمت 

نفت از نیمه سال 201۷ میالدی شده است )سنا(
 پیش بین��ی می ش��ود تقاضای جهانی نفت در 25 س��ال 
آینده جهش خواهد یافت و به 120 میلیون بشکه در روز 

خواهد رسید )وزیر انرژی عربستان(
 س��قوط س��هام اپل، وال اس��تریت را زمین زد و س��هام 
آس��یایی از رکوردهای خود عقب نش��ینی کرد، در همین 
ح��ال ب��ا اوج گرفت��ن س��ود اوراق خزان��ه داری امریکا تا 
باالترین مقادیر چهار ساله خود، دالر تقویت شد )رویترز(

 پیش بین��ی می ش��ود میزان کس��ری بودج��ه امریکا در 
سه ماهه نخست س��ال جاری میالدی به ۴۴1 میلیارد دالر 
برس��د که این میزان کس��ری بودجه در سه ماهه نخست 
س��ال در هشت سال گذشته، یعنی از سال 2010 تاکنون، 

در این کشور بی سابقه است )وزارت خزانه داری امریکا(
 سود شرکت سابک عربس��تان در سه ماهه پایانی سال 
گذشته میالدی، سه میلیارد و 6۷0 میلیون ریال عربستان 
مع��ادل 9۷9 میلیون دالر امریکا بود در حالی که در مدت 
مشابه س��ال 2016 میالدی، این ش��رکت چهار میلیارد و 

510 میلیون ریال عربستان سود داشته است )رویترز(
 تولید نفت امریکا از اواسط سال 2016 میالدی تاکنون 
بیش از 1۷ درصد رش��د کرده است و در نیمه ماه ژانویه 
س��ال جاری به 9/88 میلیون بش��که در روز رسیده است 

)رویترز(

بازار سرمایه

 امروزه بیش از ۷0 درصد از توسعه بازار سرمایه، بازار پول و همچنین بیمه به تکنولوژی 
وابس��ته اس��ت و باید این س��ه رکن نظام مالی کش��ور در حوزه تکنولوژی بیش��تر فعال ش��وند 

)مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 کمیت��ه فقه��ی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار طی 10 س��ال فعالیت، بی��ش از 85 ابزار مالی و 
نهاده��ای مالی جدی��د را از نظر فقهی مورد بحث و بررس��ی قرار داده اس��ت )رییس کمیته فقهی 

سازمان بورس و اوراق بهادار(
 بانک مرکزی به عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکی کشور آمادگی دارد زمینه های همکاری خود 

را با وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اصالح نظام حس��ابداری و حسابرس��ی کشور و نیز با س�ازمان بورس و 
اوراق بهادار به ویژه در رابطه با ارتقای شف�افیت گست�رش دهد که نتیجه این تعامل هم افزا، موجب رشد و توسعه متوازن 

دو بازار پول و سرمایه خواهد شد )رییس کل بانک مرکزی(
 تأمین مالی بورس از ۴2 هزار میلیارد تومان در سال 8۴ به 522 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسید و در سال جاری 

نیز افزایش خواهد داشت )وزیر امور اقتصاد و دارایی( 
 در طول 10 سال آغازین فعالیت بورس، در مجموع 15 میلیارد تومان معامله انواع اوراق بهادار وجود داشت که هشت 
میلیارد تومان آن مربوط به س��هم و هفت میلیارد تومان آن به اوراق قرضه اختصاص داش��ت؛ همچنین تعداد ش��رکت های 

پذیرفته شده بورس از دو شرکت به 102 شرکت رسید )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
 در ب��ازه زمانی س��ال های 88 تاکنون حدود 65 هزار و 800 میلی��ارد تومان تأمین مالی از طریق بازارها و ابزارهای مالی 

حاصل شده است که بیشترین سهم از این رقم مربوط به اسناد خزانه اسالمی بوده است )سنا(
 طی دو سال گذشته شرکت بورس اوراق بهادار تهران با 12 بورس دنیا تفاهم نامه امضا کرده است که مهمترین قرارداد 
با بورس استانبول است و تصمیم بر آن است تا دو شرکت از این کشور را در بورس تهران ثبت شود )مدیرعامل شرکت 

بورس اوراق بهادار تهران(
 عدم توس��عه کنترل ش��ده بازار بدهی موضوع بس��یار مهمی در بازار سرمایه اس��ت که جایگاه این بازار مغفول بود اما در 
ش��رایط کنونی این بازار به جایی رس��یده است که برای بخش خصوصی و تعاونی و نیز برای دولت می تواند تأمین مالی کند 

)رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
 توازن بخش��ی و تعادل بخش��ی بین بازار بدهی و بازار س��هام از سیاست های اصلی بازار سرمایه اس��ت و با برقراری این 

توازن، باید برای تمام فعاالن بازار بازده های مناسبی داشته باشد )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
 نس��بت ارزش معامالت به تولید ناخالص داخلی از 2/5 درصد در س��ال 85 به 1۷ درصد در س��ال جاری رسیده است و 
نس��بت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی از 1۴ درصد در س��ال 86، به 3۷ درصد در س��ال جاری خواهد رس��ید )رییس 

سازمان بورس و اوراق بهادار(
 تع��داد نهادهای مالی در ش��رایط کنونی به 595 رس��یده اس��ت و ارزش معام��الت بعد از تعدیالت تورمی و براس��اس 

ارزش های جاری 9,200 برابر شده است )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
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بانک و بیمه

 سهم ارزش��ی انواع چک 
از کل مبادالت غیرنقدی کشور 

ب��ا کاه��ش 69/۴ درص��دی از 
91/1 درص��د در س��ال 8۷ ب��ه 
21/۷ درصد رسید؛ سهم ارزشی 
ابزاره��ا و س��امانه های پرداخت 
الکترونیک��ی ب��ا همین می��زان از 

8/9 درصد در س��ال 8۷ به ۷8/3 درصد در پایان سال 
گذشته افزایش یافت )قائم مقام بانک مرکزی(

 طب��ق اصالحی��ه قانون بودجه س��ال 95 مصوب ش��د 
تا س��قف ۴5 ه��زار میلیارد تومان از محل منابع ناش��ی از 
تجدید ارزیاب��ی دارایی های خارجی بان��ک مرکزی برای 
س��ه بخش مهم یعنی تسویه بخش��ی از مطالبات بانک ها 
از دول��ت، افزایش س��رمایه بانک ه��ای دولتی و همچنین 
بخش��ودگی س��ود بدهکاران بانکی تا 100 میلیون تومان 

اختصاص پیدا کند )بنکر(
 مجموع س��پرده های بانک ها و مؤسس��ات اعتباری نزد 
بانک مرکزی در پایان آبان ماه س��ال جاری به 150 هزار 
میلی��ارد تومان رس��ید که این رقم نس��بت به پایان س��ال 
گذشته حدود 20 هزار میلیارد تومان معادل 1۴/۷ درصد 

افزایش داشت )ایسنا(

طال و سکه

می��الدی  س��ال 2018   
می تواند یک سال دراماتیک 

برای فلزات گرانبها به خصوص 
طال باش��د؛ میانگی��ن قیمت هر 
اونس طال در سال جاری میالدی 
ب��ه 1,318 دالر خواه��د رس��ید 

)کیتکو نیوز(
 علی رغم سیاست های سختگیرانه 

پولی فدرال رزرو امری��کا و افزایش ارزش دالر و بهره 
اوراق قرضه خزانه داری این کش��ور، طال عملکرد بس��یار 

خوبی داش��ته و طی ماه های آینده نی��ز این عملکرد بهتر 
خواهد بود )مؤسسه سرمایه گذاری اسکاتیا موکاتا(

 قیم��ت هر اونس طال تا ۴0 س��ال آینده به بیش از 10 
ه��زار دالر خواهد رس��ید )جیم ریکاردز، تحلیلگر ارش��د 

بازارهای جهانی(
 رش��د چش��مگیر قیمت ط��ال در نیمه دوم ماه دس��امبر 
س��ال گذش��ته میالدی تأثیر زیادی بر افت شدید واردات 
طالی چین داشته است؛ واردات طالی چین از هنگ کنگ 
نیز در کل س��ال 201۷ با 18/5 درصد کاهش نسبت به 
س��ال قبل از آن روبرو ش��د و به کمتر از 628 تن رسید؛ 
ای��ن پایین ترین می��زان واردات طالی چین از هنگ کنگ 

به شمار می رود )کامرز بانک آلمان(
 قیمت جهانی هر اونس طال در س��ال 2018 میالدی به 

بیش از 1,۴60 دالر خواهد رسید )مؤسسه پی ان جی(
 اگ��ر امری��کا در نهای��ت می خواهد یک اقتصاد بس��یار 
قدرتمند داش��ته باشد، مجبور اس��ت ارزش دالر را پایین 
نگه دارد تا صادرات رش��د کند؛ ش��اید دولت این کش��ور 
عمداً س��عی کن��د ت��ا ارزش دالر در برابر س��ایر ارزهای 
معتبر بین المللی را کاهش دهد و این عدم شفافیت درباره 
سیاستدولت ترامپ در قبال ارزش دالر می تواند در نهایت 

به نفع قیمت طال باشد )کیتکو نیوز(

بازار پول و ارز

 ش��اخص دالر در آس��تانه ثبت ضعیف ترین روند ماهانه خود از ماه می سال 2016 میالدی 
قرار گرفته اس��ت؛ این ش��اخص در نخس��تین ماه جاری میالدی، باالی 92 واحد ثبت شده بود اما 

تداوم تضعیف دالر این شاخص را به پایین مرز 89 واحدی رساند )دنیای اقتصاد(
 استونی در تالش است تا ارزی دیجیتال شبیه بیت کوین که پشتوانه آن، واحد پولی منطقه یورو 

است را عرضه کند )مدیر اجرایی برنامه یکپارچگی الکترونیکی دولت استونی(
 ارزیابی س��ه ماهه آخر س��ال گذش��ته میالدی نش��ان می دهد که منطقه یورو در ماه های اکتبر و 

سپتامبر سال 201۷ رشد شش درصدی داشته است )سی ان بی سی(

صنعت، معدن و انرژی

 با توجه به این که تراز تجاری مناطق آزاد مثبت نیس��ت، طی چهار س��ال گذش��ته مناطق آزاد 
کشورمان هفت میلیارد دالر واردات و فقط دو میلیارد و۴00 میلیون دالر صادرات داشته اند )دبیر 

شورای عالی مناطق آزاد(
 اگر در س��ال جاری با افزایش قیمت حامل ها موافقت نش��ود، تغییر قیمت ها در سال های 98 و 99 
نیز اتفاق نخواهد افتاد و امکان تخلیه یک جای فشار قیمت ها در سال 1۴00 ممکن نخواهد، بنابراین 

باید قیمت ها به تدریج افزایش یابند )عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی(
 در سال جاری حدود 12 درصد بیشتر از سال گذشته گاز بیشتری تحویل نیروگاه ها شده است، در 

حالی که سوخت مصرفی 22/8 درصد از سال گذشته بیشتر شده است )معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی(
 در بین کاالهای منتخب معدنی و صنایع معدنی به ترتیب تولید کاتد مس با رشد منفی 29/۴ درصدی، سیمان با رشد منفی 
۴/8 درصدی، ظروف شیش��ه ای با رش��د منفی 13/6 درصدی و ظروف چینی با رشد منفی 3/9 درصدی طی هشت ماهه سال 

جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با بیشترین میزان رشد منفی روبرو شده اند )ایسنا(
 در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری، مجموع سرمایه گذاری پیش بینی شده برای 12 هزار و 181 فقره جواز تأسیس 

صادره، بیش از یک میلیون و 28۴ هزار میلیارد ریال بوده است )اقتصاد آنالین(
 در ش��رایط کنونی ایران رتبه چهاردهم تولید فوالد را در جهان دارد و در هش��ت ماهه س��ال 201۷ میالدی با رش��د 15/۷ 

درصدی به پیشرفت خوبی رسیده است )وزیر صنعت، معدن و تجارت(
 ۴2 میلیون تن محصوالت معدن و صنایع معدنی در نه ماهه س��ال جاری به ارزش بیش از ش��ش میلیارد و 800 میلیون دالر 
صادر شد که ضمن جلوگیری از خام فروشی، رشد 15 درصدی را نسبت مدت زمان مشابه سال گذشته داشت )وزیر صنعت، 

معدن و تجارت(
 کارخانه بارنول تولیدکننده محصوالت مختلف برای نیروگاه های حرارتی، 20 درصد محصوالت تولیدی خود را تاکنون به 
کشورهای ارمنستان، بالروس، ویتنام، قزاقستان، مغولستان و ایران صادر کرده است و در سال جاری میالدی، اسلواکی و کوبا 

نیز به جمع مشتریان این مجموعه صنعتی اضافه خواهند شد )معاون کارخانه بارنول(
 قیمت هر تن س��نگ آهن در س��ال جاری به دلیل فراوانی عرضه، تقاضای کمتر از س��وی چین و سود کمتر تولید فوالد، 13 

درصد کاهش یافته و به حدود 60 دالر خواهد رسید )رویترز(
 عربستان با سرمایه گذاری در خط لوله تاپی که قرار بود از طریق آن گاز ایران به هند و پاکستان صادر شود، قصد دارد وارد 

بازار منافع ملی ایران شده و آن را تصاحب کند )علی میرزاعلیان، کارشناس انرژی(

تقویم اقتصادی هفته جاری )14 تا 20 دی ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالمشاخصخریدمدیرانکارخانهها
طیماهگذشتهدرامریکا

بررسیشدهتوسطمؤسسهمدیریتعرضه

اعالممیزانموجودینفت
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمترازتجاریطی
ماهگذشتهدرچین

اعالمتعدادمدعیانبیمهبیکاری
طیهفتهگذشتهدرامریکا



اعالمشاخصقیمتمصرفکننده
درمقیاسسالیانهدرچین

اعالمشاخصقیمتتولیدکننده
درمقیاسسالیانهدرچین

اعالمشاخصتولیداتصنعتی
طیماهگذشتهدرانگلیس

دوشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

جمعه

جمعه

اینشاخصنظر400مدیرخریدرانسبتبهشرایطکسبوکارنشانمیدهد.
اعالماینرقمبیشازدورهقبلنشاندهندهرونقدربخشتولیداست.

رابطهمستقیمبابازارهایکاال،ارز،سهامورابطهمعکوسبابازاراوراققرضهدارد.

تأثیرمعکوسبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

درشرایطفعلیاقتصادجهانی،سرمایهگذارانوتحلیلگرانبهایندادهاقتصادیبسیاراهمیت
میدهند.

اینشاخصازایننظرمهماستکهصادراتوارزرابطهمستقیمدارند.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

رابطهمعکوسبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمستقیمبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتخریداریشدهتوسطمصرفکنندگانرانشانمیدهد.
نشاندهندهتورماست.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتتکمیلشدهوفروختهشدهتوسطتولیدکنندگانرانشانمیدهد.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تغییردرارزشکلکاالهایتولیدشدهتوسطتولیدکنندگان،معادنوخدماتآبوبرقرانشان
میدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.


