
 اقتصاد و توسعه

 براس��اس بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی؛ واحدهای تولیدی دارای 
پروانه بهره برداری و ماش��ین آالت خط تولید واحدهای تولیدی دارای جواز تأس��یس از پرداخت 

مالیات علی الحساب واردات قطعی چهار درصدی معاف شدند )اقتصاد آنالین(
 ش��اخص کل قیمت تولیدکننده در فصل زمستان س��ال گذشته به عدد 251/7 رسید که نسبت به 
شاخص فصل گذشته 3/7 درصد و شاخص فصل مشابه سال 96، 17/3 درصد افزایش داشته است 

)مرکز آمار ایران(
 درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 
گذش��ته نسبت به دوره مشابه س��ال 96 )نرخ تورم تولیدکننده( معادل 12/9 درصد بود که نسبت به 
تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال جاری 10/5 درصد افزایش داشته است )مرکز آمار ایران(

 شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه سال جاری به عدد 117/5 رسید که نسبت 
به ماه گذشته 1/6 درصد افزایش داشته است )بانک مرکزی(

 نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهش��ت ماه س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 9/1 درصد بود که 
ش��اخص مذکور در اردیبهشت ماه سال 97 نسبت به ماه مش��ابه سال 96 معادل 9/7 درصد افزایش داشته است؛ این در حالی 

است که نرخ تورم یک سال منتهی به اردیبهشت ماه برای کل کشور هشت درصد اعالم شده بود )بانک مرکزی(
 براساس آمار نیروی کار متولدین دهه شصت، این گروه از افراد یک میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت سه میلیون و 200 

هزار نفری بیکار را به خود اختصاص داده اند که 53 درصد از کل جمعیت بیکار کشور است )مهر(
 درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری در فروردین ماه، 37 درصد و درآمدهای ارزی نفت، 99 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته رشد داشته است )رییس سازمان برنامه و بودجه(
 ش��اخص بهای تولیدکننده در ایران براس��اس سال پایه( 100=1390( در اردیبهش��ت ماه سال جاری به عدد 271/2 رسید 
که نس��بت به ماه گذش��ته 1/8 درصد افزایش داشته است؛ همچنین این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 14/8 

درصد افزایش داشته است )اقتصاد آنالین(

مسکن و عمران

 کاهش تولید مس��کن از 
800 ه��زار واح��د به کمتر 

از 400 هزار واحد در س��ال 
گذش��ته در سراس��ر کشور، 
در اث��ر انتقال س��رمایه های 
م��ردم ب��ه بانک ه��ا به دلیل 
کاهش بازدهی و س��وددهی 

اس��ت  افتاده  اتفاق  س��اختمان 
)رادیو اقتصاد(

 در فروردین م��اه س��ال جاری، متوس��ط قیمت خرید و 
فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
در ته��ران 55/3 میلی��ون ری��ال ب��ود که نس��بت به ماه 
مش��ابه س��ال گذش��ته 29/5 درصد افزایش داش��ت؛ در 
اردیبهش��ت ماه نی��ز متوس��ط قیم��ت هر مترمرب��ع واحد 
مس��کونی ب��ه 59/8 میلی��ون ریال رس��ید که نس��بت به 
اردیبهش��ت س��ال گذش��ته 34/8 درصد رش��د داش��ت 

)اقتصاد آنالین(
 در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری بی��ش از 19 هزار واحد 
مس��کونی در تهران به ف��روش رفت که نس��بت به مدت 
زمان مش��ابه س��ال گذش��ته 16/7 درصد افزایش داشته 

است )اقتصاد آنالین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 در ب��ازار اتیل��ن چی��ن، 
ش��اهد افزای��ش تقاض��ا ب��ه 

واسطه خروج غیرمنتظره واحد 
الفی��ن چین از مدار هس��تیم که 
اتیلن س��ی اف آر ش��مال  قیم��ت 
ش��رق آس��یا با 90 دالر افزایش 
ه��ر  در  دالر  رق��م 1,340  ب��ه 

تن رس��ید؛ این در حالی بود که قیمت س��ی اف آر 
جنوب ش��رق آسیا با افزایش 35 دالری به هزار و 220 

دالر در هر تن رسید )سنا(
 کاهش تقاضای متانول در نتیجه توقف غیرمنتظره یکی 
از واحدهای متانول به الفین با خوراک یک میلیون و 800 
هزار تن در س��ال، سبب کاهش قیمت داخلی این کاال در 
چین بود )محمد خیرآبادی، کارشناس صنعت پتروشیمی(

 بازبینی توافق کاهش میزان تولیدات اوپک در نشست 
گذش��ته این نهاد و نگرانی از تصمیم روس��یه و عربستان 
برای افزای��ش میزان تولیدات، موجب بهم ریختن تعادل 

در این بازار شد )سنا(
 تقاضای جهانی مورد انتظار نفت در س��ال جاری میالدی 
نس��بت به پیش بینی ماه گذش��ته اندکی افزایش داشت و 
دلیل آن رش��د چش��م گیر اقتصادهای توس��عه یافته و در 
حال توسعه در سه ماهه نخست سال جاری بیان شده است 

)اوپک(
 انتش��ار خبری درخصوص تصمیم اپل برای استفاده از 
صفحه نمایشگر نسل آتی برای مدل های جدید گوشی های 
خود در س��ال آینده، موجب افت قیمت سهام شرکت های 
تولیدکننده ال سی دی های ژاپن دیسپلی، شرکت شارپ و 
دیگر شرکت های تولیدکننده صفحه نمایش برای شرکت 

اپل شد )سنا(
 واش��نگتن در حال فش��ار آوردن به چین است تا قبول 
کن��د قرارداده��ای بلندمدتی برای تأمین مناب��ع انرژی و 
کش��اورزی خود، با امریکا منعقد ک��رده و به این ترتیب، 
کسری تجاری بین دو کشور را کاهش دهند )اسپوتنیک(

 واش��نگتن به دنبال حذف محدودیت سهمیه بندی های 
موجود برای واردات امریکا به چین اس��ت، بر این اساس، 
اگ��ر طرفین تواف��ق کنند که موان��ع تج��اری را بردارند، 
آن گاه طبق گفته خزانه داری امریکا، توسعه عرضه انرژی 
ب��ه چین، س��االنه 50 ت��ا 60 میلیارد دالر را ب��رای امریکا 

به همراه خواهد داشت )اسپوتنیک(
 نگرانی از این که عربس��تان س��عودی و روسیه پس از 
یک سال کاهش میزان ذخایر انبارهای نفت جهان، تولید 
خ��ود را افزایش خواهند داد، موجب ش��د قیمت نفت خام 

امریکا 1/7 درصد سقوط کند )رویترز(

بازار سرمایه

 متوس��ط میزان تأخیر در افش��ای اطالعات گزارش عملکرد ماهیان��ه از 3/6 روز در دی ماه 
سال 96 به 0/9 روز در فروردین ماه سال جاری کاهش یافته که نشان دهنده بهبود 75 درصدی 

در عملکرد اطالع رس��انی ناشران در این خصوص بوده اس��ت )معاون نظارت بر بورس ها و ناشران 
سازمان بورس و اوراق بهادار(

 افزایش قیمت طال و سکه در بازار، همچنین رشد نرخ مسکن که در روزهای گذشته از سوی بانک 
مرکزی اعالم ش��د، همگی اثر افزایش نرخ دالر را به همراه داش��ته اس��ت؛ در این بین تنها بازاری که 
کماکان به رشد قیمت این ارز مهم جهانی واکنش چندانی نشان نداده است، بازار سرمایه است )مدیر 

سرمایه گذاری کارگزاری آگاه(
 شرکت های کامودیتی محور و برخی پتروشیمی ها در سال 96 به دلیل افزایش نرخ ارز و رشد قیمت های جهانی عملکرد خوبی 

 P/E داشتند و پاالیشی ها نیز نسبت به سال های 94 و 95 عملکرد بهتری را تجربه کردند و سودآوری آن ها رشد کرد؛ با توجه به
این گروه ها می توان آن ها را گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری دانست )مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام(

 از ابتدای سال جاری تاکنون در مدت 39روز معامالتی، تعداد 35 میلیارد و 663 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 99 هزار 
و 260 میلیارد ریال در یک میلیون و 859 هزار و 79 دفعه مورد معامله قرار گرفته است )سنا(

 افزایش نرخ فروش کنس��تانتره و گندله منجر به ش��کوفایی و جهش سودآوری شرکت های فعال در این حوزه شده است، 
به طوری که میانگین نرخ فروش کنستانتره داخلی و صادراتی در سال گذشته معادل دو میلیون و 250 هزار ریال به ازای هر 
تن بود، با این وجود این رقم در انتهای سال مزبور با افزایش 17درصدی به دو میلیون و 650 هزار تومان رسیده است )مدیر 

سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 کش��ف قیمت 6,900 تومان برای هر گرم زعفران نگین در معامالت آتی برای سررس��ید ش��هریور ماه س��ال جاری قیمت 

مناسبی است و انتظار می رود طی سه ماه آینده قیمت زعفران از جمله زعفران نگین در بازار افزایشی باشد )سنا(
 از می��ان 326 ش��رکت فع��ال در بورس تهران، رتبه اول تا س��وم از نظ��ر ارزش بازار به صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با 
25.1500 میلی��ارد ریال، فوالد مبارکه اصفهان با 218.400 میلیارد ری��ال، ملی صنایع مس ایران با 151.260 میلیارد ریال 

اختصاص یافته است )سنا(
 متوسط نسبت قیمت بر درآمد ناشران بورس تهران در پایان اردیبهشت ماه سال جاری به 6/82 مرتبه و در بین شرکت هایی 
که در تابلوهای بورس تهران معامله می شوند، 69 شرکت دارای P/E بیش از 20 مرتبه هستند؛ همچنین 52 شرکت دارای 

P/E بین 10 تا 20 مرتبه و 174 شرکت دارای P/E کوچک تر از 10 می باشند )سنا(
 در سال جاری، دومین دوره لیگ ستارگان بورس با جامعیت بیشتر و در سطح ملی برگزار خواهد شد؛ در شرایط کنونی با 
50 دانش��گاه گفت وگو و مذاکره انجام ش��ده و به زودی طی فراخوانی از دانشجویان سراسر کشور برای حضور در این چالش 

دعوت به عمل می آید )مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار(
 تعداد 180 میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش روز 13 ام خردادماه سال جاری 
برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش 

کامپیوتر و فعالیت های مربوط به آن جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد )معاون شرکت بورس اوراق بهادار تهران(
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طال و سکه

در  بتوان��د  ط��ال  اگ��ر   
از س��طح  باالتر  کوتاه م��دت 

1,300 دالری تثبیت شود، این 
مس��أله موجب افزای��ش اعتماد 
سرمایه گذاران بین المللی و رشد 
فزاینده تقاضا خواهد شد؛ اعتماد 
س��رمایه گذاران بین الملل��ی تنها 

زمانی افزایش خواهد یافت که طال بتواند سطوح 
مقاومتی حساس پیش روی خود را بشکند )کیتکو نیوز(

 در حالی که بحران و بن بس��ت سیاسی در ایتالیا موجب 
کاهش شاخص سهام و ارزش یورو در برابر سایر ارزهای 
معتبر بین المللی ش��ده اس��ت، ادامه نگرانی های سیاسی و 
اقتص��ادی در منطقه یورو در نهای��ت به نفع تقاضا و قیمت 
جهانی طال خواهد بود؛ نوس��انات ارزش دالر امریکا، بهره 
اوراق قرض��ه خزانه داری امریکا و نگرانی های سیاس��ی و 
اقتص��ادی در منطقه یورو به خصوص ایتالیا تأثیر مهمی بر 
قیمت جهانی طال و سایر کاالهای راهبردی خواهد داشت 

)کیتکو نیوز(
 بهتری��ن فرصت برای خرید ط��ال در کوتاه مدت وقتی 
اس��ت ک��ه قیم��ت ب��ه 1,250 دالر در هر اون��س پولبک 
)بازگش��ت( کند؛ سه ماهه دوم س��ال 2018 میالدی شاید 
ضعیف ترین عملکرد برای فلزات گرانبها به خصوص طال 
باش��د، بنابراین س��رمایه گذاران باید از این فرصت برای 

خرید استفاده کنند )بانک استاندارد چارترد(
 قیم��ت طال به کمت��ر از 1,300 دالر در هر اونس جای 
تعجب��ی ندارد و تا پایان س��ال جاری می��الدی باید منتظر 
قیمت 1,250 دالری باش��یم؛ در صورت افزایش بیش��تر 
ارزش دالر امری��کا قیمت جهانی طال ب��ه کمتر از 1,250 
دالر نی��ز خواهد رس��ید )جورجت بوئل، تحلیلگر ارش��د 

مؤسسه سرمایه گذاری ای بی ان(
 افزای��ش تولی��د و عرضه جهانی طال تا 30 س��ال آینده 
ب��ه علت افت اکتش��افات و افزایش هزینه ه��ای تولید، با 
چالش ه��ا و اخت��الالت زیادی مواجه خواهد بود )ش��ورای 

جهانی طال(

بازار پول و ارز

 از آغاز سال جاری تاکنون لیر ترکیه بیش از 20 درصد ارزش خود در برابر دالر را از دست 
داده اس��ت؛ خطر اصلی این مس��أله، افزایش قیمت واردات اس��ت که باعث می ش��ود مردم ترکیه 

به شکل چشم گیری فقیرتر شوند )آسوشیتدپرس(
 در حال حاضر رش��د نقدینگی تناس��ب چندانی با نرخ تورم نه درصدی در سال 95 و تورم 9/6 
درصدی در س��ال گذش��ته ندارد؛ به گونه ای که نقدینگی در س��ال 95 برابر 23 درصد رشد داشته 
و این رش��د در 11 ماه س��ال 96 به میزان 18/8 درصد رسیده اس��ت )مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی(
 ارزش ی��ورو در پی بن بس��ت سیاس��ی در ایتالی��ا و افزایش نگرانی ه��ای س��رمایه داران در روزهای اخیر 

روندی نزولی را ش��اهد بوده اس��ت به طوری که ارزش یورو در مقایس��ه با دالر به کم ترین میزان در شش ماه گذشته  
رسیده است )بنکر(

صنعت، معدن و انرژی

 درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 
سال 96 نسبت به دوره مشابه سال گذشته، معادل 12/9 درصد بود که نسبت به تورم چهار فصل 

منتهی به فصل پاییز سال جاری 10/5 درصد افزایش داشته است )سنا(
 میزان مصرف بنزین در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری 84 میلیون و 700 هزار لیتر بود که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته که 78 میلیون و 200 هزار لیتر بوده 8/2 درصد رشد داشته است )ایسنا(

 تولید نفت در ونزوئال که گرفتار بحران اقتصادی و سیاس��ی اس��ت، به ش��دت کاهش یافته اس��ت؛ 
همچنین دورنمای بازگش��ت تحریم های امریکا علیه ایران که سومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک 

است، به نگرانی های بازار نسبت به محدودشدن عرضه افزوده است )اقتصاد آنالین(
 در ش��رایط کنونی میزان نفت کوره تولیدی کش��ور در سطح 50 میلیون لیتر به صورت روزانه است که این میزان تولید با 

توجه به خوراک فعلی است و اگر روی حداکثر خوراک تولیدی تمرکز شود، میزان نفت کوره تولیدی  کشور در سطح 62 تا 
65 میلیون لیتر در روز خواهد بود )مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی(

 با خروج امریکا از برجام و نگرانی در مورد اعمال مجدد تحریم ها و تحت تأثیر قرارگرفتن صادرات نفت ایران و همچنین با 
افت شدید تولید نفت ونزوئال قیمت نفت در بازارهای جهانی به 80/50 دالر هم رسید که باالترین قیمت از اواخر سال 2014 

میالدی به شمار می رود )فارس(
 تعرفه برق خانگی طی سال های 93 تا 95 سه مرتبه به میزان 24درصد ، 10 درصد و 10 درصد افزایش یافته است اما در 

هیچ یک از این افزایش ها، تفاوتی بین مشترکان کم مصرف و پرمصرف اعمال نشده است )مهر(
 می��زان صادرات میعانات گازی پارس جنوبی با وجود خروج امریکا از برجام نه تنها کاهش نیافت، بلکه در اردیبهش��ت ماه 

سال جاری رشد 149 درصدی را به ثبت رساند )ایرنا(
 در س��ال گذش��ته بیش از 25 میلیون تن کنس��تانتره و بیش از 20 میلیون تن گندله در س��طح کش��ور تولید شده است که 
بخش عمده این تولیدات به تأمین نیاز داخلی تخصیص یافت )مدیر سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین، عضو کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
 در حالی  هند به تولید دو میلیون و 409 هزار تن آهن اسفنجی رسیده است که ایران تولیداتش را به دو میلیون و 240 هزار 

تن رسانده است؛ بنابراین انتظار می رود با راه اندازی واحدهای جدید احیا مستقیم توان تولیداتش فراتر رود )سنا(
 افزایش اکتش��افات نفت و اس��تخراج نفت و همچنین افزایش حمل و نقل کاال منجر به افزایش فعالیت بنادر و افزایش تردد 

کشتی ها خواهد شد که باید به مقررات ایمنی دست پیدا کنند )معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی(

نشانی:تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از راهنمایی و رانندگی، کوچه اسالمی، پالک 4، طبقه 4، واحد12
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تقویم اقتصادی هفته جاری )12  تا 18 خردادماه 1397(

تأثیرات زمان رویداد

G7 برگزاری جلسه گروه

اعالم شاخص خرید مدیران کارخانه ها 
طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم شاخص خرید مدیران کارخانه ها طی ماه 
گذشته در امریکا بررسی شده توسط 

مؤسسه مدیریت عرضه

اعالم میزان موجودی نفت 
امریکا طی هفته گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری 
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم تراز تجاری 
طی ماه گذشته در چین

اعالم نرخ بیکاری در کانادا

شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

اقدامات و سیاست های این گروه می تواند تأثیر قابل توجهی در بازار ارز داشته باشد.

اعالم این رقم بیش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش تولید است.
رابطه مستقیم با بازارهای کاال، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 400 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، 
قیمت، تحویل و موجودی کاال نشان می دهد.

اعالم این رقم بیش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش تولید است.
رابطه مستقیم با بازارهای کاال، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار 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.

عدد مثبت این شاخص نشان می دهد که، کاال و خدمات بیشتر از این که وارد شوند صادر شده اند.
این شاخص از این نظر مهم است که صادرات و ارز رابطه مستقیم دارند.

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.

بانک و بیمه

 براس��اس ضوابط جدید 
بان��ک مرک��زی، در چارچوب 

دس��توری  کده��ای  خدم��ات 
)ussd( ه��ر کارت بانک��ی فقط 
یکبار در روز برای خرید ش��ارژ 
یا بس��ته یا پرداخ��ت قبض قابل 

استفاده است )فارس(
 س��ود 12 بانک بزرگ جهان در س��ه ماهه نخس��ت 

س��ال جاری میالدی با رسیدن به تقریباً 44 میلیارد دالر 
به باالترین رقم در س��ه س��ال اخیر رس��ید؛ این در حالی 

اس��ت که در این مدت میالدی ش��ش هزار نفر در بخش 
بانکداری شغل خود را از دست داده اند )سی ان بی سی(

 دو بان��ک بزرگ آلمان��ی یعنی دویچه بان��ک و کومرز 
بان��ک پ��س از آن ک��ه در س��ال 2015 می��الدی به دلی��ل 
همکاری با ایران صدها میلیون دالر جریمه ش��دند دیگر 
تمایل��ی به حض��ور در ای��ن کش��ور ندارند، ام��ا بانک های 
کوچکت��ر از فرصت به وجود آمده بعد از خروج امریکا از 

برجام استفاده کرده اند )فرانسه(

تغییرات شاخص بورس 
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م


