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 اقتصاد و توسعه

 شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری نسبت به 
دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال گذشته، به میزان 15/2 درصد افزایش یافته است که نسبت 

به ماه مشابه سال قبل معادل 33/8 درصد افزایش را نشان می دهد )اقتصاد آنالین(
 در 1۴ماهه منتهی به فصل زمس��تان سال گذش��ته، حدود یک میلیون نفر به جمعیت بیکار اضافه 
ش��ده است و حدود س��ه میلیون نفر به جمعیت فعال افزوده شده است که شغل های ایجادشده در 

این مدت در زمینه خدماتی مانند خرده فروشی، واسطه گری و تعمیرات بوده است )تسنیم(
 درصد تغییرات میانگین ش��اخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار س��ال 

جاری نس��بت به دوره مش��ابه سال گذش��ته معادل 16/8 درصد بود که نس��بت به تورم چهار فصل منتهی به فصل 
زمستان سال گذشته 3/8 درصد افزایش داشته است )مرکز آمار(

 با توجه به این موضوع که س��رمایه در گردش بنگاه های تولیدی پاس��خگوی ش��رایط فعلی نیس��ت، پیشنهاد داده شده تا 
میزان این س��رمایه اصالح ش��ود؛ بنگاه های تولیدی حداقل سه برابر گذش��ته نیازمند سرمایه در گردش هستند )رییس اتاق 

بازگانی ایران(
 طی س��الیان متمادی بیش��ترین آسیب ناشی از فعالیت های تروریستی متوجه کشورهای ایران، روسیه و ترکیه بوده است؛ 
در چنین ش��رایطی و با توجه به س��ابقه همکاری میان ایران، روس��یه و ترکیه در مبارزه واقعی با تروریسم، ضروری است که 
قاعده گذاری مش��ترک در زمینه فعالیت های بانکی و تجاری برای مقابله با تأمین مالی تروریس��م و فس��اد مالی انجام ش��ود 

)ایتان(
 از س��ال ۹6 تا به امروز، به واس��طه اس��تفاده از ظرفیت قانونی بررس��ی تراکنش های بانکی، 16 هزار میلیارد تومان فرار 
مالیاتی شناسایی و حقوق دولتی از افرادی که برای یک بار هم مالیات نداده بودند، دریافت شد )رییس کمیسیون اقتصادی 

مجلس(
 دو میلیون شغل ایجاد شده طی سه سال گذشته ارتباطی به سیاست های اشتغال زایی دولت ندارد؛ ضمن این که 65 درصد 

شاغالن اضافه شده، از پوشش بیمه ای محروم هستند )مرکز پژوهش های مجلس(

مسکن و عمران

 تع��داد انواع تس��هیالت 
پرداخت��ی بانک عامل بخش 

مسکن با رش��د ۹8 درصدی 
نس��بت به زمان مش��ابه سال 
از 1۴1  بی��ش  ب��ه  گذش��ته 
هزار فق��ره و همچنین تعداد 
تس��هیالت پرداختی توس��ط 

بانک مذکور به متقاضیان خرید 
خانه در چهارماهه اول سال جاری ۷1 درصد نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته رشد پیدا کرده است )مدیر گروه 
مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت(

 ط��رح مالیات بر عایدی س��رمایه در بخ��ش امالک که با 
ه��دف حمای��ت از تولید و عرض��ه، کاهش نوس��انات بازار 
مس��کن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن 
اقشار متوسط و ضعیف تدوین ش��ده است، با امضای 11۷ 

نماینده مجلس شورای اسالمی، اعالم وصول شد )ایسنا(
 تع��داد قراردادهای اجاره در کش��ور در پنج ماهه س��ال 
ج��اری روند نزولی داش��ت و بی��ش از 2۷0 ه��زار و ۴36 
قرارداد اجاره مسکن در سطح کشور بین موجر و مستأجر 
امضا ش��د که در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته 12 

درصد کاهش یافت )ایرنا(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 بازار پاکستان به عنوان 
کاشی  بازار صادراتی  دومین 

کشور، روند صعودی صادرات 
را ش��اهد هس��تیم؛ به طوری که 
ارزش صادرات به پاکس��تان با 
رشد ۴1 درصدی به 1۷ میلیون 
دالر افزایش یافته اس��ت )دبیر 

میز محصوالت معدنی(
 در ش��رایط کنونی س��هام چین بدتری��ن عملکرد را 

در بین ش��اخص های مهم س��هام جهان به خود اختصاص 
داده  اس��ت و احتماالً در هفته پیش��رو درحالی که ترامپ 
در نظ��ر دارد تعرفه های خود بر 200 میلیارد دالر دیگر 
از واردات چی��ن را اجرایی کند، س��هام چین بدتر از این 

نیز سقوط خواهند کرد )رویترز(
 در ماه اکتبر س��ال جاری، میانگی��ن تولید روزانه نفت 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به 32 میلیون 
و ۷۹0 هزار بش��که رسید که 220 هزار بشکه نسبت به 

ماه ژوئن باالتر است )رویترز(
 به دنبال اعمال فش��ار آرژانتین ب��ر صندوق بین المللی 
پ��ول برای تس��ریع در پرداخ��ت وام 50 میلیارد دالری، 
کارشناسان درباره احتمال وخیم تر شدن اوضاع معیشتی 

مردم در این کشور هشدار داده اند )سنا(
 می��زان عرض��ه نفت اوپک در ط��ول ماه های جوالی و 
آگوس��ت س��ال جاری میالدی 220 هزار بش��که در روز 
افزایش یافته و موجب ش��ده میزان عرضه این س��ازمان 
به س��طح 32 میلیون و ۷۹0 هزار بش��که در روز برس��د 
که باالترین میزان تولید آن در س��ال 2018 محس��وب 

می شود )رویترز(
 کشور کره جنوبی در سال جاری به عنوان بازار قابل قبول 
در زمینه صادرات سنگ و کنسانتره مس در بین بازارهای 
عمده این محصول لحاظ ش��ده است که در صورت تداوم 
ش��رایط مس��اعد صادرات به کره، در آینده بازار مناسبی 

برای سنگ مس کشور به شمارخواهد آمد )ایبنا(
 رییس جمهور امریکا که چند ماهی است توازن تجاری 
در جه��ان را ب��ر هم ریخته اس��ت و با وض��ع تعرفه های 
وارداتی بر اقتصاد کش��ورهایی مثل چی��ن، کانادا، ترکیه 
و... ب��ر هم ریخته اس��ت، اعالم داش��ته ک��ه تصمیم دارد 

قوانین سختگیرانه تری اعمال کند )سنا(
 از مؤسس��ات رتبه دهی غربی برای اعالم چش��م انداز 
منف��ی برای اقتص��اد ترکیه، انتقاد ش��ده و آنه��ا را متهم 
کرده اند؛ در ش��رایطی ک��ه ارز ترکیه تح��ت حمله قرار 
دارد، ت��الش دارند بخ��ش بانکی این کش��ور را تضعیف 

کنند )رییس جمهور ترکیه(

بازار سرمایه

 تخصی��ص خ��وراک گاز به نرخ معادل هر دالر 38,000 ریال به این صنعت ش��ائبه رانت 
دارد و از سوی دیگر نرخ گذاری محصوالت پتروشیمی در بورس کاال بر مبنای نرخ معادل هر 

دالر ۴2,000 ریال موجب ایجاد رانت دیگری در توزیع و فروش محصوالت شده است )اقتصاد 
آنالین(

 از روز دوش��نبه مورخ 12 ش��هریورماه س��ال جاری کلیه محصوالت فرآورده های نفتی با سقف 
نوس��ان قیمت باز معامله خواهد ش��د در حالی که پیش از این س��قف نوس��ان قیم��ت این گروه از 

محصوالت 10 درصد بود )مدیر عملیات بورس کاال(
 بدون ش��ک بازار مش��تقه از کارآمدترین بازارهای مالی اس��ت و این بازار در مسیر توس��عه قرار خواهد گرفت اما در 

ش��رایط فعلی و به دلیل اوضاع حس��اس اقتصادی که خیلی از پارامترها به طور طبیعی نوسان نمی کند، تسویه بازار آتی سکه 
طال در دستور کار قرار گرفته است )اقتصاد آنالین(

 از 262 ش��رکت در اس��فندماه سال گذشته،به 316 شرکت در تیرماه سال جاری گزارش فعالیت ماهانه خود را به موقع 
منتشر کرده اند، همچنین تا 1۴ مرداد ماه سال جاری فقط پنج شرکت در ارائه گزارش  ماهانه تیرماه تأخیر یک تا پنج روزه 

داشته اند و تعداد یک شرکت نیز گزارش نداده  است )مدیریت امور ناشران(
 اخزا ۷03 که به تازگی در شرکت فرابورس پذیرفته شده است، به تعداد بیش از ۴0 میلیون و 3۹3 هزار ورقه در 21 
خردادماه سال جاری منتشر شده و با توجه به اینکه مدت آن بیست  و هشت ماهه است در 21 مهرماه سال ۹۹ سررسید 

می شود )سنا(
 تاکنون س��ود سهام عدالت س��ال ۹6 بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده است که پیش بینی می شود بعد از برگزاری 

مجمع شرکت هلدینگ خلیج فارس، این سود افزایش پیدا کند )رییس سازمان خصوصی سازی(
 بازار س��رمایه تنها بازاری اس��ت که نس��بت به س��ایر بازارهای موازی که به صورت افس��ار گس��یخته ماه های گذشته را 
پشت س��ر گذاش��تند، به صورت آرام و با روندهای منطقی حرکت کرده اس��ت؛ به همین دلیل اگر مدیران در س��طح کالن 
اقتصادی بتوانند نقدینگی ها را جذب بازار س��رمایه کنند، اثرات تورمی کمتری متوجه کش��ور می شود )مدیرعامل شرکت 

کارگزاری فیروزه آسیا(
 تحریم ها و تأثیر آن روی بازار سرمایه موضوعی است که از چندین سال پیش در کشور مورد توجه است؛ بازار سرمایه 
نس��بت به تحریم ها واکس��ینه ش��ده اما در مقاطعی همچون زمان فعلی که ریس��ک قوی تر اس��ت بازار تحت تأثیر آن قرار 

می گیرد )معاون تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان(
 در یک دهه گذشته تعداد تحلیلگران بازار سرمایه خیلی کمتر بودند اما اکنون تحلیل گران زیادی در بازار سرمایه فعال 
هستند و آن ها می دانند به محض انتشار اطالعات بازار از آن متأثر می شود و زمانی که اطالعات منتشر شود بالفاصله روی 

قیمت سهام تأثیر می گذارد )معاون تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان(
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بانک و بیمه

 در ش��ش م��اه گذش��ته 
تقریب��اً به ط��ور ماهیان��ه حدود 

هزار میلیارد توم��ان اموال مازاد 
بانک ها فروخته ش��د ک��ه از این 
رقم چه��ار ه��زار و 600 میلیارد 
س��هام ش��رکت ها و یک ه��زار و 
۴00 میلیارد تومان اموال مازاد بود 

)معاون امور بانک، بیمه و شرکتی های دولتی وزیر اقتصاد(
 افتتاح س��پرده های جدی��د با نرخ س��ود بیش از 15 

درصد غیرقانونی اس��ت و بانک مرکزی نیز تأکید کرده 
که افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار جدید با رعایت 
نرخ س��ود علی الحس��اب مصوب ش��ورای پول و اعتبار و 

حداکثر به میزان 15 درصد مجاز است )ایبنا(
 ب��ا وجود آن که بانک مرک��زی هیچ گونه مجوزی برای 
افزایش نرخ سود صادر نکرده و صادر نمی کند، اما بانک ها 
از ماه ها پیش س��ودهای تا 23 درصدی به سپرده گذاران 
پرداخت می کردند و سعی در جذاب کردن سپرده گذاری 

در بانک ها بودند )بنکر(

طال و سکه

 اخت��الف بین نرخ پیش 
فروش و بازار آزاد در مدت 

اخیر حواشی بسیاری رقم زد و 
برخی نسبت به سود ایجاد شده 
برای خریداران معترض ش��دند 
و حتی طرح هایی را برای توقف 
توزیع سکه پیشنهاد کردند، اما با 

توجه به تعهدی که بان��ک مرکزی درباره فروش 
س��که داشت، قرار بر این ش��د تا طبق تعهد اولیه تمامی 

سکه ها تحویل خریداران شود )ایسنا(
 مجم��وع س��که های پیش فروش ش��ده ش��ش ماهه دو 
میلی��ون و 600 هزار قطعه اس��ت که موعد سررس��ید دو 
میلی��ون و 200 هزار قطع��ه از این س��که ها در مهرماه و 
نیم��ه اول آبان ماه ق��رار دارد و پیش بینی می ش��ود ورود 
این مقدار سکه به بازار، تعدیل قیمت سکه بهار آزادی را 

به دنبال داشته باشد )بنکر(
 علی رغ��م تأکی��د قوانین باالدس��تی بر ش��فافیت و اخذ 
مالیات مبتنی بر عدالت و اطالعات، ۷0 درصد طالفروشان 
در س��ال ۹5 از صفر تا 2/5 میلی��ون تومان مالیات دادند 

)فارس(
 درحال��ی ک��ه بازش��دن بس��ته جدی��د ارزی دول��ت به 
عقب نش��ینی قیمت ها در ب��ازار ارز و طال منجر ش��د، طی 
روزهای گذشته به تدریج قیمت ها پیشروی کرد تا این که 
این قیمت ها رکورد باالترین نرخ نوسانات ماه های گذشته 

را نیز شکست )بنکر(
 روند نزولی تقاضا و قیمت طال در فصل تابس��تان س��ال 
جاری احتماالً به زودی پایان خواهد یافت و سرمایه گذاران 
باید صبور باش��ند زیرا رش��د تقاضا موجب خواهد ش��د تا 
قیمت طال تا پایان سال جاری تا 1350 دالر در هر اونس 
افزایش یابد و نخس��تین مانع ب��رای روند صعودی قیمت 
ط��ال، مح��دوده 1250 دالر خواه��د بود )ج��ورج میلینگ 

استنلی رییس مؤسسه سرمایه گذاری استیت استریت(

بازار پول و ارز

 سیاست های پولی بانک مرکزی به جای آن که مسیری روشن برای بازار اقتصاد باشد، تنها 
س��یگنال های مثبتش را برای افزایش های بیشتر ارز به بازار می دهد؛ آن هم به گونه ای که هیچ 

نش��انی از خرید و فروش های واقعی ارز در بازار دیده نمی ش��ود و افزایش قیمت ها تنها در فضایی 
غیرواقعی بر مدار رشد قرار می گیرد )بنکر(

 تخصیص ارز ۴200 تومانی به نفع افراد برخوردار و پولدارتر اس��ت؛ به همین منظور پیش��نهاد 
می ش��ود تا تخصیص ارز به این شیوه حذف و به جای آن یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر پرداخت 

شود )رییس اتاق بازرگانی ایران(
 فع��االن اقتصادی دیگر با افزای��ش قیمت ارزهای رایج معامالتی کنار نخواهند آمد زی��را طبق گزارش های میدانی این 

فعاالن اقتصادی از خرید دالر 13 هزار تومانی امتناع خواهند کرد )بنکر(

صنعت، معدن و انرژی

 از آنجایی که صنایع 25 میلیارد دالر ارز نیاز دارند، با توجه به اختالف قیمت حدود پنج هزار 
تومانی بازار آزاد و نرخ رس��می، 125 میلیارد دالر نیاز وجود دارد و این رقم با احتس��اب نرخ 3۷ 

درصدی تورم بخش تولید، نقدینگی 200 هزار میلیارد تومانی در صنعت نیاز اس��ت )رییس انجمن 
صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور(

 وضع کلی این اس��ت که تحریم های امریکا ضد ایران اکنون تأثیر خود را بیش��تر نشان می دهند و 
این مسئله به کمبود عرضه در بازار فیزیکی نفت کمک می کند و این بازار را به وضع وارونگی و باالتر 
بودن قیمت تک فروشی نسبت به قیمت بازارهای آینده دچار کرده است )رییس بخش کاال در بانک 

سوئدی اس ئی بی(
 افزایش حدود هش��ت درصدی قیمت خودرو ها در آغاز س��ال جاری، در حالی مصوب ش��د که خودروها با قیمت هایی به 

مرات��ب باالتر در کف بازار خرید و فروش می ش��دند که نتیجه این اقدام زی��ان 20 هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو بود 
که به دنبال آن نمی توانستند بدهی خود به قطعه سازان را بپردازند و موجب تعطیلی واحدها یا تعدیل نیرو شد )رییس انجمن 

صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور(
 دستورالعمل بازار و قیمت خودرو هر سال در خردادماه انجام می شود، اما با توجه به این که قیمت مواد اولیه باال رفته و نرخ 
ارز نیز تغییر داش��ته است، خودروس��ازان درخواس��ت بازنگری در قیمت خودرو را دارند که در شورای رقابت قیمت خودرو 

بازنگری خواهد شد )ایبنا(
 م��واد معدن��ی فلزی طی چهارماهه منتهی به تیرماه س��ال جاری، ب��ه ارزش 2,238 میلی��ون دالر و وزن ۷,۷52 هزار تن و 
همچنی��ن اقالم عمده معدنی غیرفلزی و عمدتاً مصالح س��اختمانی به ارزش 523 میلیون دالر ب��ه وزن 6,۹6۹ هزار تن صادر 

شده است )گمرک(
 کاشی و سرامیک به عنوان یکی از مهمترین محصوالت کشور در بخش معدن طی چهارماهه نخست سال جاری به رقم 1۴۹ 
میلیون دالر در ازای صادرات 1/12 میلیون تن افزایش یافت و رشد 1۷/5 درصدی ارزش و 31 درصد وزنی را نشان می دهد 

)دبیر میز محصوالت معدنی(

تقویم اقتصادی هفته جاری )17 تا 23 شهریور ماه  1397(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص تمایالت اقتصادی کشور آلمان 
و اتحادیه یورو طی ماه گذشته 

ZEW بررسی شده توسط مؤسسه

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم میزان موجودی نفت 
امریکا طی هفته گذشته

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص تولیدات صنعتی
طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص خرده فروشی 
طی ماه گذشته در انگلیس

اعالم مقدماتی شاخص میزان تمایالت 
مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا 
)بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان(

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

این شاخص بیانگر چشم انداز اقتصادی تحلیلگران و سرمایه گذاران نهادی طی شش ماه آینده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

یک شاخص پیشرو در تغییر تورم مصرف کننده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

تغییر در قیمت کاالها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان را نشان می دهد. یکی از 
مهم ترین شاخص های تورم است.

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

تغییر در ارزش کل کاالهای تولیدشده توسط تولیدکنندگان، معادن و خدمات آب و برق را نشان 
می دهد.

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 500 مصرف کننده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده بررسی می کند.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.


