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 اقتصاد و توسعه

 درآمدهای مالیاتی در نه ماهه نخس��ت سال جاری به حدود 68 هزار میلیارد تومان رسید که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 4/4 درصدی داشته است )بانک مرکزی(

 تراز عملیاتی بودجه در نه ماهه نخس��ت س��ال جاری  به منفی 72/5 هزار میلیارد تومان رسید که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجه 35 درصدی داشته است )بانک مرکزی(

 صادرات امریکا به ایران در س��ال 2017 میالدی با افت 20 درصدی نس��بت به سال قبل از آن به 
137/7 میلیون دالر رسید؛ امریکا در سال 2016 بالغ بر 172 میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده 

بود )اداره آمار امریکا(
 می��زان واردات کاال به کش��ور در آذرماه س��ال جاری با ارزش پنج ه��زار و 151 میلیون دالر و می��زان صادرات در 

فروردین ماه با ارزش سه هزار و 571 میلیون دالر، به بیشترین مقدار در نه ماه نخست سال جاری رسید )بانک مرکزی(
 مبادالت تجاری ایران و امریکا در در سال 2017 میالدی با 22 درصد کاهش به حدود 200 میلیون دالر رسید )اداره آمار 

امریکا(
 ت��راز تجارت خارجی کش��ور در 10 ماهه منتهی به دی ماه س��ال جاری با میزان واردات 42 میلی��ارد و صادرات 37 میلیارد 
دالر به منفی 5/8 میلیارد دالر رسید؛ این در حالی است که تراز تجارت خارجی کشور در مدت مشابه سال گذشته مثبت 1/3 

میلیارد دالر بوده است )تسنیم(
 جمع مصوب مالیات های مس��تقیم در نه ماه اولس��ال جاری به میزان 430/1 هزار میلیارد ریال بود که از این میزان 336/3 
هزار میلیارد ریال به دیست آمد؛ در بخش مالیات بر واردات نیز دولت 131/4 هزار میلیارد ریال درآمد پیش بینی کرده بود 

که در نهایت تا پایان آذرماه به 87/2 هزار میلیارد ریال رسید )بانک مرکزی(
 در س��ال گذش��ته 83 میلیارد دالر و در س��ال جاری بی��ش از ۹4 میلیارد دالر ب��ر تولید ناخالص ایران اضافه ش��د؛ همچنین 

ضریب جینی ایران از امریکا، روسیه، چین و ترکیه به مراتب بهتر است )صندوق بین المللی پول(

مسکن و عمران

 ح��دود 360 ه��زار نفر 
در صندوق پس انداز مسکن 

یکم حس��اب باز کرده اند که 
در شرایط کنونی این صندوق 
50 درص��د قیم��ت خان��ه را 
پوش��ش می دهد و این عدد 
بای��د ب��ه 70 درصد برس��د 

)معاون وزیر راه و شهرسازی(
 ب��ا توجه ب��ه این که یک��ی از راهکاره��ای کاهش 

تأثیرپذیری بازار از نوس��انات نرخ ارز تکیه بر تولیدات 
داخل��ی اس��ت و ت��ا زمانی که بس��یاری از ساخت و س��ازها 
در کش��ور وابس��ته ب��ه واردات قطع��ات و فرآورده ه��ای 
س��اختمانی باشد، رش��د قیمت ها در نتیجه نوسان نرخ ارز 
طبیعی است )عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس 

شورای اسالمی(
 به طور دقیق دو میلیون و 785 هزار خانه خالی در کشور 
وجود دارد که بیشتر آن ها متعلق به مؤسسات،  شرکت ها و 

بانک ها است )عباس شوکتی، کارشناس بازار مسکن(
 50 ت��ا 70 درص��د قیم��ت مس��کن حباب گونه اس��ت و 
پیش بینی می ش��ود برای اردیبهشت ماه س��ال آینده قیمت 
مس��کن ح��دود 20 درصد کاه��ش یابد )عباس ش��وکتی، 

کارشناس بازار مسکن(

اقتصاد و بازارهای جهانی

  میانگی��ن قیمت جهانی 
ورق گ��رم در اروپا، امریکای 

س��ال  دو  در  آس��یا  و  ش��مالی 
گذشته از محدوده 358 دالر در 
هر تن ب��ه 677 دالر در هر تن 
افزای��ش یافته اس��ت، به عبارتی 
قیمت این محصول از ماه ژانویه 

سال 2016 میالدی تا ماه ژانویه سال 
جاری حدود ۹0 درصد افزایش یافته است )مدیرعامل 

مجتمع فوالد روهینا جنوب(
 با توجه به این که س��رمایه گذاران در انتظار چشم انداز 
سیاس��ت های پول��ی در امری��کا و انتش��ار اطالع��ات نرخ 
مصرف کنن��ده هس��تند، مدی��ران صندوق ه��ای پوش��ش 
ریسک انتظار دارند تورم در 18 تا 24 ماه آینده افزایش 

یافته و اوراق قرضه رشد خواهند کرد )سنا(
 در بحران مالی امالک و مس��تغالت که در سال 1۹26 
می��الدی در فلوری��دا روی داد ملکی که تا پی��ش از آن با 
800 ه��زار دالر ارزش داش��ت، در طول یک س��ال چنان 

رشد کرد که قیمت آن به چهار میلیون دالر رسید )سنا(
 امریکا در س��ال گذش��ته میالدی به ط��ور میانگین ۹/3 
میلیون بش��که در روز نفت تولید کرده است و پیش بینی 
شده است در سال جاری، میانگین تولید نفت و گاز امریکا 
به رکورد 10/3 میلیون بش��که در روز خواهد رسید و از 
رکورد قبلی که ۹/6 میلیون بشکه در روز در سال 1۹70 

بود، فراتر خواهد رفت )اداره اطالعات انرژی امریکا(
 انتظار می رود در س��ال 201۹ می��الدی میانگین تولید 
نفت امریکا به 10/8 میلیون بش��که در روز افزایش یابد 
که به امریکا اجازه رقابت با عربس��تان س��عودی و روسیه 
به عن��وان بزرگتری��ن تولیدکنن��ده جهان می ده��د )اداره 

اطالعات انرژی امریکا(
 توافق کاهش تولید اوپ��ک و غیراوپک با هدف حذف 
اش��باع عرضه و تقویت قیمت ها از ابتدای س��ال گذش��ته 
میالدی آغاز شد اما این تولیدکنندگان در ماه نوامبر سال 
گذش��ته با تمدید توافق کاهش تولید نفت تا پایان س��ال 

جاری موافقت کردند )رویترز(
 شرکت های نفتی روسی و بودجه دولت به کمک توافق 
ب��ا اعضای اوپک ب��رای کاهش تولید، تاکن��ون حدود 43 

میلیارد دالر سود برده اند )وزیر انرژی روسیه(
 بازاره��ای نفت جهان در س��ال گذش��ته می��الدی دچار 
کمبود عرضه شدند که تا حد زیادی به دلیل اجرای توافق 
کاهش تولید به رهبری اوپک بود، بازار سال جاری تا حد 
زی��ادی با مازاد عرضه مواجه خواهد ب��ود )اداره اطالعات 

انرژی امریکا(

بازار سرمایه

 حدود 17 درصد از س��هم دولتی بیمه البرز و 18 درصد از س��هم دولتی بیمه آسیا در روز 
12 اسفندماه سال جاری در بورس عرضه خواهد شد )مشاور رییس سازمان خصوصی سازی(

 ش��رکت عم��ران و مسکن س��ازان ایران پس از احراز کلیه ش��رایط پذی��رش به عنوان یکصد و 
هفتاد و یکمین نماد معامالتی و نود و پنجمین ش��رکت در بازار دوم در گروه انبوه سازان، امالک و 

مستغالت در فهرست نرخ های شرکت فرابورس ایران درج شد )سنا(
 بازار س��رمایه و ش��رکت های بورس��ی از رش��دهای اخیر نرخ ارز تأثیرات متفاوتی گرفته اند، اما 
مهمترین تحول بورس تهران از این بخش مربوط به صنایع کاالمحور و صادرات محور است )مدیر 

عملیات بازارگردانی تأمین سرمایه تمدن، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 برای س��امان دادن به بازار نقدی غیررس��می ارز و پوشش ریسک تغییر نرخ ارز، بازاری تحت عنوان بورس ارز یا بازار 

مشتقه ارزی به صورت قراردادهای مشتقه و آتی در یکی از بورس ها پیشنهاد شده است )قاسم محسنی، عضو هیأت مدیره 
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 با توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس کاال، از جمله ابزارهای مشتقه، سلف و قراردادهای آتی و اختیارات، امکان کاهش 
یا حذف ریسک خرید کاالها فراهم شده تا تولیدکننده و مصرف کننده، بتوانند برنامه تولید و مصرف خود را با به کارگیری 
ابزارهای مختلف اجرایی کرده و از نوس��انات قیمت ها در آینده مصون بمانند )محس��ن عبدالهی، عضو هیأت مدیره شرکت 

بورس کاالی ایران(
 افزایش س��طح بلوغ امنیت س��ایبری زیرساخت ها و س��امانه های نهادهای مالی بازار سرمایه در جهت کاهش تهدیدهای 
س��ایبری، از اهداف کلیدی مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار س��رمایه اس��ت که به طور مستمر توسط این مرکز در حال 

بررسی و اجرا است )سنا(
 با عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال، تولیدکننده و مصرف کننده به طور مستقیم و بدون حضور مخرب واسطه ها 
در مقابل هم قرار می گیرند و با روشی کارآمد، کشف قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا به معامله می پردازند )معاون توسعه 

بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی(
 کاهش ارزش دالر، می تواند تأثیر مثبتی بر بازار س��رمایه بگذارد زیرا هم ارزش بین المللی کامودیتی ها باال رفته اس��ت 
و هم برابری دالر و ریال تابع عوامل دیگر اس��ت و رش��د این دو عامل با هم، موجب منتفع ش��دن بخش زیادی از این بازار 

می شود )مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس(
 یکی از مش��کالت روند راه اندازی صندوق ارزی این اس��ت که در برنامه شش��م توسعه برای راه اندازی صندوق ارزی در 
بورس ش��رطی گذاشته ش��ده است، مبنی بر این که ش��رکت هایی که بانک در آنها سهم 50 درصدی دارند یا امکان نفوذ در 
هیأت مدیره آن ها را داش��ته باش��ند، باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند )عضو س��ابق هیأت مدیره س��ازمان بورس و 

اوراق بهادار(
 ارزش صندوق های قابل معامله در پایان دی ماه سال جاری به رقم 83 هزار و 346 میلیارد ریال رسید؛ در شرایط کنونی 
32 صندوق قابل معامله در بازار س��رمایه ایران فعال هس��تند که صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا با 31 هزار 

میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است )سنا(
 از ابتدای سال جاری تا روز 18 بهمن ماه، شاخص کل با 27/3 درصد افزایش به رقم ۹8,300 واحد رسید و شاخص کل 

هم وزن با 12 درصد افزایش عدد 17,607 واحد را تجربه کرد )سنا(
 در چهار س��ال گذش��ته تعداد زیادی پایان نامه، رساله دکتری و طرح پژوهش��ی به بخش توسعه فرهنگ سرمایه گذاری 
ارائه شده است که از این تعداد 54 مورد در شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 

تایید شده است )سنا(
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بانک و بیمه

 در آذرم��اه س��ال جاری 
558/۹ هزار میلی��ارد ریال از 

کل تس��هیالت اعطای��ی بانک ها 
کش��ور  اعتب��اری  مؤسس��ات  و 
قرض الحسنه بود، که این میزان 
نسبت به اس��فندماه سال گذشته 

20/8 درصد رشد داشته است )ایبنا(
 در یک س��ال منته��ی به آذرماه س��ال جاری حجم کل 

سپرده های غیردیداری بانک ها 23/4 درصد و سپرده های 
بلندمدت 47/7 درصد افزایش داشت که این رشد در چند 

سال اخیر بی سابقه بوده است )فارس(
 دولت از مابقی حس��اب ارزیابی خالص دارایی های بانک 
مرک��زی 20 ه��زار میلیارد ب��رای افزایش س��رمایه بانک 
توس��عه صادرات و 30 هزار میلیارد برای افزایش سرمایه 

بانک ملی تخصیص داد )اقتصاد آنالین(

طال و سکه

 ش��رایط فعل��ی ب��ازار و 
قیم��ت ط��ال نش��ان می ده��د 

ک��ه این فلز گرانبه��ا برای یک 
صعود چشمگیر آماده می شود و 
به نظر می رسد این احتمال وجود 
دارد که قیمت طال دو برابر شود؛ 
در ش��رایط کنون��ی قیم��ت ط��ال 

می تواند به روند صعودی ادام��ه داده و تا 1,650 دالر 
در هر اونس افزایش یابد )جس��ی فلدر، تحلیلگر س��ابق 

مؤسسه سرمایه گذاری بیر استرزنس(
 ذخای��ر ط��الی صندوق س��رمایه گذاری "ئ��ی تی اف" 
در نخس��تین ماه س��ال 2018 میالدی با رشد 27/6 تن 
معادل افزایش پنج درصدی روبرو ش��ده است )شورای 

جهانی طال(
 اص��الح ش��اخص س��هام ب��ه تنهای��ی ب��رای افزایش 
تقاض��ای مکان ام��ن س��رمایه گذاری طال کاف��ی نبوده 
اس��ت؛ افت 10 درصدی شاخص سهام مساله ای عادی 
و طبیع��ی اس��ت و این مس��أله نمی تواند موجب رش��د 
فزاینده تقاضا برای طال ش��ود؛ هرچ��ه بحران در بازار 
س��هام طوالنی تر ش��ود، ط��ال جذابیت بیش��تری خواهد 
داشت )جاس��پر الولر، تحلیلگر مؤسسه سرمایه گذاری 

لندن کاپیتال(
 قیمت هر اونس طال تا س��ال آین��ده میالدی به بیش از 

1,450 دالر خواهد رسید )مؤسسه مالی گلدمن ساچ(
 رون��د صع��ودی تقاضای ط��ال در چین از اواخر س��ال 
2017 میالدی آغاز ش��ده و با آغاز سال 2018 نیز این 
روند با س��ال جدید چینی تش��دید خواهد شد؛ پیش بینی 
می ش��ود تقاضای طالی چین در س��ال جاری با رش��د دو 
رقمی روبرو شود )دانیل هاینس، تحلیلگر ارشد مؤسسه 

ای ان زد(

بازار پول و ارز

 مقایس��ه روند قیمت س��ه ارز مهم یعنی دالر، یورو و پوند در بازار نشان می دهد که یورو با 
۹00 تومان افزایش در یک ماه گذش��ته بیش��ترین افزایش قیمت را نسبت به دالر و پوند داشته 

است )ایسنا(
 بانک مرکزی تایلند در اقدامی غیرمنتظره، هرگونه فعالیت مرتبط با بیت کوین و سایر ارزهای 
مجازی را توس��ط بانک های این کش��ور ممنوع اعالم کرد؛ این تصمیم در راس��تای نگرانی از بروز 

مشکالت احتمالی تجارت غیرقانونی اتخاذ شده است )راشاتودی(
 ارزش دالر امریکا پس از این که به پایین ترین س��طح خود در س��ه سال اخیر رسید، با رشد 1/5 
درصدی روبرو شد و به نظر می رسد ادامه روند صعودی ارزش دالر در روزهای آینده فشار زیادی 

را بر قیمت طال و سایر کاالهای راهبردی وارد خواهد کرد )کیتکونیوز(

صنعت، معدن و انرژی

 ایران در سال ۹1 با افزایش میزان تولید سیمان خود به 2/70 میلیون تن، جایگاه چهارمین 
تولیدکننده س��یمان را از آن خود س��اخت؛ همچنین در سال های ۹2 و ۹3 روند افت تولید سیمان 

نسبت به سال ۹1، به گونه ای رقم خورد که در سال ۹2 به میزان 6/6۹ میلیون تن و در سال ۹3 به 
میزان 66 میلیون تن تولید شد )سنا(

 در ب��ازار داخلی، قیمت آهن تحت تأثیر افزایش قیمت دالر قرار گرفته و با روند افزایش��ی همراه 
شده است، اما برخالف این افزایش قیمت ها در شرایط کنونی به دلیل عدم ساخت و سازها از یک سو و 

کمبود بودجه های عمرانی از سوی دیگر، بازار آهن وضعیت چندان جذابی ندارد )سنا(
 با توجه به افزایش صادرات محصوالت فوالدی، رشد سیر صعودی صادرات زنجیره فوالد منهای سنگ، کنسانتره 

آهن، گندله و آهن اسفنجی برخالف روند واردات، سیر افزایشی داشته و به بیش از هفت میلیون تن رسیده است )مدیرعامل 
شرکت ملی فوالد ایران(

 با توجه به این که حامل های انرژی یک متغیر مؤثر بر کاال و خدمات اس��ت، افزایش قیمت بنزین در کش��ور، اثر مستقیم و 
غیرمستقیم و حتی اثر روانی بر کاال و خدمات ارائه شده خواهد داشت )نماینده مردم ساری در مجلس(

 روند افزایش��ی قیمت نفت که از ابتدای س��ال جاری میالدی آغاز شده بود در روزهای نخست ماه فوریه متوقف شد؛ قیمت 
نفت سبک ایران در هفته منتهی ماه فوریه، بیش از دو دالر برای هر بشکه کاهش یافت )اقتصاد آنالین(

 تولید نفت ایران در سه ماهه چهارم سال میالدی گذشته 3/822 میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با 3/833 میلیون 
بشکه در روز در سه ماهه سوم، کمتر بوده است؛ میانگین تولید نفت ایران در سال گذشته میالدی به 3/811 میلیون بشکه در 

روز در مقایسه با 3/515 میلیون بشکه در روز در سال 2016 رسید )ایسنا(
 مجتمع های پتروش��یمی کشور از آغاز س��ال جاری تا پایان دی ماه، در مجموع بیش از 44 میلیون و 203 هزار تن محصول 

تولید کردند )اقتصاد آنالین(
 تولید نفت ایران در ماه ژانویه س��ال جاری میالدی به 3/82۹ میلیون بش��که در روز رسید که در مقایسه با 3/832 میلیون 

بشکه در روز در ماه دسامبر سال میالدی گذشته، 3,400 بشکه در روز کاهش داشت )اوپک(
 میزان فروش نفت در نه ماهه سال جاری برابر با 48 هزار و 620 میلیارد تومان بوده است که هر چند نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذشته افزایشی برابر با 56/4 درصد را نشان می دهد اما از برآوردهای صورت گرفته در قالب بودجه سال جاری کمتر 

است )بانک مرکزی(
 میزان منابع پیش بینی شده حاصل از ارزش نفت خام در قالب قانون بودجه سال جاری 75 هزار و 760 میلیارد تومان بوده 

است به این ترتیب، میزان اعتبار محقق شده از این محل کمتر از پیش بینی ها است )خبرآنالین(
 شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای، مکلف هستند منابع تعیین شده در بودجه مصوب 
س��االنه خ��ود را پ��س از گردش خزانه، به ترتیب به ش��رکت مادرتخصصی تولی��د نیروی برق حرارتی و ش��رکت توانیر بابت 

سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند )اقتصاد آنالین(
 بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، 30 میلیارد تومان پروژه  برای گذر از خاموشی تابستان در حال  اجرا است و عالوه بر 

این، پروژه هایی نیز برای مدیریت مصرف در نظر شده است )مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران(

تقویم اقتصادی هفته جاری )28 بهمن تا 4 اسفندماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص تمایالت اقتصادی کشور آلمان
 و اتحادیه یورو طی ماه گذشته بررسی شده 

ZEW توسط مؤسسه

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید
در بخش خدمات طی ماه گذشته در کشورهای

فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید
کارخانه ها طی ماه گذشته در کشورهای

فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا

اعالم نرخ بیکاری در انگلیس

اعالم تعداد خانه های موجود فروخته شده در 
امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

این شاخص بیانگر چشم انداز اقتصادی تحلیلگران و سرمایه گذاران نهادی طی شش ماه آینده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

داده های مربوط به فرانسه و آلمان از اهیمت باالتری برخوردارند.
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.

داده های مربوط به فرانسه و آلمان از اهیمت باالتری برخوردارند.
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.

رابطه معکوس با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه مستقیم 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.


