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 اقتصاد و توسعه

 در ماه های گذش��ته، تورم به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش یافته و تورم متوس��ط 12ماهه 
11/5 درص��د، ت��ورم نقطه به نقطه 18 درصد و ماهانه 3/4 درصد بوده اس��ت که اگر مؤلفه ها و 

شاخص های دیگر را هم درکنار تورم قرار داده شود، فهم ما از این نرخ کامل تر خواهد شد )مدیر 
اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی(

 در دولت یازدهم و دوازدهم 470 هزار و 872 میلیارد ریال از س��هام و دارایی متعلق به دولت 
و شرکت های دولتی واگذار شده که این میزان واگذاری معادل 32 درصد ارزش کل واگذاری های 

انجام شده است )مشاور رییس سازمان خصوصی سازی(
 ای��ران در چهارماهه نخس��ت س��ال جاری بی��ش از 42 هزار و 110 میلیارد تومان درآمد کس��ب کرده اس��ت، 

همچنین از محل واگذاری دارایی های س��رمایه ای 42 هزار تومان حاصل ش��ده که رش��د60/3 درصدی نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته دارد )فارس(

 نرخ ارز بازار آزاد آنقدر حجم باالیی ندارد که برای باال رفتنش نیاز به نقدینگی زیاد داشته باشد؛ بلکه به دالیل متعددی 
می توان اس��تدالل کرد که همین افزایش نرخ ارز اهرم قدرتمندی برای فش��ار به اقتصاد ایران برای افزایش نقدینگی است، 

یعنی معلول جای علت نشسته است )آنالین(
 در بخش مصارف، هزینه های جاری دولت با رشد 15/2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 85 هزار و 410 
میلی��ارد تومان افزایش یافته، همچنین در بخش تملک دارایی های س��رمایه ای 23 ه��زار و 410 میلیارد تومان به طرح های 

عمرانی پرداخت شده است )فارس(
 تا پایان مردادماه س��ال جاری 36 هزار و 600 میلیارد تومان مالیات وصول ش��ده اس��ت که برای 22 هزار میلیارد تومان 

فرار مالیاتی برگ تشخیص صادر شده است )رییس سازمان امور مالیاتی(
 نس��بت تولید ناخالص داخلی به نقدینگی تا س��ال 94 حدود 80  درصد بود و اکنون نیز قرارگرفتن تولید ناخالص داخلی 
روی رق��م 1,400 ه��زار  میلیارد تومان و عبور نقدینگی از 1,600 هزار  میلیارد تومان این نس��بت را به بیش از 100 درصد 

رسانده است )آرمان(

مسکن و عمران

  چی��زی ب��ه ن��ام حباب 
قیمت در بازار مسکن وجود 

ن��دارد و این عرض��ه و تقاضا 
اس��ت که قیم��ت ام��الک را 
تعیی��ن می کن��د و اگرعرضه 
نتوان��د تعادل ب��ازار را حفظ 

بکن��د، احتم��ال افزایش قیم��ت وجود 
دارد )رییس اتحادیه مشاوران امالک(

  ط��رح مالی��ات بر عایدی س��رمایه در بخ��ش امالک که 
با هدف حمای��ت از تولید و عرضه، کاهش نوس��انات بازار 
مس��کن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن 
اقشار متوسط و ضعیف تدوین شده، با امضای 117 نماینده 

مجلس شورای اسالمی، اعالم وصول شد )ایسنا(
  با توج��ه به افزایش چند برابری قیمت مس��کن در کل 
کشور، سقف تسهیالت اوراق در تهران باید تا 300 میلیون 
تومان و در شهرستان ها تا 150 میلیون تومان افزایش یابد 

)سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 چی��ن تصمی��م دارد به 
اقتص��ادی  نخس��ت  ق��درت 

جه��ان تبدی��ل ش��ود و برنامه 
وی��ژه ای را ب��رای تحق��ق ای��ن 
ه��دف عملیات��ی کرده ان��د ک��ه 
ان��رژی  آن،  رک��ن  مهم تری��ن 
اس��ت؛ رویک��رد نخس��ت پکن 

تأمین درازمدت انرژی اس��ت و ب��ه همین دلیل 
در عراق حضور فعالی دارد و دامنه سرمایه گذاری های 

نفتی خود را حتی به امریکای مرکزی و امریکای جنوبی 
توسعه داده است )جوان(

 کس��ری تج��اری امری��کا در م��اه جوالی س��ال جاری 
می��الدی با 9/5 درصد افزایش به بیش از 50/1 میلیارد 
دالر رس��یده اس��ت که این باالترین رکورد از ماه فوریه 
به شمار می رود؛ صادرات امریکا در این مدت یک درصد 
کاه��ش داش��ته و واردات با رش��د 0/9 درصدی روبه رو 

شده است )وزارت بازرگانی امریکا(
 میزان ذخایر نفت خ��ام تجاری امریکا در هفته منتهی 
ب��ه 31 اوت با 3/4 میلیون بش��که کاه��ش به 401/49 
میلیون بشکه رسیده است اما به رغم این آمار، پیش بینی 
می ش��ود افزایش ذخایر فرآوردهای نفتی و رشد ضعیف 
مصرف در امریکا در تابستان سال جاری موجب شده تا 

قیمت ها چندان باال نرود )اداره اطالعات انرژی امریکا(
 عراق در سطح حدود 4/36 میلیون بشکه در روز که 
س��قف تولید تعیین شده از سوی اوپک است، نفت تولید 
می کند و بدون حس��اب منطقه نیمه خودمختار کردستان 
در ش��مال، از ظرفیت تولید 4/75 میلیون بشکه در روز 

برخوردار است )بلومبرگ(
 اوپ��ک و متحدانش در ماه ژوئن س��ال جاری میالدی 
ب��رای افزای��ش تولی��د نفت تواف��ق کردند و عربس��تان 
سعودی و روسیه پیش��نهاد کردند میزان عرضه به بازار 
حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند اما این 
کشورها مشخص نکردند افزایش تولید میان کشورهای 
اوپک و غیراوپک چگونه تقسیم خواهد شد )بلومبرگ(

 پس از رش��د 33 درصدی تولید نفت خ��ام امریکا در 
دو س��ال گذشته، پیش بینی می ش��ود که رشد تولید نفت 
امری��کا به می��زان قابل توجه��ی تا س��ه ماهه چهارم س��ال 
2019 میالدی آهسته خواهد شد )بانک سرمایه گذاری 

امریکایی جفریز(
 ص��ادرات نفت عربس��تان س��عودی به امری��کا، هفته 
گذش��ته برای نخس��تین  بار از اواخر سال 2017 میالدی 
به یک میلیون بش��که در روز رسید و حدوداً 250 هزار 
بشکه در روز از اواخر ماه مه افزایش یافته است )ایسنا(

بازار سرمایه

 در شرایط کنونی بازار سرمایه به یک واقعیت اقتصادی تبدیل شده است که می تواند نقش 
مؤثری در تأمین مالی صنایع مختلف به ویژه تعدد بازارهای کاالیی کش��ور داش��ته باشد که اولین 

انگیزه از راه اندازی بورس کاالی ایران مربوط به س��المت معامالت و کاهش س��ودجویی بود، البته 
بورس کاال امکانات گس��ترده دیگری همچون پوشش ریسک، نقدشوندگی، انجام معامالت آتی را 

دارد )حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار(
 صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با 10 هزار و 560 میلیارد ریال، آرمان آتی کوثر با 
هشت هزار و 230میلیارد ریال، امین یکم فردا با پنج هزار و 75 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های 

دوم تا سوم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه در پایان مرداد ماه سال جاری قرار گرفتند )سنا(
 س��ازمان بورس و اوراق بهادار با ایجاد بسترهای نوین سرمایه گذاری، جذب حداکثری نقدینگی سرگردان جامعه را در 

دس��تور کار خ��ود قرار داده و صندوق های س��رمایه گذاری صندوق در صن��دوق )Fund of Funds( نیز با توجه به اهداف و 
اس��تراتژی های سازمان مبنی بر ایجاد بسترها و ابزارهای نوین در بازار س��رمایه راه اندازی می شود )رییس سازمان بورس و 

اوراق بهادار(
 راه اندازی بورس ایده یکی از بهترین قراردادهای میان س��ازمان فناوری و س��ازمان بورس و اوراق بهادار ایران بود که در 
این زمینه 30 معامله تاکنون انجام شده و 300 ایده در حال پیگیری است که این موضوع اتفاق نادری در بورس های جهانی 

به شمار می رود )معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(
 شرکت در لیگ ستارگان بورس به مثابه تمرین عملی آموخته های تئوری دانشجویان است که در این دوره ها دانشجویان 
می آموزند چگونه در چالش های احتمالی مانند دس��تکاری قیمت ها و معامالت تقلب گونه گرفتار نشوند و سودآوری مطلوبی 

در بازار سرمایه داشته باشند )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
 در بدبینانه ترین حالت یعنی با نرخ تس��عیر ارز س��امانه نیما یا نرخ خوراک باال و مقدار فروش پایین هم خیلی از سهم های 
گ��روه صادرات مح��ور توجیه خرید دارند و تا آخر س��ال بازدهی مناس��بی برای آن پیش بینی می ش��ود )مدیرعامل ش��رکت 

کارگزاری تأمین  سرمایه نوین(
 به نظر می رسد سازمان بورس و اوراق بهادار در بحث فرهنگ سازی عزمی بسیار جدی دارد و خوش بختانه از ساختار خوبی 
هم برخوردار است؛ شرکت اطالع رسانی که متمرکز بر مباحث فرهنگ سازی است، این قابلیت را برای سازمان بورس ایجاد 

کرده که به شکل تخصصی موضوع فرهنگ سازی دنبال شود )مدیرعامل گروه راهبران اقتصادی آرمان(
 تصمیماتی در حال اخذ است تا تمام محصوالت باغبانی مانند خرما و کشمش وارد بورس کاال شوند اما به دلیل این که برخی 
از محص��والت متعلق به بخش خصوصی هس��تند، ام��کان فعالیت های دولتی در این زمینه ها وجود ن��دارد )معاون وزیر جهاد 

کشاورزی(
 در ش��رایط کنونی مهم ترین مس��أله پیش روی بازار ابهام است و اگر سرمایه گذاران به تحلیل سناریویی که در سایت های 
تحلیلی مختلف انجام شده و همچنین تحلیل های حساسیت شرکت ها توجه داشته باشند، با p بر E برآوردی بازار که بین سه 
تا چهار است به نظر می رسد یک جابجایی در گروه ها صورت می گیرد و مجدداً بازار به سمت سهم های بزرگ و صادرات محور 

خواهد رفت )مدیرعامل کارگزاری تأمین سرمایه نوین(
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بانک و بیمه

 از آن جایی که بانک های 
تجاری بای��د تراکن��ش خود با 

ای��ران را به دلیل مصون ماندن از 
تحریم ها متوقف کنند، اروپایی ها 
از  اس��تفاده  بررس��ی  ح��ال  در 
بانک ه��ای مرک��زی اروپ��ا خ��ود 
به منظور انتقال پول به ایران هستند 

و عل��ت آن این اس��ت که معتقدند دونال��د ترامپ بانک 
مرکزی متحد خود را تحریم نمی کند )ان بی سی(

 بیمه مرکزی برای سال 96، سه میلیون و 200 هزار فقره 
بیمه عمر صادر کرده اس��ت که مع��ادل ریالی آن حدود 48 
هزار و 300 میلیارد تومان اس��ت؛ همچنین میزان خسارت 
پرداخت��ی بیمه ها بابت بیمه ه��ای عمر خود اع��م از فوت و 
ی��ا زندگی ح��دود 648 هزار فقره مع��ادل 14 هزار و 200 

میلیارد تومان است )بنکر(
 ضری��ب نف��وذ بیم��ه در ای��ران 2/23 و ضری��ب نفوذ 
بیمه زندگی 0/31 اعالم ش��ده اس��ت که نش��ان از ضعف 
کشور در این حوزه دارد؛ سهم بیمه زندگی در شرکت ها 
افزایش پیدا کرده به طوری که در س��ال 90 س��ه شرکت 
س��هم بیمه زندگی داش��تند اما در حال حاضر 10 شرکت 

بیمه زندگی دارند )رییس کل بیمه مرکزی(

طال و سکه

 اقتص��اد جهانی به ثبات 
نس��بی رس��یده و این مسأله 

می توان��د به نفع قیم��ت طال در 
روزهای آینده باش��د؛ بازارهای 
مالی کشورهای نوظهور نیز پس 
از تنش های اخیر با ثبات نس��بی 
مواجه شده و این عامل نیز به نفع 

بازار طال خواهد بود )فیل فیلین تحلیلگر ارشد مؤسسه 
پرایس فیوچرز(

 تنش های تجاری بین امریکا و چین و بهبود بازار سهام 
می تواند ریس��ک بزرگی ب��رای بازار طال و س��ایر فلزات 
گران بها باشد؛ انتشار آمارهای مثبت درباره وضعیت بازار 
اش��تغال امریکا نیز احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو 
را بیش��تر کرده و این عامل نیز می تواند مانع مهمی برای 

قیمت طال به شمار رود )کیتکو نیوز(
 کاه��ش ارزش پول ملی کش��ورهای نوظهور و در حال 
توس��عه فش��ار زیادی بر تقاضای فیزیکی طال وارد کرده 
اس��ت و کاهش درآمدهای کشاورزان هندی نیز می تواند 
عامل مهمی برای کاهش تقاضای فیزیکی طال در بازار این 

کشور باشد )کیتکو نیوز(
 تولید طالی استرالیا در سه ماهه دوم سال جاری میالدی 
به بیش از 81 تن رس��ید که نس��بت به س��ه ماه نخست نه 
درصد معادل 6/5 تن افزایش داش��ته است؛ تولید طالی 
اس��ترالیا در س��ال مالی جاری به بیش از 310 تن رسیده 
که این رقم از س��ال 1998 بی س��ابقه بوده است )مؤسسه 

تحقیقات معدن سوربیتون(

بازار پول و ارز

 در شرایط جنگ اقتصادی عالوه بر دولت و مردم، باید بخش های نیمه دولتی و خصوصی نیز 
کمک کنند تا بازار و اقتصاد کش��ور با چالش روبه رو نش��وند؛ صادرکنندگان اگر ارزهای خود را 

در اختیار س��امانه نیما قرار دهند با توجه منابع و مصارف ارزی، مش��کل خاصی در بازارها و اقتصاد 
انجام نمی شود )سید تقی کبیری، عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی(

 در ش��رایط کنونی روند تأمین کاالهای اساس��ی در کش��ور خوب اس��ت و ظرف یک ماه گذشته 
حدود 1/1 میلیارد دالر ارز با نرخ 4,200 تومان برای تأمین کاالهای اساس��ی ارائه شده و در بازار 

ثانویه نیز 1/3 میلیارد دالر ارز با نرخ بازار ثانویه توسط صادرکنندگان غیرنفتی عرضه شده که حدوداً به طور 
متوس��ط قیمت هر یورو حدود نه هزار تومان بوده و ارزهای مذکور در اختیار واردکنندگان قرار گرفته اس��ت )رییس کل 

بانک مرکزی(

صنعت، معدن و انرژی

 در حالی که چین و هند خرید نفت از ایران را کاهش داده اند، کره جنوبی قدمی به جلو گذاشته 
و پیش از اعمال تحریم های نفتی امریکا بر ایران در تاریخ چهارم نوامبر، واردات نفت از ایران را 

معلق کرده است )بلومبرگ(
 در شرایط کنونی، موضوعات متعددی حول محور صنعت خودروسازی مطرح است که شفافیت در 
هر یک می تواند خودروس��ازان را به س��ودآوری قابل توجهی برساند؛ در این بین جدای از موضوعات 
داخلی اعم از فرمول قیمت گذاری و کیفیت محصوالت، بس��یاری از کارشناس��ان استفاده از الگوهای 

بین المللی برای توسعه کارخانه ها را بسیار مهم ارزیابی می کنند )سنا(
 ب��ا حس��اب محموله های ماه میالدی گذش��ته، واردات نفت چین از ایران در فاصله م��اه ژانویه تا اوت به 304/05 

میلیون بشکه رسید که 32/2 درصد باالتر از مجموع واردات 229/99 میلیون بشکه نفت ایران در کل سال گذشته میالدی 
بود )پالتس(

 اروپایی ه��ا به دنب��ال ایجاد میان بر در ارتباط با تحریم های دونالد ترامپ علیه ایران هس��تند تا برجام را بدون ایاالت متحده 
حفظ کنند و با ش��روع دور دوم تحریم ها که از ماه نوامبر علیه ایران اجرایی خواهد ش��د، مقامات اروپایی به دنبال حفظ روابط 

تجاری خود با ایران هستند )ان بی سی(
 بسته های سرمایه گذاری شرکت ملی نفت در قالب قرارداد های EPCF و EPDF در بالتکلیفی بزرگی به سر می برند و عدم 

تصمیم گیری در شرکت ملی نفت، شرایط بغرنجی را برای این صنعت و پیمانکاران ایجاد کرده است )جوان(
 در حالی که تالش های امریکا برای متوقف کردن صادرات نفت ایران شدت گرفته است، تهران تهدید کرده در صورتی که 
نتواند نفت خود را صادر کند تنگه هرمز را خواهد بست اما ایران به آرامی در حال ساخت پایانه ای جدید جهت صادرات نفت 
است تا با دور زدن تنگه هرمز، مرکز ثقل صادرات نفت خود را از جزایر خارک و الوان به پایانه ای جایگزین در دریای عمان 

منتقل نماید )اویل پرایس(
 برخی شرکت های پتروشیمی و فوالدی روش های متفاوتی را برای فروش خارج از قانون ارز حاصل از صادرات خود در نظر 
می گیرند که دامنه آن از فروش و بازارسازی در بازار آزاد و تالش برای باال بردن نرخ ها تا تأمین مالی برای خروج سرمایه و 

تبانی با برخی از صرافی ها در دورانی که نرخ ارز در بازار رو به افزایش گذاشته بود، کشیده می شود )اقتصاد آنالین(
 حدود 17 میلیارد یورو محصوالت فوالدی و عمدتاً پتروش��یمی از فروردین ماه س��ال جاری تاکنون صادر شده است اما تنها 

چهار میلیارد یورو از آن برای تأمین مالی واردات رسمی کشور در سامانه نیما عرضه شده است )اقتصاد آنالین(
 میزان صادرات نفت و میعانات گازی ایران روزانه به طور میانگین دو میلیون و 600 هزار بشکه است که 40 درصد آن به 

مقصد کشورهای اروپایی صادر می شود )ایرنا(

تقویم اقتصادی هفته جاری )24 تا 30 شهریور ماه  1397(

تأثیرات زمان رویداد

اعالمشاخصقیمتمصرفکننده
طیماهگذشتهدرانگلیس

اعالمتعدادمجوزهایساختخانههاینوساز
صادرشدهطیماهگذشتهدرامریکا

اعالممیزانموجودینفت
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمشاخصتولیداتصنعتیایالت
فیالدلفیاامریکاطیماهگذشته

اعالمبرآورداولیهازشاخصمدیرانخرید
درصنعتطیماهگذشتهدرکشورهای

فرانسه،آلمانواتحادیهاروپا

اعالمبرآورداولیهازشاخصمدیرانخرید
دربخشخدماتطیماهگذشتهدرکشورهای

فرانسه،آلمانواتحادیهاروپا

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

جمعه

تغییردرقیمتکاالهاوخدماتخریداریشدهتوسطمصرفکنندگانرانشانمیدهد.
نشاندهندهتورماست.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

شاخصبسیارخوبیبرایاندازهگیریفعالیتهایساختوسازدرآیندهاست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تأثیرمعکوسبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

اینشاخصنظر250تولیدکنندهدرمنطقهفیالدلفیارانسبتبهشرایطکسبوکاربررسیمیکند.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

دادههایمربوطبهفرانسهوآلمانازاهیمتباالتریبرخوردارند.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

دادههایمربوطبهفرانسهوآلمانازاهیمتباالتریبرخوردارند.
اگراینعددباالتراز50باشدنشاندهندهرونقواگرکمتراز50باشدنشانازرکوددارد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.


