
 اقتصاد و توسعه

 در ایران حادترین س��ال به لحاظ بحران خروج س��رمایه سال 89 به وقوع پیوست که حساب 
سرمایه کشور منفی 25 میلیارد دالر بود؛ بر اساس محاسبات انجام شده رکورد خروج سرمایه سال 

89 در سال گذشته شکسته شد )صندوق بین المللی پول(
 از 520 هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده توسط شبکه بانکی در سال گذشته، 62 درصد 
به منظور سرمایه در گردش برای استفاده از ظرفیت های تولید و 28 درصد به صورت سرمایه گذاری 
در قالب طرح های جدید به بخش های مختلف اقتصاد کش��ور اختصاص یافت )رییس ش��ورای پول و 

اعتبار(
 ش��اخص فالکت از 41/6 درصد در س��ال 91 به 19/3 در س��ال گذشته رس��ید و با فرض عدم تغییر چشمگیر در نرخ 

بیکاری، درصورتی که نرخ تورم همچنان روند نزولی داشته باشد، می توان شاهد بهبود وضعیت شاخص فالکت در کشور بود 
)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(

 دارایی های خارجی بانک مرکزی در بهمن ماه سال  گذشته به 3,963/2 هزار میلیارد ریال رسید که افزایش 16/8 درصدی 
نس��بت به اس��فندماه سال 95 داشته است؛ این رقم در مقایسه با بهمن ماه س��ال 95 به 17/1 درصد افزایش یافته است )بانک 

مرکزی(
 ضریب جینی ایران پیش از انقالب از عدد 50 نیز فراتر رفته بود اما این رقم در سال 2013 میالدی به 37/3 درصد رسید 

که کمترین عدد در میان آمار ارائه شده است )بانک جهانی(
 مجموع صادرات غیرنفتی ایران در 12ماهه سال گذشته به 46 میلیارد و 931 میلیون دالر رسید که در مقایسه با سال 95 

به میزان 6/56 درصد افزایش داشته است )تسنیم(
 میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته 1,930 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال 95، 

31/3 درصد و نسبت به بهمن ماه 28/4 درصد افزایش داشته است )بانک مرکزی(

مسکن و عمران

 1,500 گذش��ته  س��ال   
میلیارد توم��ان در قالب وام 

مس��کن و وام مرابح��ه می��ان 
فرهنگی��ان توزیع ش��د و این 
وام در س��ال جاری نیز ادامه 
دارد ک��ه مبل��غ وام مرابحه از 
پنج تا 15 میلیون تومان بوده 
سه س��اله  آن  بازپرداخ��ت  و 

و س��ود آن 12 درصد اس��ت )تعاون و پشتیبانی 
وزارت آموزش و پرورش(

س��ال گذش��ته 1,500 تاکنون برای 30 میلیون و 200 هزار 
واحد مسکونی روستایی، سند مالکیت صادر شده است که در 
سال جاری برای 200 هزار واحد دیگر این سند صادر خواهد 
ش��د، از آنجایی که در سه سال گذش��ته صدور سند مالکیت 
ش��هرهای زیر 25 هزار نفر نیز به بنیاد مس��کن واگذار شده 
اس��ت، در مجموع برای پنج هزار و 900 ش��هر و روستا باید 

سند مالکیت صادر شود )رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

پتروش��یمی  واردات   
امری��کا ب��ه چی��ن و تعرف��ه 

های گمرکی جدید اعمال شده 
توسط آمریکا، چین را نسبت به 
روابط تجاری خود با این کش��ور 
بدبین کرده است و مقامات چین 
را بر آن داشته است تا با عکس 

العملی س��خت، نس��بت به این تصمیم واکنش نش��ان 
دهند )سنا(

 در آغ��از س��ال 2017 می��الدی قیمت وس��ت تگزاس 
اینترمدی��ت امری��کا و برنت نزدیک هم بودن��د و این دو 
قیمت پای��ه اختالف قیمت اندکی داش��تند، ام��ا در اواخر 
تابس��تان که طوفان هاروی منطقه گلف کاس��ت امریکا را 
درنوردی��د و فعالیت پاالیش��گاه ها و بنادر این منطقه را به 
مدت چندین هفته تعطیل کرد، این اختالف قیمت افزایش 

یافت )ایسنا(
 آرامکوی س��عودی و توتال فرانس��ه برای ساخت یک 
پاالیشگاه در عربس��تان، قراردادی به ارزش پنج میلیارد 
دالر امض��ا کردن��د و چهار میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری 
هم توس��ط س��رمایه گذاران ثالث انجام خواهد گرفت که 
این پروژه می تواند هش��ت هزار اش��تغال زایی مستقیم و 

غیرمستقیم محلی ایجاد کند )ترید عربیا(
 چین به طور گس��ترده ای دسترسی س��رمایه گذاران به 
بازارهای خارجی را افزایش خواهد داد، که این ش��کایت 
اصلی ش��رکای تج��اری این کش��ور را مورد ه��دف قرار 
می دهد، هم چنین یکی از مناقش��ات اصلی با دولت امریکا 
را ک��ه چی��ن را ب��ه وضع تعرفه های��ی بر چندی��ن میلیارد 
دالر از واردات کاالهای��ش تهدید ک��رده بود، حل می کند 

)رییس جمهور چین(
 تحریم های ش��دید علی��ه کره ش��مالی می تواند بحران 
ج��دی اس��کناس را در این کش��ور ایجاد کن��د، باتوجه به 
این که صادرات اصلی کره ش��مالی به آن س��وی مرزهای 
این کش��ور در حال مسدود شدن است، می توان گفت که 
بحران اسکناس در این کشور جدی است )فایننشال تایمز 

بریتانیا(
 عرض��ه بیش از حد نفت در امریکا و محدودیت عرضه 
در نق��اط دیگ��ر، دقیقاً عل��ت ارزان بودن وس��ت تگزاس 
اینترمدیت نس��بت به برنت اس��ت؛ ارزانی وست تگزاس 
اینترمدیت نس��بت به نف��ت برنت، نفت امری��کا را برای 
خریداران جذابتر می کند و به معنای صادرات باالتر نفت 

این کشور است )اویل پرایس(
 پ��س از تهدیدات جدی��د رییس جمه��ور امریکا برای 
وضع تعرفه  بر واردات چین و باال گرفتن وحشت از جنگ 
تجاری  که می تواند به رشد اقتصاد جهان لطمه بزند، قیمت 

نفت تا دو درصد سقوط کرد )رویترز(

بازار سرمایه

 ب��ا توجه به ورود تمام اوراق دولتی به بازار بدهی فرابورس، این اوراق پیش از این بیرون از 
بازار سرمایه معامله می شد اما در سال گذشته تمامی این اوراق در بازار فرابورس ایران پذیرش 

شدند و معامالت ثانویه آن ها در فرابورس شکل گرفت )مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، عضو 
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 بخش��ی از مبحث جذب سرمایه گذار خارجی از طریق نمایشگاه بورس، بانک و بیمه انجام خواهد 
شد، به شرطی که در این حوزه اطالع رسانی کافی صورت گرفته و سرمایه گذاران خارجی و نهادهای 
فعال در حوزه بازار سرمایه خارجی بتوانند از زمان برگزاری و نحوه آن اطالع کاملی در دست داشته 

باشند )علیرضا کدیور، کارشناس بازار سرمایه(
 بزرگترین تأمین مالی بخش خصوصی در بازار س��رمایه، از طریق بازار بورس در س��ال گذش��ته با تأمین مالی 200 هزار 

میلی��ارد ریال��ی رقم خورد که ای��ن تأمین مالی از روش های مختلف از جمل��ه عرضه اولیه، اختیار فروش تبع��ی، اوراق بدهی، 
صندوق های قابل معامله و افزایش سرمایه صورت گرفته است )سنا(

 ارزش صندوق های قابل معامله در پایان اسفندماه سال گذشته به رقم 83 هزار و 428 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 و 

521 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است )شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 دهمین نشس��ت بازار س��رمایه، با حضور ش��رکت کنندگانی از کش��ورهای افغانستان، پاکستان، س��وریه، مالزی، سنگاپور، 
فلس��طین، مونته نگرو، عراق، یونان، روس��یه و انگلیس و رؤسای نهادهای ناظر سوریه در روزهای 26 و 27 فروردین ماه سال 

جاری در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد )عضو هیأت مدیره و رییس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی(
 در سال گذشته، بیش از 26 هزار میلیارد ریال اقساط انواع صکوک توسط شرکت های واسط مالی از بانی ها دریافت و توسط 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز شد؛ هم چنین هفت مورد صکوک 
به ارزش نه هزار میلیارد ریال در سال گذشته سررسید و مبلغ اقساط و اصل این اوراق در مواعد مقرر پرداخت شد )مدیرعامل 

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه(
 در س��ال گذش��ته، عملکرد برخی از صنایع مثل فلزات اساسی، پتروش��یمی ها و پاالیشی ها و سایر صنایعی که به قیمت های 

جهانی وابسته بودند و درآمدهای دالری داشتند خوب بودند )مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام(
 ارتقای نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های بزرگ و اجرای مجّدانه  برنامه اصالح نظام بانکی جهت حمایت از چرخه 

فعالیت های اقتصاد کشور و تولید کاالی ایرانی، امری حیاتی است )رییس کل بانک مرکزی(
 هنوز بس��یاری از بنگاه های مالی، صنایع مختلف، اش��خاص و س��ازمان های دولتی با ادبیات بازارهای مالی آشنا نیستند و با 
پشت سرگذاش��تن نیم قرن از عمر بورس، هم اکنون زمان آن فرارس��یده اقدامات الزم درخصوص فرهنگ س��ازی و تعریف 
روش��ن ادبیات بازار س��رمایه و پول کشور و معرفی صنایع مختلف از طرق مختلف صورت پذیرد )موسی احمدی، عضو هیأت 

علمی دانشگاه آزاد اسالمی(
 با توجه به اینکه فاینکس 2018 این امکان را فراهم می کند که افراد با بخش های مختلف بازار سرمایه آشنایی پیدا کنند، 
این نمایش��گاه به نوعی اطالع رس��انی اس��ت که هر س��ال اتفاق افتاده و آخرین تحوالت را به اطالع س��رمایه گذاران می رساند 

)مدیرعامل بانک توسعه صادرات(
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بانک و بیمه

 میزان دارایی های خارجی 
سیستم بانکی در بهمن ماه سال 

گذشته، 7,192/2 هزار میلیارد 
ریال اعالم شد که نسبت به مدت 
درص��د  س��ال 95، 26  مش��ابه 
افزایش و نس��بت به اس��فندماه 

23/5 درصد رشد داشته است )بانک مرکزی(
 بده��ی بخ��ش دولتی در در بهمن ماه س��ال گذش��ته، 

2,588/7 هزار میلیارد ریال بود که نس��بت به بهمن ماه 
س��ال 95 ب��ه میزان 23/2 درصد و نس��بت به اس��فندماه 

17/8 درصد رشد داشته است )بانک مرکزی(
 میزان س��پرده بانک ها و مؤسس��ات اعتباری نزد بانک 
مرکزی در بهمن ماه س��ال جاری به رق��م 1,566/5 هزار 
میلیارد ریال رس��ید که نسبت به اس��فندماه 19/3 درصد 
و نس��بت به بهمن ماه سال گذش��ته 20/7 درصد افزایش 

داشته است )بانک مرکزی(

طال و سکه

اصل��ی  و  مه��م  عام��ل   
تعیین کنن��ده قیم��ت طال در 

دالر  می��الدی،   2018 س��ال 
امریکا بوده و پیش بینی می شود 
ارزش دالر ب��ا کاهش تنش های 
تج��اری بین چی��ن و امریکا طی 
ماه ه��ای آین��ده افزای��ش یاب��د 

)جورجت بوئل، تحلیلگر ارشد مؤسسه 
سرمایه گذاری ای بی ان امرو(

 س��رمایه گذاران بین الملل��ی باید صبور باش��ند چرا که 
دالر امریکا هیچ گونه پتانس��یلی ب��رای افزایش ارزش در 
بلندم��دت ن��دارد؛ س��رمایه گذاران بین الملل��ی باید برای 
انجام معامله در بازار طال صبور باش��ند و در شرایط فعلی 
در قیمت ه��ای منفی اقدام به خرید طال و برای مدت زمان 
مش��خصی صبر کنن��د، قیمت ط��ال در کوتاه مدت افزایش 
خواهد یافت )کریس��توفر وچیو، تحلیلگر ارش��د مؤسسه 

دیلی اف ایکس(
 اگرچه قیمت طال در سه ماه نخست سال جاری میالدی 
عملک��رد مثبت��ی داش��ته ولی افزای��ش نرخ به��ره واقعی 
می توان��د یک تهدید جدی علیه بازار طال باش��د؛ افزایش 
شکاف بین قیمت طال و نرخ بهره واقعی به مرز خطرناک 
و نگران کننده ای رس��یده اس��ت، اگر نرخ بهره واقعی به 
رون��د صعودی خود ادامه ده��د قیمت طال به زودی به زیر 
1,000 دالر در هر اونس خواهد رسید )شرکت تحقیقاتی 

تاپ داون چارتز(
 در ص��ورت وق��وع جن��گ تج��اری، س��رمایه گذاران 
بین الملل��ی ب��ه س��وی مکان ه��ای ام��ن س��رمایه گذاری 
به خصوص روی خواهند آورد و این مسأله موجب خواهد 
ش��د تا قیمت این فلز گرانبها تا 1,400 دالر در هر اونس 
افزایش پی��دا کند )ریک رول، تحلیلگر ارش��د مؤسس��ه 

سرمایه گذاری اسپروت امریکا(

بازار پول و ارز

 در بهمن ماه س��ال گذش��ته حجم پول به 1,853/1 هزار میلیارد ریال رس��ید که نس��بت به 
بهمن ماه س��ال 95، 19/3 درصد و نس��بت به اس��فندماه 13/7 درصد رش��د داش��ته است )بانک 

مرکزی(
 میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در بهمن ماه سال  گذشته به 62/7 هزار میلیارد 
ریال رس��ید که نس��بت به اسفندماه سال 95، 25/1 درصد رشد و نس��بت به بهمن ماه 29/8 درصد 

کاهش داشته است )بانک مرکزی(
 یک شرکت پتروشیمی اقدام به تزریق حدود 60 میلیون دالر و یورو ارز به بازار کرد و پیش بینی 
می ش��ود با اقدام همه جانبه از سوی شرکت های پتروشیمی، حجم عرضه ارز در بازار افزایش یابد که 

موجب مقابله با سوداگران ارز خواهد شد )مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم(

صنعت، معدن و انرژی

 درخص��وص ف��والد دو گ��روه بر س��ر قیمت گذاری ای��ن کاال مجادله داش��ته اند، گ��روه اول 
مصرف کنندگان فوالد و دومین گروه، تولیدکنندگان فوالد بوده اند که در این زمینه مصرف کنندگان 

فوالد، همواره از این موضوع شکایت داشته و با افزایش قیمت فوالد حاشیه سود شرکت ها با کاهش 
جدی مواجه خواهد شد )مدیر سرمایه گذاری کارگزاری آگاه(

 ایران در صدر لیست دارندگان گاز جهان قرار دارد و طبق تکلیف سند چشم انداز 20 ساله باید در 
افق س��ال ،1404 س��همی معادل هشت تا 10 درصد تجارت جهانی گاز را به خود اختصاص دهد، این 

درحالی است که سهم فعلی ایران فقط دو درصد است )ایسنا(
 در س��ال گذش��ته قرارداد چهار میلیارد و 879 میلیون دالری طرح توس��عه فاز 11 پارس جنوبی، میان شرکت ملی نفت 

ایران و کنسرس��یومی متش��کل از توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس امضا شد که سهم توتال 
در این پروژه 50/1 درصد، ش��اخه بین المللی ش��رکت ملی نفت چین 30 درصد و پتروپارس ایران 19/9 درصد تعیین شده 

است )ایلنا(
 به دنبال افزایش قیمت نفت خام عربستان در ماه می سال جاری میالدی، شرکت پاالیشگاهی سینوپک چین خرید نفت خود 

از شرکت آرامکو را کاهش خواهد داد و احتماالً از دیگر عرضهکنندگان از جمله ایران خرید بیشتری خواهد کرد )پالتس(
 شکاف قیمت بین نفت سبک ایران و نفت سبک عربستان در ماه های گذشته کاهش یافته و به 10 سنت رسیده است؛ پس 
از آن که ش��رکت آرامکو به شکل غیرمنتظره ای قیمت نفت خام س��بک خود را برای ماه می افزایش داد، تجار گفتند نفت خام 
سبک ایران ممکن است در ماه می در همین قیمت یا حتی پایین تر از نفت سبک عربستان قیمت گذاری شود )اقتصاد آنالین(

 ایران در مدت کوتاهی از ماه ژانویه سال 2016 میالدی و با لغو تحریم ها توانست سهم خود را در بازارهای جهانی به حدود 
50 درصد افزایش دهد )مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران(

 مجموع صادرات غیرنفتی ایران در 12ماهه سال گذشته به 46 میلیارد و 931 میلیون دالر رسید که در مقایسه با سال 95 
به میزان 6/56 درصد افزایش داشته است )گمرک(

 ایران در تالش اس��ت تا با ارائه ش��رایطی بهتر نسبت به صادرکنندگان دیگر خاورمیانه شامل عربستان سعودی، مشتریان 
خود در آسیا را حفظ کند؛ این درشرایطی صورت می گیرد که خطر تحریم بیشتر این عضو اوپک از سوی امریکا وجود دارد 

)رویترز(

تقویم اقتصادی هفته جاری )25 تا 31  فروردین ماه 1397(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص خرده فروشی 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص تولید ناخالص داخلی 
طی فصل گذشته در چین

اعالم شاخص تولیدات صنعتی 
طی ماه گذشته در چین

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

اعالم شاخص تولیدات صنعتی 
طی ماه گذشته در مریکا

اعالم شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا 
طی ماه گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

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

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.

این شاخص تغییر در تورم محصوالت تولیدشده توسط کارخانه ها، معادن و فلزات و بخش آب و برق 
را نشان می دهد.

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.


