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 اقتصاد و توسعه

 نرخ تورم کل کش��ور در تیرماه س��ال 97 به 8/7 درصد رس��ید که در دهک های مختلف 
هزین��ه ای در ب��ازه 8/4 درصد برای دهک اول تا 8/9 درصد برای دهک هش��تم نوس��ان دارد؛ 

فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 0/5 درصد رسید که نسبت به ماه گذشته )0/3 درصد( 0/2 
واحد درصد افزایش نشان می دهد )مرکز آمار ایران(

 حجم نقدینگی کش��ور در خردادماه س��ال جاری از 1.582 هزار میلیارد تومان گذش��ت؛ بازارهای 
ارز، سکه، بورس، مسکن و پول به ترتیب عمده نقدینگی سرگردان کشور را تصاحب کرده اند )ایران(

 متوس��ط درآم��د خانوار ش��هری 3۶ میلیون تومان در س��ال و متوس��ط درآمد خانوار روس��تایی 
20 میلیون تومان اس��ت که نش��ان می دهد فاصله بین درآمد خانوارهای شهری و روس��تایی ایجاد شده که براین اساس 

مهاجرت روستاییان به شهرها را به دنبال داشته است )سرپرست وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی(
 طی سه ماهه نخست سال جاری جمعیت در سن کار کشور ۶۶ میلیون و ۶00 هزار نفر برآورد شده است که از این تعداد 
41 درصد جویای کار و 59 درصد دنبال کار نبودند و سه میلیون و 300 هزار نفر بیکار مطلق بودند که معادل 12/1 درصد 

را شامل می شود )رییس مرکز آمار ایران(
 رش��د اقتصادی س��ال گذش��ته که در مقایسه با ده س��ال گذشته با کمترین ش��وک ها مواجه بود، به س��طح بلندمدت خود 
نزدیک ش��د و تولید ناخالص داخلی در این س��ال رشد 3/7 درصدی با نفت و 4/۶ درصدی بدون نفت را تجربه کرد )مرکز 

پژوهش های مجلس(
 صن��دوق بین الملل��ی پول و بان��ک جهانی در آخرین گزارش های خود رش��د اقتص��ادی ایران در س��ال 2018 میالدی را 

به  ترتیب 3/7 و 1/4 درصد پیش بینی کرده اند )مرکز پژوهش های مجلس(
 تا زمانی که رویکرد اقتصادی کش��ور به تحوالت جهانی تغییر پیدا نکند و نتوان کش��ور را ارزان اداره کرد، نمی توان انتظار 

هیچ بهبود وضعیتی داشت )مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی(

مسکن و عمران

ب��ازار  رفت��ار  بررس��ی   
مسکن در س��ه دهه گذشته 

رون��ق  دوره ه��ای  به خوب��ی 
نش��ان  را  متوال��ی  رک��ود  و 
می دهد، به طوری که مس��کن 
از نیمه دوم س��ال 92 در یک 

رک��ود ش��دید فرو رف��ت که 
کارشناس��ان این رکود را بی س��ابقه و آن را ناشی از 

یک گرانی شدید در سال 90 و 91 عنوان کردند )فارس(
 تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی شهر تهران در 
مردادماه س��ال جاری به 12 هزار واحد مس��کونی رسید که 
نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 11/2 

و 32/2 درصد کاهش نشان می دهد )بانک مرکزی(
 متوس��ط قیمت خری��د و فروش ی��ک مترمربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده در مردادماه سال جاری در شهر 
تهران 74 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
سال گذش��ته به ترتیب ۶/1 و ۶2/1 درصد افزایش داشته 

است )بانک مرکزی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 امضای قرارداد شرکت 
بازرگانی نفت دولتی سوموی 

عراق با ش��رکت دولت��ی ژنهوا 
اویل چی��ن، موقعی��ت عراق را 
در آس��یا ک��ه بزرگترین منطقه 
مصرف کننده نفت جهان اس��ت، 

تقویت می کند )ایسنا(
 ط��ی هفت ماه��ه س��ال جاری می��الدی، ۶4 کش��ور 

تولیدکننده فوالد در مجم��وع یک میلیارد و 38 میلیون 
و 3۶9 هزار تن فوالد خام تولید کردند که نس��بت مدت 
مشابه سال گذشته پنج درصد رشد نشان می دهد؛ تولید 
جهانی فوالد خام در ماه ژوئیه نیز با 5/8 درصد افزایش 

به 154 میلیون و 57۶ تن رسید )انجمن جهانی فوالد(
 در م��اه گذش��ته می��الدی، چین روزانه ح��دود 23/8 
میلیون بش��که برابر با روزانه 7۶7 هزار بش��که از ایران 
نفت خری��داری کرده اس��ت؛ در س��ال 2017 نیز چین 
به طور متوس��ط روزانه ۶23 هزار بش��که نف��ت از ایران 

وارد کرده است )گمرک چین(
 اگ��ر تعرفه های جدید امریکا علیه چین اعمال ش��ود، 
رش��د اقتصادی چین طی س��ال آینده با کاهش بیشتری 
روبرو خواهد ش��د؛ بر این اساس پیش بینی می شود رشد 
اقتصادی چین در س��ال جاری میالدی 0/2 درصد و سال 

آینده نیز 0/3 درصد کاهش یابد )بلومبرگ(
 در بازه زمانی ماه ژانویه تا ژوئن س��ال جاری میالدی، 
درآم��د رس��می دول��ت آلم��ان 48/1 میلیارد ی��ورو از 
هزینه کردها بیشتر شد که این معادل 2/9 درصد تولید 
ناخالص ملی این کش��ور است؛ این میزان باالترین مازاد 
بودجه نیمه اول سال در تاریخ این کشور است )شین هوا(

 بدهی ملی امریکا به رقم بی سابقه 21 تریلیون و 4۰۰ 
میلیارد دالر رسیده که رکوردی جدید محسوب می شود 

)فیسکال تایمز(
 طبق پیش بینی صن��دوق بین المللی پول، تورم ونزوئال 
در س��ال جاری می��الدی می تواند به ی��ک میلیون درصد 

برسد )راشاتودی(
 بانک مرکزی چین نرخ مرجع روزانه خود برای یوآن 
را با بیش��ترین می��زان افزایش آن در 1۵ ماه گذش��ته، 
ب��اال برد؛ این جدیدترین اقدامی اس��ت که چین با تداوم 
مناقش��ات تجاری خود با امریکا، ب��رای تقویت نرخ ارز 

خود انجام داده است )رویترز(

بازار سرمایه

 Coaching کان��ون نهاده��ای س��رمایه گذاری ای��ران با هم��کاری مؤسس��ه بین الملل��ی 
ourselves اق��دام به برگزاری یک دوره تحت عنوان توس��عه مهارت های مدیریتی و رهبری 

در قالب یک مدرسه پاییزه کرده است )کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 عربس��تان س��عودی به ش��رکت نفتی دولتی آرامکو یک امتیاز 40 س��اله برای بهره برداری از 
ذخای��ر هیدروکربن این کش��ور داد که بخش��ی از آماده س��ازی برای عرضه اولیه عمومی س��هام 
آرامکو اس��ت؛ این بس��ته جایگزین معیارهایی می ش��ود ک��ه قدمت برخی از آنها به س��ال 1993 

برمی گردد )بلومبرگ(
 س��ود س��هام عدالت با احتس��اب سود نقدی مجمع سال حاری ش��رکت هلدینگ پتروش��یمی خلیج  فارس، به پنج هزار 

میلیارد تومان افزایش می یابد )معاون برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی(
 10 درصد از س��هام ش��رکت مجتمع پترو صنعت گامرون از طریق شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت در تاریخ 11 
شهریور ماه سال جاری با قیمت پایه هر سهم ۶۶ هزار و 407 ریال در بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس عرضه 

خواهد شد )شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 شرکت فرابورس ایران به درخواست فدراسیون بورس های اروپایی و آسیایی سه کارگزار برتر خود را برای حضور 
در رویداد  کارگزار برتر براس��اس داده های س��ال 2017 میالدی به این فدراس��یون معرفی کرد )مدیرعامل ش��رکت 

کارگزاری مفید(
 عکس العمل بازار به روند آزادسازی قیمت های پایه و فاکتور گرفتن از دالر مرجع درخصوص کاالهای مهم، باعث شده 
تقاضا در س��هم های صنایع کاالمحور همچنان باال باشد، اما از سوی دیگر گام مثبت وزارت صنعت درخصوص حذف سقف 
قیمتی برای معامالت مس و آلومینیوم در بورس کاال قدرت ملموس��ی به تقاضای این س��هم ها داد و آن ها را به عنوان اهرم 

در رشد شاخص مطرح کرد )سنا(
 ش��اخص کل که در میانه های مردادماه س��ال گذش��ته، در محدوده کانال 81 هزار واحد قرار داشت و با گذشت تنها 12 
ماه، به کانال 133 هزار واحد رس��ید؛ امری که در تاریخ فعالیت این بازار بی س��ابقه تلقی ش��ده و نش��ان از رش��د و توسعه 

بی وقفه این بازار در این مدت دارد )سنا(
 از س��ال 1380 یعنی ابتدای تأس��یس س��ازمان خصوصی س��ازی تا به امروز، بیش از 147 هزار میلیارد ریال از س��هام 
بنگاه ه��ای دولت��ی به بخش خصوصی واگذار ش��ده که 79 هزار میلیارد آن از طریق بورس صورت گرفته اس��ت )مش��اور 

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی(
 کاهش نرخ مالیات بر نقل و انتقال س��هام در بازار س��رمایه اقدام بسیار مثبتی برای جذب نقدینگی بوده است و در واقع 
می توان گفت این تمهیدات تش��ویقی می تواند نقدینگی بیش��تری را جذب بازار س��رمایه کند، اما باید توجه داش��ت بازار 
سرمایه نیاز به بسته های سیاستی تشویقی جامع و کاملی برای فعاالن و ناشران دارد )مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات، 

عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
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بانک و بیمه

 از ح��دود ش��ش میلیون 
خانوار روستایی شناسایی شده، 

س��ه میلی��ون خان��وار هیچگونه 
بیمه ای ندارند و در واقع تاکنون 
 ۶50 و  میلی��ون  ی��ک  ح��دود 
ه��زار نف��ر به عضوی��ت صندوق 

بیمه اجتماعی کش��اورزان درآمده اند )مدیرعامل 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، 

عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 مقرری بیمه بیکاری از ش��ش ماه تا 50 ماه و بس��ته به 
سابقه نیروی کار بیکار شده پرداخت می شود و مهمترین 
ش��رط پرداخت این است که فرد بدون میل و اراده بیکار 

شده باشد )ایسنا(
 ارتب��اط  دادن مس��أله تحریم ه��ای بانک��ی ب��ه ع��دم 
  FATF فرافکنی است؛  FATFپاس کردن استانداردهای
ابزار وزارت خزانه داری امریکا برای فشار بیشتر بر ملت 

ایران است )محمد رضا اسماعیلی، کارشناس اقتصادی(

طال و سکه

 واردات ط��الی چین از 
طری��ق هن��گ کن��گ در پی 

تقاض��ای ضعی��ف، ح��دود 45 
درص��د در م��اه جوالی نس��بت 
ب��ه م��اه ژوئ��ن کاه��ش یاف��ت 

)رویترز( 
 از تاری��خ پنجم ش��هریورماه 

س��ال جاری پ��س از اتم��ام روز معامالت��ی، وج��ه 
تضمی��ن اولیه براب��ر مبل��غ 87 میلیون ری��ال تعیین و 

همچنی��ن معام��الت قراردادهای آتی، مبل��غ 20 میلیون 
ری��ال به ازای ه��ر قرارداد آت��ی به عنوان وج��ه تضمین 
اضاف��ی عالوه ب��ر مقادی��ر فعلی وج��وه تضمی��ن تعیین 

می شود )سنا(
 برخالف تیرماه سال جاری که سکه تقریباً روند آرامی 
را در کش��ور ط��ی ک��رد، در مردادماه قیمت ها با ش��دت 
بیش��تری افزایش پیدا کرد به طوری که رکورد باالترین 
قیمت در کل تاریخ سکه را با قیمت چهار میلیون و 920 

هزار تومان ثبت کرد )اقتصاد آنالین(
 ص��ادرات ط��الی س��وئیس در ماه جوالی س��ال جاری 
می��الدی به کمتر از 115 تن رس��ید که نس��بت به س��ال 
گذش��ته سه درصد کاهش داش��ته و به پایین ترین سطح 

خود در چهار سال اخیر رسیده است )کامرز بانک(
 پیش بین��ی می ش��ود تولید ط��ال در س��ال های 2019 و 
2020 میالدی به یک رکورد جدید دست یابد ولی از سال 
2021 می��الدی به بعد تولید ط��ال وارد یک مرحله نزولی 
خواهد ش��د؛ پیش بینی می شود بهره برداری از پروژه های 
جدی��د تولیدی موجب ش��ود که میزان تولی��د جهانی طال 
در س��ال 2020 میالدی به رکورد 111/7 میلیون اونس 

برسد )مؤسسه بین المللی اس اند پی گلوبال(
 بهترین فرصت برای خرید و س��رمایه گذاری در بازار 
طال وقتی اس��ت که قیمت هر اونس در محدوده 1.18۰ 

تا 1.18۵ دالری قرار گیرد )بیزینس الین(

بازار پول و ارز

 افزای��ش قیمت ارز به دلیل ش��وک ناش��ی از افزای��ش تقاضای ارز برای خروج س��رمایه و 
س��فته بازی و بیم از تحریم های آتی رخ داد که اثر خود را هم اکنون پیش دس��تانه نمایان کرده 

اس��ت؛ ل��ذا وقتی صحبت از قیمت واقعی یا منطقی برای ارز می ش��ود بای��د دید کدام جزء از طرف 
عرضه یا تقاضا را باید کنار گذاشت )اقتصاد آنالین(

 رشد اقتصادی امریکا در سال  آینده کند خواهد شد و با توجه به رشد بیشتر کشورهای اروپایی 
در مقایسه با امریکا، از سال دیگر شاهد کاهش ارزش دالر در برابر بیشتر ارزهای جهانی خواهیم 

بود )عضو کمیته سرمایه گذاری مؤسسه کیلوست ولث منیجمنت(
 تجربیات گذش��ته نش��ان می دهد که اقتصاد ایران در نرخ جدید ارزی به توازنی جدید خواهد رس��ید، اما بس��یاری از 

بخش های جامعه ایران از تبعات تورمی موازنه جدید ایجاد شده در نرخ ارز آسیب خواهند دید )المانیتور(

صنعت، معدن و انرژی

 ایران در هفت ماهه نخس��ت س��ال جاری میالدی، 14میلیون و 457 هزار تن فوالد خام تولید 
کرد که این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته، 11 میلیون و ۶97 هزار تن بوده اس��ت )انجمن 

جهانی فوالد(
 مقام��ات امریکایی بعد از خروج این کش��ور از برجام اعالم کردن��د خریداران نفت خام ایران باید 
تا چهارم نوامبر واردات نفتی خود از ایران را پایان دهند، در غیر این صورت مش��مول تحریم ثانویه 

امریکا خواهند شد )معاون مدیرعامل شرکت سینوپک(
 ایران در هفت ماهه نخست سال جاری میالدی، 15 میلیون و 277 هزار تن آهن اسفنجی تولید کرد 

که نشان از رشد 49 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد؛ میزان تولید آهن اسفنجی ایران در سال گذشته 10 
میلیون و 25۶ هزار تن به ثبت رسیده است )انجمن جهانی فوالد(

 براس��اس تصمیم جدید کارگروه تنظیم بازار، با توجه به اینکه میزان خرید متقاضیان مواد اولیه پتروش��یمی که طی س��ال 
گذش��ته از بورس کاال خرید داش��ته اند در سامانه بهین یاب مشخص اس��ت، مقرر شد تا حجم خریدهای محقق شده سال قبل، 

مالک خرید در سال جاری باشد )رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی(
 اگر دولت بپذیرد که ارز مورد نیاز با نرخ رسمی به خودروسازان ارائه کند، خودروسازان قیمت ها را افزایش نخواهند داد اما 
اگر ارزشان تأمین نشود یا از بازار ثانویه تأمین شود، بسته به میزان وابستگی ارز خودروها افزایش قیمت ها را شاهد خواهیم 

بود )عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران(
 مجموع تولید بنزین کشور 87 میلیون لیتر در روز است و برای تأمین اضافه مصرف از واردات و ذخایر سوخت بنزین استفاده 

می شود؛ در حال حاضر مصرف بنزین کشور در مرز 92 میلیون لیتر در روز است که یک چالش محسوب می شود )ایران(
 س��اماندهی بازار فروش محصوالت پتروش��یمی برای حذف دالالن آغاز شده است که براساس آن برای کاهش تقاضاهای 
کاذب و بازگشت آرامش به بازار، از اول شهریورماه سال جاری هر واحد تولیدی که سال گذشته محصوالت پتروشیمی خریده 

بود مجاز به تهیه همان میزان از طریق بورس کاال است )ایرنا(

تقویم اقتصادی هفته جاری )10 تا 16 شهریور ماه  1397(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص خرید مدیران در بخش 
طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم شاخص خرید مدیران در صنعت ساخت 
طی ماه گذشته در امریکا 

اعالم شاخص مدیران خرید در امریکا 
طی ماه گذشته به جز بخش تولید 

بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته در امریکا، 
به استثنای صنعت کشاورزی و دولت

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته 
در امریکا، به استثنای صنعت کشاورزی

اعالم نرخ بیکاری 
طی ماه گذشته در امریکا

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

این شاخص نظر 600 مدیر را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، قیمت، 
تحویل کاال و موجودی کاال را نشان می دهد.

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

این شاخص نظر 400 مدیر 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.

این شاخص نظر 400 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب وکار را نشان می دهد.
در صورت بهتر اعالم شدن نسبت به دوره گذشته و پیش بینی ها، نشان از بهبود شرایط اقتصادی دارد.

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

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

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

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

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


