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 اقتصاد و توسعه

 یکی از دس��تور کارهای تعریف ش��ده برای مقابله با بیکاری در روس��تاها، طرح موسوم به 
تس��هیالت توسعه اش��تغال روستایی است که قرار است با اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملی، 

اجرایی و عملیاتی ش��ود؛ بر اس��اس این طرح قرار اس��ت 1/5 میلیارد دالر از محل صندوق توسعه 
ملی نزد مؤسس��ات عامل، س��پرده گذاری ش��ود و با تلفیق منابع هر مؤسس��ه برابر با سهم صندوق 

توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود )تسنیم(
 نیروی کار کش��ور از نظر طول مدت اش��تغال بسیار جوان بوده و بیش از 1۶ میلیون و ۲۰۰ هزار 

نفر از نیروی کار کشور معادل ۶9/۲ درصد، طول مدت اشتغال شان کمتر از 15 سال است )تسنیم(
 ب��ا توجه به پیش بینی کاهش نرخ رش��د اقتصاد جهانی در س��ال های ۲۰18 و ۲۰19 می��الدی، تنش های تجاری و وضع 

تعرفه بر کاالهای وارداتی در حال تأثیرگذاری بر تجارت بین المللی اس��ت و در عین حال بازارهای نوظهور نیز با ش��رایط 
مالی سخت تر و خروج سرمایه مواجه هستند )صندوق بین المللی پول(

 پیش بینی می شود که رشد قوی اقتصاد جهانی که در ماه های گذشته از جمله به دلیل کاهش مالیات ها در امریکا و افزایش 
تقاضا برای واردات رخ داده بود، در حال کمرنگ شدن است )صندوق بین المللی پول(

 ش��اخص به��ای تولیدکننده در ایران در دوازده ماهه منتهی به ش��هریورماه س��ال جاری نس��بت ب��ه دوازده ماهه منتهی به 
شهریورماه سال گذشته به  میزان 18/۲ درصد افزایش یافته است )مهر(

 دس��تمزد متوسط ساعتی امریکا در ماه س��پتامبر سال جاری میالدی اندکی افزایش یافت و میانگین افزایش نرخ دستمزد 
سالیانه در ماه سپتامبر ۲/8 درصد محاسبه شده است که این رقم در ماه اوت ۲/9 درصد بود )بی بی سی(

 درحالی که سرمایه گذاران تحت فشار نگرانی از برگزیت و جنگ تجاری امریکا و چین هستند، تمایل شرکت ها برای ثبت 
قراردادهای ادغام یا تملک شرکت ها، به پایین ترین سطح چهارساله خود رسیده است )شینزوآبه(

مسکن و عمران

  در نیمه نخس��ت س��ال 
ج��اری قیم��ت مس��کن در 

تهران ت��ا ۶۰ درصد، در کل 
کش��ور ح��دود 4۰ و در کل 
کشور بدون احتساب تهران 
تا 3۰ درص��د افزایش یافت 
ک��ه ای��ن افزای��ش جهش��ی 

قیمت مس��کن در ش��رایطی رخ 
داد که بازار مس��کن طی پنج سال گذشته در رکود نسبی 

به سر می برد )وزارت راه و شهرسازی(
  اگر کاهش نرخ ارز تا دی ماه س��ال جاری تداوم داش��ته 
و تثبیت ش��ود، در بهمن ماه شاهد شکستن حباب قیمت تا 
حدود ۲5 درصد در برخی مناطق خواهیم بود؛ اما اگر نرخ 
ارز نوسان داشته باشد تأثیر به سزایی در بازار مسکن وجود 

نخواهد داشت )رییس اتحادیه مشاوران امالک(
  رکود در بازار مس��کن به کاه��ش حجم معامالت منجر 
ش��ده اس��ت به طوری که در تیر، مرداد و ش��هریورماه سال 
جاری تعداد معامالت در مقایس��ه با ماه مشابه سال گذشته 
به ترتی��ب ۲5 درصد، 3۶ و 45 درصد کاهش یافته اس��ت 
ول��ی هن��وز قیمت ها در بازار تغییر چندانی نداش��ته اس��ت 

)رییس اتحادیه مشاوران امالک(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 در ب��ورس کش��ورهای 
توس��عه یافته مانن��د امری��کا، 

معامله کاالهای بورس��ی عمدتاً 
به ص��ورت قراردادهای��ی از نوع 
آپش��ن و آتی انجام می شود که 
ای��ن امر به تعادل و ثبات بازارها 

کمک شایانی می کند )سنا(
 عربستان به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ 

نفت در خاورمیانه اعالم داشته است که میزان تولیدات 
را از م��اه نوامبر س��ال جاری میالدی افزای��ش خواهد داد 
و روزانه 1۰/7 میلیون بش��که را روان��ه بازار خواهد کرد 

)سنا(
 تصمی��م بانک مرکزی چین مبنی ب��ر افزایش نقدینگی 
به منظ��ور جب��ران اثرهای منف��ی اختالف تج��اری موجود 
ب��ا امریکا، یک��ی از راهکارهای این کش��ور ب��رای خروج 
از بح��ران ب��ود اما ای��ن راه حل ه��م نتوانس��ت مانع افت 

متغیرهای معامالتی در چین شود )سنا(
 شرایط ژئوپلتیک و فنی که کشورهای تولیدکننده نفت 
با آن روبرو هس��تند، باعث کاهش عرضه نفت شده و این 
شرایط همچنان وجود دارد و کاهش عرضه نفت در آینده 
نیز ادامه خواهد داش��ت که نگرانی هایی را در زمینه حفظ 
ثبات در بازار جهانی ایجاد کرده است؛ بنابراین قیمت های 

نفت بیشتر افزایش خواهد داشت )ایرنا(
 ب��ا وقوع برگزی��ت، انگلیس قدرت جهان��ی خود را باز 
می یابد و از عضویت آن در پیمان تجاری ترانس پاسیفیک 

با آغوش باز استقبال خواهد شد )نخست وزیر ژاپن(
 ترکی��ه پ��س از اعمال تعرفه ه��ای ۲5 درصدی دونالد 
ترامپ بر واردات فوالد، تحقیق بر روی اقدامات محافظتی 
ضروری را در ماه آوریل آغاز کرده است که این مسأله و 
محدودیت های تجاری متعاقب آن در سایر مناطق جهان 
ش��امل اتحادیه اروپا، هند و اندونزی باعث شده است که 

واردات فوالد به سوی ترکیه سرازیر شود )رویترز(
 سهمیه واردات برای تولیدکنندگان فوالد مسطح 3/1 
میلیون تن اعالم ش��د که کمتر از نص��ف 8/4 میلیون تن 
واردش��ده به ترکیه در س��ال ۲۰17 میالدی اس��ت که بر 
این اس��اس، برای تولیدکنندگان فوالد طویل، این سهمیه 
558,534 تن اعالم ش��ده اس��ت که در مقایس��ه با 1/3 
میلیون تن وارد ش��ده در سال ۲۰17، بسیار کاهش یافته 

است )رویترز(
 افت ش��دید س��هام بازارهای در حال ظهور که از اوایل 
س��ال جاری ش��روع ش��د و آنها را به پایین تری��ن میزان 
17س��اله خود رساند، توجه برخی از مدیران صندوق های 
سرمایه گذاری امریکا را به خود جلب کرده است )رویترز(

بازار سرمایه

 بازار سرمایه آن بخش از اقتصاد است که ورود سرمایه های سرگردان به آن، عالوه بر اینکه 
با بازدهی قابل قبولی همراه اس��ت، اثر س��وء بر اقتصاد ندارد؛ موضوعی ک��ه اگر دولت و مدیران 

ارش��د اقتصادی توجه بیش��تر به آن داشته باشند، می تواند به توس��عه هرچه سریع تر اقتصاد ایران 
منتهی ش��ود اما ش��رایط در ایران کمی متفاوت تر از مدل های جهانی است )رییس سازمان بورس و 

اوراق بهادار(
 صندوق س��رمایه گذاری اعتماد آفرین پارس��یان با 1۰ هزار و 737 میلیارد ریال، امین یکم فردا 
با پنج هزار و 9۲ میلیارد ریال، پارند پایدار س��پهر با پنج هزار و4۰ میلیارد ریال، پاداش سهامداری 

توس��عه یکم با پنج هزار و 3۲، پش��توانه طالی لوتوس با سه هزار و ۶34 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم 
بزرگترین صندوق های قابل معامله در پایان شهریورماه سال جاری بازار سرمایه قرار دارند )سنا(

 علی رغم اینکه در چند روز گذش��ته برای پتروش��یمی ها اتفاق خاصی رخ نداده ولی شاهد صف فروش کل بازار بودیم؛ این 
نش��ان دهنده ضعف تحلیل اس��ت که متأسفانه بیماری جدی بازار است و علت را باید در ورود توده  شماری از سرمایه گذاران 

در بازار جستجو کرد )مدیرعامل کارگزاری تأمین سرمایه نوین(
 روند صعودی بازارس��رمایه در مقایس��ه ب��ا بازارهایی مانند ارز و طال هن��وز جای صعود دارد، برای مثال نرخ ارز نوس��انی 
3۰۰ درص��دی را تجرب��ه کرده اس��ت، در حالی که بورس اوراق بهادار از ابتدای س��ال تا پیش از روند نزولی ش��اخص، 1۰۰ 
درصد بازدهی را نصیب س��رمایه گذاران خود کرده اس��ت )مدیرعامل کارگزاری تأمین س��رمایه نوین، عضو کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران(
 به دلیل نوس��انات قیمت کاالها در کش��ور که ناش��ی از تغییرات نرخ ارز است، راه اندازی و توس��عه بازارهای مشتقه برای 

محصوالت مختلف از جمله فوالد و پتروشیمی می تواند به فعاالن این بازارها قدرت برنامه ریزی و پیش بینی دهد )سنا(
 در راس��تای ترویج فرهنگ س��رمایه گذاری و آشنایی عموم با بازار سرمایه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار و الزامات آن 
و همچنین پیرو استقبال گسترده مردم از برگزاری این دوره ها، شصت و ششمین دوره آموزشی و فرهنگ سازی بورس در 

پاییز سال جاری توسط شرکت بورس تهران برگزار خواهد شد )سنا(
 اصلی ترین کارکردهای بورس کاال، ایجاد شفافیت در روند دادوستد کاالها است و این مزیت در دوران تحریم ها می تواند 
نقش تعیین کننده در ایجاد تعادل در بازارهای مختلف داش��ته باشد )علی کاظمی بابا حیدری، عضو کمیسیون برنامه بودجه و 

محاسبات مجلس(
 در شرایط کنونی 39 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند 

مپنا با 34 هزار و 434 میلیارد ریال بزرگترین صندوق قابل معامله است )سنا(
 هم اکنون نرخ دالر به تثبیت رس��یده و از روند هیجانی خود خارج ش��ده اس��ت، لذا انتظار می رود این نرخ حتی با کاهش و 
اصالحات جزیی مواجه ش��ود؛ این در حالی اس��ت که با توجه به نرخ هایی که برای دالر در تحلیل ها در نظر گرفته شده است، 
همچنین نسبت قیمت به عایدی سهام شرکت ها نشان می دهد که همچنان ورود به بازار سرمایه توجیه پذیر است )مدیرعامل 

کارگزاری تأمین سرمایه نوین(
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بانک و بیمه

 اگ��ر بانک��ی ب��ا معض��ل 
کاه��ش س��رمایه مواجه ش��ود 

باید هرچه س��ریع تر با فروش 
دارایی ه��ای بس��یاری ک��ه دارد 
از متضررش��دن س��پرده گذاران 
و همچنی��ن بی اعتم��ادی م��ردم 
به ش��بکه بانکی جلوگیری کنند 

)سخنگوی کمیسیون مجلس(
 تصوی��ب FATF بر مبادالت پول��ی و بانکی اثرگذار 

خواه��د بود، اما آن چیزی که مهم اس��ت این اس��ت که 
امریکایی ه��ا قصد داش��تند ت��ا اگر ایران الیح��ه مبارزه با 
تأمی��ن مال��ی تروریس��م را تصویب نکند یک ج��و روانی 
را علیه کش��ور راه بیاندازند که ای��ران نمی خواهد بر ضد 

تروریسم کاری کند )بنکر(
 افزایش نرخ دالر باعث خواهد ش��د تا مردم به س��مت 
کاالهای مش��ابه داخلی بروند که همین مسأله باعث توجه 
به تولید داخلی خواهد شد، همچنین کاهش مسافرت های 
خارجی موج��ب کاهش ای��ن هزینه ها از هش��ت میلیارد 

تومان به دو میلیارد تومان شده است )بنکر(

طال و سکه

 ب��ازار طال در چن��د ماه 
گذش��ته بدین گونه شده که 

1۰ روز روند افزایشی، 1۰ روز 
کاهش��ی و 1۰ روز ثب��ات دارد 
که عمالً ب��ا این رون��د نمی توان 
فعالیت��ی ک��رد؛ در ن��رخ س��که 
ش��اهد یک حباب 7۰۰ تا 8۰۰ 

هزار تومانی بودیم که اکنون این حباب در حال از بین 
رفتن اس��ت و به زودی سکه به قیمت واقعی خود نزدیک 

می  شود )بنکر(
 تقاضای مکان امن س��رمایه گذاری ب��رای طال می تواند 
موجب عملک��رد بهتر این فلز گران بها نس��بت به پالتین 
ش��ود؛ گرچه قیمت طال بر حس��ب دالر امری��کا با کاهش 
نس��بی روبرو شده اس��ت ولی عملکرد آن نسبت به سایر 

فلزات گران بها همچنان بهتر بوده است )رویترز(
 گرچ��ه قیمت ط��ال در کوتاه م��دت تحت تأثیر افزایش 
نرخ بهره امریکا و تقویت ارزش دالر احتماالً تحت فش��ار 
زیادی ق��رار خواهد داش��ت، ولی در بلندم��دت افزایش 
بدهی و کس��ری بودجه امریکا موجب کاهش ارزش دالر 

خواهد شد )رویترز(
 در شرایط کنونی نماد اعتماد تمامی سامانه های فروش 
س��که و ط��ال در فضای مج��ازی تا زمان تعیی��ن تکلیف و 
دریافت مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی 
و س��پس درخواس��ت نماد اعتم��اد الکترونیک��ی به منظور 

بررسی و صدور، لغو شده است )بنکر(

بازار پول و ارز

 3۰۰ میلیون دالر با مدیریت بانک مرکزی در اختیار وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی به عنوان تنخواه قرار گرفته تا این وزارتخانه بتواند در مواقع ضروری و مورد نیاز از این 

منابع در جهت رفع مشکالت احتمالی تأمین دارو استفاده کند )معاون اول رییس جمهور(
 رخدادها و نوس��ان های ش��دید قیمتی در بازار ارز و همچنین عقب گردهای پی درپی از نرخ 19 
هزار تومان تا 1۲ هزار تومان برای هر اسکناس دالر باعث شده تا سهامداران تازه وارد در بورس 
تهران دچار هیجان و وحش��ت زدگی دوچندان ش��وند )مدیرعامل تأمین س��رمایه لوتوس پارسیان، 

عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 کاهش ۲۰ درصدی نرخ ارز در مدت زمان بس��یار کوتاه، بر س��ایر بخش های اقتصادی نیز اثرگذار است و همان طور 

که شاهد بودیم، این نوسانات موجب شد تا به همه بازارها شوک وارد شود و به دنبال آن رفتارهای توده وار هیجانی سنگین 
در بازار سرمایه شکل بگیرد )مدیرعامل سرمایه گذاری دانایان پارس، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(

صنعت، معدن و انرژی

 تحریم ه��ای امری��کا بر صادرات نفت ای��ران دوامی نیاورد و هند به عنوان یکی از مش��تریان 
بالقوه بازار نفت ایران، س��فارش خرید نفت ایران را برای تحویل در ماه نوامبر س��ال جاری ثبت 

کرده است )سنا(
 با توجه به چندین مرحله عرضه شمش آلومینیوم در بورس کاال و به منظور کاهش اختالف قیمت 
پایه و قیمت کشف شده محصوالت آلومینیومی و مس در بورس کاال، مقرر شد قیمت پایه محصوالت 

آلومینیومی و مس در بورس کاال با استفاده از نرخ نیمایی محاسبه و تعیین شود )سنا(
 حذف نفت ایران از بازارهای جهانی امکان پذیر نیست و سایر کشورها قادر به جبران خالء ناشی از 

قطع صادرات نفت ایران نخواهند بود، بر این اساس واشنگتن مجبور شد که در سیاست خود بازنگری کند و حتی اکنون از 
احتمال معاف کردن برخی از مشتریان نفتی ایران سخن بگوید )سنا(

 فرستاده ها و نمایندگان واشنگتن در ماه های اخیر به دوره گردی در میان خریداران نفت ایران پرداخته اند تا شاید بتوانند 
مشتریان نفتی را به قطع کامل واردات نفت از کشورمان ترغیب کنند، اما نگاهی به عملکرد چندماهه آن ها نشان دهنده ناکامی 

در تحقق این سیاست است )سنا(
 پیش بینی می ش��ود که اجرایی ش��دن تحریم های امریکایی ضد ایران در بخش نفت باعث افزایش قیمت نفت و رسیدن آن 
به قیمت 9۰ دالر در هر بش��که خواهد ش��د و این امری ناگزیر اس��ت زیرا بازار جهانی نفت روزانه یک میلیون بش��که کمبود 

خواهد داشت )ایرنا(
 عربستان سعودی وعده جبران هر کمبود نفتی را به کاخ سفید و کشورهای غربی داده است اما نگرانی از تأثیرتحریم ایران 

و کمبود عرضه نفت خام باعث شده است که در قیمت انرژی و به ویژه نفت خام کاهش شدیدی رخ ندهد )ایرنا(
 عرصه آب و برق از معدود عرصه هایی است که توانایی تفکیک دقیق بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد؛ عدد و رقم هایی 
که در بودجه ذکر می ش��ود مربوط به منابع دولتی و س��رمایه گذاری در برخی پروژه ها، آورده بخش خصوصی اس��ت اما با این 

حال، طبیعت این عرصه پیوستگی چشم گیری بین بخش خصوصی و دولتی دارد )وزیر نیرو(
 هند دومین مش��تری بزرگ ایران بعد از چین اس��ت و روابط دیپلماتیک نزدیکی با تهران دارد؛ تا حدی که درحال س��اخت 
یک بندر اس��تراتژیک به نام چابهار اس��ت که تا سال ۲۰19 میالدی عملیاتی می شود؛ همچنین هند در فکر تجارت با ایران با 

واحد پول خود یعنی روپیه است )ایرنا(
 صنعت بانکرینگ در دوران تحریم جایگاه و نقش مهم تری را ایفا خواهد کرد، حال توس��عه این صنعت و عرضه مس��تقیم 

نفت در درآمدزایی کشور بسیار تأثیرگذار خواهد بود )خانه ملت(
 قیمت نفت با نزدیک ش��دن آغاز تحریم های امریکا علیه صادرات نفت ایران در ماه آینده افزایش یافته اس��ت و نفت خام 
برنت نزدیک به 85 دالر در هر بشکه معامله می شود که این رقم در آغاز سال جاری میالدی ۶5 دالر در هر بشکه بود )تسنیم(

تقویم اقتصادی هفته جاری )21 تا  27 مهر ماه  1397(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم نرخ خرده فروشی 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص قیمت مصرف کننده 
طی ماه گذشته در چین

اعالم نرخ بیکاری در انگلیس

اعالم تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز 
صادر شده طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص تولیدات ایالت فیالدلفیا امریکا 
طی ماه گذشته

دوشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

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

تغییر در قیمت کاالها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان را نشان می دهد.
نشان دهنده تورم است.

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

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

شاخص بسیار خوبی برای اندازه گیری فعالیت های ساخت وساز در آینده است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

این شاخص نظر 250 تولیدکننده در منطقه فیالدلفیا را نسبت به شرایط کسب وکار بررسی می کند.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.


