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 اقتصاد و توسعه

 در سال جاری 80 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که 45 هزار و 600 میلیارد 
تومان مالیات مستقیم و 35 هزار و 400 میلیارد تومان نیز مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بوده 

است )معاون سازمان امور مالیاتی کشور(
 مجموع صادرات غیرنفتی ایران در 11 ماهه سال جاری به 41 میلیارد و 690 میلیون دالر رسید که 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان 4/96 درصد افزایش داشته است )تسنیم(
 در 11 ماهه س��ال جاری به میزان 47 میلیارد و 657 میلیون دالر انواع کاال وارد کش��ور ش��د که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 23/61 درصد افزایش را نشان می دهد؛ عمده ترین دالیل افزایش 

واردات به کاالهای اساسی، قطعات منفصله خودرو و کاالهای سرمایه ای مربوط می شود )تسنیم(
 در 11 ماهه سال جاری کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران به ترتیب کشور چین با 11 میلیارد و 534 میلیون دالر، 

امارات متحده عربی با هشت میلیارد و 759 میلیون دالر، جمهوری کره با سه میلیارد و 292 میلیون دالر، ترکیه با دو میلیارد 
و 863 میلیون دالر و آلمان با دو میلیارد و 641 میلیون دالر بوده است )تسنیم(

 در حال حاضر مجموعه بیکاران مطلق کشور سه میلیون و 226 هزار نفر است؛ همچنین در نه ماهه ابتدای سال جاری تعداد 
شاغالن 3/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است )رییس مرکز آمار ایران(

 مقایس��ه شاغالن در نه ماهه سال جاری با س��ال گذشته نشان از افزایش 3/6 درصدی تعداد شاغالن کشور دارد؛ اگرچه نیاز 
کشور ساالنه چهار درصد است )رییس مرکز آمار ایران(

 تا پایان فصل پاییز سال جاری 4,158 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 207 هزار و 398 میلیارد ریال و اشتغال 68 
هزار و 171 نفر صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده روند افزایش 6/7 درصدی در تعداد، 25/8 

درصدی در سرمایه گذاری و 19/2 درصدی در اشتغال است )ایسنا(
 در میان 212 کشور دنیا در سال 2016 میالدی امریکا باالترین درآمد دولتی را در دنیا داشت؛ همچنین ایران چهل و یکمین 

کشور این فهرست با درآمد 65,870 میلیون دالر اعالم شده است )رتبه آنالین(
 بودجه سال آینده شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار 
بالغ بر هشت میلیون و 391 هزار و 247 میلیارد و 284 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر پنج میلیون 

و 391 هزار و 247 میلیارد و 284 میلیون ریال اعالم شد )اقتصاد آنالین(

مسکن و عمران

در  مس��کن  معام��الت   
بهمن ماه س��ال جاری نسبت 

به مدت مش��ابه سال گذشته، 
رش��د بی��ش از 17درص��دی 
داش��ت ام��ا در کن��ار رش��د 
معامالت، آم��ار افزایش 22 
درص��دی قیم��ت را نی��ز در 

همی��ن ب��ازه زمانی نش��ان می دهد 
)ایران(

 دولت با اجرای سیاس��ت هایی مانند کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی ی��ا حمای��ت از س��ازندگان مانند کاهش نرخ س��ود 
تسهیالت ساخت و هم چنین حمایت از خریداران، با تقویت 
تسهیالت خرید می تواند در افزایش تولید و ساخت مسکن 

نقش مهمی داشته باشد )ایران(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 بررس��ی میانگی��ن 30 
روز گذش��ته ب��ازار ام��ارات 

نس��بت  ک��ه  می ده��د  نش��ان 
معامالت روزان��ه صورت گرفته 
با حجم بسیار کمی رو به رو بوده 
و ای��ن بزرگتری��ن نش��انه از کم 
رنگ ش��دن رونق در بازار سهام 

دوبی اس��ت که منجر به افت ش��اخص اصلی این 
بازار در مقایسه با سال 2016 میالدی شده است )سنا(

 بورس مصر در نظر دارد س��ال جاری میالدی را با هفت 
عرضه عمومی جدید به اتمام برس��اند و نخس��تین عرضه 
عموم��ی را از م��اه آینده آغ��از خواهد کرد، ای��ن بازار با 
محقق ش��دن این تعداد عرضه اولیه، می تواند رکورد سال 
2011 میالدی خود را پشت سر گذاشته و بیشترین میزان 

فروش سهم را به نام خود ثبت کند )سنا(
 ایران در ماه فوریه سال جاری میالدی، حدود دو میلیون 
و 600 هزار بش��که نفت و میعان��ات گازی صادر کرد که 

40 درصد آن به خریداران اروپایی تعلق گرفت )ایرنا(
 توافق کاهش تولید میان اوپک و ده تولیدکننده خارج 
از این س��ازمان شامل روس��یه، عامل بیرون رفتن صنعت 
نفت از زیان بارترین چرخه رکود تاریخ خود بود )دبیرکل 

اوپک(
 اوپک در نشست رسمی 30 نوامبر سال 2016 میالدی 
خود در وین، برای نخس��تین بار از سال 2008 میالدی با 
کاهش تولید موافقت ک��رد تا با کاهش مازاد عرضه نفت 
در بازارها، به باال رفتن س��طح قیمت ها کمک کند )اقتصاد 

آنالین(
 16/3 درص��د از س��هام ش��رکت ماراتن اوی��ل معادل 
تقریباً 50 هزار بش��که نفت در روز، به توتال واگذار شده 
اس��ت و از این پس شرکت فرانس��وی توتال صاحب 50 
هزار بش��که نفت آن اس��ت؛ ضمن این که واگ��ذاری این 
س��هام معادل تخصی��ص 500 میلیون بش��که از ذخایر و 

منابع این شرکت به توتال است )مهر(
 در سال گذشته میالدی میزان واردات فوالد از کانادا به 
امریکا حدود 5/7 میلیون تن بوده است؛ از آنجا که کانادا 
بزرگ ترین صادرکننده فوالد به امریکا ش��ناخته می شود، 
تصمیم ترامپ در راس��تای اعمال تعرفه بر واردات فوالد 
می تواند آسیب های فراوانی به بازار فوالد کانادا وارد کند 

)تعادل(
 در س��ال 2017 می��الدی میزان ص��ادرات فوالد از این 
کش��ورها به امریکا بین 750 هزار تا 680  هزار تن بوده 
اس��ت و امریکا تنها دو درصد از فوالد مورد نیاز خود را از 
چی��ن وارد می کند، اما قیمت پایین محصول چینی بر روی 
قیمت فوالد صادراتی س��ایر کشورها نیز تأثیرگذار است 

)تعادل(
 تعداد ش��رکت های مالی ثبت ش��ده در دی آی اف سی، 
ش��ش درصد در س��ال 2017 میالدی افزایش یافت و به 
473 شرکت رس��ید؛ 11 درصد این شرکت ها از آسیای 
ش��رقی، 36 درصد از خاورمیانه، 33 درصد از اروپا و 10 

درصد از امریکا بوده اند )شینهوآ(

بازار سرمایه

 هیأت مدیره کانون نهادهای س��رمایه گذاری ایران برای دو س��ال آینده مشخص شد؛ اعضا 
ش��امل تأمین س��رمایه نوین، مش��اور س��رمایه گذاری آرمان آتی، تأمین س��رمایه امین، س��لمان 

خادم المله از گروه مالی س��پهر صادرات، سرمایه گذاری صنعت و معدن، شرکت توسعه کسب و کار 
سبا و سرمایه گذاری ملی ایران هستند )سنا(

 عموماً در ماه های پایانی سال، نهادهای حقوقی و حقیقی برای تأمین نقدینگی پایان سال با فروش یا 
جابه جایی سبد سهام خود اقدام به شناسایی سود می کنند، اما برخالف سنوات گذشته با توجه به قیمت 
فعلی ارز و قیمت های مناسب جهانی نوسانات ناشی از این فروش ها، نه زیاد و نه طوالنی مدت خواهد 

بود )مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 با توجه به ورود شرکت های جدید به بازار سرمایه، می توان عمق و کارایی بازار را افزایش دهد و غالباً معیارهای سنجش 

عمق بازار سرمایه، از طرفی مبتنی بر تعداد سرمایه گذاران فعال و از طرف دیگر تعداد شرکت های عرضه شده در بازار سرمایه 
است )مدیرعامل کارگزاری بانک سامان(

 جلس��ه هیأت مدیره و کمیته کاری فدراسیون بورس های اروپا- آسیایی با حضور شرکت بورس تهران برگزار شد؛ اعضای 
فیاس درباره سیاست های کلی فیاس و وضعیت عضویت بورس استانبول به تبادل نظر پرداختند، هم چنین تغییرات و اصالحات 

الزم در اساسنامه فیاس و صورت های مالی مطرح و تصویب شد )سنا(
 در ش��رایط کنونی، 32 صندوق قابل معامله در بازار س��رمایه ایران فعال هس��تند که صندوق س��رمایه گذاری پروژه آرمان 
پرند مپنا با 31 هزار و 715 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است )سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(

 با توجه به این که قیمت پایه به عنوان مبنای محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت اعمال اختیار خرید تبعی و 
هم چنین قیمت خرید بازارگردان در معامالت ثانویه قرار خواهد گرفت، قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی قیمت دارایی پایه 
اوراق در عرضه اولیه به عالوه س��ود معادل 18 درصد س��االنه و قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی به قیمت دارایی پایه اوراق 

در عرضه اولیه به عالوه سود معادل 17/5 درصد ساالنه است )مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن(
 از ابتدای سال جاری تا پایان هفته دوم اسفند ماه، شاخص کل با 26/8 درصد افزایش به رقم 97,962 واحد رسید و شاخص 

کل هم وزن با 12/1 درصد افزایش عدد 17,621 واحد را تجربه کرد )سنا(
 با تأس��یس صندوق س��رمایه گذاری سینما، امکان تأمین مالی صنعت س��ینما از طریق بازار سرمایه برای نخستین بار فراهم 
خواهد ش��د؛ یکی از ویژگی های بارز این صندوق، معافیت مالیاتی و قابل خرید و فروش بودن واحدهای آن در بازار س��رمایه 

است و هم چنین به واسطه جذب سرمایه های بخش خصوصی کاهش هزینه های دولت را در پی خواهد داشت )سنا(
 شرکت هواپیمایی ماهان قصد دارد برای چهارمین بار از طریق انتشار اوراق مالی اسالمی در بازار سرمایه اقدام به تأمین مالی 
کن��د، در ای��ن اوراق منافع آت��ی حاصل از قراردادهای اجاره خطوط هوایی تهران- کیش- تهران و تهران- مش��هد- تهران به 
مدت چهار سال به شرکت واسط مالی خرداد یکم به وکالت از خریداران اوراق واگذار می گردد )مدیر عامل شرکت مدیریت 

دارایی مرکزی بازار سرمایه(
 تعداد یک میلیارد و 15میلیون و 536 هزار و 387 س��هم، معادل 19/53 درصد س��هام ش��رکت آلومینیوم ایران توس��ط 

سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار عرضه شد )سنا(
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بانک و بیمه

 بانک صنعت و معدن به 
رتب��ه +AA در س��طح ملی که 

نشانگر توانایی مالی بلند مدت، 
چشم انداز مالی و اعتباری پایدار 
و ب��ا ثب��ات و رتب��ه +A1 برای 
در  کوتاه م��دت  مال��ی  توانای��ی 
زمینه توانمندی اعتباری دس��ت 

یاف��ت )ریی��س اداره بررس��ی و کنترل ریس��ک بانک 
صنعت و معدن(

  ارزش واگ��ذاری بنگاه های اقتصادی بانک ملی ایران 
در س��ال 94 ح��دود چهار هزار و 158 میلی��ارد ریال، در 
سال گذشته معادل نه هزار و 746 میلیارد ریال و در سال 
جاری تاکنون حدود 15 هزار میلیارد ریال برآورد ش��ده 

است )اقتصاد آنالین(
 بیم��ه مرکزی آخرین رتبه بندی ش��رکت های بیمه در 
ظرفیت مجاز ریس��ک را اعالم کرد و طبق این رتبه بندی، 
همچنان بیمه ایران در صدر جدول و پس از آن بیمه های 

البرز و آسیا قرار دارند )بنکر(

طال و سکه

 ف��روش س��که ط��ال در 
ب��ازار امریکا طی م��اه فوریه 

س��ال جاری میالدی ب��ا افت 80 
درصدی نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته روبرو شد )رویترز(

 نگرانی های مربوط به کاهش 
ارزش دالر پ��س از تصمی��م ترامپ 

در اعمال تعرفه واردات آلمینیوم و فوالد موجب خواهد 
ش��د تا قیمت جهانی طال در روزهای آین��ده افزایش یابد 

)کیتکو نیوز(
 تش��دید جنگ تجاری بین امریکا و س��ایر کش��ورهای 
جهان بر سر اعمال تعرفه واردات آلمینیوم و فوالد موجب 
خواهد ش��د تا قیمت جهانی کاالهای راهبردی به خصوص 
طال افزایش یابد و طال طی روزهای آینده به س��طح قیمتی 
1,335 دالری خواه��د رس��ید )کن موریس��ون، تحلیلگر 

برجسته بازارهای بین المللی(
 تولید طالی استرالیا در س��ال 2018 میالدی احتماالً با 
افزایش روبرو خواهد شد و رکورد جدیدی را ثبت خواهد 

کرد )مؤسسه تحقیقات معدنی سوربیتون استرالیا(
 یکی از تبعات احتمالی جنگ تجاری این است که سایر 
کش��ورها اق��دام به دامپین��گ و قیمت ش��کنی علیه اوراق 
قرض��ه و اوراق بهادار امریکا می کنند و این مس��أله منجر 
به افزایش تقاضای طال خواهد ش��د )مؤسسه مالی گلئمن 

ساچ(
 میزان ذخایر طالی صندوق های س��رمایه گذاری جهان 
ئی ت��ی اف، در ماه فوریه س��ال جاری میالدی به 2,393/4 
تن رس��ید که نس��بت به ماه ژانویه 5/1 تن کاهش داشته 

است )شورای جهانی طال(

بازار پول و ارز

  ثب��ت س��فارش ب��ه دالر امریکا بن��ا به درخواس��ت بانک مرک��زی از هفته دوه اس��فندماه 
س��ال جاری به روی واردکنندگان بس��ته ش��د؛ واردکنندگان حتی اگر بخواهند از طریق سیستم 

صرافی ه��ا ارز مورد نیاز خ��ود را تأمین کنند دیگر نمی توانند از دالر امریکا اس��تفاده کنند )مدیر 
اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی(

  صرافی های مجاز خریدار ارز می توانند روزانه تا سقف 100 هزار دالر امریکا و 100 هزار یورو 
به صورت اسکناس از صرافی های منتخب بانکی خریداری و نسبت به فروش آن به متقاضیان اقدام 

کنند )مدیر اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی(

صنعت، معدن و انرژی

 در شرایط کنونی 19 میلیون تن ظرفیت تولید بیلت و بلوم در کشور وجود دارد و در دو سال 
آینده بیش از 17 میلیون تن دیگر به این ظرفیت افزوده خواهد شد و ظرفیت به حدود 36 میلیون 

تن خواهد رسید )معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان(
 صادرات کنسانتره سنگ آهن سال جاری، 200 هزار تن به لحاظ وزنی کمتر از ده ماهه سال گذشته 
ولی به لحاظ ارزشی یک و نیم برابر نسبت به مدت مشابه بیشتر بوده است )معاون امور معادن وصنایع 

معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت(
 تصمیم ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه 25 درصدی بر روی واردات فوالد از اروپا و چین، سبب خواهد 

شد تولیدکنندگان فوالد امریکا با جهش خیره کننده ای، تولیدات را افزایش داده و بازار مصرف داخلی را به طور کامل 
در اختیار بگیرند )مدیرعامل فوالد جنوب(

 مبادالت برق با کش��ورهای همس��ایه تا نیمه اسفندماه سال جاری 1,251 مگاوات بود که میزان صادرات برق به کشورهای 
همسایه 999 و میزان واردات برق از همسایگان نیز 252 مگاوات بوده است )شرکت مدیریت شبکه برق ایران(

 میانگین قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 23 ماه فوریه سال جاری، با دو دالر و 43 سنت افزایش به 62 دالر 
و 39 س��نت برای هر بش��که رسید؛ میانگین قیمت نفت خام ایران از ابتدای س��ال 2018 میالدی تاکنون، 65 دالر و 72 سنت 

برای هر بشکه بوده است )شانا(
 بی��ش از 236 ه��زار و 285 تن محص��ول به ارزش بیش از پنج هزار و 118 میلی��ارد و 707 میلیون ریال انواع محصوالت 
پتروشیمی و فرآورده های نفتی در هفته دوم اسفندماه سال جاری در فرابورس ایران دادوستد شد که نسبت به معامالت هفته 

گذشته آن، به ترتیب نشان دهنده رشد 28 و 26 درصدی است )اقتصاد آنالین(
 برخالف این که س��هم بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کش��ور حدود ش��ش درصد اعالم ش��ده است اما در صادرات 

غیرنفتی،  سهمی حدود 25 درصد دارد )رییس سازمان توسعه معادن(
 طی چهار س��ال آینده، با نوس��ازی 31 هزار و 500 واحد صنعتی و راه اندازی هش��ت هزار واحد جدید، 370 هزار اش��تغال 

فراهم خواهد شد )مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران(
 در 11ماهه س��ال جاری، به میزان 47 میلیارد و 657 میلیون دالر انواع کاال وارد کش��ور ش��د که در مقایس��ه با مدت مشابه 
سال گذشته، 23 و 61 صدم درصد افزایش را نشان می دهد که عمده ترین دالیل افزایش واردات به کاالهای اساسی، قطعات 

منفصله خودرو و کاالهای سرمایه ای مربوط می شود )گمرک(

تقویم اقتصادی هفته جاری )19 تا 25 اسفند ماه  1396(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص تولیدات صنعتی در چین

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص خرده فروشی
 طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا 
طی ماه گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
 در امریکا طی هفته گذشته

اعالم تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز 
صادر شده طی ماه گذشته در امریکا

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

تغییر در قیمت کاالها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان را نشان می دهد.
نشان دهنده تورم است.

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

تغییر در ارزش کل کاالهای تولیدشده توسط تولیدکنندگان، معادن و خدمات آب و برق را نشان 
می دهد. 

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

یک شاخص پیشرو در تغییر تورم مصرف کننده است.
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.

این شاخص نظر 250 تولیدکننده در منطقه فیالدلفیا را نسبت به شرایط کسب وکار بررسی می کند.
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.

شاخص بسیار خوبی برای اندازه گیری فعالیت های ساخت وساز در آینده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.


