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 اقتصاد و توسعه

 ن��رخ بی��کاری جمعی��ت فارغ التحصیل یا در ح��ال تحصیل دوره های عالی کش��ور در س��ال 
گذش��ته به ۲۰ درصد رسید که نسبت به س��ال ۹۴ معادل 1/5 درصد رشد داشت؛ این نرخ برای 

فارغ التحصی��ان یا افراد در حال تحصیل نیز در گروه م��ردان 1۴/1 درصد و در گروه زنان 31/1 
درصد بوده است )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(

 تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته و بر پایه قیمت های ثابت سال ۹۰ به حدود ۶۶۹ هزار 
میلیارد تومان رس��ید؛ این رقم در مقایس��ه با تولید ناخالص داخلی کش��ور در سال ۹۴ که 5۹۴ هزار 
میلیارد تومان بود، تا 1۲/5 درصد افزایش یافت و نش��ان از رش��د اقتصادی 1۲/5 درصدی در سال 

گذشته دارد )بانک مرکزی(
 نرخ رشد اقتصادی در نه ماهه اول سال گذشته به 11/۶ درصد رسید و همچنین میزان تولید ناخالص داخلی در این سال 

۴۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است )بانک مرکزی(
 نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه س��ال جاری نس��بت به دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه س��ال گذشته معادل ۹/۹ 

درصد بوده است ) بانک مرکزی(
 مجموعه مبادالت تجاری ایران در 1۰ ماهه نخس��ت س��ال جاری با 1۲ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به ۸۰ 

میلیارد دالر رسید ) مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران(
 صادرات کاالهای غیرنفتی در 1۰ ماهه  نخس��ت س��ال جاری 1۰5 میلیون تن به ارزش 3۷ میلیارد دالر بود که در مقایس��ه 
با دوره مش��ابه س��ال گذش��ته، از نظر ارزش��ی 1/۷ درصد رش��د و از نظر وزنی دو درصد کاهش داشته اس��ت )مدیرکل دفتر 

برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران(
 در1۰ ماهه نخس��ت س��ال جاری 1۴/5 میلیون تن میعانات گازی به ارزش 5/۷ میلیارد دالر صادرات شد که از نظر وزنی و 

ارزشی هشت درصد کاهش داشته است )مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران(
 مهم ترین بازارهای صادراتی کاالهای ایرانی در 1۰ ماهه نخس��ت س��ال جاری کش��ور چین با ۷/۴ میلیارد دالر است که ۲۰ 

درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است )مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران(
 در 1۰ ماهه نخس��ت س��ال جاری 3۰/5 میلیون تن کاال به ارزش ۴۲/۸ میلیارد دالر وارد کش��ور ش��د که در مقایسه با دوره 
مشابه سال گذشته، از نظر وزنی 1۰ درصد و از نظر ارزشی ۲۲ درصد افزایش داشته است )مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری 

سازمان توسعه تجارت ایران(

مسکن و عمران

 اگر چ��ه عوامل��ی مانند 
ن��رخ  دس��توری  کاه��ش 

س��پرده بانک��ی و نقدینگ��ی 
انباش��ته س��ال های گذش��ته، 
زمینه جهش قیمت مسکن را 
فراهم کرده است اما عوامل 
دیگری مثل ثبات نرخ تورم 

و وجود ساختمان های خالی و شوک 
عرضه مسکن در فصل تابستان سال  جاری، مانع از جهش 
شدید قیمت ها در بازار مسکن شده است )اقتصاد آناین(

 تعداد معامات آپارتمان های مس��کونی شهر تهران در 
بهمن ماه س��ال جاری، به 1۸/۴ هزار واحد مسکونی رسید 
که نس��بت به ماه مشابه سال گذشته 1۷/۷ درصد افزایش 

داشته است )اقتصاد آناین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

  اگ��ر نرخ به��ره اوراق 
قرض��ه 1۰ س��اله امری��کا تا 

پای��ان س��ال جاری می��ادی به 
۴/5 درصد برس��د بازار س��هام 
این کشور با افت شدیدی روبرو 
خواهد ش��د؛ در واقع افت ۲۰ تا 
۲5 درصدی ارزش سهام دور از 

انتظار نخواهد بود )مؤسسه مالی 
گلدمن ساچ(

 شرکت های انرژی امریکایی در ماه فوریه سال جاری 
میادی یک س��کو را به تعداد س��کوهای نفتی فعال خود 
اضافه کردند و تعداد کل سکوها را به ۷۹۹ مورد رساندند 
ک��ه بیش��ترین تعداد از م��اه آوریل س��ال ۲۰15 میادی 

تاکنون بود )تسنیم(
 عرض��ه اولیه عمومی س��هام آرامکو، یکی از بخش های 
اصلی برنامه عربس��تان برای کاهش وابس��تگی اقتصاد به 
نفت است؛ دولت عربستان برآورد کرده است که فروش 
س��هم ارزش این ش��رکت را به دو تریلیون دالر برس��اند 

)اقتصاد آناین(
 تواف��ق می��ان اعضای اوپک و ش��رکای آن ه��ا با هدف 
حذف م��ازاد عرضه جهانی در س��ال ۲۰1۷ میادی آغاز 
ش��ده اس��ت و تا پایان س��ال میادی ج��اری ادامه خواهد 
یاف��ت، اما تولید نفت امریکا رو به رش��د اس��ت و آژانس 
بین الملل��ی ان��رژی پیش بینی ک��رده که عرضه از س��وی 
کش��ورهای غیراوپک ممکن است رشد تقاضای جهانی را 

در دو سال آینده پوشش دهد )اقتصاد آناین(
 در س��ال ۲۰۴۰ می��ادی گاز، نف��ت، زغال س��نگ و 
س��وخت های غیرفس��یلی ه��ر ک��دام یک چه��ارم انرژی 
موردنی��از جه��ان را تأمی��ن خواهن��د کرد و بی��ش از ۴۰ 
درصد کل افزایش انرژی در جهان در این س��ال از سوی 
انرژی های تجدیدپذیر تأمین خواهد شد )اسپنسر دیرل، 

کارشناس ارشد اقتصادی بریتیش پترولیوم(
 روسیه 5/۶۷ میلیون تن یا 1/3۴ میلیون بشکه در روز 
در ماه ژانویه س��ال جاری میادی به چین نفت صادر کرد 
که ۲3/۴ درصد در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته 

افزایش داشت )گمرک چین(
 بازار ژاپن با بیشترین میزان افزایش شاخص ها نسبت 
به س��ه هفته گذش��ته رو به رو ش��دند، در حالی که در بازار 
چین افت سهام ش��رکت های بزرگ، موجب سقوط دیگر 

سهام این بازار شد )سنا(
 تولید نفت امریکا روزانه 1۰/۲۷ میلیون بش��که است 
که از آخرین س��طح تولید اعام ش��ده عربستان سعودی، 
بزرگترین صادرکننده جهان، باالتر اس��ت و تنها اندکی با 

تولید روسیه فاصله دارد )مهر(
 نرخ س��ود اوراق خزانه داری دو ساله امریکا در شرایط 
کنونی ۲/۲۲۶ درصد اس��ت که بسیار باالتر از سود سهام 
ش��اخص اس اندپی5۰۰ اس��ت که در سطح 1/۸۸ درصد 

قرار دارد )مهر(
 در س��ال گذش��ته می��ادی، ونزوئ��ا روزان��ه ۲/۰۷۲ 
میلیون بشکه نفت خام تولید کرد که نسبت به سطح تولید 
روزان��ه ۲/3۷3 میلی��ون بش��که ای خود در س��ال ۲۰1۶ 
می��ادی، 3۰۰,۰۰۰ بش��که در روز کاه��ش یافته اس��ت 

)رییس جمهور ونزوئا(

بازار سرمایه

 کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با افزایش درآمد 5۰ درصدی و ارتقای جایگاه خود در 
بازارهای مالی و ارتباط مؤثر با سیاست گذاران، سال به نسبت موفقی را پشت سر گذاشت همچنین 

ب��ه زودی از فعالیت های جدیدی در حوزه ارتقای دان��ش و آموزش و همچنین ارتباطات بین المللی 
رونمایی خواهد شد )سعید اسامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 دومین مس��ابقه قرآنی ش��رکت فرابورس ایران با هدف بهره گیری از آیات و روایات مرتبط با 
مسائل و چالش های موجود در بازار سرمایه و با موضوع کژ اندیشیو کژ گزینی برگزار شد )سنا(

 اندونزی به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای در جهان در ماه فوریه سال 
 جاری میادی مبلغ 1/۲5 میلیارد دالر صکوک س��بز بین المللی پنج س��اله با نرخ س��ود 3/۷5 درصد 

منتشر کرد و نظر سرمایه گذاران دوستدار محیط زیست را به خود جلب کرد )مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه(
 در یک بازه پنج س��اله، تنها بازار س��هام و سپرده گذاری در بانک توانسته است از نرخ تورم بازدهی بیشتری کسب کند، 

درحالی که بازارهای ارز، س��که و مس��کن در این مدت بازدهی کمتری از نرخ تورم داش��ته اند یعنی س��رمایه گذاری در این 
بخش ها موجب کاهش ارزش واقعی مبالغ سرمایه گذاری شده است )مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن(

 بر مبنای مصوبه کمیته فقهی، اوراق سلف همراه با دو اوراق اختیار معامله از طریق سازوکارهایی که بورس انرژی تعیین 
کرده بود عرضه شد و توانست سازوکاری را برای تأمین مالی بخش دولتی فراهم آورد )سنا(

 بیمه مرکزی برای توس��عه، کنترل و نظارت بیمه های عمر، برنامه های گسترده ای پیش بینی کرده و قطعاً منابع حاصل از 
آن مس��تقیم، غیرمستقیم و هم از طریق صندوق های سرمایه گذاری، قابلیت هدایت به سمت بازار سرمایه را خواهد داشت 

)رییس کل بیمه مرکزی(
 در ش��رکت های بیمه هرچند ش��فافیت وجود دارد اما رو به رشد نبوده و ارتقا شفافیت در صنایع بیمه ای محقق نشده است؛ 
همچنین اصاح روش گزارش های مالی در صنعت بیمه ضروری است و حقوق همه ذی نفعان باید رعایت شود زیرا سهامداران 

در سال های گذشته سود مورد نیاز را کسب نکرده اند )معاون ناشران و اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
 با توجه به مشکات بانکی و کاهش سهم این بخش در تأمین نقدینگی برای بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش 
تولید و صنعت، بورس و ارکان زیرمجموعه آن می توانند س��هم بیش��تری را در مس��یر س��رمایه گذاری و جذب منابع جدید 

مالی عهده دار شوند )ایرنا(
 در صورت حمایت بورس کاال از س��وی دس��تگاه های مربوطه، این بورس می  تواند تبدی��ل به مرجعی برای قیمت گذاری 
ش��ود؛ یقیناً کش��ف قیمت مس��تمر و منطقی محصوالت از طریق کانالی ش��فاف و قابل اعتماد می تواند به توس��عه اقتصادی و 

تکمیل زنجیره های تولید کمک شایانی کند )رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس(
 در س��طح اقتصاد کان مباحثی نظیر خصوصی س��ازی بنگاه ها و حمایت از بخش خصوصی و توس��عه مکانیس��م های بازار، 
مجموع تحوالتی بود که طیف گس��ترده ای از متخصصین، صاحب نظران وصاحبان اندیش��ه را می طلبید تا به س��رانجام برسد 

و در دوره دکتر سعیدی، این اهداف محقق شد )مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 ش��رکت پرداخت الکترونیک س��امان که در آبان ماه سال جاری موفق به پذیرش در بورس شده  بود، در حوزه کامپیوتر 
و فعالیت های مربوط به آن گروه و طبقه   مش��اوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار فعال اس��ت؛ در روز عرضه اولیه بر 
اساس قانون 1۰ درصد از سهام شرکت پرداخت الکترونیک سامان به روش ثبت سفارش دفتری و با دامنه قیمتی مشخص 

وارد بازار خواهد شد )معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
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بانک و بیمه

 بانک ه��ا می توانن��د ت��ا 
پایان س��ال جاری حدود ۶۷۰ 

هزار میلیارد تومان تس��هیات 
پرداخ��ت کنند که در مقایس��ه 
ب��ا 5۴۰ ه��زار میلی��ارد تومان 
سال گذش��ته حدود 13۰ هزار 
میلیارد تومان رشد داشته است 

)بانک مرکزی(
 دارندگان س��پرده بلندمدت می توانند تا ۲۰ درصد 

از س��پرده خ��ود را با نرخ ۴/5 درص��د، تا 3۰ درصد از 
س��پرده خ��ود را با نرخ هف��ت درصد و ت��ا ۴۰ درصد از 
س��پرده خ��ود را با ن��رخ 1۰ درصد، تس��هیات دریافت 

نمایند )بنکر(
 اگر بدهی دولت به بانک ها در س��ال گذشته 5۰ هزار 
میلیارد تومان بود؛ با احتس��اب بهره بانکی در سال جاری 
ای��ن بدهی ب��ه رقمی بال��غ بر ۶۰ ه��زار میلی��ارد تومان 
افزایش یافته اس��ت )عضو کمیس��یون برنام��ه، بودجه و 

محاسبات مجلس(

طال و سکه

ام��ن  م��کان  تقاض��ای   
س��رمایه گذاری ب��رای طا با 

توجه به نوس��انات بازار سهام، 
اوراق قرضه و ارزهای بین المللی 
ب��ا افزایش روبرو خواهد ش��د و 
قیمت طا برای نخس��تین بار از 
س��ال ۲۰13 می��ادی به بیش از 

1,۴۰۰ دالر خواهد رسید )رویترز(
 تا پایان سال ۲۰1۷، کشورهای امریکا، آلمان و ایتالیا 

به ترتی��ب در رده های اول تا س��وم دارن��دگان بزرگترین 
ذخایر طای جهان قرار گرفته اند )تسنیم(

 شرایط کنونی، ریس��ک بدهی و کسری بودجه امریکا 
به شدت باال است و سرمایه گذاران باید سبد خود را متنوع 
کرده و بخش��ی از دارایی و سرمایه را به طا تبدیل کنند؛ 
اکنون فرصت خوبی برای خرید طا است چرا که کسری 
بودج��ه امریکا طی ماه های آینده با افزایش چش��مگیری 
روبرو می ش��ود و این مسأله ریس��ک در بازارهای مالی را 
تشدید می کند؛ سطح مقاومتی حساس برای هر اونس طا 
ط��ی روزهای آینده 1,3۶۰ دالر خواهد بود )کریس��توفر 

وچیو، تحلیلگر مؤسسه دیلی اف ایکس(
 بانک مرکزی روس��یه در ماه گذشته دارایی های طای 
خود را ۲۰ تن افزایش داد و س��طح دارایی های طای این 
کش��ور را به 1,۸5۷ تن رساند؛ روسیه به پنجمین دارنده 

بزرگ طا در جهان تبدیل شده است )شین هوا(
 اجرای سیاس��ت های س��ختگیرانه پول��ی در امریکا در 
کوتاه مدت به ضرر قیم��ت طا خواهد بود ولی افت قیمت 
می تواند فرصت مناس��بی را برای خرید و سرمایه گذاری 
در ب��ازار ط��ا در بلندم��دت فراه��م کند )مای��کل هاول، 

تحلیلگر ارشد مؤسسه تحقیقاتی کراس بردر کاپیتال(
 قیمت هر اونس طا تا پایان سه ماه نخست سال ۲۰1۸ 
می��ادی به کمتر از 1,3۰۰ دالر خواهد رس��ید )جورجت 
بوئل، تحلیلگر ارشد مؤسسه سرمایه گذاری ای بی ان امرو(

بازار پول و ارز

 بازار ارز کش��ور س��ومین نرخ ارز را هم به خود دید؛ یک نرخ، نرخ ارز مبادله ای، یک نرخ 
ارز مداخل��ه ای و ی��ک نرخ هم ارز بازار که با سیاس��ت عجیب بانک مرکزی به نرخ غیررس��می 

تبدیل شده است )بنکر(
 شرکت ِهلو گلد در مالزی از اولین ارز رمزنگار اسامی با نام گلد ایکس که سازگار با شریعت 

اسامی است، رونمایی کرد )مهر(
 دالر و ی��ورو، دو ارز تأثیرگ��ذار در ب��ازار ایران با وجود رش��د جهش��ی در دی ماه س��ال جاری، 

به ترتیب با ۲۲۰ و ۶,31۰ ریال در بهمن ماه کاهش پیدا کردند )ایرنا(

صنعت، معدن و انرژی

 کل واردات نفت کره جنوبی در ماه ژانویه س��ال جاری میادی نس��بت به س��ال گذشته ۶/۶ 
درصد رش��د داشته و به ۹۹/۸ میلیون بشکه رس��ید، اما واردات این کشور از ایران با افتی ۴۷/3 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است )رویترز(
 در س��ال ۹۴ پی��ک مصرف برق حدود ۸,۹۸۹ مگاوات بوده و در س��ال جاری ب��ه 1۰ هزار و ۹1 
مگاوات رس��یده که این میزان حدود هزار مگاوات افزایش مصرف را نشان می دهد )مدیرعامل برق 

منطقه ای تهران(
 با رفع تحریم ها علیه ایران و اجرایی شدن برجام، همکاری ایران و فرانسه در زمینه نفت و گاز از 
س��ر گرفته ش��د، به گونه ای که حجم تجارت نفتی دو کشور در سال گذشته میادی از مرز دو میلیارد 

دالر فراتر رفت )سفیر فرانسه در تهران(
 در ایران درس��ال ۸۰ حدود 3/5 میلیارد دالر صادرات وجود داش��ت و در سال جاری آمار صادرات به باالتر از ۴5 میلیارد 

دالر خواهد رفت و باید بیشتر روی صادرات غیرنفتی کار کرد )مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران(
 ارزش افزوده بخش صنعت در ش��ش ماهه نخست س��ال جاری حدود ۴/5 درصد بود و تا پایان سال به 5/5 خواهد رسید، 

این شاخص در فصل اول سال 5/5 درصد و فصل دوم 3/۹ درصد بود )معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت(
 حدود 11۸ هزار میلیارد تومان در نه ماهه سال جاری تسهیات به بخش صنعت پرداخت شد که با توجه به میزان تسهیات 
پرداختی مدت مش��ابه س��ال گذشته افزایش هشت درصدی داشت؛ بر اساس پیش بینی ها این رقم تا پایان سال به 15۰ هزار 

میلیارد تومان خواهد رسید )معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت(
 عربستان سعودی در ماه گذشته میادی با صادرات روزانه ۲۷ هزار و ۴۴1 بشکه نفت به کره جنوبی به عنوان بزرگ ترین 
تأمین کننده نفت خام این کشور بود و کویت با صادرات 1۴ هزار ۹۶۲ بشکه نفت در روز به کره جنوبی در جایگاه دوم و ایران 

نیز در رتبه سوم قرار گرفت )رویترز(
 ش��رکت انتق��ال گاز با اس��تفاده از توان فکری کارکنان و ب��ه کارگیری روش های نوین تعمیرات، ب��دون تخلیه گاز طبیعی 
از خطوط لوله، توانس��ته از س��ال گذش��ته تاکنون با جلوگیری از هدررفتن گاز طبیعی، بیش از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال 

صرفه جویی را رقم زند )وزیر نفت(

تقویم اقتصادی هفته جاری )12 تا 18 اسفند ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص مدیران خرید کارخانه ها 
طی ماه گذشته در انگلیس

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

 توسط مؤسسه مدیریت عرضه

تغییر در تعداد افراد شاغل امریکا طی ماه 
گذشته به استثنای بخش کشاورزی و دولتی

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تراز تجاری طی ماه گذشته در چین

برگزاری کنفرانس خبری بانک مرکزی اتحادیه 
اروپا و اعالم حداقل نرخ بهره این بانک

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.
این شاخص نظر 400 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، 

قیمت، تحویل و موجودی کاال را نشان می دهد.

اعالم این رقم بیش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش تولید است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

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

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

عدد مثبت این شاخص نشان می دهد که، کاال و خدمات بیشتر از این که وارد شوند صادر شده اند.
این شاخص از این نظر مهم است که صادرات و ارز رابطه مستقیم دارند.

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

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

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


