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 اقتصاد و توسعه

 ب��ا توج��ه به این که مش��کل نقدینگی و باال بودن نرخ رش��د آن در کش��ور همیش��ه وجود 
داش��ته اس��ت، دلیل آن عدم تعادل بی��ن درآمد و مخارج دولت اس��ت که منجر به اس��تخراج از 

بانک مرکزی و فروش منابع ارزی حاصل از درآمد های نفتی ش��ده اس��ت؛ همچنین مسائلی مانند 
ناکارآمدی بانک ها در انجام عملیاتی بانکی شان هم به این وضع دامن زد و موجب ایجاد کسری در 

ترازنامه هایشان شد )اقتصاد آنالین(
 براس��اس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حس��اب های اقتصادی، تولید ناخالص داخلی کشور به 
قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 90، در سه ماهه اول سال جاری به 1،676 و هفت میلیارد ریال 

رسید که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 1/8 افزایش یافته است )بانک مرکزی(
 بعید اس��ت که در ماه های آتی بخش کش��اورزی و صنعت رشد منفی داشته باشند اما برای جلوگیری از منفی شدن رشد 

اقتصادی باید دولت دخالت های قیمتی را کنار بگذارد و روش حمایتش از اقش��ار آس��یب پذیر به خصوص در مورد کاالهای 
اساس��ی و ضروری و محصوالت کش��اورزی را تغییر دهد زیرا مکانیزم تعیین قیمت اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور خواهد 

داشت )کامران ندری، استاد دانشگاه و اقتصاددان(
 اگر تولید ناخالص داخلی برمبنای قدرت خرید یا ارزش بازار محاسبه شود، واردات کاال و خدمات که متکی به ارز است 
درصد بسیار کمی است و براساس برخی محاسبات حدود پنج درصد و براساس برخی دیگر که ارزش و قدرت خرید را در 

آن در نظر نمی گیرند، حدود 10 درصد است )رییس جمهور(
 رس��یدن نقدینگ��ی ب��ه رق��م 1,600 هزار میلیارد تومان نش��ان از رش��د ۲۵ براب��ری آن دارد و نقدینگ��ی 1,600 هزار 
میلیاردتومان��ی ب��ا رش��د ۲۵ برابری به معنای آن اس��ت که روزانه 800 میلیارد تومان پول بدون پش��توانه در کش��ور تولید 

می شود )معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی(
 رشد اقتصادی کشور در فصل بهار سال جاری 1/8 درصد و بدون احتساب نفت 0/7 درصد بوده است که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته به ترتیب ۲/8 درصد و 3/6 درصد کاهش یافته است )اقتصاد آنالین(

مسکن و عمران

 از سال 71 تا 94 قیمت 
 104 ای��ران  در  مس��کن 

برابر، یعنی بی��ش از 1000 
درصد رشد داش��ته است اما 
افزایش درآمد حقوق بگیران 
بسیار کمتر از این اعداد رقم 
می خورد که یک��ی از دالیلی 

که تعداد مس��تأجران هر س��ال به 
افزایش چش��م گیری مواجه می ش��ود ب��ه کاهش قدرت 

خرید جامعه و رش��د نامتعارف قیمت مسکن باز می گردد 
)آرمان(

 اکنون که نیمی از س��ال گذشته اس��ت و بازار مسکن در 
رکود تورمی به سر می برد، در نیمه دوم سال اگر قیمت طال 
و مس��کن روند رو به رش��دی داشته باشد، نمی توان از بازار 

ارز انتظار جز ادامه گرانی ها داشت )اقتصاد آنالین(
 قیمت ه��ای مس��کن در تهران در مردادماه س��ال جاری 
افزای��ش 6۲ درص��دی و کاه��ش ۲8/1 درص��دی تعداد 
معامالت داش��ته اس��ت، بازار خرید و فروش اوراق گواهی 
حق تقدم تسهیالت مسکن نیز با رکود مواجه شده و قیمت 
اوراق تس��ه در بازار س��رمایه روند کاهشی در پیش گرفته 

است )دفتر اقتصاد وزارت مسکن(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 یک��ی از عوامل��ی ک��ه 
روی قیمت ه��ای نف��ت تأثیر 

منفی گذاش��ت افزایش ش��مار 
دکل ه��ای حفاری نف��ت امریکا 
بود که ش��مار دکل های حفاری 
نفت در هفت��ه منتهی به اول ماه 
س��پتامبر س��ال جاری، دو حلقه 

افزای��ش یافت و به 749 حلقه رس��ید 
)شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز(

 در گذش��ته بانک خلق چین به طور معمول به وس��یله 
وام ه��ای دارای تس��هیالت میان م��دت، نقدینگ��ی را در 
روز سررس��ید وام ها تزریق می کرد؛ ام��ا از ماه ژوئن به 
بع��د بانک مرکزی چین حتی زمانی که سررس��ید بدهی 
نرس��یده اقدام به تزریق نقدینگی کرده اس��ت؛ بر همین 
اس��اس نرخ س��ود تس��هیالت ب��رای وام های یک س��اله 
میان م��دت 3/30 درص��د بود و همین رق��م بدون تغییر 

برای این تسهیالت باقی خواهد ماند )رویترز(
 بان��ک مرکزی ترکی��ه در حال افزای��ش حداکثر نرخ 
بهره کارت های اعتباری اس��ت و بانک ه��ا می توانند هر 
م��اه ۲/۲۵ درصد برای تراکنش های انجام گرفته به لیر 
و 1/80 درص��د برای تراکنش های انجام گرفته ش��ده با 

ارزهای خارجی دریافت کنند )رویترز(
 رییس جمه��ور امریکا تمایل دارد ت��ا امریکا تولیدات 
داخل��ی خ��ود را افزای��ش دهد ام��ا این کار به س��ادگی 
امکان پذیر نیس��ت و تعرفه ه��ای گمرکی ترامپ مانع از 
گردآوری طرح های امریکا و واردات این کشور خواهد 

شد )آسیا تایمز(
 ش��رکت های امریکای��ی بی��ش از ۲۵0 میلی��ارد دالر 
س��رمایه گذاری مستقیم در چین انجام داده اند که ساالنه 
نزدی��ک ب��ه ۵00 میلی��ارد دالر در سراس��ر دنیا فروش 
دارند که برای بیش��تر این ش��رکت ها چین بزرگترین و 
رو به رش��دترین بازار دنیاس��ت و در ص��ورت ترک این 
کشور، امریکایی ها سهام و سود خود را از دست خواهند 

داد )آسیا تایمز(
 اوپک در گزارش ماهیانه خود پیش بینی کرده اس��ت 
که تقاضای جهانی نفت س��ال آینده 1/41 میلیون بشکه 
در روز افزای��ش خواه��د یاف��ت ک��ه این رقم نس��بت به 
گزارش ماه گذشته خود ۲0 هزار بشکه کاهش را نشان 

می دهد )رویترز(
 تولی��د نف��ت اوپک در م��اه اوت با 278 هزار بش��که 
افزای��ش ب��ه بی��ش از 32/56 میلی��ون بش��که در روز 
رسیده است که بیش��ترین افزایش تولید مربوط به لیبی 
بود؛ همچنین اوپک اعالم کرده اس��ت که جهان در سال 
2019 میالدی به 32/05 میلیون بشکه در روز از تولید 

نفت اعضای این سازمان نیاز خواهد داشت )رویترز(

بازار سرمایه

 اس��تفاده از هر راهکاری که منجر به کاهش هیجانات و رفتارهای غیرکارشناس��ی در بازار 
س��رمایه ش��ود، به رش��د بلندمدت بازار کمک می کند؛ یکی از این ابزارها، مهار فشار تقاضا روی 

سهام بنگاه ها است که به ایجاد رشد پایدار بلندمدت برای آن شرکت منجر می شود و شرکت ها با 
نوسانات کوتاه مدت کمتری مواجه می شوند )علی اسالمی بیدگلی، عضو هیأت مدیره کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
 هم��واره عنصر اطمینان تأثیرگذارترین عامل از دید تحلیل گران بازار اس��ت اما در ش��رایطی که 
س��رمایه گذاران یا همان بازیگران اقتصادی اطمینان خود را نس��بت به تصمیمات نهادهای نظارتی و 

دولتی از دست بدهند، دولت با هیچ خبر و تحلیلی نمی تواند انتظار واکنشی خاص از طرف سرمایه گذاران باشد )احمد 
پویانفر، عضو هیئت مدیره فرابورس(

 عدم تعیین تکلیف ارز پتروشیمی ها و نرخ خوراک و محصوالت با توجه به سهم عمده این صنایع در بازار عاملی برای تحقق 
نیافتن تحلیل های بازار است و مثال کالسیک آن قیمت آربیتراژی سهام خرد بین دو بورس آلمان و آمریکا طی 70 سال بود 
که همه می دانستند که قیمت این دو باید با تبدیل نرخ ارز یکسان باشد اما همواره این قیمت دارای تفاوت ۲0 تا 30 درصدی 

بود )احمد پویانفر، عضو هیئت مدیره فرابورس(
 تقاضای س��هام همچنان در ارقام جذابی قرار دارد که نش��ان می دهد کارنامه جذب نقدینگی در بازار سرمایه تاکنون ممتاز 
بوده است؛ از سوی دیگر، رانت زدایی از تعیین قیمت کاالهای پایه می تواند با تسری در دیگر صنایع در نهایت به توسعه کلی 

اقتصاد کشور منجر شود )سنا(
 بازده��ی تدپیکس از ابتدای س��ال جاری تا 14 ش��هریورماه بیش از 43 درصد گزارش ش��ده اس��ت ک��ه در میان برترین 
بورس های دنیا از قبیل، بورس امارات، عربستان، ترکیه، امریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، هلند، ژاپن، هند، هنگ کنگ، 

مالزی و چین، توانست رتبه نخست بازدهی را کسب کند )سنا(
 با توجه به مصوبه س��ود منتقل ش��ده به افزایش س��رمایه که ش��امل نرخ مالیاتی صفر ش��ده و معاف از مالیات خواهند بود، 
شرکت هایی که سود تقسیم نشده انباشته خود را به افزایش سرمایه منتقل کنند، همان میزان سود منتقل شده از مالیات بر 

درآمد معاف خواهد شد )مدیرنظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار(
 آزادس��ازی تدریجی نرخ  های فروش محصوالت ش��رکت های کاالمحور مانند پاالیشی ها، فلزات اساسی و محصوالت پایه 
پتروش��یمی در بورس کاال عامل محرک دیگری برای افزایش س��ودآوری در گزارش  های شش  ماهه است و برآیند تمام این 
موارد می تواند در گزارش های ش��ش ماهه ش��رکت ها اثرات مثبت قابل توجهی داشته باشد )مدیرعامل تأمین سرمایه سپهر، 

عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 وجود تنوع در بازار س��رمایه فرصت خوبی برای ش��رکت های خارجی اس��ت تا در بورس کشور سرمایه گذاری کنند و هم 
اکنون نیز کدهای متعددی مربوط به س��رمایه گذاران خارجی وجود دارد که در آینده توس��عه بیش��تری در این بخش وجود 

خواهد داشت )رییس سازمان بورس و اوراق بهادار(
 شرکت های استارتاپی دو اثر دارند که یکی اثر اختصاصی خود آن هاست که می توانند با رشد مناسب برای سرمایه گذاران 
بازده خوبی را ایجاد کنند، دوم اثر س��رریز آن ها که می تواند به مدرن س��ازی ش��رکت هایی که فعالیت های خود را س��نتی و 

کالسیک شکل داده اند کمک کند؛ لذا جایگاه استارتاپ ها در بازار سرمایه، جایگاه ممتازی است )دبیر شورای عالی بورس(
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بانک و بیمه

 انتشار اوراق بلندمدت با 
نرخ های باال و س��پس کاهش 

این نرخ ه��ا منجر ب��ه افزایش 
قیم��ت اوراق خواهد ش��د و در 
نتیج��ه بازدهی این ب��ازار مورد 
توج��ه ق��رار می گی��رد و همین 

موضوع ب��ه نوعی به کاه��ش نرخ س��ود بانکی کمک 
می کند؛ بازارسازی این اوراق باید توسط بانک مرکزی 

صورت بگیرد و اگر نباش��د توس��عه آن اش��تباه اس��ت 
)معاون امور اقتص��ادی وزارت تعاون، کار، رفاه و تأمین 

اجتماعی(
 پرداخت س��ود ۲۲ درصدی توس��ط بانک ه��ا در پنج 
سال گذش��ته در شرایطی که اقتصاد کش��ور بیش از سه 
درصد بازدهی نداش��ته بدان معناس��ت که سیستم بانکی 
کشور مش��کل دارد و تا این سیستم اصالح نشود کنترل 
نقدینگ��ی ام��کان ندارد )مع��اون امور اقتص��ادی وزارت 

تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی(

طال و سکه

 قیمت طال از ماه آوریل 
سال جاری میالدی تاکنون با 

یک روند نزولی روبه رو شده و 
در شش ماه گذش��ته، نه درصد 
داده  از دس��ت  را  ارزش خ��ود 
اس��ت و عامل اصل��ی افت قیمت 

جهان��ی ط��ال، افزای��ش ارزش دالر امری��کا و وضعیت 
نگران کننده اقتصادی در کش��ورهای نوظهور به خصوص 

ترکیه و آفریقای جنوبی بوده است )کیتکو نیوز(
 حباب س��که امامی به 7۵0 هزار تومان رسیده و حباب 
نیم س��که نیز به ۲10 هزار تومان رس��یده است که نشان 
از کاهش حباب س��که در بازار دارد )ریس اتحادیه طال و 

جواهر(
 نقدینگی که این روزها چندین برابر شده است به علت 
تبدیل دارایی ها به ارز و س��که و کس��ب نقدینگی بیش��تر 
اس��ت و این چرخش تنها بین فروش��نده و مصرف کننده 

کاالهای بدون ارزش افزوده ردوبدل می شود )بنکر(
 با توجه به حتمی بودن افزایش نرخ بهره ماه س��پتامبر 
س��ال جاری میالدی که تحت ش��رایط فعل��ی طال همچنان 
در تق��ال ب��رای جلب مش��تری خواه��د بود، تع��داد کمی 
از س��رمایه گذاران عالق��ه دارن��د ک��ه در ب��ازار بلندمدت 

سرمایه گذاری کنند )طالنیوز(

بازار پول و ارز

 با توجه به این که بازار سرمایه یکی از بازارهای فعال و رو به جلوی کشور به حساب می آید 
وضعیت فعلی اقتصاد به دلیل بیش فعالی متغیرهای اقتصاد کالن اس��ت و یکی از متغیرهایی که 

بیش��ترین تأثیر را می گیرد نرخ ارز اس��ت )معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار، رفاه و تأمین 
اجتماعی(

 دولت به دلیل این که ارز ناش��ی از نفت را در اختیار دارد نرخ ارز را س��رکوب کرده است؛ کنترل 
مصنوعی نرخ ارز روزی از کنترل خارج می ش��ود و جهش قیمت خواهد داشت، همچنین دولت باید 

مانع از رشد نقدینگی جامعه شود و بیش از این نرخ ارز را سرکوب نکند )طهماسب مظاهری، اقتصاددان(
 در بازه چهارماهه اخیر س��ال جاری اجرای سیاس��ت تثبیت ارز با نرخ 4۲00 تومان، بیش از 17 میلیارد دالر صادرات 

صورت گرفته که فقط چهر میلیارد دالر آن به سامانه نیما و بازار ثانویه تزریق شده است )تسنیم(

صنعت، معدن و انرژی

 بخش خصوصی می تواند معادن کش��ف ش��ده را در اختیار گی��رد و در این زمینه ایمیدرو به 
همراه شرکت های وابسته، چندین طرح را با سرمایه گذاری 3/7 میلیارد دالری تا پایان سال جاری 

به بهره برداری خواهد رساند )رییس هیأت عامل ایمیدرو(
 بیش��ترین میزان صادرات در پنج ماهه س��ال جاری مربوط به فوالد خوزستان با رقم یک میلیون و 
110 هزار و 466 تن و کمترین س��هم را فوالد اکس��ین با رقم 13 هزار و 340 تن در اختیار داشت؛ 
ذوب آهن اصفهان با وجود این که در پنج ماهه نخس��ت 463 هزار و 76 تن صادرات داش��ت اما در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۲1 درصدی را ثبت کرد )سنا(
 حقوق ورودی مواد سوختی به افغانستان 1۲۵ دالر به ازای هر یک تن، فوالد ۲/۵ تا 10 درصد، سیمان 10 درصد، 

کاش��ی و س��رامیک ۲/۵ تا 10 درصد است؛ سال گذشته ۲/۵ میلیارد دالر کاال از ایران به افغانستان صادر شد و افغان ها نیز 
۲0 میلیون دالر کاال به ایران صادر کردند که البته افغان ها معتقد هستند ساالنه ۵00 میلیون دالر کاال نیز به صورت غیررسمی 

از ایران به افغانستان صادر می شود )ایرنا(
 در توافق��ات صورت گرفته با تش��خیص وزارت صم��ت تنها تعداد محدودی از مصرف کنندگان مهم مواد پتروش��یمی مثل 
شرکت های داروسازی که تولیدات آن ها ضروری است و جزو کاالی اساسی هستند  برای تهیه مایحتاج خود از پتروشیمی ها از 

رقابت در بورس معاف می شوند )هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس(
 ایران برای ترکیه کشوری مهم به شمار می رود زیرا مرز مشترک طوالنی وجود دارد و ایران هم اکنون از سوی امریکا دچار 
یک تحریم ناعادالنه و بی پایه و اس��اس شده اس��ت؛ طرح استفاده از پول ملی در روابط تجاری دو کشور امر جدیدی نیست و 
پیش از این نیز شورای همکاری تجاری دو طرف در این باره مذاکره کرده اند )رییس شورای روابط بازرگانی ترکیه و ایران(

 براس��اس تصویب نامه هیأت وزیران به پیش��نهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت 
واردات کاال به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری 

صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیأت وزیران بالمانع اعالم شده است )سنا(
 اگر چه گمرک ایران صرفاً مجری سیاست ها و دستورالعمل های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و 
خروج کاال تصمیم گیرنده نیست اما در هفته های اخیر به دستور رئیس کل گمرک از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده کرده 
تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکالت مواجه شوند که ارائه این گونه راهکارها از جمله 

این اقدامات است )گمرک ایران(
 میزان صادرات فعلی نفت خام هم در ماه های آتی قابل تدوام نیس��ت و این موضوع روی رش��د اقتصادی س��ال جاری کشور 

تأثیر زیادی خواهد داشت )مهدی طغیانی، اقتصاددان(

تقویم اقتصادی هفته جاری )31 شهریور تا  6 مهر ماه  1397(

تأثیرات زمان رویداد

اعالمضریباطمینانمصرفکننده
طیماهگذشتهدرامریکا

اعالممیزانموجودینفتخام
امریکاطیهفتهگذشته

اعالمپیشبینیاقتصادی،بیانیه
ونرخبهرهکمیتهبازارآزاد

فدرالرزروامریکا

اعالمبرآوردنهاییاز
تولیدناخالصداخلیدرامریکا

اعالممیزانسفارشاتکاالهایبادوامتوسط
کارخانههاطیماهگذشتهدرامریکا

شاخصخریدمدیرانشیکاگو
طیماهگذشتهدرامریکا

سهشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

اینشاخصنظر5,000خانوادهرانسبتبهشرایطاقتصادیفعلیوآیندهازجملهدردسترسبودن
نیرویکار،شرایطکسبوکاروبهطورکلیوضعیتاقتصادینشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

تأثیرمعکوسبرقیمتنفتدربازارهایجهانیدارد.

اینگزارششاملطرحریزیکمیتهبازارآزادفدرالبرایتورمورشداقتصادیبرایبیشازدوسال
آیندهاست.

نرخبهره،رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

وسیعترینمقیاسفعالیتاقتصادیوسنجهاولیهازسالمتاقتصاداست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

یکشاخصپیشروکهبیانگرمیزانتولیدکارخانههااست.
رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.

اینشاخصنظر200مدیرخریددرشیکاگورانسبتبهشرایطکسبوکارازجمله:اشتغال،
سفارشاتجدید،قیمت،تحویلکاالوموجودیکاالنشانمیدهد.

رابطهمستقیمبابازارهایسهام،کاال،ارزورابطهمعکوسبابازارهایاوراققرضهدارد.


