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 اقتصاد و توسعه

 در شرایطی نقدینگی روند صعودی گرفته که برای جذب آن راهکاری مبتنی بر تولید ثروت 
در پیش گرفته نش��ده و معضالتی در اقتصاد به بار آورده که گفته می ش��ود دلیل اصلی آن بدهی 

بانک ه��ا و دولت به بانک مرکزی اس��ت، زیرا به ازای هر ان��دازه بدهی، حجم نقدینگی چهار تا پنج 
برابر می شود )بنکر(

 کس��ری بودجه امریکا در س��ال جاری میالدی به 779 میلیارد دالر افزایش یافته است یعنی 113 
میلیارد دالر معادل 17 درصد باالتر از سال مالی گذشته است که این مقدار بیشتر از هر سال دیگری 
از 2012 تا حاال بوده است یعنی زمانی که به یک تریلیون دالر رسیده بود )وزیر خزانه داری امریکا(

 مجموع همه اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند، اما آنچه 
باعث ایجاد مشکل در سیستم اقتصادی شده است در واقع بخش پولی و سیال نقدینگی است که این میزان از حجم نقدینگی 

در یک اقتصاد اگر متناسب با میزان تولید کاال و خدمات نباشد باعث ایجاد تورم رکودی در حوزه تولید خواهد شد )بنکر(
 اکنون چند میلیون اتباع خارجی از یارانه متعلق به مردم ایران استفاده می کنند و همچنین حدود چهار تا پنج میلیون گردشگر 
خارجی هم از این ظرفیت اس��تفاده می کنند و قاچاق کاالی اساس��ی هم در دو ماه گذش��ته، مشکل ساز شده است، بنابراین اگر 
یارانه ارزی به خود مردم به صورت مستقیم داده شود برخی از این مشکالت، حل می شود )رییس کمیسیون اقتصادی مجلس(

 پروژه های دانش بنیان عموماً تفکرمحور هستند و نه توهم محور ؛ لذا بر اساس این نگاه بنگاه های اقتصادی بسیار قوی رشد 
پیدا می کنند که هم زنجیره ارزش مورد نیاز اقتصاد را ش��کل می دهند و هم کارایی و اثر بخش��ی درس��تی دارند )دبیر انجمن 

مدیران مالی حرفه ای ایران(
 بخش��ی از افزایش نرخ ارز به دلیل س��رکوب آن به مدت چند س��ال قابل پیش بینی بود و عالوه بر این که به دولت یازدهم و 
دوازدهم بار ها تذکر داده شده بود که انباشت 56 درصدی تورم و نگه داشتن فنر نرخ ارز باالخره روزی خود را نشان می دهد، 

اما توجهی نکرد )محمد الهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی(
 اگر بتوان ابزارهای نوین مالی و اوراق بهادار مبتنی بر کاال را توس��عه داد، ش��رایط بهتری برای فعالیت های اقتصادی ایجاد 

خواهد شد و کشف نرخ در فضای آرام تری انجام می شود )سنا(

مسکن و عمران

 در ش��ش م��اه نخس��ت 
س��ال ج��اری در مقایس��ه با 

مدت مش��ابه سال گذشته دو 
اتفاق متفاوت رخ داده است، 
اول اینک��ه تع��داد معام��الت 
10 درصد کاهش داش��ته اما 
در مقابل تع��داد پروانه های 

ساختمانی 23 درصد افزایش 
پیدا کرده است )معاون مسکن و ساختمان وزارت 

راه و شهرسازی(
  هزینه ساخت و ساز وابسته به نهاده های ساختمانی است 
که بخش��ی از این نهاده ها، وارداتی است یا اینکه بخشی از 
مواد اولیه تولید این مصالح در داخل، از محل واردات تأمین 
می ش��ود که در هر دو صورت به طور مستقیم ، قیمت تمام 
شده ساخت و ساز اثر می پذیرد )مدیرکل دفتر برنامه ریزی 

و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی(
 بهای مس��کن به 10 ت��ا 12 برابر درآمد س��االنه خانوار 
رس��یده در حالی ک��ه حد قابل قبول ای��ن افزایش پنج برابر 
است، اکنون بهای مسکن به شدت از دسترس خانوار خارج 
ش��ده است و با تمهیدات زیاد کردن مدت بازپرداخت وام، 
کس��ی از عهده فاصله دو برابری هزینه مس��کن برنمی آید 

)خبر آنالین(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 با افزایش اوراق خزانه 
10س��اله امریکا ب��ه باالترین 

میزان نس��بت به س��ال 2011 
میالدی در پ��ی اقدامات رییس 
بانک مرکزی این کشور، اقتصاد 
این کش��ور را زیرورو کرد و در 
ادام��ه سیاس��ت های انقباضی در 

امری��کا در پ��ی افزایش نرخ بهره ام��ری بعید به نظر 
نمی رسد )سنا(

 تولیدکنندگان اوپک، امریکا و س��وخت زیس��تی باعث 
تقویت تولید نفت و محصوالت س��وختی جهان شده اند و 
آن را به رکود 100/3 میلیون بش��که در روز رسانده اند؛ 
این تولیدات شامل نفت خام، مایعات گاز طبیعی، سوخت 
زیستی و محصوالت جانبی پاالیشگاهی بوده و اکنون 2/3 
میلیون بش��که در روز از دوره مش��ابه سال گذشته بیشتر 

شده است )بلومبرگ(
 قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی 
ب��ه پنجم ماه اکتبر س��ال جاری می��الدی، 80 دالر و 86 
س��نت برای هر بشکه معامله ش��د، در حالی که بهای آن 
در هفت��ه قبل پیش از آن 78 دالر و 77 س��نت برای هر 

بشکه بود )سنا(
 مجموع تولید نفت اوپک در سال 2018 میالدی به 32 
میلیون و ۴60 هزار بشکه در روز می رسد که 220 هزار 
بشکه کمتر از سال 2017 میالدی خواهد بود، این رقم در 
س��ال آینده میالدی به 32 میلیون و 1۴0 هزار بش��که در 

روز خواهد رسید )اداره اطالعات انرژی امریکا(
 چی��ن خرید نفت خ��ام امریکا را نیز متوق��ف کرد، این 
درحالی صورت می گیرد که در ماه آگوس��ت س��ال جاری 
میالدی واردات نفت چین از امریکا به میانگین 33۴ هزار 
و 880 بش��که در روز رسیده و چین را به دومین خریدار 

بزرگ نفت خام امریکا تبدیل کرده بود )راشاتودی(
 پکن س��ه میلی��ارد دالر از اوراق قرضه امریکایی تحت 
مالکیت خود را فروخت؛ این س��ومین باری است که چین 
در 1۴ سال گذشته چنین اقدامی کرده و اولین باری است 
که اوراق 30ساله امریکا هم فروخته می شود )راشاتودی(

 ص��ادرات چی��ن در ماه س��پتامبر س��ال ج��اری 1۴/5 
درصد نس��بت به سال گذشته رشد داش��ته که این مقدار، 
نس��بت به رش��د 9/8 درصدی صادرات در ماه آگوس��ت 
افزایش داش��ت، این درحالی است که برخی اقتصاددانان 
انتظار داش��تند با رشدی 8/9 درصدی مواجه شوند )اداره 

کاالهای چینی(

بازار سرمایه

 زمان اس��تفاده از روش های روز دنیا همچون بهره گیری از ابزارهای مالی بورس کاال برای 
تنظیم بازارها فرا رسیده است، به طوری که می توان با استفاده از ابزارهای مالی، ریسک نوسانات 

قیمتی محصوالت مختلف در آینده را پوش��ش داد که این روند در ساختار سنتی امکان پذیر نیست 
)عزت اهلل یوسفیان مال، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس(

 با وجود نابسامانی هایی که در بازار وجود دارد، دولت اگر برای کنترل التهابات بازار از مکانیسمی 
شفاف مانند بورس کاال کمک بگیرد، دیگر نگران آشفتگی بازارهای مختلف در کشور نخواهد بود 

)عزت اهلل یوسفیان مال، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس(
 با توجه به تخلفات مربوط به دس��تکاری قیمت ها در بازار س��رمایه، در برخورد با تخلفات تعارف وجود ندارد و هرگاه 

تخلفی انجام شود به سرعت رسیدگی می شود؛ همچنین وضعیت معامالت و فعالیت های این بازار به طور مستمر رصد می شود 
و اگر تخلفی صورت گرفته و جرم محرز شود، به مراجع قضایی معرفی می شود )مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس 

و اوراق بهادار(
 در 30 مهرماه س��ال جاری پنجمین نمایش��گاه بین المللی بورس، بانک و بیمه کیش موس��وم به اینوکس کار خود را آغاز 
می کند و سازمان بورس و اوراق بهادار طبق روال چهار سال گذشته به همراه 10 نهاد مالی و ارکان بازار سرمایه در این رویداد 

حضور خواهد داشت )مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار(
 در ش��رایطی که فضای اکوسیستم اس��تارت آپی در ایران به طور دائم در حال تغییر و تحول است و این موضوع محیط کار 
استارت آپ ها را در شرایط بی ثباتی قرار می دهد، آن ها قادر به ارائه برنامه و چشم انداز مشخصی از آینده و سودآوری فعالیت 

خود به صندوق های جسورانه نیستند و همین موضوع نیز بر چالش جذب سرمایه از سوی VCها دامن می زند )سنا(
 از زمان راه اندازی و تأسیس بورس کاالی ایران تاکنون نزدیک به 11 سال می گذرد و طی این مدت، عملکرد بورس کاالی 
ایران در بحث ایجاد شفافیت معامالتی و برقراری تعادل قیمتی برای کاالهای مختلف توسعه یافته و کارشناسان و تحلیلگران 

حوزه اقتصادی نتایج و برآیند حاصل از این دوره عملکردی را مثبت ارزیابی می کنند )مشاور معاون اول رییس جمهور(
 در پی اختالل صورت گرفته در هسته معامالت در هفته چهارم مهرماه سال جاری شرکت بورس تهران بیش از 55 هزار و 
800 معامله در بورس تهران صورت گرفت که حجم معامالت در محدوده یک میلیارد و 300 میلیون سهم بود و تنها تعداد 
ناچیزی از معامالت حذف ش��د و بیش از 50 هزار معامله انجام ش��ده مورد تأیید قرار گرفت )مدیر فناوری اطالعات سازمان 

بورس و اوراق بهادار(
 مشکل اساسی در اجرای استانداردهای IFRS این است که درآمدهای سرمایه گذاری بسیاری از شرکت ها و هلدینگ های 
بزرگ اکثراً از محل س��ود سهام شرکت های وابسته به دس��ت می آید؛ یعنی هلدینگ ها در شرکت های وابسته نفوذ دارند اما 

کنترل ندارند )دبیر انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران(
 باید با تقویت فرهنگ سازی در حوزه بورس و مزایای آن، مردم به جای ترغیب و تزریق نقدینگی به بازارهای غیررسمی، 
ورود به بورس را ترجیح دهند که در این زمینه حضور مسؤوالن و کارشناسان بورس در سازمان ها و دانشگاه ها برای آموزش 

الزم است )سنا(
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بانک و بیمه

 درخواس��ت اروپ��ا برای 
ادام��ه هم��کاری ای��ن ب��ود که 

FATF تصویب شود تا بهانه ای 
به بانک های اروپایی داده نشود، 
حال اتحادیه اروپا این مکانیسم 
را کنار س��وئیفت فعلی گذاش��ته 
ت��ا ب��رای واردات م��واد غذایی و 

نیازها اس��تفاده شود که عالوه بر آن مکانیسمی طراحی 
می کنند که کار خرید و فروش و تهاتر نفت انجام ش��ود 

)س��خنگوی اتحادیه صادرکنن��دگان فرآورده های نفت، 
گاز، پتروشیمی(

 بان��ک مرکزی در ش��هریورماه س��ال جاری بخش��نامه 
سپرده گیری ارزی را به بانک ها ابالغ کرد که براساس آن 
بانک ها مجاز شدند سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس 
ارزه��ای یورو، درهم ام��ارات و دالر امریکا را با نرخ های 
س��ود به ترتیب سه، دو و چهار درصد س��الیانه با تضمین 

بانک مرکزی برای متقاضیان افتتاح کنند )ایبنا(
 بان��ک تج��ارت به منظور تس��هیل اس��تفاده از خدمات 
بانکداری الکترونیک برای نابینایان و کم بینایان، اقدام به 
انطباق وب سایت اینترنتی خود با استاندارد نرم افزارهای 
خوانش��ی نابینایان کرده اس��ت تا این قشر از هموطنان با 
استفاده از نرم افزارهای رایگان همچون NVDA نسبت 

به استفاده از خدمات اقدام کنند )بنکر(
 سقف تسهیالت خرید مسکن از محل صندوق پس انداز 
مسکن یکم نیز برای متقاضیان انفرادی 80 میلیون تومان 
و ب��رای زوجین 160 میلیون تومان اس��ت که در صورت 
دریافت تسهیالت جعاله از سوی متقاضیان این تسهیالت 
ب��ه ترتیب ب��ه 100 و 180 میلیون تومان برای متقاضیان 

انفرادی و زوجین قابل افزایش است )بنکر(

طال و سکه

 ب��ا توجه به اینکه س��ود 
خرید طالی خام برای کس��انی 

است که سالهاس��ت در این کار 
هس��تند و آگاهی کافی را دارند، 
عد  ای از مردم که اطالعات کافی 

در این حوزه ندارند به نیت سود 
بیش��تر وارد این بازار می ش��وند ولی از آنجایی که سود 

این بخش منطقی نیس��ت، با ضرر و زیان مواجه می شوند 
)رییس اتحادیه طال و جواهر(

 قیمت جهانی طال در ماه اکتبر سال جاری میالدی برای 
دومی��ن بار متوالی با افزایش روبرو ش��ده اس��ت که علت 
اصلی آن کاهش ش��اخص سهام در بازارهای بین المللی و 
افت نرخ بهره اوراق قرضه خزانه داری امریکا بوده اس��ت 

)کیتکو نیوز(

بازار پول و ارز

 ن��رخ ارز را درآمد نفت هم نمی تواند تنظیم کند و به عبارت دیگر درآمد نفت ایران برای 
اقتص��اد کش��ور کفایت نمی کند که بتواند ن��رخ ارز را تثبیت کند، بنابرای��ن بخش واقعی اقتصاد 

چنان باید نیرومند شود تا بتواند نرخ ارز را تثبیت کند )خبر آنالین(
 با نزدیک شدن به ایام اربعین، بازار خرید و فروش دینار نیز داغ شده است و بخشی از فعالیت 
صرافی ها و دالالن نیز معطوف به معامله همین ارز ش��ده اس��ت؛ بر این اس��اس هر دینار عراق 13 

تومان فروخته می شود )مهر(
 بنابر ضرورت سیاس��ی و اقتصادی باید معامله با واحد پول امریکا را کنار گذاش��ت و شرکت های 
روس��ی و انگلیس��ی می توانند معامله های خود را با روبل و پوند انجام دهند )نماینده تجاری روسیه 

در انگلیس(
 دولت در ش��رایط کنونی حتی می تواند نرخ دالر را به ش��ش هزار تومان هم کاهش دهد اما با توجه به وضعیت پیش رو 

و مواردی که نیاز حفظ ذخایر ارزی کش��ور را بیش از هر زمان دیگری دوچندان می کند، اقدامات س��نجیده در این وضعیت 
صورت می گیرد و بیشترین مدیریت با منابع ارزی کشور هم اکنون صورت می گیرد )رییس جمهور(

صنعت، معدن و انرژی

 دولت در الیحه بودجه س��ال جاری، پیش��نهادی برای افزایش و تغییر نرخ حامل های انرژی 
داش��ت که با مخالفت مجلس روبه رو شد، بنابراین اگر دولت بخواهد تغییرات محسوسی در نرخ 

س��وخت ایجاد کند نیاز به مصوبه مجلس دارد )نایب رئیس کمیس��یون برنامه، بودجه ومحاس��بات 
مجلس(

 ب��ا توج��ه به این که تدوین نقش��ه راه معدن به منظور جلوگیری از تس��ری بخش��ی نگری در حوزه 
معدن بوده است، با اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، بخشی نگری از بین رفته و اگر این اتفاق 
در بخش های دیگر کش��ور رخ بدهد، در آن قس��مت ها هم پیش��رفت صورت خواهد گرفت )رییس 

فراکسیون معدن مجلس شورای اسالمی(
 پیوس��تن به FATF روی ص��ادرات نفت و میعانات تأثیر مثبتی می گذارد و وقتی ریس��ک اعتباری کاهش می یابد طبیعتاً 

همه هزینه ها از جمله دریافت وام، مبادالت بین المللی، همکاری با بانک ها و فاینانس کاهش پیدا می کند )س��خنگوی اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی(

 پیش بینی شده است که با توجه به اینکه پس از شروع تحریم های نفتی ایران از روز 13 آبان ماه سال جاری بازارهای جهانی 
نفت به دلیل کمبود عرضه حدود 1/5 میلیون بش��که در روز، با افزایش قیمت تا 100 دالر به ازای هر بش��که روبه رو خواهند 

شد )ایرنا(
 ح��دود 80 درص��د مصرف کنندگان برق در حد الگوی تعریف ش��ده یا زیر آن مصرف می کنند و هیچ مش��کلی ندارند ولی 
درهمین شرایط پرمصرف هایی وجود دارند که نباید از تعرفه های پایین برخوردار باشند؛ بنابراین اصالح قیمت به عنوان یک 

ابزار برای اصالح روند پرمصرف ها کمک کننده خواهد بود )وزیر نیرو(
 هن��د خواه��ان ادامه واردات نفت از ایران اس��ت، زیرا در ش��رایطی که دولت هند با قیمت های باالتر نفت و س��قوط ارزش 
روپیه دس��ت و پنجه نرم می کند و با افزایش هزینه واردات انرژی مواجه ش��ده، تهران تخفیف ها و مش��وق های چش��م گیری 
برای خریداران هندی عرضه می کند، اما امریکا همچنان اصرار دارد که خریداران نفت ایران واردات شان را به صفر برسانند 

)اطالعات(
 در ماه های گذشته ایران توانسته است نفتی را که بشکه ای 55 دالر پیش بینی کرده بود به قیمت 80 دالر بفروشد؛ همچنین 
ص��ادرات نف��ت ایران تا ماه آوریل س��ال جاری میالدی معادل دو میلیون و 500 هزار بش��که در روز بوده اس��ت که در میان 

کشورهای واردکننده نفت خام از ایران، فقط کره جنوبی مدعی است که واردات را به طور کامل متوقف کرده است )شینهوآ(
 ایران هم اکنون بیش از 13 میدان گازی مس��تقل در خش��کی و میدان های دریایی پارس جنوبی، پارس شمالی، سلمان، الوان 
و کیش در اختیار دارد و به عنوان یکی از کش��ورهای دارنده ذخایر عظیم گاز طبیعی به ش��مار می رود اما با وجود رقبا و حضور 

ضعیف ایران در این میدان شاهد از دست رفتن سهم فروش کشور هستیم )اقتصاد آنالین(

تقویم اقتصادی هفته جاری )28 مهر تا  4 آبان ماه  1397(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص مدیران خرید 
در صنعت طی ماه گذشته در کشورهای 

فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا

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

فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا

برگزاری کنفرانس خبری بانک مرکزی اتحادیه 
اروپا و اعالم حداقل نرخ بهره این بانک

اعالم میزان سفارشات کاالهای
بادوام طی ماه گذشته در امریکا

اعالم برآورد مقدماتی از شاخص تولید ناخالص 
داخلی در امریکا

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

داده های مربوط به فرانسه و آلمان از اهیمت باالتری برخوردارند.
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.

داده های مربوط به فرانسه و آلمان از اهیمت باالتری برخوردارند.
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.

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

افزایش این شاخص، میزان رشد فعالیت تولیدکنندگان برای انجام سفارشات را نشان می دهد.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنجه اولیه از سالمت اقتصاد است.
این شاخص نشان دهنده تغییر ساالنه در ارزش تورم تمام کاالها و خدمات تولید شده در اقتصاد 

است و در مقایسه با فصل گذشته ارائه خواهد شد.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تغییرات شاخص بورس 
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