
 اقتصاد و توسعه

 ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق ش��هری ایران در فروردین ماه سال جاری 
به عدد 115/6 رس��ید که نس��بت به ماه گذش��ته 0/8 درصد افزایش یافت؛ ش��اخص مذکور در 

فروردین ماه سال 97 نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 7/9 درصد افزایش داشته است )بانک 
مرکزی(

 شاخص کل )بر مبنای100=1٣95( در فروردین ماه سال جاری برای کل کشور عدد 112/9 بود؛ 
همچنین بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان کرمانشاه با عدد 118/7 و کمترین عدد 

شاخص 109/7 مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده است )مرکز آمار ایران(
 درصد تغییرات شاخص کل )نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوار( در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه سال جاری 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته برای خانوارهای کل کشور 8/1 درصد بوده است )مرکز آمار ایران(
 بررس��ی عملکرد وصول مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد تا پایان سال گذشته حدود 2٣7 هزار میلیارد تومان مالیات 
ارزش افزوده وصول شده است؛ وصول مالیات ارزش افزوده عالوه بر کمک به استقالل بودجه کشور از منابع نفتی، به شفافیت 

حلقه های مختلف تجارت نیز کمک می کند )تسنیم(
 از س��ال 8٣ تاکنون وضع اش��تغال رو به بهبود اس��ت اما تعداد کارفرمایان از یک میلیون و 2٣٣ هزار نفر به 812 هزار نفر 

کاهش یافته است و این نشان از شرایط محیطی بد برای تولیدکننده و کارفرماها دارد )مرکز آمار ایران(
 مبادالت تجاری ایران و اروپا در س��ال گذش��ته میالدی نسبت به سال 2016 با رشد 5٣ درصدی به 21 میلیارد یورو رسید؛ 

مبادالت تجاری دو کشور در سال 2016 بالغ بر 1٣/7 میلیارد یورو اعالم شده بود ) پایگاه خبری کمیسیون اروپا(
 واردات اروپا از ایران در س��ال گذش��ته میالدی با رش��د 85 درصدی نسبت به سال 2016 مواجه و به 10/2 میلیارد یورو و 
صادرات اروپا به ایران در این سال با رشد ٣1 درصدی به 10/8 میلیارد یورو رسید؛ همچنین اروپا در سال 2016 بالغ بر 5/5 

میلیارد یورو کاال از ایران وارد و 8/2 میلیارد یورو کاال به ایران صادر کرده است )پایگاه خبری کمیسیون اروپا(

مسکن و عمران

اصل��ی  از دالی��ل   یک��ی 
ب��ازار  در  اج��اره  افزای��ش 

مسکن، نبود توازن بین عرضه 
و تقاض��ا اس��ت ب��ه طوری که 
عرض��ه  از  بیش��تر  تقاض��ا 
اس��ت و همی��ن نب��ود عرضه 
و محدودی��ت در فایل ه��ای 

اجاره باعث افزایش قیمت اجاره بها 
می شود ) نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک(

  ب��ه اعتقاد برخی تحلیلگ��ران، با توجه ب��ه پایین بودن 
ت��وان اقتصادی خانواره��ای اجاره نش��ین و موجودی ۴90 
هزارمسکن خالی در تهران و 2/6 میلیون مسکن خالی در 
کل کش��ور، افزایش نسبی در تابستان سال جاری که فصل 

جابه جایی است، قطعاً رخ خواهد داد )اقتصاد آنالین(
 با توجه به خروج امریکا از برجام، بازار مسکن عمدتاً از 
اقتصاد داخلی تأثیر می گیرد اما اگر محدودیت  های جدید، 
ت��ورم را افزایش و قدرت خرید م��ردم را کاهش دهد این 

بازار نیز متأثر خواهد شد )اقتصاد آنالین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 در ح��وزه کامودیتی ها 
بازارهای جهانی  قیمت ها در 

پیش بین��ی  و  اس��ت  صع��ودی 
درص��د   ٣0 ت��ا   20 می ش��ود 
باالت��ر از قیمت های فعلی را نیز 
تجربه کنن��د )مدیر صندوق های 
س��رمایه گذاری تأمین س��رمایه 

لوتوس پارس��یان، عضو کان��ون نهادهای 
سرمایه گذاری ایران(

 انتقال غیرقانونی سفارت امریکا به بیت المقدس موجب 
ش��د بازارهای آس��یایی در معامالت خود با افت شدیدی 
هم��راه ش��وند و از ترس ب��روز درگیری ه��ای جدید در 

خاورمیانه روند منفی را در پیش بگیرند )سنا(
 سهم نفت در بازار جهانی انرژی در حال کاهش و سهم 
گاز در ح��ال افزایش اس��ت؛ به طوری که تا س��ال 20۴0 
می��الدی بیش از 50 درصد بازار س��وخت به گاز و س��ایر 

منابع غیرنفتی تعلق خواهد داشت )اقتصاد آنالین(
 مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی از بین رفته است 
و در ش��رایطی که تخفیف نفت خام امریکا نسبت به برنت 
به بیش از هفت دالر افزایش یافته اس��ت، قیمت های نفت 

باال رفت )اوپک(
 انتظار می رود تولید نفت ش��ل امریکا به رکورد 7/18 
میلیون بش��که در روز برسد و رشد تولید امریکا هم چنان 
ادامه خواهد داش��ت و این باعث تخفیف بیشتر در قیمت 
نفت خام امریکا خواهد شد )اداره اطالعات انرژی امریکا(

 دولت اس��ترالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلب های 
مالیاتی، پول شویی درآمد مواد مخدر و تروریسم، استفاده 
از پول نقد را برای تراکنش های باالی 10هزار دالر ممنوع 
کرد، به این ترتیب نگرانی های جدیدی در مورد افزایش 
کنترل و نظارت بر جامعه دیجیتال استرالیا، به وجود آمده 

است )اسپوتنیک(
 هرچند تصمی��م رییس جمهور امریکا ب��رای خروج از 
توافق هس��ته ای ایران، با واکنش منفی بازارهای س��رمایه 
روبه رو ش��د، اما قیمت س��هام تمام تولیدکنندگان بزرگ 

اسلحه امریکا جهش کرد )راشاتودی(
 در ماه ژانویه سال جاری میالدی، دومین خط لوله برای 
واردات نفت خام منطقه س��یبری شرقی روسیه- اقیانوس 
آرام ش��روع به پمپاژ نفت کرد ک��ه ظرفیت واردات نفت 
چی��ن از روس��یه را ب��ه ٣0 میلی��ون متریک تن در س��ال 
افزایش می دهد؛ ضمن این که نخس��تن خط لوله صادرات 
نفت روسیه به چین از قس��مت شرقی این کشور در سال 

2011 میالدی آغاز به کار کرد )مهر(
 تولیدکنن��دگان نفت امریکا در ماه آوریل س��ال جاری 
هزار و 297 چاه حفر و هزار و 2۴2 چاه را تکمیل کردند؛ 
در ش��رایط کنونی رقم چاه های کامل نش��ده در امریکا به 
رقم بی س��ابقه هفت هزار و 677 چاه رسیده است )اداره 

اطالعات انرژی امریکا(

بازار سرمایه

 ابزارها و قراردادهای مش��تقه، رش��د چش��م گیری در بازارهای بورس��ی و س��ازمان یافته و 
هم چنین در بازارهای خارج از بورس و یا سازمان نیافته داشته اند که این ابزارها از طریق مکانیزم 

به اشتراک گذاری ریسک، فرصت های سرمایه گذاری با بازده بالقوه باالتر از آنچه که در بازار اوراق 
قرضه و سهام وجود دارد، ارائه می دهند )مدیرعامل شرکت بورس تهران(

 با ظهور مؤسس��ات رتبه بندی اعتباری می توان ش��اهد اندازه گیری و اعالم رتبه  اعتباری ناشران و 
اوراق از طریق مؤسس��ات مس��تقل رتبه بندی اعتباری بود تا از طریق آن  زمینه انتشار اوراق بدهی به 
پشتوانه اهلیت و رتبه اعتباری ناشران فراهم آمده و سرمایه گذاران نیز با توجه به ریسک ناشران و 
اوراق مزبور نسبت به سرمایه گذاری در آن ها اقدام کنند )موسی احمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه 

آزاد اسالمی(
 یکی از باورها درخصوص کاهش ارزش رینگت مالزی این است که موجب رونق شرکت های صادرات محور شده است و 

باور دیگر در خصوص س��هام ش��رکت های ساختمانی و ساخت وساز است که در دوره نخست وزیر گذشته با رونق همراه بوده 
است )آنگ کوک هنگ، مدیر سرمایه گذاری مؤسسه مدیریت دارایی فیلیپ(

 ارسال پیامک به تمام ناشران و تک تک اعضای هیأت مدیره برای ارایه صورت مالی در موعد مقرر و انتشار اطالعات ماهانه 
س��بب شد تعداد گزارش های ارایه نشده که در س��ال های گذشته ۴0 مورد در ماه بود، به یک تا دو مورد برسد )دبیر شورای 

عالی بورس اوراق بهادار(
 اولین عرضه نفت و گاز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به مقصد ازبکستان و نیز اولین عرضه نفت سفید شرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از انبار نفت تربت حیدریه در بورس انرژی انجام شد )سنا(
 هر کاالیی که در بورس عرضه شود به معنای ایجاد شفافیت و حذف واسطه  است، زعفران نیز یکی از محصوالت با ارزش 
کش��ور اس��ت که با عرضه در بورس کاال می توان به بسیاری از کاس��تی ها و مشکالت بازار این محصول پایان داد )نظر افضلی، 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس(
 سهام شرکت های گروه ساختمانی چندین سال است در رکود عمیقی به سر می برند زیرا به بازاری متصل هستند که درگیر 
رکود است؛ هرچند قیمت مسکن افزایش یافته است اما حجم معامالت هنوز قابل توجه نیست به همین دلیل سهام این گروه 
در حداقل قیمت ها قرار دارد و قیمت آن ها مثل سهام خودرویی کف تاریخی را تجربه می کنند )مدیرعامل شرکت سبدگردان 

سرمایه ایرانیان(
 در دوره یک ماه��ه منتهی به اردیبهش��ت ماه س��ال جاری، صنعت محصوالت چوبی با بازده��ی 1٣/1 درصد در صدر صنایع 
بورس��ی و صنعت اس��تخراج زغال سنگ با افت با 1۴/6 درصدی بیش��ترین کاهش بازدهی را در این دوره زمانی در بین همه 

صنایع بازار سرمایه تجربه کرده است )سنا(
 ش��رکت های پاالیش��ی، فوالدی، فلزی و س��نگ آهنی بهترین گزینه ها برای س��رمایه گذاری هس��تند زیرا شرکت های این 
گروه ها عالوه بر این که نقدشوندگی باال دارند، در مجامع پیش رو سودهای خوبی نیز تقسیم خواهند کرد )مدیر صندوق های 

سرمایه گذاری تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 با فرض این که از دولت گذش��ته هیچ چیز باقی نمانده باش��د، در این چهار س��ال 60 میلیارد دالر ارز به دس��ت آمده است؛ 
بنابراین اگر بانک مرکزی یا دولت بخواهد به پتروشیمی ها و دیگر صنایعی که ارز در اختیار دارند فشار بیاورد، منابعی وجود 
دارد که بخواهند تزریق کنند و نگرانی را از بازارهای مختلف بردارند )مدیرعامل سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان، عضو 

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
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طال و سکه

 ب��ا کاه��ش ارزش دالر 
امریکا قیمت طال در آس��تانه 

شکستن سطح مقاومتی ٣2۴,1 
دالری قرار گرفته اس��ت و اگر 
ای��ن س��طح مقاومت��ی شکس��ته 
ش��ود و طال بتواند باالت��ر از این 
س��طح قرار گیرد، به زودی روند 

صع��ودی خود را ادامه خواهد داد )اس��کات گریکاس، 
تحلیلگر برجسته مؤسسه النگ لیف تریدینگ(

 در ش��رایطی که شاخص ارزش دالر امریکا به باالترین 
س��طح خ��ود در پنج ماه اخیر رس��یده و نرخ به��ره اوراق 
قرضه 10 س��اله خزانه داری امریکا نیز برای نخستین بار 
از سال 2011 میالدی از مرز سه درصد فراتر رفته است، 
قیمت طال به پایین ترین سطح خود از ابتدای سال 2018 
میالدی کاهش یافت؛ افت قیم��ت طال به کمتر از ٣00,1 
دالر بهترین فرصت برای خرید و سرمایه گذاری در بازار 

طال است )اسکراپ رجیستر(
 میانگین قیمت هر اونس طال در س��ال جاری میالدی به 
1,٣60 دالر خواهد رس��ید و این پتانس��یل وجود دارد که 
قیمت طال تا پایان س��ال 2018 میالدی به بیش از 1,500 
دالر در هر اونس برسد؛ تشدید تنش های سیاسی می تواند 
روند صعودی قیمت طال را طی ماه های آینده تشدید کند 

)مؤسسه جی اف ام اس(
 اگرچ��ه ممکن اس��ت قیمت جهانی ط��الدر کوتاه مدت 
تحت تأثیر تصمیم ترامپ برای خروج از توافق هس��ته ای 
ایران با افزایش روبرو شود ولی افزایش قیمت طال چندان 
پایدار نخواهد ب��ود مگر این که قیمت جهانی نفت و تورم 
در اقتصاد جهانی با رشد فزاینده ای روبرو شود )جان ویر، 

تحلیلگر ارشد اقتصادی(

بازار پول و ارز

 از معادل ش��ش میلیارد و 600 میلیون دالر ارز تخصیص داده ش��ده برای تأمین نیازهای 
کش��ور بالغ بر س��ه میلیارد و 750 میلیون دالر آن، تأمین شده اس��ت؛ بانک مرکزی این میزان 
ارز را به بانک های عامل فروخته و بانک ها نیز در اختیار متقاضیان قرار داده اند )اقتصاد آنالین(

 در جریان س��فر اردوغان به لندن و مصاحبه وی با ش��بکه خبری ارزش لیر بار دیگر یک سقوط 
بی س��ابقه را تجربه کرد و در بازار استانبول به ۴/۴٣ واحد در برابر هر دالر مریکا رسید؛ این رقم 
از زمان حذف ش��ش صفر از لیر ترکیه در ماه ژانویه 2010 میالدی، کمترین ارزش لیر ترکیه در 

برابر دالر امریکا محسوب می شود )رویترز(
 پس از انتخابات مالزی که به شکس��ت حزب حاکم و پیروزی نخس��ت وزیر سابق این کشور انجامید، ارزش رینگت 

مال��زی به پایین ترین س��طح چهار ماه اخیر رس��ید و با بیش از 0/9 درصد کاهش،به مع��ادل هر دالر یعنی ٣,985رینگت 
رسید )رویترز(

صنعت، معدن و انرژی

 کامودیتی ها در ماه های گذش��ته در محدوده های کوچک دچار نوسان شده اند و در این بین، 
بازار نفت به دلیل تنش های واردش��ده از س��وی امریکا و هم چنین آمار کاهش ذخایر نفت در این 

کشور با افزایش قیمت رو به رو بوده است )سنا(
 قیمت جهانی مس بین 6,800 و هفت هزار دالر در نوس��ان است و اتفاق خاصی نیز در انتظار این 
فلز اساس��ی نیس��ت، اما درخصوص فوالد خبرهای مثبتی وجود دارد که موجودی انبارهای فوالد چین 
روند نزولی پیدا کرده و این نش��ان دهنده افزایش مصرف این فلز در چین اس��ت )مهرزاد منتظری، 

مدیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری آگاه(
 وقتی پژو به دلیل تحریم ها و فش��ارهای اقتصادی و سیاس��ی مجبور به ترک ایران ش��د، فرانسوی ها روزهای سختی را 

س��پری کردند، اما در ش��رایط کنونی ارتباطات قوی با طرف ایرانی وجود دارد و اولویت نخست فرانسه، باقی ماندن در بازار 
تجارت با ایران است )قائم مقام شرکت سایپا سیتروئن(

 مؤسسه گلدمن ساچ پیش بینی کرده است که قیمت نفت در نتیجه اقدامات امریکا، از میزان برآورد شده فراتر خواهد رفت 
و بنک آو امریکا نیز احتمال افزایش قیمت نفت به بیش از صد دالر را دور از ذهن ندانس��ته اس��ت )موسی احمدی عضو هیأت 

علمی دانشگاه آزاد اسالمی(
 در س��ال جاری می��زان خرید نفت کره جنوبی از ایران کاهش یافته اس��ت که دلیل عمده آن کاه��ش تولید نفت ایران بوده 
است؛ در شرایط کنونی نگرانی از اعمال دوباره تحریم ها علیه ایران وجود دارد که رییس جمهور امریکا نیز در هشت ماه می 

به خریداران کره جنوبی هشدار داده بود که واردات خود از ایران را جایگزین کنند )فارس(
 در حالی که میزان خرید نفت کره جنوبی از ایران در ماه آوریل سال جاری میالدی 12/1 درصد کاهش یافته است اما میزان 

خرید این کشور از روسیه دو برابر شد )گمرک(
 وضعیت بخش خصوصی مرتبط با صنعت برق به دلیل محدودیت هایی که وزارت نیرو در پرداخت مطالبات این بخش دارد، 
چندان مطلوب نیست؛ به همین دلیل برنامه های بخش تولید برق به موقع و به خوبی اجرا نشده اند بنابراین برای عبور از شرایط 
اوج مصرف تابستان، اجرای برنامه  های کاهش مصرف ضروری است )محمدعلی وحدتی، عضو سندیکای تولیدکنندگان برق(

 از 55 ه��زار م��گاوات برقی که در زمان اوج مصرف نیاز اس��ت، در س��ال های گذش��ته حدود 20 درصد ب��رق مورد نیاز به 
وسیله نیروگاه های برقابی تأمین می شد؛ اما در سال جاری این نیروگاه ها حداکثر 60 درصد سال گذشته می توانند تولید کنند 

)محمدعلی وحدتی، عضو سندیکای تولیدکنندگان برق(
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تقویم اقتصادی هفته جاری )29 اردیبهشت  تا 4 خردادماه 1397(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید 
در صنعت طی ماه گذشته در کشورهای 

فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید 
در بخش خدمات طی ماه گذشته در کشورهای 

فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده
 طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم میزان موجودی نفت 
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم تعداد خانه های موجود فروخته شده در 
امریکا طی ماه گذشته به جز خانه های نوساز

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

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.

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.

تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

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

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

بانک و بیمه

از  آماره��ا  آخری��ن   
مبادالت س��فته و برات نش��ان 

می ده��د ک��ه در پای��ان س��ال 
گذش��ته بالغ بر ۴7/6 میلیارد 
تومان از این دو س��ند در تهران 
فروخته ش��ده که در مقایس��ه با 
س��ال 95 ای��ن مب��ادالت حدود 

7/8 درصد افزایش داشته است )ایسنا(
  بودجه س��ال جاری س��ازمان تأمی��ن اجتماعی 100 

ه��زار میلیارد تومان و معادل 2۴ درصد بودجه کش��ور 
اس��ت و ماهیانه در این س��ازمان ح��دود 6,000 میلیارد 
تومان برای خدمت رس��انی هزینه می ش��ود ) مدیرعامل 

سازمان تأمین اجتماعی(
 در بهمن م��اه س��ال گذش��ته حدود نه میلی��ون و 600 
هزار فقره چک مبادله ش��د که نس��بت ب��ه دی ماه همان 
س��التا 0/2 درصد با کاهش روبرو ش��د؛ همچنین حجم 
چک ه��ای مبادله ای نی��ز حدود 7٣ ه��زار میلیارد تومان 

است که رشد 9/9 درصدی داشته است )ایسنا(

تغییرات شاخص بورس 
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