
 اقتصاد و توسعه

 تراز بودجه دولت در ۱۰ ماهه سال جاری نشان می دهد که، میزان درآمدهای دولت از محل 
مالیات ها ۷۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بیش��تر از درآمد حاص��ل از صادرات نفت و فرآورده های 

نفتی بوده است )بانک مرکزی(
 در ۱۰ ماه��ه س��ال جاری مجموع درآم��د دولت از محل واگذاری دارایی های مالی که به انتش��ار و 
فروش اوراق مش��ارکت دولتی، اس��ناد خزانه و دیگر اوراق مالی اختص��اص دارد، ۶۰۷ هزار و 2۰۰ 

میلیارد ریال بوده است )بانک مرکزی(
 ص��ادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماهه س��ال جاری به 4۱ میلیارد و ۶9۰ میلیون دالر رس��ید که در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان 4/9۶درصد افزایش داشته است )اقتصاد آنالین(
 در ۱۱ ماهه سال جاری 4۷ میلیارد و ۶5۷ میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

23/۶۱ درصد افزایش داشته است )اقتصاد آنالین(
 طی ۱۱ ماهه س��ال جاری 4۱ میلیارد و ۶9۰ میلیون دالر کاال از کش��ور صادر و 4۷ میلیارد و ۶5۷ میلیون دالر کاال به کشور 

وارد شد که بیانگر تراز تجاری منفی است )اقتصاد آنالین(
 براساس پیش بینی های انجام شده نرخ تورم ایران در سال جاری به ۱۰/۱ درصد خواهد رسید )صندوق بین المللی پول(

 از کل جمعیت بیکار کش��ور در س��ال گذش��ته، ۱/۷4 میلیون نفر معادل 54/3 درصد را بیکاران با داش��تن سابقه  بیکاری و 
۱/4۶ میلیون نفر مابقی معادل 45/۷ درصد را بیکاران بدون داشتن سابقه بیکاری به خود اختصاص داده اند )عالء الدین ازوجی، 

اقتصاددان(
 رش��د اقتصادی در نه ماهه س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته با احتساب نفت 4/4 درصد و بدون احتساب نفت 

۷/4درصد بوده است )سخنگوی دولت(

مسکن و عمران

 از ابتدای س��ال جاری تا 
پایان بهمن ماه، تعداد ۱5۰ 

هزار و ۸۶۷ فقره تس��هیالت 
خرید مس��کن ب��ه متقاضیان 
پرداخ��ت ش��ده اس��ت ک��ه 
ارزش ریالی این تس��هیالت 
رقم��ی معادل هف��ت هزار و 

۸۰۶ میلیارد و 9۶۷ میلیون و۷۰۰ هزار تومان 
بوده اس��ت که نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 32/3 

درصد رشد نشان می دهد )اقتصاد آنالین(
 در ۱۱ ماهه س��ال جاری ۱۶۸ واحد مسکونی در تهران 
معامله شده اس��ت؛ همچنین متوس��ط قیمت یک مترمربع 
واحد مسکونی براس��اس معامالت ۱۱ ماهه تهران، 4/۸2 
میلیون تومان بود که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 

۱۰/۱ درصد افزایش یافته است )اقتصاد آنالین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 تولی��د نف��ت امریکا به 
کم��ک صنع��ت نفت ش��ل تا 

س��ال 2۰23 می��الدی به ط��ور 
بش��که  میلی��ون  متوس��ط 3/۷ 
در روز افزای��ش خواه��د یافت 
که این رش��د بی��ش از یک دوم 
ظرفیت افزای��ش تولید نفت در 

جهان است که پیش بینی می شود در سال 2۰23 
میالدی معادل ۶/4 میلیون بش��که در روز خواهد ش��د 

)آژانس بین المللی انرژی(
 فروش س��هام آرامکو می تواند نخس��تین گام به سوی 
تنوع س��ازی دارایی های دولتی و درآمدها از بخش نفت یا 
افزایش درآمد باش��د؛ طرح فروش سهام آرامکو مربوط 
ب��ه زمانی اس��ت که درآمده��ای دولتی به ش��دت کاهش 
پیدا کرده بود و بودجه دولت با کس��ری شدید مواجه بود 

)اقتصاد آنالین(
 نفت برنت در بازار لندن در یک ماه گذشته بین ۶4 تا 
۷۰ دالر نوسان را تجربه کرده است و نفت وست تگزاس 
در ب��ازار آتی نیوی��ورک نیز در مح��دوده ۶۱ تا ۶4 دالر 
حفظ ش��ده اس��ت، طوری که در س��ه م��اه و نیم گذش��ته 
تنه��ا یک ب��ار به 59 دالر و 9۷ س��نت کاهش یافت )علی 

مرتضوی، تحلیلگر شرکت بین المللی آلپاری(
 ق��درت اوپ��ک و برنامه ریزی تولیدکنن��دگان بزرگ، 
تقریباً بیشتر بانک ها و مؤسسات سرمایه گذاری را نسبت 
به حرکت نفت در مس��یر توازن عرضه و تقاضا قانع کرده 
و سرمایه گذاران با گرفتن پوزیشن های بلندمدت به این 
مس��یر مطمئن هس��تند )علی مرتضوی، تحلیلگر شرکت 

بین المللی آلپاری(
 گروه ژیامن بیبادائو در چین با استفاده از 3۰۰ حساب 
تج��اری، اق��دام به دس��تکاری قیمت های س��هام دو بانک 
و یک ش��رکت تولیدکننده آلومینیوم ک��رده و از این راه 
۱5۰ میلیون دالر به دس��ت آورده است و به منظور ایجاد 
تالطم در بازارهای این کش��ور ب��ه پرداخت ۸۷۰ میلیون 

دالر جریمه شده است )سنا(
 در س��ال گذش��ته میالدی، امریکا حدود 34/5 میلیون 
تن واردات فوالد داش��ته است که بیشترین سطح واردات 
مرب��وط به کانادا و برزیل بود و کم ت��ر از نه درصد از کل 
واردات مربوط به کشور چین است، عمالً این تعرفه ها بر 
بازار فوالد جهانی تأثیر آن چنانی نداشته و عمدتاً بازارهای 

داخلی امریکا را تحت تأثیر قرار خواهد داد )سنا(
 پیش بینی می ش��ود که تولید نفت ش��ل امری��کا در ماه 
مارس س��ال 2۰۱۸ میالدی، از ۱۰5 هزار بش��که در روز 
رشد برخوردار شود و به شش میلیون و ۸2۰ هزار بشکه 

در روز برسد )اداره اطالعات انرژی امریکا(
 بان��ک تس��ویه حس��اب های بین المللی اع��الم کرد که 
بانک های چین��ی وام دهی خود را به صورت چش��م گیری 
افزایش داده اند و در عین حال، آن ها سومین تأمین کننده 

بزرگ دالر امریکا در جهان هستند )رویترز(

بازار سرمایه

 مسائل بین المللی در روند بازار بی تأثیر نیست، اما در شرایط کنونی التهابات بازار ارز و طرح 
بانک مرکزی برای فروش گواهی سپرده بانکی 2۰ درصدی به مقیاسی اثرگذارتر برای مدیران 

سرمایه گذاری تبدیل شده است )مدیرعامل هلدینگ بین المللی رها(
 تفاهم نام��ه بین المللی ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وج��وه با انجمن 
سرمایه گذاری ایران- سوییس با هدف تسهیل انتشار اوراق بهادار در بازارهای بین المللی، همکاری 
در زمینه تطبیق فعالیت های این شرکت با استانداردهای بین المللی توسعه سرمایه گذاری های خارجی 

در بازار سرمایه ایران منعقد شده است )سنا(
 از جمله اقدامات بورس برای افزایش شفافیت فضای اقتصادی کشور، پیگیری دریافت گزارش های مالی نهادهای 

عمومی و غیردولتی اس��ت؛ همچنین ش��رکت هایی که خارج از بورس نیستند اما جزو نهادهای عمومی و غیردولتی محسوب 
می شوند، باید اطالعات مالی خود را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار افشا کنند )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(

 از آن  جایی که نرخ بهره بدون ریس��ک از ۱5 به 2۰ درصد افزایش داش��ت، باعث شد حجم سرمایه گذاری روزهای پایانی 
سال بازار سرمایه کاهش یابد و افراد، بخشی از سرمایه های خود را به بازار پول هدایت کنند )مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 

صنعت و معدن، عضو هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 بازار سرمایه در سهم های بنیادی در اسفندماه سال جاری مثل پاالیشی، ریزش زیادی نخواهد داشت زیرا p/e پایینی دارند 
و با توجه به تعیین قیمت کارمزدها از طرف ش��رکت پاالیش و پخش با ریس��ک کمتری به نس��بت س��ایر صنایع مواجه است 

)مدیرعامل هلدینگ بین المللی رها(
 عرضه اولیه اوراق س��لف موازی استاندارد خودرو سراتو شرکت سایپا در نمادهای عساپا۱ و عساپا2 با سررسید یک ساله، 
به ترتیب هر یک به تعداد سه میلیون و 2۷۱ هزار و دو میلیون و ۱۸۰ هزار قرارداد و در مجموع به تعداد پنج میلیون و 45۱ 

هزار قرارداد از طریق شرکت کارگزاری پارسیان انجام خواهد شد )سنا(
 گروه فلزات اساسی با ۱5 هزار و ۷۶ میلیارد ریال و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با ۱2 هزار و 2۱5 میلیارد ریال 

در بهمن ماه سال جاری در رتبه های دوم و سوم صنایع بورسی از نظر ارزش معامالت قرار گرفتند )سنا(
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بانک و بیمه

 میانگی��ن مبلغ چک های 
برگش��ت داده شده در ده ماهه 

نخست سال جاری از حدود ۷2 
میلیون ریال به حدود 9۰ میلیون 
ری��ال رس��یده اس��ت )اقتص��اد 

آنالین(
براس��اس مصوبه کمیس��یون   

قضای��ی مجل��س از این پ��س دیگر چک حام��ل صادر 
نخواهد ش��د و چک ها تنها به نام افراد صادر و همچون 

گذشته قابل پشت نویسی و انتقال است )عضو کمیسیون 
قضایی مجلس(

 در پایان دی ماه س��ال جاری اضافه برداش��ت بانک های 
خصوصی با ۸,49۰ میلیارد تومان افزایش نس��بت به ماه 
گذش��ته به رق��م ۶۷ ه��زار و 33۰ میلیارد تومان رس��ید 

)بانک مرکزی(
 حجم بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی با 42/3 
درصد کاهش در ۱۰ ماهه س��ال جاری به رقم شش هزار 
و 94۰ میلیارد تومان رس��ید که نسبت به ماه مشابه سال 

گذشته 55/3 درصد افت داشته است )بانک مرکزی(

طال و سکه

قیم��ت  زمانی ک��ه  ت��ا   
ط��ال باالتر از س��طح حمایتی 

۱,2۸5 دالری باش��د، بهتری��ن 
فرصت ب��رای خرید خواهد بود 

)ساکسو بانک(
 بانک ملی مجارستان در حال 

بازگرداندن س��ه تن ط��الی خود از 
لندن است؛ قیمت این مقدار طال ۱3۰ میلیون دالر است 

و عل��ت تصمیم ب��رای بازگرداندان آن به مس��ائل امنیتی 
مرتبط با بحران ژئوپولتیکی احتمالی عنوان ش��ده اس��ت 

)راشاتودی(
 با کاهش جذابی��ت دالر در بازارهای بین المللی، تقاضا 
و قیمت جهانی طال افزایش خواهد یافت؛ به نظر  می رسد 
نگرانی ها نس��بت ب��ه بحران بدهی امری��کا می تواند روند 
نزول��ی ارزش دالر در ش��ش ماه دوم س��ال جاری میالدی 
را تس��ریع کند )مکس��ول گلد، تحلیلگر ارش��د مؤسس��ه 

ئی تی اف(
 اگ��ر روند صعودی ارزش دالر ادامه یابد و گمانه زنی ها 
نس��بت به افزایش ن��رخ بهره فدرال رزرو امریکا بیش��تر 
ش��ود، این احتمال وجود دارد که قیمت طال در کوتاه مدت 
تا ۱,25۰ دالر کاهش پیدا کند )دارین نیوس��ام، تحلیلگر 

ارشد مؤسسه دی تی ان(
 طبق تجزیه و تحلیل تکنیکال، قیمت طال در کوتاه مدت 
بی��ن س��طح مقاومت��ی ۱,34۰ و س��طح حمایت��ی ۱,3۰۰ 
دالری در نوسان خواهد بود )کالین سیژینسکی، تحلیلگر 

برجسته مؤسسه سرمایه گذاری اس آی ای(

بازار پول و ارز

  ارزش دالر هنگ کنگ در مقابل دالر امریکا به دلیل عدم تطبیق با سیاس��ت های پولی امریکا 
به کمترین رقم از سال ۱9۸4 میالدی به بعد رسید )رویترز(

  کشور چین که دارای بزرگترین ذخیره ارزی در دنیا است، در ماه فوریه سال جاری میالدی ذخیر 
ارزی اش به س��ه هزار و ۱34 میلیارد دالر رس��ید؛ این اولین بار از ماه ژانویه س��ال 2۰۱۷ اس��ت که 

ذخیره ارزی چین کاهش یافته است )بانک مرکزی چین(
  اکن��ون بی��ش از ۶۰ کش��ور و منطقه در سراس��ر جهان ب��رای معامالت تجاری خ��ود از ارز یوان 
)پول ملی چین( اس��تفاده می کنند و پیش بینی می ش��ود یوان به تدریج در حال تبدیل شدن به یک ارز 

بین المللی کامل است )رییس بانک مرکزی چین(

صنعت، معدن و انرژی

 ب��ا توجه به این که در س��ال جاری پیک مصرف برق۱۰ هزار و 9۱ مگاوات بوده اس��ت، این 
میزان نسبت به سال گذشته شش درصد رشد را نشان می دهد )ایسنا(

 خری��داران جهان��ی، ۱/94 میلیون بش��که در روز نفت ایران را در ماه مارس س��ال جاری میالدی 
خریداری خواهند کرد که 2۱ درصد نسبت به ماه فوریه کاهش داشت و میزان صادرات ایران در ماه 

مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2۶ درصد کاهش داشت )ایسنا(
 میانگین مصرف بنزین کش��ور از ابتدای س��ال جاری تا 3۰ بهمن ماه، ۸۰ میلیون و 2۰۰ هزار لیتر 
بوده اس��ت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هش��ت درصد معادل ۷4 میلیون و 3۰۰ هزار لیتر 

رشد داشته است )اقتصاد آنالین(
 در ۱۱ ماهه سال جاری میزان صادرات محصوالت پتروشیمی، 2۰ میلیون تن به ارزش ۱۰/4 میلیارد دالر بوده است که 

از نظر میزان تولید ۱۰۸ درصد و از نظر ارزشی ۱3۰ درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، رشد داشت )سرپرست 
مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی(

 میانگین قیمت نفت خام س��نگین ایران در هفته س��وم اسفندماه سال جاری، 3۰ سنت برای هر بشکه افزایش یافت و به ۶2 
دالر و س��ه س��نت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران نیز از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶3 دالر و 9۶ 

سنت برای هر بشکه بوده است )شانا(
 ظرفیت اس��می تولید صنایع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 2۶ میلیون تن در سال است، در صورتی که در 
شرایط کنونی ساالنه تنها ۱۸ میلیون تن از این ظرفیت استفاده می شود که این موضوع نشانه شکاف میان ظرفیت و تولید این 

صنعت است )معاون وزیر نفت(
 در شرایط کنونی، کاالهای صادراتی ایران حدود یک دالر به اندازه یک کیلوگرم به فروش می رسد، در حالی که در زنجیره 
تولید تکمیل شده با کاالهایی مواجه هستند که قیمت آنها بیش از پنج دالر بر یک کیلوگرم دارند، به همین دلیل ضرورت دارد 

این زنجیره تولید تکمیل شود تا شاهد تولید و صادرات کاالهایی با ارزش افزوده باالتری باشیم )معاون وزیر نفت(
 در ب��ازار ف��والد و م��س، رویه متفاوتی نس��بت به دیگ��ر بازارها مانند روی و س��رب وج��ود دارد که در این بازارها س��طح 
تقاضای کاغذی یا س��رمایه گذاری به دلیل پایین تر بودن حجم عرضه و تقاضا، کمتر از بازار روی، نیکل و س��رب است )مشاور 

سرمایه گذاری شرکت مشاوره سرمایه گذاری نوآوران امین(
 شاخص قیمت کاالهای وارداتی در سال های 94 و 95، به ترتیب برابر با 3,2۶۱ و ۱,249 است، که سال 94 نسبت به سال 

93، 4/۷ درصد افزایش داشته است در حالی که سال 95  نسبت به سال 94، ۷/4 درصد کاهش داشت )مرکز آمار ایران(

تقویم اقتصادی هفته جاری )26 اسفندماه 1396تا 3 فروردین ماه 1397(

تأثیرات زمان رویداد

G20 برگزاری اجالس گروه

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده
 طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم شاخص تمایالت اقتصادی آلمان و اتحادیه 
ZEW یورو، بررسی شده توسط مؤسسه

اعالم پیش بینی اقتصادی، بیانیه
و  نرخ بهره کمیته بازار آزاد

فدرال رزرو امریکا

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 میزان سفارشات کاالهای بادوام 
طی ماه گذشته در امریکا

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

این جلسه با حضور وزرای اقتصاد و رؤسای بانک های مرکزی از 20 کشور صنعتی از جمله کشورهای 
G7 برگزار خواهد شد.

اقدامات و سیاست های این گروه می تواند بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد.

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.

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.

این گزارش شامل طرح ریزی کمیته بازار آزاد فدرال برای تورم و رشد اقتصادی برای بیش از دو سال 
آینده است.

نرخ بهره، 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.

افزایش این شاخص، میزان رشد فعالیت تولیدکنندگان برای انجام سفارشات را نشان می دهد.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.


