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 اقتصاد و توسعه

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری به 11/3 درصد رسید که نسبت به 
ماه قبل 1/6 واحد درصد افزایش را نشان می دهد )تسنیم(

 مالیات بر عایدی س��رمایه و مالیات بر مجموع درآمد از جمله مواردی هس��تند که می توانند در 
زمینه هایی مانند س��که و مس��کن و حتی معامالت ارز کاربرد داشته باش��ند و بین تقاضای حقیقی و 
سوداگرانه تمایز ایجاد کنند؛ با این حال برخی نمایندگان مجلس اخذ مالیات از سکه را در شرایط 

فعلی به دلیل ناتوانی در کنترل سایر بازارها کارآمد می دانند )اقتصاد آنالین(
 پس از رونمایی از دو برنامه ملی اش��تغال در اواخر ش��هریورماه سال گذشته، از کل ۵۰۰ میلیارد 

تومان پیش بینی ش��ده برای طرح کارآموزی در محیط کار واقعی، کارورزی و مش��وق ه��ای کارفرمایی فقط 1۰۰ میلیارد 
توم��ان از این منابع یعنی ۲۰ درص��د از کل اعتبارات، برای اجرای طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیالن آن هم با تأخیر در 

بهمن ماه سال گذشته تخصیص پیدا کرد )اقتصاد آنالین(
 ب��ا توجه به این که مس��ئولیت اصلی صن��دوق بین المللی پول حمایت از اعضایش در برابر تهاج��م غیرقانونی و تحریم های 
بانکی و پولی اس��ت، صندوق بین المللی پول باید نش��ان دهد که می تواند نقش خود را برای ثبات اقتصادی یک عضو ایفا کند 

)رییس جمهور(
 شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در شهریورماه سال جاری به عدد 13۵/۵ رسید که نسبت به ماه قبل 
۵/8 درصد افزایش نش��ان می دهد؛ درصد تغییر ش��اخص کل نس��بت به ماه مشابه سال قبل ۲6/1 درصد است که نسبت به 

ماه قبل 7/3 واحد درصد افزایش داشته است )تسنیم(
 صادرات نفت ایران در آس��تانه دور دوم تحریم های آمریکا علیه تهران در حال کاهش اس��ت و اقتصاد این کشور احتماالً 

در سال جاری و سال آینده میالدی رشد منفی سه و چهار درصدی را تجربه خواهد کرد )انستیتوی مالیه بین المللی(

مسکن و عمران

این ک��ه  ب��ه  توج��ه  ب��ا   
خری��د  ق��درت  کاه��ش 

ش��دید  افزایش  متقاضی��ان، 
خ��روج  و  مس��کن  قیم��ت 
س��فته بازان از بازار مس��کن 
باعث ش��ده تا این ب��ازار در 
مردادماه و شهریورماه سال 

جاری وارد رکود ش��ود، رش��د 
۵۰ تا 6۰ درصدی قیمت مسکن در یک بازه زمانی 

شش ماهه شاید بی سابقه بوده است، بنابراین افت معامالت 
که از اواخر مردادماه شروع و در شهریورماه افزایش یافت، 
احتماالً در نیمه دوم سال شدت بیشتری بگیرد )نایب رییس 

اتحادیه مشاوران امالک(
 در فص��ل بهار س��ال جاری متوس��ط قیم��ت فروش یک 
مترمرب��ع زمین ی��ا زمین س��اختمان گلنگ��ی ۲٩ درصد و 
متوس��ط قیم��ت خری��د و فروش ی��ک مترمرب��ع زیربنای 

مسکونی ۲٩/7 درصد افزایش یافته است )آمار ایران(
 پیش��نهاد افزایش تس��هیالت خرید تا رقم 3۰۰ میلیون 
تومان جدا از این  که دیر ارایه ش��ده، تاثیر چندانی در تعادل 
بخشی به بازار مسکن نخواهد داشت و بهتر است مشوق هایی 

از این دست به بخش عرضه اختصاص یابد )ایسنا(

اقتصاد و بازارهای جهانی

س��ورگوت  نف��ت گاز،   
تنها ش��رکت روس��ی  نیست 

که ب��ر روی کاهش وابس��تگی 
خ��ود ب��ه دالر کار می کند بلکه 
س��ومین ش��رکت نفت��ی بزرگ 
روس��یه به لح��اظ می��زان تولید 
است که در قراردادهای کنونی 

این شرکت بندی برای تجارت بدون دالر امریکا 
وجود دارد )رویترز(

 تعرفه ه��ای امریکا باعث می ش��ود که رش��د اقتصادی 
چی��ن ۰/6 درصد افت کند که این کند ش��دن رش��د، به 
فش��ارهای منف��ی  که در ح��ال حاضر به عل��ت تالش های 
پکن برای کاهش وابس��تگی به وام و تغییر به سوی رشد 
اقتص��ادی مصرف محور به اقتصاد وارد می ش��ود، افزوده 

خواهد شد )راشاتودی(
 قیمت نفت با پایان جلسه الجزایر و عدم تمایل سران 
تولیدکننده طالی سیاه بر افزایش سقف تولیدات با رشد 
دو درصدی در بازارهای جهانی رو به رو شد؛ در حالی که 
کارشناسان پیش بینی می کنند با سخت گیری های امریکا 
درخصوص ایران قیمت این کاال به 1۰۰ دالر هم خواهد 

رسید )سنا(
 در ش��رایطی ک��ه ب��ه نظر نمی رس��د تنش بی��ن چین 
و امری��کا در آین��ده ای نزدی��ک قاب��ل حل باش��د مدیر 
بازاره��ای منطقه آسیا-اقیانوس��یه در مؤسس��ه اودانا از 
امریکایی ها خواس��ت که ب��ا وضع تعرفه های بیش��تر بر 
کاالهای وارداتی چین اش��تباه نکنند، زیرا این کار باعث 

فشار غیرقابل توقف خواهد شد )ایسنا(
 در ماه ژوئیه، پنج میلیون و ۵1۰ هزار بشکه نفت خام 
معادل 178 هزار بشکه در روز از ذخیره سازی های خود 
را تخلی��ه کرده و آن را به ۲۲٩ میلیون بش��که رس��انده 
اس��ت، س��طح ذخیره س��ازی های نفت خام عربس��تان در 
ماه ژوئن در س��ال جاری معادل 1۵ هزار بش��که در روز 

کاهش یافته بود )اقتصاد آنالین(
 چین بزرگترین کشور در حال توسعه جهان و امریکا 
کشوری توسعه یافته است، روابط اقتصادی و تجاری دو 
طرف نه تنها برای دو کش��ور حائز اهمیت زیادی است، 
بلکه تأثیرات مهم و بزرگی در ثبات و توسعه اقتصاد دو 

کشور داشته است )رادیو تلویزیون چین(
 میزان ذخایر نفت تجاری امریکا در پایین ترین سطح 
خود از اوایل س��ال ۲۰1۵ تاکنون اس��ت و هرچند تولید 
نفت امریکا در رکورد 11 میلیون بش��که به سر می برد، 
اف��ت می��زان فعالیت های حفاری در هفته گذش��ته، نوید 

کاهش میزان تولیدات را می دهد )رویترز(

بازار سرمایه

 در گ��روه صندوق  ه��ای س��رمایه  گذاری مختلط، صندوق  ه��ای ارمغان یکم ملل، آس��مان 
خاورمیانه، آرمان ش��هر، نیکوکاری ایتام برکت و مش��ترک پارس بیش��ترین بازدهی شش ماهه 

سال جاری را نصیب خود کردند )مرکز پردازش اطالعات مالی ایران(
 درخصوص دریافت گزارش های شش ماهه شرکت ها و تأثیر آن بر روند بازار، معموالً اتفاقاتی 
که در اقتصاد کالن می افتد با تأخیر بر روی گزارش��ات ش��رکت ها مشخص می شود و این افزایش 
قیمت دالر طی چند ماه آینده تأثیر خود را بر روی گزارش��ات ش��رکت ها نش��ان می دهد )صدا و 

سیما(
 حدود 41/48 درصد از کل معامالت الکترونیکی در پنج کارگزاری انجام شده است که به ترتیب کارگزاری های مفید 

ب��ا ۲۲/۰1 درص��د، آگاه با 8/۲1 درصد، فارابی با ۵/14 درصد، مبین س��رمایه با 3/13 درصد و بانک کش��اورزی با س��ه 
درص��د در رتبه ه��ای اول تا پنجم را به نام خود ثبت کردند، همچنین از کل معامالت بیش از 31۲ هزار میلیارد ریال خرید 

و فروش الکترونیکی بوده که ۲7 درصد کل خرید و فروش است )سنا(
 با توجه به این که بورس طی چندین س��ال تالش مس��تمر بر ایرادهای نظام توزیعی مواد پتروش��یمی واقف اس��ت به طور 
طبیعی ادامه حضور کاالهای پتروش��یمی در بورس کاال نس��بت به توزیع این مواد از طریق مجتمع های پتروشیمی ارجحیت 

دارد زیرا این مجتمع ها تنها تولیدکننده هستند و نسبت به نظام توزیعی پایین دستی ها اشراف کاملی ندارند )فارس(
 با توجه به افزایش قیمتی که نمادهای مختلف در بازار سهام در هفته های گذشته تجربه کرده اند و افزایش حدود چهار 
برابری ارزش مجموع پرتفوی سهام عدالت، به نظر می رسد در شرایط کنونی ارزش سهام عدالت هر یک از مشموالن بین 

سه تا چهار برابر افزایش یافته است )سنا(
 از 4٩ ش��رکت موجود در پورتفوی س��هام عدالت تعداد 3۵ شرکت بورسی هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۲۲7 

هزار و 8۲۵ میلیارد ریال و ارزش روز آنها 8۰۰ هزار و 363 میلیارد ریال حساب شده است )سنا(
 غیرمنطقی است که بازاری مثل ارز یا سکه حرکت و رشد داشته باشد ولی بازار سهام حرکت نکند؛ از طرفی رشد بازار 

سرمایه تا زمانی ادامه خواهد داشت که تعادل بین بازارها برقرار شود )صدا و سیما(
 در مورد زمان عرضه نفت خام در بورس، سران سه قوه با عرضه نفت خام در بورس موافق هستند، اما هیئت دولت هنوز 

با عرضه نفت در بورس موافقت نکرده است )وزیر نفت(
 در اوراق وکال��ت می ت��وان به بانی وکالت داد که وج��وه حاصل از اوراق در فعالیت ها یا چند پروژه مختلف به کار گرفته 
ش��ود؛ این در حالی اس��ت که در اوراق دیگری همچون اوراق مشارکت، اس��تصناع و مرابحه، وجوه حاصل از اوراق باید در 
همان پروژه مش��خص و تعیین ش��ده به کار گرفته ش��ود و انعطاف پذیری الزم را ندارد )نایب رییس کمیته فقهی س��ازمان 

بورس و اوراق بهادار(
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بانک و بیمه

 می��زان بده��ی خارج��ی 
ای��ران در پای��ان تیرماه س��ال 

جاری براس��اس سررسید اولیه 
 668 و  ه��زار   1۰ بدهی ه��ا 
میلی��ون دالر اس��ت ک��ه ش��ش 
ه��زار و 7۲1 میلی��ون دالر آن 

بدهی ه��ای میان م��دت و بلندم��دت و 
س��ه هزار و ٩46 میلیون دالر از این میزان بدهی های 

کوتاه مدت است )بانک مرکزی(
 افش��ای اطالعات صرافی ها برای آوردن ارز به داخل 

کش��ور از طریق سیس��تم بانکی و پر ک��ردن فرم مربوط 
به مبارزه با پولش��ویی که در قالب FATF مطرح اس��ت 
منجر به مس��دود ش��دن کانال های ارزی خارج از کشور 

نمی شود )فارس(
 ب��ا توج��ه ب��ه اع��ام برنامه ه��ای بیمه مرک��زی برای 
انتشار اوراق ریس��ک و عرضه آن در بازار بورس، برای 
توانمندس��ازی صنعت بیمه هیچ راهی غیر از بازارسازی 
و حض��ور پررنگ تر صنعت بیمه در بازار س��رمایه وجود 

ندارد )رییس کل بیمه مرکزی(

طال و سکه

ط��ال  قیم��ت  گرچ��ه   
گمانه زنی ه��ای  تحت تأثی��ر 

مربوط به افزای��ش ارزش دالر 
و ب��اال رفتن ن��رخ به��ره فدرال 
رزرو امریکا تحت فش��ار زیادی 
قرار گرفته اس��ت ول��ی دوعامل 

ریسک های سیاسی و افزایش تورم می تواند 
موجب افزایش تقاض��ا و قیمت جهانی این فلز گران بها 

شود )کیتکو نیوز(
 ب��ا وجود این که طال عموماً یک دارایی مطمئن به ش��مار 
می رود اما ماه ها جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن، باعث 
شده سرمایه گذاران با این اعتقاد که امریکا در این جنگ 
زی��ان کمتری خواهد دی��د دالر خریداری کنند، در نتیجه 
قیمت طال در بحبوحه تشدید تنش های تجاری و دورنمای 
باالتر رفتن نرخ های بهره امریکا، از باالترین رکورد سال 
جاری که در ماه آوریل به ثبت رس��انده بود، 11/6 درصد 

سقوط کرده است )رویترز(
 علی رغ��م تش��دید تنش ه��ای تج��اری بی��ن امری��کا 
و چی��ن، پیش بین��ی می ش��ود ک��ه قیمت ه��ر اونس طال 
می تواند سطح مقاومتی 1۲۰۰ دالری را شکسته و وارد 
یک روند صعودی ش��ود؛ همچنی��ن قیمت طال از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون بیش از هشت درصد کاهش داشته 

اس��ت )کیتکو نیوز(

بازار پول و ارز

 بانک ها به بانک مرکزی و به مردم بدهکارهس��تند و دولت و مجلس گفتند با گران کردن 
ارز این بودجه را تأمین خواهند کرد؛ اما گران شدن و نه گران کردن ارز به نفع بانک ها نیست 

به زیان آن هاست )صادق الحسینی، عضو هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 بان��ک مرک��زی در بخش نامه ای تحت عن��وان رفع تعه��د ارزی صادرکنن��دگان، تمامی کاالهای 
صادراتی اعم از پتروشیمی و فوالد و بیست درصد از صادرات غیرنفتی که از شمول ارایه ارز حاصل 
از صادرات به سامانه نیما مستثنی شده بودند را مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات در مدت 

زمان حداکثر سه ماهه کرده بود )اقتصاد آنالین(
 عمده منبع تأمین کننده بازار ثانویه و سامانه نیما ارز صادرات غیرنفتی است و تا روز ۲3 شهریورماه سال جاری حدود 

۲۲/7 میلیارد غیرنفتی وجود داشت که این رقم باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ صادرکنندگان یا خود باید اقدام به 
واردات کاال کنند یا باید ارز خود را در اختیار سامانه نیما قرار دهند )رییس بانک مرکزی(

صنعت، معدن و انرژی

 براس��اس آمار موجود در پنج ماهه نخست س��ال جاری تقاضای محصوالت پلیمری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته سه برابر شده است، این در حالی است که بررسی پروانه های بهره برداری 

صادره در برخی از صنایع پایین دس��تی پتروشیمی در سه ماهه اول سال جاری نشان از رشد منفی آن 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد )اقتصاد آنالین(

 ش��رکت نفت دولتی عربس��تان سعودی به خریداران بالقوه خود هشدار داده است که یک ماه قبل 
از اجرایی شدن تحریم های ایران با کاهش عرضه نفت مرغوب خود روبرو خواهد شد )اسپوتنیک(

 تنه��ا ی��ک ماه و نیم تا س��رآغاز تحریم های نفتی امری��کا علیه ایران در آبان ماه زمان باقی اس��ت، 
امریکا هدف خود را بر حذف نفت ایران از بازار جهانی نفت متمرکز کرده و در این مسیر از همراهی برخی اعضای اوپک 

برخوردار است که تاکنون با حمایت های روسیه نتوانسته به اهداف خود دست بیاید )اقتصاد آنالین(
 نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد تا بخش خصوصی، به طور شفاف نفت را خریداری و صادر کند، در نتیجه 

به مقدار مورد نیاز، بخش خصوصی در تناژهای مختلف وارد عرصه شده است )معاون اول رییس جمهور(
 در ش��رایط کنونی 86 میلیون تن ظرفیت س��ازی شده اس��ت اما به دلیل ش��رایط اقتصادی حدود 7۰ درصد از این میزان را 
می ت��وان جذب ب��ازار داخل و صادراتی کرد که با نرم جهانی تقریباً برابر اس��ت؛ دلیل این که ظرفیت س��ازی با میزان مصارف 
متفاوت اس��ت به خاطر این اس��ت که همه کارخانه ها با 1۰۰ درصد توان نمی توانند کار کنند )دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 

صنعت سیمان(
 حذف نفت ایران در میان مدت امکان پذیر نیست اما در کوتاه مدت امریکایی ها مسائلی در ذهنشان هست تا اگر شده حتی 

برای یک ماه به صورت نمادین صادرات نفت ایران را به صفر برسانند، اما این خواب هیچ گاه تعبیر نمی شود )وزیر نفت(
 سال گذشته ۲۵۰ هزار تن مواد اولیه در بورس عرضه شده است و بازار هم تعادل داشت؛ سال جاری نیز همان مقدار عرضه 
شد، اما باالی یک میلیون تن تقاضا برای آن وجود داشت که نشان دهنده تقاضای رانتی است که به منظور تولید نبوده و سامانه 

هم نمی تواند آن را شناسایی کند )وزیر نفت(
 وضع صنعت پتروشیمی رو به رشد است و با توجه به این که تولید محصوالت پتروشیمی نسبت به سال گذشته هفت تا هشت 

درصد رشد داشته است، سال جاری اتان بیشتری در اختیار مجتمع های پتروشیمی قرار خواهد گرفت )وزیر نفت(
 بسیاری از تولید کنندگان داخلی رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند بنابراین در این اوضاع و احوال هر تولیدکننده ای کاالی 
با کیفیت، قیمت رقابتی و خدمات پس از فروش مناسب ارائه دهد به یقین مردم روی خوش به اجناس تولیدی چنین شرکت ها 

نشان خواهند داد )صدا و سیما(

تقویم اقتصادی هفته جاری )7 تا  13 مهر ماه  1397(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص مدیران خرید
کارخانه ها طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص مدیران خرید در بخش 
خدمات طی ماه گذشته در چین

اعالم شاخص مدیران خرید کارخانه ها 
طی ماه گذشته در امریکا بررسی شده

 توسط مؤسسه مدیریت عرضه

تغییر در تعداد افراد شاغل امریکا طی ماه 
گذشته به استثنای بخش کشاورزی و دولتی

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

اعالم نرخ بیکاری 
طی ماه گذشته در امریکا

شنبه

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

جمعه

جمعه

این شاخص نظر 3,000 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می دهد.
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.

این شاخص نظر 1,200 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب و کار را نشان می دهد.
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.

این شاخص نظر 400 مدیر خرید نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، 
قیمت، تحویل و موجودی کاال را نشان می دهد.

اعالم این رقم بیش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش تولید است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

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

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

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


