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 اقتصاد و توسعه

 نرخ بیکاری افراد 1٠ ساله و بیش تر در فصل پاییز سال جاری، 11/9 درصد از جمعیت فعال 
)ش��اغل و بیکار(، بیکار بوده  اس��ت، تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نسبت به فصل مشابه در سال 

گذش��ته ٠/4 درصد کاهش و نس��بت به فصل گذشته )تابستان سال 96( ٠/2 درصد افزایش داشته 
است )مرکز آمار ایران(

 بخش خدمات با 5٠/1 درصد، صنعت با 32/6 درصد و کشاورزی با 17/2 درصد، سهم اشتغال 
در بخش های عمده فعالیت اقتصادی را به خود اختصاص داده اند )مرکز آمار ایران(

 در س��ال آینده 6٠ درصد س��ود خالص و صددرصد درآمد ناشی از سود خالص واردات خودرو در 
سال های 95 و 96 صرف یارانه سود تسهیالت تولید و حمایت از اشتغال خواهد شد )اقتصاد آنالین(

 بررس��ی یک دوره 1٠ س��اله گویای آن اس��ت که در س��ال های 86 تا 95 همبستگی منفی و نس��بتاً باالیی میان نرخ ارز و 
واردات وجود داشت و این رقم به منفی 67 درصد رسیده است؛ این امر بدان معناست که افزایش نرخ ارز با کاهش واردات 

همراه بوده و به  نوعی گویای گران شدن کاالهای وارداتی است )مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت 
ایران(

 در س��ال گذش��ته ایران معادل 2/8 میلیارد دالر )غیر از نفت( کاال به هند صادر کرد و در مقابل در حدود دو میلیارد دالر از 
هند کاال وارد کشور شده است )خبر آنالین(

 درصد تغییرات شاخص کل )نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوار( در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال جاری نسبت 
به دوره مش��ابه س��ال گذشته برای کل کشور 8/3 درصد، مناطق ش��هری 8/2 درصد و مناطق روستایی 9/1 درصد بوده است 

)مرکز آمار ایران(
 صادرات اتحادیه اروپا به ایران در س��ال 2٠17 میالدی 31 درصد رش��د داش��ت و به 1٠/8میلیارد یورو رس��ید؛ کشورهای 

اروپایی در سال 2٠16 میالدی بالغ بر 8/2 میلیارد یورو کاال به ایران صادر کرده بودند )یورواستات(

مسکن و عمران

 میانگین ب��ازار معامالت 
مس��کن در ده ماهه ابتدایی 

س��ال ج��اری، افزای��ش 12 
خری��د  حج��م  درص��دی 
آپارتم��ان در تهران نس��بت 
به مدت مش��ابه سال گذشته 
را نش��ان می ده��د، هم چنین 

مس��کونی  واحده��ای  تع��داد 
فروخته ش��ده در ماه های گذش��ته بی��ش از 16 هزار 

آپارتمان در هر یک از ماه های آذر و دی، بیانگر رونق در 
این بازار است )اقتصاد آنالین(

 بازار مسکن در سال آینده به لحاظ معامالت، قیمت ها و 
رش��د پروانه های ساختمانی بهتر از سال جاری خواهد بود، 
البته افزایش قیمت ها شاید اندکی باالتر از تورم باشد، اما با 

این حال شدید نخواهد بود )اقتصاد آنالین(
 5٠ تا 7٠ درصد قیمت کنونی مسکن حبابی و غیرواقعی 
اس��ت، بنابراین در س��ال آینده ش��اهد س��یر نزولی قیمت 

مسکن خواهیم بود )اقتصاد آنالین(
 معامالت مسکن در بهمن ماه سال جاری متأثر از جهش 
یک باره قیمت های پیش��نهادی از سوی برخی فروشندگان 
واحدهای نوس��از، با افت حدود 1٠ درصدی نس��بت به ماه 

مشابه سال گذشته روبه رو شده است )اقتصاد آنالین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

  در حالی که طی ماه های 
گذش��ته روند صع��ودی نرخ 

ارز وجود داش��ت و قیمت دالر 
از زی��ر 4,٠٠٠ توم��ان ب��ه مرز 
5,٠٠٠ توم��ان رس��یده اس��ت، 
نمودارهای قیمت های جهانی نیز 
نشان دهنده روند صعودی قیمت 
محصوالت معدن��ی در این مدت 

بوده اند )سنا(
  از ماه اکتبر س��ال 2٠16 می��الدی تاکنون، پنج مورد 

صکوک به ارزش 766 میلیارد فرانک سی اف سی معادل 
1/45 میلیارد دالر در بورس اوراق بهادار در منطقه غرب 

آفریقا معامله شده است )ایبنا(
  تقویت ارزش دالر امریکا به تبع به وجود آمدن فضای 
مثبت در آستانه انتشار صورت جلسه نشست اخیر بانک 
مرک��زی، مهمتری��ن دلیل اف��ت قیمت جهان��ی نفت بود، 
همچنی��ن احتمال افزایش س��طح ذخایر نف��ت امریکا نیز 
دلیل دیگری است که در زمینه افت قیمت نفت بیان شده 

است )سنا(
  بنگالدش با مخالفت درخواست های بورس هند، امریکا 
و چند کش��ور دیگر اعالم کرد، 25 درصد از س��هام بورس 

داکا را به یک کنسرسیوم چینی خواهد فروخت )سنا(
  آخری��ن موج��ودی س��نگ آهن بن��ادر چی��ن قب��ل از 
تعطیالت س��ال نو چینی، بی��ش از 15٠ میلیون تن بود و 
علی رغم این مازاد موجودی چشم گیر، چشم انداز تقاضای 

چینی ها در آینده نزدیک خوش بینانه است )سنا(
  مجموعه ای از حوادث طبیعی فاجعه بار در سال گذشته 
می��الدی، صنع��ت بیمه را ب��ا 1٠5 میلیارد دالر خس��ارت 
مواجه کرد که این رقم، باالترین میزان خسارت ثبت شده 
در جهان طی چند س��ال گذش��ته بوده است )پژوهشکده 

پولی بانکی(
  نرخ س��ود اوراق 1٠ ساله خزانه داری امریکا، در هفته 
آخر ماه فوریه سال جاری میالدی به باالترین میزان چهار 
ساله خود یعنی 2,994 رسید، در حالی که در انتهای سال 

گذشته این نرخ برابر با 2,411 بود )رویترز(
  هن��د در ح��ال اج��ازه دادن ب��ه تج��ار خ��ود ب��رای 
س��رمایه گذاری در ایران به روپیه اس��ت و این یک اقدام 
بزرگ برای خروج از قوانینی اس��ت که به سرمایه گذاران 
هندی اج��ازه می دهد که فقط ب��ه ارز خارجی در خارج از 

هند سرمایه گذاری کنند )الیومینت(
  تضعیف دالر باعث می شود که مصرف کاالهای دالری 
به اوج خود برس��ند زیرا برای کش��ورهایی که از ارزهای 
دیگر اس��تفاده می کنند در چنین شرایطی سوخت و مواد 

اولیه ارزان تر می شوند )رویترز(

بازار سرمایه

 اگر سرمایه گذاران درگیر نوسان ها و اخبار کوتاه مدت نشوند و نگاه شان را از کوتاه مدت 
به میان مدت و بلندمدت سوق دهند، رشد و سودآوری معقولی در انتظار سرمایه گذاران خواهد 

بود )مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سبحان، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 ب��ا توج��ه به مؤلفه های اقتصادی و نرخ تورم در کش��ور و س��ایر مس��ائل اقتصادی، س��ال آینده 
می توان ش��اهد افزایش نرخ ارز به شکل منطقی بود که تأثیر مثبتی بر بورس کشور خواهد داشت 

)مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سبحان، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 ارزش کل معامالت بورس کاالی ایران اعم از بازار فیزیکی و مالی از ابتدای س��ال جاری تا پایان 
بهمن م��اه، در حال��ی به بیش از 1٠1 هزار و 3٠3 میلیارد و 248 میلیون تومان رس��ید که این رقم 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد 37 درصدی همراه بوده است )سنا(
 بورس ه��ای کاالی��ی در جهان به عنوان نمادهای اقتصاد مدرن به ش��مار می روند و در این رابطه طراحی س��امانه معامالت 

بین المللی بین بورس��ی برای تجارت انواع کاالهای پذیرش ش��ده می تواند در معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های بازار سرمایه 
ایران به بازارهای جهانی و سرمایه گذاران دیگر کشورها مؤثر واقع شود )سنا(

 نوس��انات نرخ ارز به صورت کوتاه مدت می تواند بر کاهش قیمت س��هام شرکت ها در بازار سرمایه اثر منفی بگذارد، اما 
در بلندمدت افزایش هزینه ها موجب افزایش نرخ فروش محصوالت این شرکت ها و حفظ سودآوری آن ها شده و حتی به 

افزایش جذابیت قیمت سهام این صنایع در بورس کمک خواهد کرد )رضا رحمتی، کارشناس بازار سرمایه(
 در ش��رایط کنونی، س��رمایه ای که صندوق توس��عه صادرات برای گس��ترش طرح های صادراتی در نظر گرفته اس��ت با 
نرخ تس��هیالت 11 الی 12 درصد و با بازپرداختی هفت س��اله در اختیار مش��تریان خواهد گرفت )مدیرعامل بانک توسعه 

صادرات(
 فین اس��تارز س��ال 2٠18 میالدی، بزرگترین گردهمایی اس��تارت آپ ها و فعاالن فین تک با هدف رفع نیازهای فناورانه 
بازارهای مالی کشور از دوم اسفندماه سال جاری آغاز می شود و استارت  آپ ها، شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران، ایده پردازان 
و به طور کلی کنشگران این عرصه بنا به نقش خود در اکوسیستم نوآوری، از دوم تا دوازدهم اسفندماه فرصت دارند برای 

حضور در این رویداد نام نویسی کنند )سنا(
 قیم��ت اعم��ال در اختیار خرید تبعی، قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به عالوه س��ود معادل 18 درصد س��الیانه و 
قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، به قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به عالوه س��ود معادل 17/5 درصد س��الیانه 

است )مدیر عامل تأمین سرمایه تمدن، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 از ابتدای سال 2٠٠1 میالدی تا پایان سال 2٠16، حدود 85 درصد از انتشار صکوک کوتاه مدت اعم از انتشار داخلی و 
بین المللی توسط دولت ها صورت گرفته و این مقدار برای انتشار داخلی صکوک توسط دولت، بیش از 7٠ درصد بوده است 

)مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش های اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار(
 تا پایان دی ماه س��ال جاری، انتشار اس��ناد خزانه اسالمی حدود 21٠ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال گذشته 
رش��دی 61 درصدی داشته و مجموع انتشار اوراق بدهی مش��تمل بر اسناد خزانه، اوراق اجاره و مرابحه دولتی حدود 267 
هزار میلیارد ریال بوده است )مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش های اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار(

 گروه اوراق مالی با 46 هزار و 263 میلیارد ریال درپایان دی ماه س��ال جاری در صدر بزرگترین صنعت بورس��ی، از نظر 
ارزش معامالت ایس��تاد وگروه فلزات اساس��ی با 16 هزار و 618 میلیارد ریال و صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله با 

11 هزار و 629 میلیارد ریال در رتبه های دوم و سوم قرار دارند )سنا(
 س��رمایه گ��ذاران خارجی در ده ماهه نخس��ت س��ال ج��اری در بخش خرید فعال ت��ر بودند به طوری ک��ه از کل معامالت 
س��رمایه گذاران خارجی، 51 درصد به خرید اختصاص داش��ته و ارزش معامالت س��رمایه گذاران خارجی در ده ماهه س��ال 
جاری نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته در حدود 6 درصد کاهش داش��ته اس��ت )مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت بورس تهران(
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بانک و بیمه

مجم��وع   94 س��ال  در   
بانک ه��ای  تلفیق��ی  ترازنام��ه 

کش��ور نس��بت به س��ال 9٠، با 
افزایش س��ه براب��ری به 1,8٠٠ 
توم��ان رس��ید؛  میلی��ارد  ه��زار 
پیش بینی ها حاکی از این اس��ت 
ک��ه در پایان س��ال جاری مجموع 

ترازنامه تلفیقی بانک های کشور به 2,5٠٠ هزار میلیارد 
تومان برسد )عضو کمیسیون اقتصادی مجلس(

 بدهی دولت به شبکه بانکی در پایان سال گذشته 219 
هزار میلیاد تومان بود که در نه ماهه نخست سال جاری 35 
ه��زار میلیارد تومان افزایش یافت و در مقایس��ه با آذرماه 
سال گذشته نزدیک به 5٠ هزار میلیارد تومان رشد داشته 

است )ایسنا(
 در دی ماه سال جاری در کل کش�ور ب�یش از 9/6 میلیون 
فق�ره چک ب�ه مبلغ�ی حدود 665 هزار میلیارد ریال مبادله 
شد که نسبت ب�ه ماه گذشته از نظر تعداد و مبل�غ ب�ه ترتیب 

2/7 درصد و 6/4 درصد افزایش داشته است )بنکر(

طال و سکه

 نرخ ت��ورم امری��کا در 
ح��ال نزدیک ش��دن ب��ه دو 

درص��د یعنی هدف م��ورد نظر 
فدرال رزرو است؛ رشد سریع تر 
ت��ورم در اقتصاد امریکا منجر به 
افزای��ش قیمت فل��زات گرانبها 
به خص��وص ط��ال، م��س، روی و 

نیکل طی ماه های آینده خواهد شد 
)بانک جی پی مورگان(

 امریکا، آلمان، ایتالیا، فرانس��ه و روس��یه پنج کشوری 
هس��تند که بزرگترین ذخای��ر طالی جه��ان را در اختیار 

دارند )صندوق بین المللی پول(
 جذابی��ت طال ب��رای س��رمایه گذاران بین الملل��ی رو به 
افزایش است؛ علت اصلی افزایش قیمت طال در هفته های 
اخیر لزوماً کاهش ارزش دالر نبوده است و اصالح شاخص 
سهام نیز عامل مهمی به شمار می رود؛ اگر طال بتواند سطح 
مقاومتی 1,35٠ دالری را بشکند به زودی تا سطح 1,4٠٠ 
دالر در هر اونس افزایش خواهد یافت )رییس مؤسس��ه 

سرمایه گذاری گلوبال ادوایزر(
 صادرات طالی سوئیس به هنگ کنگ و چین در آستانه 
جش��ن های س��ال جدید چینی با رشد چش��مگیری همراه 
ب��وده و تقریباً دو س��وم ص��ادرات طالی س��وئیس به این 
دو کشور طی ماه گذش��ته بوده است؛ صادرات طالی این 
کش��ور طی ماه ژانویه به بیش از 1٠7 تن رس��یده اس��ت 

)کامرز بانک(
 قیمت هر اونس طال تا سه ماه پایانی سال 2٠18 میالدی 
به کمتر از 1,1٠٠ دالر خواهد رسید )بانک او سی بی سی( 
 طب��ق تجزیه و تحلیل تکنیکال، طال در ش��رایط کنونی 
فرص��ت و پتانس��یل الزم ب��رای ادام��ه رون��د صعودی و 
دس��تیابی به ه��دف 1,4٠٠ دالر در هر اون��س را دارد؛ 
همچنین سطح مقاومتی قیمت طال در کوتاه مدت 1,375 
دالر خواهد بود و در صورت شکس��ته ش��دن این س��طح 
قیم��ت این فل��ز گرانبها ت��ا 1,4٠٠ دالر افزایش خواهد 

یافت )اف ایکس استریت(

بازار پول و ارز

 ارزش ب��ازار ارزه��ای مجازی در س��ال 2٠18 میالدی به یک تریلیون دالر خواهد رس��ید 
)جس پاول، بنیان گذار و مدیرعامل بازار کراکن(

 درآمد ارزی کش��ور از نفت و میعانات حدود 6٠ میلیارد دالر اس��ت و 1٠ الی 15 میلیارد دالر 
هم بخش خصوصی در درآمدهای ارزی س��هیم اس��ت؛ بر این اس��اس درآمدهای ارزی حدود 15 
میلیارد دالر صرف قاچاق کاال،4٠ میلیارد دالر صرف واردات از مبادی رسمی و حدود 15 میلیارد 

دالر هم حواله های غیروارداتی می شود )دکتر میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی و ارزی(
 ش��کاف میان نرخ ارز آزاد در بازار و نرخ رس��می آن در س��ال جاری کاهش یافته است؛ شکاف 
نس��بی این دو بخش در س��ال 91، 112 درصد بود اما این رقم در دی ماه س��ال جاری به 22 درصد 

رسیده است )رییس اداره صادرات بانک مرکزی(

صنعت، معدن و انرژی

 با توجه به این که صنعت نساجی برای تأمین 9٠ درصد نیاز داخل کشور، نیازمند حداقل 2/5 
میلیارد دالر س��رمایه گذاری اس��ت، در نه ماهه س��ال جاری 25٠ میلیون دالر واردات ماشین آالت 

صنایع نساجی در کشور صورت گرفته که نشان دهنده رونق این صنعت است )مشاور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک(

 جهت گیری پاالیشگاه های اصلی ایران به ارتقای فرآیندهای تولیدی و کاهش تولید فرآورده های 
سنگین مانند نفت کوره و قیر و تولید فرآورده های سبک تر و با ارزش افزوده بیشتر است، به گونه ای 
که پیش بینی می ش��ود طی پنج تا ش��ش سال آینده روند تولید قیر ایران با رشد قابل مالحظه ای مواجه 

شود )سنا(
 در ده ماهه ابتدایی س��ال جاری در منطقه ویژه اقتصادی، انرژی پارس بیش از نه میلیون و 487 هزارتن محصول به ارزش 

چهار میلیارد و 815 میلیون دالر صادر و در منطقه ماهش��هر نیز بیش از پنج میلیون تن محصول به ارزش دو میلیارد و 767 
میلیون دالر روانه بازارهای بین المللی شد )سنا(

 از س��ال 92 تاکنون، تعداد واحدهای پتروش��یمی از 43 به 53 واحد و ظرفیت نصب شده نیز از 8/59 میلیون تن به 9/64 
میلیون تن رسیده است، مجتمع های تولیدی پتروشیمی کشور نیز تولید محصوالت خود را از 3/41 میلیون تن در سال 92 به 

بیش از 44 میلیون تن در دی ماه سال جاری رسانده است )سنا(
 میانگین قیمت نفت خام سبک ایران در ماه فوریه سال جاری میالدی، با سه دالر و 18 سنت کاهش به 63 دالر و 14 سنت 
برای هر بش��که رس��ید و میانگین قیمت نفت خام ایران از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون، 67 دالر و 27 سنت در هر بشکه 

بوده است )وزارت نفت(
 افزایش قیمت ارز رابطه معناداری با توسعه صادرات غیرنفتی ندارد، اما واقعی شدن قیمت ارز در کنار بهبود فضای کسب 
و کار باعث افزایش صادرات غیرنفتی شده و می توان اثرات ناشی از افزایش قیمت تمام شده محصوالت و تولیدات داخلی را 

کنترل کرد )نایب رییس اتاق بازرگانی ایران(

تقویم اقتصادی هفته جاری )5 تا 11 اسفند ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم تعداد خانه های فروخته شده 
طی یک ماه گذشته در امریکا

اعالم میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط 
کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا

اعالم ضریب اطمینان مصرف کننده
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص مدیران خرید کاخانه ها 
طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص مدیران خرید در بخش 
خدمات طی ماه گذشته در چین 

اعالم برآورد مقدماتی از تولید
ناخالص داخلی در امریکا

اعالم شاخص خرید مدیران شیکاگو
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تعداد خانه های پیش فروش  شده
طی ماه گذشته در امریکا

به استثنای ساخت وسازهای جدید

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم شاخص خرید مدیران کارخانه ها 
طی ماه گذشته در امریکا بررسی شده توسط 

مؤسسه مدیریت عرضه

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

  چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

یک شاخص پیشرو که بیانگر میزان تولید کارخانه ها است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 5,000 خانواده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده از جمله در دسترس بودن 
نیروی کار، شرایط کسب وکار و به طور کلی وضعیت اقتصادی نشان می دهد.

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 3,000 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب وکار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، 
قیمت، تحویل کاال و موجودی کاال نشان می دهد.

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.

این شاخص نظر 1,200 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب وکار را نشان می دهد.
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.

وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنجه اولیه از سالمت اقتصاد است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 200 مدیر خرید در شیکاگو را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، 
سفارشات جدید، قیمت، تحویل کاال و موجودی کاال نشان می دهد.

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

این شاخص نظر 400 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب وکار نشان می دهد.
اعالم این رقم بیش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش تولید است.

رابطه مستقیم با بازارهای کاال، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار اوراق قرضه دارد.


