
 اقتصاد و توسعه

 پاش��نه آشیل دولت های ما حالت استغنا و بی نیازی آن ها از مشاوران اقتصادی است؛ به دلیل 
احساس بی نیازی دولت به بدنه کارشناسی و دانشگاهی، اقتصاد ایران اکنون زمین گیر شده است 

)علیمراد شریفی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان(
 هی��أت دولت آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت یارانه ها در س��ال ج��اری را با هدف تحقق عدالت، 
کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و همچنین پرداخت یارانه ی نقدی به خانوارهای 

نیازمند به تصویب رساند )ایسنا(
 نرخ حضور بخش خصوصی در واگذاری ها پیش از دولت یازدهم، 17 الی 18 درصد بوده اس��ت، 

این عدد در دولت یازدهم با رش��د 3/5 برابری به 69 درصد رس��ید؛ همچنین در دولت دوازدهم نرخ حضور بخش 
خصوصی همواره صعودی بوده به طوری که در 10 ماهه گذش��ته این عدد به 100 درصد رس��یده اس��ت )مش��اور رئیس کل 

سازمان خصوصی سازی(
 اخذ مالیات یکی از بهترین راهکارها برای س��اماندهی بازار س��که و ارز است و می تواند اهرمی مهم برای کنترل این بازارها 
باشد؛ مجموع فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی که مالیات از آن وصول نمی شود حدود 60 درصد است، حال اگر دولت زیرساختی 
را فراهم کند که بتواند مالیات واقعی را دریافت کند قطعاً این صف های عریض و طویل در پشت مغازه های فروش سکه، ارز و 

بانک ها ایجاد نمی شود )هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی(
 از اواسط دهه ۴0 تاکنون همواره کسری بودجه در کشور وجود داشته و حتی در دوران وفور درآمدهای نفتی نیز با کسری 
بودجه مواجه بوده ایم که این موضوع نش��ان می دهد کس��ری بودجه ناش��ی از سیاست مالی نیست بلکه کسری بودجه پایدار و 
سیس��تماتیک اس��ت؛ برای حرکت به سمت پایداری مالی باید س��االنه 60 هزار میلیارد تومان تعدیل در بوجه صورت گیرد؛ با 
توجه به روند منابع در دسترس برای بودجه، به نظر می رسد ایفای نقش اثرگذاری دولت در رشد اقتصادی سال های آتی حدود 

سه درصد باشد )مشاور اقتصادی رییس جمهور(
 پس از اعالم نرخ مصوب ۴,200 تومان در اواخر فروردین ماه سال جاری برای واردات کاال، ثبت سفارش برای واردات کاال با 
توجه به اختالف نرخ ارز در بازار ثانویه به شدت افزایش یافت و به حدود 20 میلیون دالر رسید؛ احتمال افزایش ثبت سفارش 

واردات به 90 میلیارد دالر تا پایان سال 97 وجود دارد )سازمان توسعه و تجارت ایران(

مسکن و عمران

 تعداد معامالت مس��کن 
در تهران طی س��ال گذشته 

به 181 هزار و 200 معامله 
رس��ید و در اردیبهش��ت ماه 
س��ال جاری در مجموع رشد 
11 درصدی داش��ته اس��ت؛ 
همچنین متوسط رشد قیمت 

هر متر مربع مس��کن ط��ی دو ماهه 
س��ال جاری 32/2 درصد بوده اس��ت )مع��اون اقتصادی 

بانک مرکزی(
 معامالت مسکن با کاهش ۴1 درصدی از 17 هزار مورد 
در اردیبهش��ت ماه ب��ه 10هزار در خردادم��اه کاهش یافته 
است که گرانی بی رویه و کاهش تقاضای مصرفی مهم ترین 

علت این کاهش بوده است )ایران(
 در شرایط کنونی بازار مسکن اگر دو عامل میزان عرضه 
مس��کن متناس��ب با توزی��ع جمعیت با یکدیگ��ر هماهنگ 
باشند، می توان بازار مسکن کشور را که هم در دوره رونق 
مشکالتی را برای مردم ایجاد می کند و هم در دوره رکود به 
اقتصاد کشور ضربه می زند، سامان بخشید؛ ضمن آنکه باید 
پذیرفت که پادزهر رش��د قیمت ایجاد توازن بین عرضه و 

تقاضا است )ایرنا(

بازار سرمایه

 رونق بازار س��رمایه بهترین فرصت برای عرضه های اولیه اس��ت، زیرا در روندهای رش��دی 
بورس، عرضه های اولیه باعث کس��ب بازدهی های قابل توجه می شود؛ به همین دلیل شرکت هایی 

که در گذش��ته به دلیل رکود بازار س��رمایه از ورود به آن منصرف شدند می توانند از پتانسیل امروز 
این بازار استفاده کنند )مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران(

 با توجه به اصالح دس��تورالعمل های معامالتی، میانگین تأخیر ش��رکت ها در انتش��ار گزارش های 
دوره ای به شدت کاهش یافته است که باعث می شود بازار سرمایه به سمت کاراترشدن حرکت کند 

)مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار(
 با توجه به وضعیت پدید آمده برای دالر از یک سو و از سوی دیگر افزایش ارزش جایگزینی شرکت ها و امید به بهبود 

س��ودآوری که در اختیار سیاست های ارزی آتی مطرح می ش��ود، به نظر می رسد بازار سرمایه مستعد رشد قابل توجهی است 
)مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 با توجه به دالیل رشد تاریخی چند روز گذشته بازار سرمایه، افزایش سودآوری شرکت ها، انتقال نقدینگی از سایر بازارها 
به بورس و پایداری، تنوع و شفافیت، عوامل ورود منابع جدید به بازار سرمایه هستند )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(

 در ش��رایط کنونی، حدود یک هزار و 100 کد خارجی در بازار س��رمایه ایران فعال اس��ت و نکته قابل توجه، تنوع کشورها 
است که از حدود ۴3 کشور جهان وارد بازار سرمایه ایران شده اند و بیشترین کد هم مربوط به اروپا است )مدیرعامل شرکت 

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(
 عمر صندوق های سرمایه گذاری حدود 11 سال اعالم شد و در این مدت این صندوق ها رشد خوبی داشته اند هرچند که این 
رشد متوازن نبوده و وزن صندوق های با درآمد ثابت بیشتر است )مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت، عضو کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران (
 مسائلی نظیر بازارگردانی، معامالت الگوریتمی و همچنین افزایش گردش سهام که هم اکنون از نظر میزان گردش سهام بورس 
تهران رده خوبی ندارد، مواردی هستند که نیازمند اصالح کارمزد است )مدیر صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری بانک آینده(

 کاهش زمان توقف نمادهای بورسی می تواند افزایش سطح نقدشوندگی، کاهش هزینه های ریسک عملیاتی سهامداران و 
سرمایه گذاران و افزایش اعتماد فعاالن بازار را به دنبال داشته باشد؛ همچنین در مکانیسم جدید، حداکثر زمان مشخص برای 
هر توقف پیش بینی شده تا سرمایه گذاران برای برنامه های سرمایه گذاری، از تاریخ بازگشایی نماد آگاهی داشته باشند )سنا(

 ش��رکت های بازار سرمایه واکنش های متفاوتی نسبت به متغیرهای کالن اقتصادی دارند، به عنوان مثال رشد نرخ ارز برای 
شرکت های صادرات محور اتفاق مثبتی است اما برای بنگاه های تولیدی که مواد اولیه خود را وارد می کنند، مشکل ساز خواهد 

بود )مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
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قیمت به س��مت باال انعطاف دارد و به س��مت پایین انعطاف پذیر نیست . موقعی منافع لک حداکثر میشود که 
هر دو انعطاف پذیر باشند.

اقتصاد و بازارهای جهانی

 نرخ رشد اقتصاد روسیه 
در سه ماهه نخست سال جاری 

می��الدی رش��د 1/3 درص��دی 
داشته اس��ت؛ این رش��د بیشتر 
ناشی از رشد در بخش های مالی 
و بیمه، امالک و افزایش تولیدات 
معدنی و صنعتی این کشور بوده 

است )تریدینگ اکونومیکس(
 متوس��ط رش��د اقتصادی امریکا در پنج س��ال آینده 

1/۴ درص��د خواه��د ب��ود که کمت��ر از نصف نرخ رش��د 
پیش بینی شده سه درصدی کاخ سفید است؛ با وجود آثار 
مثب��ت الیحه کاهش مالیاتی بر رش��د اقتصادی امریکا در 
س��ال های 2019 و 2020، رش��د اقتصادی این کشور در 
س��ال های بع��د از آن به نحو قابل توجه��ی کاهش خواهد 

یافت )صندوق بین المللی پول(
 ثروت شخصی در سال 2017 میالدی به 201/9 درصد 
رس��ید که در مقایسه با سال گذش��ته افزایش 12 درصدی 
داشته است و این میزان رشد، سریع ترین نرخ رشد سرمایه 
ش��خصی در پنج س��ال اخیر محس��وب می ش��ود؛ عملکرد 
درخشان بازارهای سهام در سال گذشته یکی از اصلی ترین 

دالیل افزایش ثروت ثروتمندان بوده است )بلومبرگ(
 ن��رخ تورم منطقه یورو در دوازده ماهه منتهی به ماه می 
س��ال جاری میالدی به 1/9 درصد رسید که در مقایسه با 
1/3 درصد ماه آوریل، بیش از ۴0 درصد افزایش نش��ان 

می دهد )دفتر آمار اتحادیه اروپا(
 به دنب��ال اعم��ال تعرف��ه واردات ف��والد و آلومینی��وم 
واشنگتن بر روی اتحادیه اروپا، این اتحادیه قرار است که 
بر روی برخی از کاالهای امریکایی به ارزش 2/8 میلیارد 

یورو معادل 3/3 میلیارد دالر تعرفه وضع کند )رویترز(
 چین در  شرایط کنونی، روزانه حدود 363 هزار بشکه 
نف��ت از امری��کا وارد می کن��د و در کنار کان��ادا، به عنوان 
بزر گ ترین واردکننده نفت امریکا اس��ت که حدود 200 
هزار بش��که در روز از محصوالت دیگ��ر مانند پروپان را 

خریداری می کند )اقتصاد آنالین(
 ارزش واردات چین از امریکا در سال گذشته حدود 130 
میلی��ارد دالر بود در حالی که صادرات این کش��ور به امریکا 
بیش از 505 میلیارد دالر بوده اس��ت و این کس��ری تجاری 
ترامپ را مجبور به ایجاد درآمدی نزدیک به 90 میلیارد دالر 
از طری��ق اعمال تعرفه 25 درصدی بر بیش از 350 میلیارد 

دالر از واردات کاالهای چینی کرده است )سنا(
 در اقدام��ی تالفی جویان��ه مقابل وضع تعرف��ه بر واردات 
فوالد و آلومینیوم از سوی امریکا، هند امتیازات تجاری این 
کشور را تعلیق و برای ۳۰ کاالی وارداتی از امریکا تعرفه ای 

تا ۵۰ درصد وضع می کند )راشاتودی(

کینز، اقتصاددان قرن بیستم



طال و سکه

 قیم��ت طال تا س��ه ماهه 
چه��ارم س��ال جاری می��الدی 

به باالترین س��طح خود در پنج 
س��ال گذش��ته خواهد رسید؛ به 
نظر می رس��د اگر سطح مقاومتی 
1,308 دالری ب��رای هر اونس 
طال شکسته شود، قیمت این فلز 

گرانبها ت��ا 1,323 دالر افزایش خواهد 
یافت )بانک استاندارد چارترد(

 تنش ه��ا و نگرانی ه��ای سیاس��ی و تج��اری در عرصه 
بین الملل��ی موج��ب افزایش تقاض��ا و قیم��ت جهانی طال 
خواهد شد؛ طال در کوتاه مدت چشم انداز امیدوارکننده ای 
خواهد داش��ت به خصوص این که ترام��پ تعرفه های 50 
میلی��ارد دالری علیه چین وضع کرده و پکن نیز در مقابل 
تعرفه 25 درصدی علیه واردات کاالهای امریکایی اعمال 
کرده است )جاسپر الولر، استراتژیست اقتصادی مؤسسه 

سرمایه گذاری ال سی جی(
 طب��ق تجزی��ه و تحلیل تکنی��کال، اگر س��طح حمایتی 
1,275 دالری قیمت طال طی روزهای آینده شکسته شود، 
قیمت این فلز گرانبها ابتدا به کمتر از 1,270 دالر خواهد 
رسید و سپس احتماالً تا 1,250 دالر در هر اونس کاهش 

خواهد یافت )اف ایکس امپایر(
 نگرانی ه��ای تورمی عامل اصل��ی افزایش قیمت جهانی 
طال در ماه های آینده خواهد بود؛ گرچه قیمت طال و س��ایر 
کاالها در شرایط کنونی با افت نسبی روبه رو شده ولی رشد 
تقاضای مکان امن سرمایه گذاری می تواند موجب افزایش 
چش��مگیر قیمت جهانی طال ش��ود و به نظر می رس��د روند 
صعودی ط��ال به زودی متوق��ف خواهد ش��د و در روزهای 
آینده بار دیگر به باالتر از 1,300 دالر خواهد رس��ید )فیل 

فلین، استراتژیست برجسته مؤسسه پرایس فیوچرز(
 قیمت طال در کوتاه مدت در محدوده مش��خصی تثبیت 
خواهد ش��د ولی تا س��ه ماهه س��وم س��ال جاری میالدی به 

حدود 1,۴00 دالر خواهد رسید )بانک جی پی مورگان(

بازار پول و ارز

 اخذ مالیات یکی از بهترین راهکارها برای س��اماندهی بازار س��که و ارز اس��ت و می تواند 
اهرمی مهم برای کنترل این بازارها باشد )مهر(

 اقالمی چون گندم، روغن، برنج، نهاده های دامی، حبوبات با نرخ دالر 4,2۰۰ تومانی و اختصاص 
یارانه 4۰۰ تومانی تأمین ارز خواهند ش��د که با این حس��اب، نرخ ه��ر دالر برای این گروه کاالها 

۳,8۰۰ تومان خواهد بود )اقتصاد آنالین(
 دولت باید هرچه س��ریع تر نیازهای واقعی را از نیازهای غیرواقعی مشخص کرده و وابستگی ها 
را نس��بت به منابع ارزی کم کند و مردم را به بازاری جدید سوق دهد که فعالیت در آن سودمندتر 

از پس انداز ارزی به شمار می رود )جهانبخش سنجابی شیرازی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق(
 دولت از 22 فروردین ماه س��ال جاری تا 2۷ خردادماه، ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر ارز تخصیص داده اس��ت که سهم 

ارز مسافری ۱۹۳ میلیون دالر، معادل ۱۶۳ میلیون یورو است )بنکر(

صنعت، معدن و انرژی

 خرید نفت خام هند از ایران در ماه می سال جاری میالدی با رشد 35 درصدی به 771 هزار 
بشکه در روز رسید؛ بر این اساس ایران در جایگاه دومین صادرکننده بزرگ نفت به آسیا بعد از 

عراق قرار گرفت )گلف نیوز(
 بارگی��ری نفت خ��ام و میعانات از بنادر ایران در دو هفته نخس��ت ماه ژوئن س��ال جاری میالدی با 
16 درصد کاهش نس��بت به مدت مش��ابه ماه می به 2/11۴ میلیون بش��که در روز رسیده است؛ این 
بیشترین کاهش ماه به ماه صادرات نفت ایران از ماه دسامبر سال 2016 تاکنون بوده است )بلومبرگ(

 مصرف برق ایران در دنیا در رتبه 18 اس��ت و این در ش��رایطی اس��ت که میزان مصرف در سرانه 
تولید و شدت انرژی تناسبی با سایر کشورهایی که رتبه های مشابهی در عرصه های اقتصادی مانند ما دارند وجود ندارد؛ این 

مسأله یک نقطه ضعف بزرگ در صنعت برق است )مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر(
 صادرات محصوالت پتروشیمی کشور از آغاز سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه به سه میلیون و 6۴6 هزار تن با ارزش دو 

میلیارد و 229 میلیون دالر رسید )اقتصاد آنالین(
 میانگین واردات کل کش��ور در پنج س��ال گذشته حدود ۴5 میلیارد دالر بود، در حالی که درآمد ارزی ساالنه کشور بیش 
از 100 ت��ا 110 میلی��ارد دالر یعنی بیش از دو براب��ر مصارف، منابع ارزی وجود دارد )رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی(
 هدف از تصمیم جدید وزارت نفت مبنی بر صادرات محصوالت پتروش��یمی فقط از سوی تولیدکنندگان، جلوگیری از به هم 
ریختگی بازار محصوالت پتروش��یمی اس��ت، زیرا پس از pcc، هلدینگ خلیج فارس به بازار ورود کرده اس��ت که این تعدد 

فروشندگان محصوالت سبب به هم ریختگی بازار می شود )خانه ملت(
 همواره در س��ال های گذش��ته در دو ماه تیر و مرداد، ش��اهد ثبت پیک های مصرف لحظه ای برق بیش از ۵۰ هزار مگاوات 
بودیم، اما در سال جاری پیش از شروع فصل تابستان، پیک لحظه ای مصرف برق از مرز ۵۰ هزار مگاوات گذشته است )تسنیم(

 اقدامات تالفی جویانه چین ضد تعرفه های گمرکی امریکا می تواند شامل تحمیل هزینه هایی بر نفت وارداتی از امریکا به چین 
باشد و کاهش واردات نفت چین از امریکا می تواند به سود صادرات نفت ایران به چین باشد )راشاتودی(

 شرکت نیروگاه حرارتی ایروان ارمنستان متقاضی دریافت گاز بیشتری از ایران است و از آنجا که قرارداد بین شرکت ملی 
گاز ایران و شرکت نیروگاه حرارتی ایروان، تهاتر گاز با برق است، آن ها تقاضای افزایش از یک میلیون به یک میلیون و ۶۰۰ 

هزار مترمکعب گاز را دارند )شانا(
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تقویم اقتصادی هفته جاری )2 تا 8 تیرماه 1397(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم ضریب اطمینان مصرف کننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط 
کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم برآورد نهایی 
از تولید ناخالص داخلی در امریکا

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا 
طی هفته گذشته

شاخص خرید مدیران شیکاگو 
طی ماه گذشته در امریکا

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

این شاخص نظر 5,000 خانواده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده از جمله در دسترس بودن 
نیروی کار، شرایط کسب وکار، و به طور کلی وضعیت اقتصادی نشان می دهد.

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

یک شاخص پیشرو که بیانگر افزایش تولید کارخانه ها است.
رابطه مستقیم با بازار ارز، کاال و سهام و رابطه معکوس با اوراق قرضه دارد.

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

این وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنج اولیه از سالمت اقتصاد است.
رابطه مستقیم با بازارهای کاال، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار اوراق قرضه دارد.

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

این شاخص نظر 200 مدیر خرید در شیکاگو را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، 
سفارشات جدید، قیمت، تحویل کاال و موجودی کاال را نشان می دهد.

اگر این عدد باالتر از 50 باشد نشان دهنده رونق و اکر کمتر از 50 باشد نشان از رکود دارد.
رابطه مستقیم با بازارهای کاال، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار اوراق قرضه دارد.

بانک و بیمه

انتش��ار  ب��ه  ب��ا توج��ه   
رش��د اقتصادی و میزان تولید 

ناخالص داخلی کش��ور درسال 
1396 و نظ��ر به میزان حق بیمه 
تولیدی صنعت بیمه کش��ور در 
سال گذشته، مقدار ضریب نفوذ 
بیم��ه ب��ه 2/3 درص��د افزایش 

یافت )رئیس کل بیمه مرکزی(
 در ش��رایط کنونی هزینه بانک ه��ا در تأمین منابع به 

قدری باال اس��ت که کاهش نرخ س��ود س��پرده نمی تواند 
پاسخگوی شرایط موجود باشد و فعالً بعید به نظر می رسد 
ک��ه در این باره تصمیمی اتخاذ ش��ود؛ در حال  حاضر ثباتی 
در بازار ارز و س��که وجود ندارد، از این رو هرگونه کاهش 
نرخ سود سپرده می تواند عاملی برای خروج منابع به سمت 

بازارهای موازی و  تشدید بی ثباتی باشد )اقتصاد آنالین(
 در اردیبهش��ت ماه سال جاری بالغ بر 1/۴ میلیون فقره 
چک به ارزش��ی بالغ ب�ر 139 ه��زار میلیارد ریال، در کل 
کش��ور برگشت داده شد که نسبت ب�ه ماه گذشته از نظر 
تع��داد و مبل��غ به ترتی��ب ۴9/6 و 55/1 درصد افزایش 

داشته است )تسنیم(

تغییرات شاخص بورس 
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