
 اقتصاد و توسعه

 صادرات امریکا به ایران در چهارماهه نخست سال جاری میالدی با رشد ۷۷ درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته به ۴۵ میلیون دالر رسید )اداره آمار امریکا(

 رش��د اقتصادی ایران در سه ماهه نخست سال گذشته میالدی بالغ بر 16 درصد، در سه ماهه دوم 
۴/2 درصد، در سه ماهه سوم ۴/6 درصد و در سه ماهه چهارم 0/۵ درصد بوده است؛ رشد اقتصادی 

ایران در سال 2019 به ۴/2 درصد خواهد رسید )بانک جهانی(
 ش��اخص قیمت تولیدکننده در س��ال گذش��ته با 12/9 درصد افزایش نس��بت به سال 9۵، به عدد 
236/۴ رس��ید؛ این شاخص در س��ال 9۵ عدد 209/۴ بود و نسبت به سال 9۴ شش درصد افزایش 

داشته است )مرکز آمار ایران(
 واردات امریکا از ایران در ماه های ژانویه تا آوریل سال جاری میالدی افت 23 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

داشت و به 22/۵ میلیون دالر رسید؛ واردات امریکا از ایران در چهارماهه سال قبل 29/۵ میلیون دالر گزارش شده بود )اداره 
آمار امریکا(

 عملکرد بودجه در س��ال گذش��ته نس��بت به الیحه دولت تحقق 100 درصدی و نس��بت به رقم مصوب مجلس تحقق 92/3 
درصدی داشته است )سازمان برنامه و بودجه(

 واردات اتحادیه اروپا از ایران در سه ماهه نخست سال جاری میالدی با رشد پنج درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به 2/912 میلیارد یورو رس��ید؛ همچنین در س��ه ماهه مش��ابه س��ال گذش��ته 2/۷۷۷ میلیارد یورو کاال از ایران وارد شده بود 

)یورواستات(
 در دوماهه نخس��ت س��ال جاری صادرات غیرنفتی به جز پتروش��یمی و میعانات گازی نزدیک به ۴0 درصد افزایش یافت؛ 
همچنین در سال 9۷ باالی ۵0 میلیارد دالر درآمد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی پیش بینی می شود )مدیرعامل صندوق ضمانت 

صادرات(
 صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه های ژانویه تا مارس س��ال جاری میالدی با کاهش پنج درصدی نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته به 2/39 میلیارد یورو رس��ید؛ همچنین در سه ماهه نخست سال گذش��ته صادرات اتحادیه اروپا به ایران 2/۵3 

میلیارد یورو بوده است )یورواستات(

مسکن و عمران

 افزایش قیمت مس��کن 
در ماه های گذش��ته به دلیل 

تالطم و نوس��انات بازارهای 
موازی مس��کن یعنی سهام، 
ارز و س��که ب��ود و ب��ا ثبات 
در این بازارها دیگر ش��اهد 
مس��کن  قیم��ت  افزای��ش 

نخواهی��م بود )معاون مس��کن وزارت راه 
و شهرسازی(

 نرخ رش��د در بخش ساخت در فروردین ماه سال جاری 
1۵ درصد و در اردیبهشت ماه 1۵/8 درصد افزایش و نرخ 
رش��د شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز ۷/8 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت )معاون دفتر برنامه ری��زی و اقتصاد 

مسکن وزارت راه و شهرسازی(
 با تولید و عرضه مس��کن، می توان پاسخگوی تقاضا بود 
زی��را کمبود عرضه قیمت مس��کن را افزای��ش خواهد داد 
و از س��وی دیگر ب��ا اجرای برخی قوانین مث��ل اخذ مالیات 
بر عایدی س��رمایه در بخش مس��کن و مالیات بر خانه های 
خالی از س��کنه، از سوداگری بخش مسکن و کمبود عرضه 

جلوگیری خواهد کرد )اقتصاد آنالین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 افزایش قیمت مس��کن 
و ارزش س��هام موجب شده 

و  ت��ا خال��ص س��رمایه  اس��ت 
ثروت ش��هروندان امریکایی در 
س��ه ماهه نخس��ت س��ال 2018 
می��الدی ب��ا ی��ک تریلی��ون دالر 
افزایش روبه رو شده و به بیش از 

100/8 تریلیون دالر برسد )فدرال رزرو امریکا(
 افزایش صادرات امریکا طی ماه آوریل موجب شد تا 

کس��ری تجاری این کشور به پایین ترین حد در هفت ماه 
گذشته برسد )رویترز(

 کاهش میزان ساخت و ساز در چین و افت میزان تقاضا 
برای نفت از س��وی این کش��ور و افزایش میزان تولیدات 
نفت��ی در امریکا در ماه ژوئن س��ال جاری  میالدی، موجب 

افت قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است )سنا(
 قیم��ت نفت با تقاضای باال و کاهش داوطلبانه عرضه به 
رهبری س��ازمان کش��ورهای صادرکننده سوخت تقویت 
شده است اما به اعتقاد تحلیل گران، بازارها اخیراً به شدت 
تحت تأثیر اظه��ارات و رویدادهای عمومی سیاس��ی قرار 

گرفته اند )مهر(
 میانگین قیمت س��بد نفتی اوپک در نخستین هفته ماه 
ژوئن س��ال جاری می��الدی برای دومین ب��ار پیاپی کاهش 

یافت و به ۷3 دالر و ۴۵ سنت رسید )مهر(
 بان��ک مرکزی ترکیه ن��رخ به��ره را از 16/۵ درصد به 
1۷/۷۵ درص��د رس��اند که این اق��دام گام��ی دیگر برای 
استقالل این بانک تلقی می شود؛ این در حالی است که بانک 
مرکزی ترکی��ه دو هفته پیش هم نرخ به��ره را به صورت 

غیرمنتظره سه درصد افزایش داده بود )رویترز(
 بورس س��وئیس تصمیم گرفت که اگ��ر اتحادیه اروپا 
اجازه معامله س��هام ش��رکت های اروپایی را از این کشور 
س��لب کند، در اقدامی متقابل امکان دسترس��ی بازارهای 
اروپایی را به س��هام ش��رکت های سوئیس��ی محدود کند 

)پژوهشکده پولی بانکی(
 از زمانی که در ماه گذش��ته س��ال جاری میالدی قیمت 
ه��ر بش��که نفت برن��ت از 80 دالر فراتر رف��ت، افزایش 
تولید نفت در جهان باعث ش��د سرمایه گذاران به فروش 
نفت خ��ام خ��ود روی آورده و قیمت ها کاه��ش پیدا کنند 

)سازمان اطالعات انرژی امریکا(
 ترکیه ظرفیت تولید 10 میلیون تن زغال سنگ را دارد 
و در ش��رایط فعل��ی یک میلی��ون و 200 ه��زار تن تولید 
می کن��د که هدف این کش��ور دو برابر ک��ردن معدنچیان 
فعال در این بخش با در پیش گرفتن ش��یوه مناس��ب و به 

کارگیری فناوری است )رییس جمهور ترکیه(

بازار سرمایه

 شاخص بورس در کشور تحت تأثیر جریانات پولی نهادهای سیاسی وابسته به حاکمیت است 
بنابراین اگر بخواهد اثرات تورمی در خود ش��اخص دیده ش��ود، ممکن اس��ت یک تورم بزرگ و 

افزایش شاخص وجود داشته باشد؛ کما این که در سال 91 که کشور دچار تورم رکودی بود، شاخص 
رشد خوبی داش��ت ولی رشد دالری مناسبی را در بازارشاهد نبودیم )سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل 

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 تاکن��ون پنج صندوق س��رمایه گذاری جس��ورانه با س��رمایه 21۵ میلی��ارد تومان��ی در فرابورس 
پذیره نویسی شده اند و هشت صندوق دیگر با سرمایه 26۵ میلیارد تومانی توانسته اند موافقت اصولی 

خود را از هیأت پذیرش فرابورس دریافت کنند که از این تعداد س��ه صندوق جس��ورانه بانکی و مابقی صندوق های 
جسورانه جدید هستند )مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

 ش��رکت های لیزینگی در س��ال 96، بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت به مشتریان اعطا کرده اند که در مقایسه با رقم 
3۷ هزار میلیارد ریالی سال 9۵ با رشد محسوس و قابل توجهی همراه شده است )مدیر پرتفوی و دارایی های شرکت مشاور 

تأمین سرمایه نوین، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 سرازیرش��دن حجم انبوه نقدینگی به بازارهای مالی کشور، توان اقتصادی کشور را در بلندمدت کاهش می دهد و بسیاری 
از صنایع را در بلند مدت دچار مشکل خواهد کرد ولی در کوتاه مدت، بورس فرصت سرمایه گذاری بسیار خوبی برای فعاالن 

است )سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار طی دو سال گذشته اقداماتی هم چون برگزاری لیگ ستارگان 
بورس ایران، طراحی رس��انه اختصاصی نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه، پاس داشت پنجاه سالگی بازار سرمایه، توسعه پایگاه 
خبری بازار س��رمایه، انتش��ار کتاب ارزشمند تاریخ بازار سرمایه کش��ور، تولید محصوالت فرهنگی برای گروه سنی کودک و 
نوجوان، تعامل با رس��انه ها و اس��تفاده از فن آوری های نوین را در دستور کار خود قرار داد )مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و 

خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار(
 دوره پیش گش��ایش س��اعت معامالت ثانویه صندوق های کاالیی از 22 خردادماه س��ال جاری از دوازده و نیم الی یک ظهر 
خواهد بود و پس از حراج تک قیمتی، حراج پیوس��ته این معامالت از س��اعت یک ظهر آغاز ش��ده و تا س��اعت سه و نیم ادامه 

خواهد یافت )سنا(
 تعداد شرکت های بورس اوراق بهادار در سال 9۵ معادل 32۵ شرکت بود که نسبت به فعالیت ۴16 شرکت در سال 8۵، 

کاهش 22 درصدی را نشان می دهد )مهر(
 مردم نباید فکر کنند فقط در بازارهای ارز و سکه و خودرو می توانند اقدام به سرمایه گذاری کنند زیرا بازار سرمایه جذابیت 
بیشتری نسبت به سایر بازارها دارد و سرمایه گذاری در این بازار به نوعی حمایت از تولیدکنندگان محسوب می شود )معاون 

رییس جمهور(
 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با 10 هزار و 3۴ میلیارد ریال، صندوق های قابل معامله آرمان آتی کوثر با 
هفت هزار و 881 میلیارد ریال، امین یکم فردا با پنج هزار و ۷9 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم بزرگترین 

صندوق های قابل معامله بازار سرمایه در پایان اردیبهشت ماه سال جاری قرار دارند )سنا(
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طال و سکه

 اگ��ر نشس��ت رهبران 
امریکا و کره ش��مالی نتایج و 

دس��تاوردهای مثبت��ی به همراه 
مس��أله  ای��ن  باش��د،  داش��ته 
ام��ن  م��کان  تقاض��ای  به ض��رر 
سرمایه گذاری برای طال خواهد 
بود؛ برگزاری موفقیت آمیز این 

نشس��ت می تواند موجب تقویت ش��اخص سهام 
در بازارهای بین المللی ش��ود و این مس��أله فشار زیادی 

را بر قیمت طال وارد خواهد کرد )جمیل احمد، تحلیلگر و 
استراتژیست ارشد مؤسسه اف ایکس تی ام(

 اگ��ر طال نتواند باالتر از س��طح مقاومتی 1,300 دالری 
تثبی��ت ش��ود، این احتمال وج��ود دارد که ط��ی هفته های 
آین��ده تا 1,2۵0 دالر در هر اونس کاهش یابد. این برای 
س��ومین سال متوالی اس��ت که طال نتوانسته است باالتر از 
س��طح 1,360 دالری تثبیت ش��ود و به این س��طح قیمتی 
واکنش منفی نشان داده است )لوییز یامادا، مدیر مؤسسه 

سرمایه گذاری تکنیکال ریسرچ(
 بهبود اوضاع اقتصادی و مالی طبقه متوس��ط مردم چین 
موج��ب افزایش تقاضای فیزیکی برای طال خواهد ش��د و 
این مس��أله به نفع تقاضا و قیمت جهانی طال است )شورای 

جهانی طال(
 پیش بینی می ش��ود قیم��ت هر اونس طال در س��ه ماهه 
دوم س��ال 2019 میالدی به بی��ش از 1,۴00 دالر خواهد 
رس��ید؛ تش��دید تنش های تجاری بین امری��کا و اتحادیه 
اروپ��ا، کانادا، چین و مکزیک نیز می تواند تأثیر زیادی بر 
قیمت جهانی کاالهای راهبردی به خصوص طال داشته باشد 

)اولیور نوگنت، تحلیلگر ارشد مؤسسه آی ان جی(
 قیم��ت جهانی طال تا زمان برگزاری نشس��ت ماه ژوئن 
فدرال رزرو امریکا کمتر از 1,300 دالر تثبیت خواهد شد 

)کامرز بانک آلمان(
 واردات طالی هند در ماه می س��ال جاری میالدی برای 
پنجمین ماه متوالی با کاهش روبرو ش��د و به کمتر از ۴8 

تن رسید )کیتکو نیوز(

بازار پول و ارز

 س��قف ارز همراه مس��افر ورودی تا 10 هزار یورو یا معادل آن، س��ایر ارزها به داخل کشور 
مجاز و اگر بیش از این ارز وجود داش��ته باش��د باید به س��امانه گمرک مراجعه و ارز خود را دقیق 

اظهار کند؛ همچنین سقف ارز خروجی همراه مسافر از مرزهای هوایی پنج هزار یورو می باشد )اداره 
گمرک ایران(

 افزایش قیمت دالر، باعث ش��د طی هش��ت ماه گذش��ته ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم 80 
درصد کاهش پیدا کند؛ این در حالی است که کشور در سال 96 در حال نزدیک شدن به قدرت خرید 

سال 90 بود )وحید شقاقی، اقتصاددان(
 س��رقت از کوین ریل، که یک صرافی های نس��بتاً کوچک ارزهای مجازی در کره جنوبی محسوب می شود، موجب شد تا 

ارزش بیت کوین به پایین ترین رقم خود در طی دو ماه گذشته برسد )رویترز(
 تالش برای حذف دالر از طریق امضای پیمان های پولی و تغییر ارز گزارش��گری به یورو در اقتصاد ایران آغاز ش��د و در 

صورت اجرای کامل این برنامه ها، نقش دالر به عنوان ارز اول و کلیدی از بین برود )بنکر(

صنعت، معدن و انرژی

 رقابت��ی ک��ه ب��رای واردات براس��اس ارز ۴,200 تومان��ی و ف��روش کااله��ای واردات��ی 
براس��اس نرخ آزاد ارز ش��کل گرفته است، موجب ش��گفتی و تأسف بس��یاری از اقتصاددانان و 

سیاس��ت گذاران ش��ده است؛ به نحوی که فساد ناش��ی از چند نرخی بودن ارز را عامل اصلی هجوم 
دالالن اقتص��ادی ب��رای واردات کاال عنوان می کنن��د )مدیرعامل تأمین س��رمایه نوین, عضو کانون 

نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 نخس��تین معامله گاز مایع تولیدی پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس به حجم 2،000 تن در خردادماه 
س��ال جاری به قیمت ۵8۵ دالر به ازای هر تن در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران با 

موفقیت عرضه و مورد معامله قرار گرفت )مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران(
 تش��ریفات صادرات بنزن خارج از دستورالعمل اصالح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، ترانزیت و معاوضه نفت خام، 

میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی است )اداره گمرک ایران(
 در بخش��نامه ای در ش��مول مالیات ارزش افزوده به مجموع حقوق ورودی به عالوه ۴0 درصد س��ود بازرگانی مازاد، جهت 

ترخیص خودروهای با حجم 2,۵00 سی سی و کمتر با ارزش بیش از ۴0 هزار دالر تأکید شد )مهر(
 در دوماه��ه ابتدای س��ال جاری، ۴0 کش��ور مقصد اصلی صادرات ای��ران بوده اند و در میان آن ها بیش��ترین درصد افزایش 

صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته متعلق به کشور ایتالیا با 1۵6 درصد افزایش است )مهر(
 انتظار می رود که یک میلیون بش��که نفت در روز با بازگش��ت تحریم ها از بازار خارج ش��ود که در تجربه گذشته تحریم ها، 

امریکا و اتحادیه اروپا هر دو نفت ایران را تحریم کرده بودند اما این بار واشنگتن در تحریم نفت ایران تنها است )ایرنا(
 ایران با داشتن سهم چهار درصدی در تولید جهانی نفت، صادرات 60 درصدی به آسیا و 38 درصدی به اروپا و سرمایه گذاری 
شش میلیارد دالری در نگهداشت و افزایش تولید داخلی، سال پررونقی را در صنعت نفت و گاز در پیش دارد )اقتصاد آنالین(

 پاالیشگاه نارایا انرژی هند، حدود ۴0 تا ۵0 درصد نفت از متوسط حجم وارداتی از تهران را خریداری خواهد کرد و واردات 
نفت از ایران را به حدود سه تا چهار میلیون بشکه در ماه محدود خواهد کرد )فارس(

 با توجه به نوسانات و افزایش قیمت در سایر بازارها، قیمت قطعات حدود 30 درصد افزایش خواهد یافت زیرا قطعه سازان در 
حال حاضر در حاشیه ضرر قرار دارند )رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی(

 میزان خرید نفت خام هند از ایران در ماه اکتبر س��ال جاری به بیش��ترین میزان از سال ۲0۱۶ تاکنون رسیده است اما پیش بینی 
می شود با کاهش میزان خرید تعدادی از پاالیشگاه های هندی، میزان خرید این کشور از ایران در ماه جاری کاهش یابد )رویترز(
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تقویم اقتصادی هفته جاری )26 خرداد تا 1 تیرماه 1397(

تأثیرات زمان رویداد

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

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

اعالم شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا 
طی ماه گذشته

اعالم تعداد مدعیان بیمه بیکاری
طی هفته گذشته در امریکا

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران
خرید کارخانه ها طی ماه گذشته
در فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا

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

در فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

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.

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.

اعالم این شاخص بیش از عدد 50، نشان دهنده رونق و کمتر از 50 نشان دهنده رکود است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

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.

بانک و بیمه

 بالغ ب��ر 1۷/3 میلیارد 
در  ب��رات  و  س��فته  ری��ال 

در  س��ال جاری  فروردین م��اه 
ش��هر تهران فروخته شد که در 
مقایسه با ماه گذشته و ماه مشابه 
به ترتیب 6۷/8  س��ال گذش��ته 
درص��د و 8/1 درص��د کاه��ش 

داشته است )بانک مرکزی(
 ش��اخص متوس��ط مبل��غ ی��ک ب��رگ س��فته و برات 

واخواس��ت ش��ده در فروردین م��اه س��ال جاری به ع��دد 
۷۷/۵ رس��ید؛ این در حالی است که عدد شاخص مذکور 
در فروردین ماه س��ال گذش��ته معادل 111/2 بوده است 

)بانک مرکزی(
 بیش از 6/۷ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴66 
هزار میلی��ارد ری��ال در فروردین ماه س��ال جاری، در کل 
کش��ور مبادله شد که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتیب 33/2 درصد و ۴6/8 درصد کاهش داشته 

است )تسنیم(

تغییرات شاخص بورس 
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