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 اقتصاد و توسعه

 وضعیت بودجه عمومی دولت نشان می دهد علی رغم درآمدهای دولتی در پنج ماهه نخست 
سال جاری نسبت به سال گذشته تنها ۱۱ درصد افزایش یافته، اما هزینه های جاری دولت رشد 

۲۵ درصدی داش��ته اس��ت، ضمن اینکه بخش واگذاری های دارایی های مالی که نش��انگر دیون و 
بدهی آتی دولت است، نشان می دهد که ۷۲ درصد رشد داشته است )رییس اتاق بازرگانی ایران(

 قدرت اقتصادی پایتخت ایران، بر اساس برآوردها به نحوی است که ۱/۵ میلیارد دالر صادرات 
و ۱۲ میلیارد دالر واردات دارد که ناشی از ۱0/۵ میلیارد دالر کسری تراز است؛ این در حالی است 
که در حوزه خدمات نیز موضوع از این بدتر اس��ت در حالی که انتش��ار و چاپ اسکناس اداره کشور 

امکان پذیر نیست )رییس اتاق بازرگانی ایران(
 ش��اخص بهای ۱6 گروه کاالی صادراتی ایران در ش��هریورماه سال جاری به عدد 849/۲ رسید و نسبت به ماه گذشته 

۲۵/9 درصد افزایش داش��ت؛ این ش��اخص نس��بت به ماه مشابه س��ال گذش��ته برابر ۲40/6 درصد افزایش یافت )بانک 
مرکزی(

 در این مهرماه سال جاری درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3۲/8 درصد است؛ یعنی خانوارهای 
کش��ور به طور میانگین 3۲/8 درصد بیش��تر از مهرماه سال 96 برای خرید یک مجموعه کاال و خدمات یکسان هزینه کردند 

)سنا(
 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه س��ال جاری به ۱3/4 درصد رس��ید که نس��بت به ماه گذش��ته ۲/۱ واحد درصد 

افزایش را نشان می دهد )سنا(
 فاصله تورمی در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه گذشته 0/۱ واحد درصد کاهش و در گروه 

عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه گذشته ۱ واحد درصد افزایش نشان می دهد )مرکز آمار ایران(

مسکن و عمران

 اگ��ر ت��ا دی م��اه س��ال 
جاری ب��ازار ارز روند ثابتی 

را ط��ی نکن��د احتم��ال دارد 
قیمت مس��کن به سوی تورم 
بی سرانجام و البته بی متقاضی 
پیش برود، چنانچه بازار ارز 
با ثباتی نس��بی همراه ش��ود 

احتم��ال می رود ج��دول قیمت 
مس��کن تا بهمن س��ال ج��اری با شکس��ت حباب و 

کاهش ۲۵ درصدی همراه باشد )نایب رییس اول اتحادیه 
مشاوران امالک تهران(

 بیش��ترین تع��داد مبایعه نامه های امضاش��ده در مهرماه 
س��ال جاری در ش��هر تهران، به منطقه پنج ب��ا هزار و 3۲۷ 
فقره معامله و کمترین آن به منطقه ۱9 با 64 فقره معامله 
اختص��اص دارد؛ ضمن اینکه پس از منطق��ه پنج، منطقه دو 
و چه��ار پایتخ��ت به ترتیب ب��ا امض��ای ۷89 و ۷33 فقره 

مبایعه نامه در رتبه های بعدی قرار دارند )مهر(
 با امضای تفاهم نامه با وزارت راه و شهرس��ازی، بیش از 
۱00 هزار واحدمس��کونی در بافت های فرس��وده نوسازی 
خواهد ش��د که یک برنام��ه ۱00 هزار واح��د دیگری نیز 

مدنظر است که می توان آن را عملیاتی کرد )مهر(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 چین مبال��غ هنگفتی را 
به توسعه مجدد شهرک های 

ک��رده  تزری��ق  حاشیه نش��ینی 
اس��ت که باعث تقویت تقاضای 
امالک شده اس��ت، زیرا ساکنان 
تشویق می ش��وند از پولی که در 
موقع تخریب خانه موجود، بابت 

جبران خس��ارت ب��ه آنها پرداخت می ش��ود، 
برای خرید مسکن نو استفاده کنند )رویترز(

 قیمت نفت در بازارهای جهانی یکی از مؤلفه هایی است 
که بازارهای س��هام را تحت تأثی��ر قرار می دهد و به نوعی 
اقتص��اد جهانی را متأثر می کند؛ در این بین دو مؤلفه نفت 
امری��کا و نفت برنت دو کاالیی هس��تند ک��ه در بازار نفت 

تعیین کننده قیمت کاالهای دیگر خواهند بود )سنا(
 وعده وزیر نفت عربستان سعودی برای جبران کمبود 
عرضه در ب��ازار نفت در کنار افزایش س��طح ذخایر نفت 
امری��کا، از عوامل اصلی کاهش قیمت نف��ت در بازارهای 

جهانی شد )سنا(
 شاخص های جهانی در پی نگرانی های میزان درآمدها 
در امری��کا، اظهارات وزیر اقتص��اد و دارایی ایتالیا مبنی بر 
اختالف نظرهای این کشور با بانک مرکزی اتحادیه اروپا 
بر سر بودجه، تنش های تجاری میان عربستان و امریکا بر 
سر ناپدیدن شدن و قتل جمال خاشقی در مسیر نوسانی به 

سر می برند )سنا(
 بازاره��ای مالی جهان با طیفی از نگرانی ها تحت فش��ار 
ق��رار گرفته اند که از آن جمله می ت��وان به جنگ تجاری 
امری��کا و چین، س��قوط ارزهای بازاره��ای در حال ظهور، 
افزایش نرخ های بهره و س��ود اوراق قرضه و نگرانی های 

اقتصادی در ایتالیا، اشاره کرد )مهر(
 در ماه می س��ال ج��اری میالدی، توتال ک��ه ۱9 درصد 
س��هام نواتک را در اختیار دارد و در اولین پروژه ال ان جی 
روس��یه در یامال هم مش��ارکت داشت، اعالم کرد در نظر 
دارد ۱0 درص��د س��هام پ��روژه ال ان ج��ی۲ را خریداری 
کن��د؛ ارزش کل این پروژه حدود ۲۵ میلیارد دالر اس��ت 
و س��رمایه گذاری شرکت فرانسوی در آن ۲/۵۵ میلیارد 

دالر شده است )راشاتودی(
 چین همچنان سیاست پولی محتاطانه و بی طرفانه خود 
را دنبال خواهد کرد و به نحو مناسبی به ارتباط بین تثبیت 
رشد اقتصادی، کاهش بدهی و تقویت کنترل های قانونی، 

توجه خواهد داشت )رویترز(
 بانک مرکزی چین ب��ه تزریق پول به بازار ادامه داد تا 
نقدینگی را حفظ کند؛ این بانک ۱۲0 میلیارد یوآن معادل 
۱۷/3 میلی��ارد دالر را ب��ه صورت س��پرده ذخیره با نرخ 

۲/۵۵ درصد آزاد کرد )رویترز(

بازار سرمایه

 به س��رمایه گذارن غیرحرفه ای توصیه می ش��ود که از طریق صندوق های سرمایه گذاری 
وارد ب��ازار س��رمایه بش��وند، چ��ون پش��ت ای��ن صندوق ه��ا ی��ک تی��م حرف��ه ای، قوانی��ن و 

دس��تورالعمل های ج��دی وجود دارد؛ مث��الً این صندوق ها ح��ق ندارند تمام س��رمایه را در یک 
ش��رکت خاص س��رمایه گذاری کنند و دارای یک تنوع بخش��ی هس��تند )سعید اس��المی بیدگلی، 

دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری ایران(
 خارجی ها ۲,۲00 میلیارد تومان در بازار س��رمایه ایران سرمایه گذاری کرده اند که نسبت به 
ابتدای س��ال جاری ۲۱ درصد و نس��بت به سال گذش��ته حدود 30 درصد رشد داشته است؛ این 

موضوع نش��ان می دهد که علی رغم تبلیغ برخی از رس��انه های غربی، کش��ور در جذب سرمایه گذار خارجی موفق عمل 
کرده اس��ت )رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار(

 ش��فافیت و صیان��ت از حق��وق فعالی��ن ب��ازار س��رمایه، اولوی��ت اصلی س��ازمان بورس اس��ت و اگر کس��ی بخواهد با 
سیگنال فروش��ی و نش��ر اطالعات غلط مردم را گمراه یا قیمت را دستکاری کند، قطعاً با او برخورد می شود؛ در عین حال 

باید آرامش بازار س��رمایه حفظ ش��ود )رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار(
 طی یک سال گذشته بازار سرمایه رشد بسیار خوبی را تجربه کرده است، در سال 94 ارزش چهار بورس کشور ۱۲۵ 
ه��زار میلیارد تومان، در س��ال 9۵ مبلغ ۱9۵ هزار میلیارد تومان و در س��ال 96 مبلغ ۲4۷ ه��زار میلیارد تومان بود که 
در هفت ماهه نخس��ت س��ال جاری این رقم به ۲60 هزار میلیارد تومان رسید )دبیر ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار(

 بهب��ود فراین��د پذیرش، توس��عه فضای آی ت��ی،  رویکرد بین الملل��ی،  بازنگ��ری در رویه ها و دس��تورالعمل ها، تقویت 
زیرس��اخت های فنی و اجرایی، توان بخشی به نیروی انسانی، نظارت سیستمی، فعالیت تاالرهای استانی، نظارت هوشمند 

بر حس��ن انجام معامالت بازار از مهم ترین برنامه های آتی اس��ت )مدیرعامل ش��رکت بورس تهران(
 اگر همه بازار یک دس��ت باال برود اش��تباه اس��ت، بازار یک جایی متوجه غیرارزنده بودن برخی از س��هم ها می شود 
و در این ش��رایط آن س��هم ها ش��روع به ریزش می کنند و جو منفی ناش��ی از ریزش آن ها باعث می شود که سهم های 
ارزنده هم ش��روع به ریزش کنند )علی رضا کدیور عضو هیئت مدیره ش��رکت فراب��ورس ایران، عضو کانون نهادهای 

س��رمایه گذاری ایران(
 اگر ش��رکتی در نظر دارد تا در مدت ش��ش ماهه، به ۲00 میلیارد تومان س��ود برس��د و در عمل ۲۵0 میلیارد تومان 
محقق کند، آن وقت فراتر از انتظار بازار عمل کرده و این امر موجب می ش��ود که س��هم رشد کند )علی رضا کدیور عضو 

هیئت مدیره ش��رکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای س��رمایه گذاری ایران(
 ب��ا نگاه��ی ملی به بورس کاالی ایران به عنوان یکی از ارکان بازار س��رمایه، عالوه بر تقوی��ت بازار فیزیکی این بورس 
با متمرکز ش��دن معامالت زنجیره تولیدات و تعادل بازارها، اس��تفاده فعاالن صنایع از ابزار های مالی نیز رونق بیش��تری 
می گیرد و تأمین مالی و پوش��ش ریس��ک های آینده در قیمت ها و تأمین مواد مورد نیاز با سهولت بیشتری انجام می شود 

)مدیرعامل ش��رکت کارگزاری تأمین س��رمایه نوین، عضو کانون نهادهای س��رمایه گذاری ایران(
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بانک و بیمه

 وقتی سخن از بانک محور 
ب��ودن اقتص��اد کش��ور اس��ت، 

منظ��ور وج��ه سیاس��ت گذاری 
و تأمی��ن مالی نیس��ت بلکه این 
از  م��ردم  ک��ه ش��ناخت  اس��ت 
ابزارهای ش��بکه پولی بیش��تر از 
ابزارهای بازار س��رمایه است که 

یکی از دالیل عدم توس��عه بازار س��رمایه نیز مربوط به 
این موضوع است )سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون 

نهادهای سرمایه گذاری ایران(
 تمدید تعلیق از لیس��ت کش��ورهای مش��مول اقدامات 
سخت مقابله ای مالی و بانکی، یک موفقیت دیگر در نبرد 
حقوقی هوشمندانه ای است که دولت و ملت ایران برمبنای 
معیارهای مش��روعیت و مدنیت بین المللی در قبال دولت 

امریکا تحصیل کرده اند )معاون حقوقی رییس جمهور(
 سیاستگذار باید توجه داشته باشد که سپرده های بانکی 
صرف س��رمایه گذاری در طرح های اقتصادی می ش��ود و 
اف��رادی که اقدام به س��پرده گذاری بلندمدت در بانک ها 
می کنن��د باید بازده مناس��بی را دریافت ک��رده و متضرر 

نشوند )پژوهشکده پولی و بانکی(

طال و سکه

 قیمت طال در ش��ش ماه 
گذش��ته بیش از ۱۱ درصد 

کاه��ش داش��ته اس��ت؛ رون��د 
نزول��ی قیمت ط��ال در هفته های 
گذش��ته در ش��رایطی که ارزش 
دالر ح��دود 0/4 درصد افزایش 
داش��ته و نرخ بهره اوراق قرضه 

خزان��ه داری امری��کا نی��ز ب��ا رش��د ۱/۱ 
درصدی روبرو ش��ده اس��ت، اصالً توجیه پذیر نیست و 

عام��ل اصلی کاهش قیمت طال در ماه های گذش��ته، کمتر 
شدن اعتماد سرمایه گذاران بین المللی بوده است )بنکر(

 نرخ طال در کف بازار براس��اس نرخ ارز تعیین می شود 
یعنی قیم��ت ریالی را با ارزهای دیگر مقایس��ه می کنند و 
قیمت هر مثقال یا هر گرم طال را به دست می آورند از این 
رو دولت باید اهتمام بیش��تری در س��اماندهی ارزی برای 
ایجاد ثبات در بازار طال داش��ته باشد )رییس اتحادیه طال 

و جواهر تهران(
 اگرچه قیمت طال بار دیگر تحت تأثیر کاهش ش��اخص 
سهام در بازارهای بین المللی و افت نرخ بهره اوراق قرضه 
امریکا با افزایش نس��بی روبرو شده و توانسته است وارد 
کانال ۱۲00 دالری شود، ولی این فلز گران بها باید باالتر 
از سطح حمایتی و حساس ۱۲۲0 دالر تثبیت شود )بنکر(

 پیش بینی شده است که میانگین قیمت هر اونس طال در 
س��ال ۲0۱9 میالدی به بیش از ۱,338دالر خواهد رسید 
و عملکرد بازار س��هام و ش��اخص ارزش دالر طی ماه های 
آینده مهمترین عوام��ل مؤثر بر قیمت جهانی طال خواهد 

بود )مؤسسه سرمایه گذاری آر بی سی(

بازار پول و ارز

 بیش از ۲0 میلیارد دالر ارز در خانه ها و در اختیار مردم است که باید اعتمادسازی شود تا 
مردم دالرهای خود را به بازار بیاورند و این نقدینگی وارد چرخه تولید شود )بنکر(

 کماکان فاصله ارز نیما و بازار ارز، جذابیت در واردات را افزایش می دهد و همان ش��رایطی که 
در بازار 4۲00 تومانی و فاصله آن با هشت هزار تومان را سبب شد و دولت را مجبور به دریافت 
مابه التفاوت کرد رخ داده اس��ت؛ بنابراین سیاس��ت گذاری ها به سمت درستی حرکت نکرده است 

)رییس کنفدراسیون صادرات ایران(
 عدم ارائه ارز ناش��ی از صادرات به کش��ورهای همس��ایه نظی��ر عراق و افغانس��تان، تحت عنوان 

ص��ادرات ریال��ی غیرقابل قبول اس��ت و صادرات ریال��ی مفهومی جز خروج س��رمایه ندارد و ارز ناش��ی از اینگونه 
صادرات، خصوصاً صادرات عمده هم باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد )رییس کل بانک مرکزی(

 براساس ترازنامه بانک مرکزی در تیرماه سال جاری بیش از ۱00 میلیارد دالر ذخیره ارزی وجود دارد و وقتی این ارز 
عرضه نمی شود، واضح است که نرخ افزایش می یابد )بنکر(

صنعت، معدن و انرژی

 خارجی ها بیش از ۱00 کد معامالتی در بورس انرژی دریافت کرده اند، بنابراین می توانند از 
طریق آن محموله های نفت خام و فرآورده های نفتی بخرند )معاون وزیر نفت(

 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ  ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان با ظرفیت 360 
هزار بشکه در روز در قالب سه مرحله ۱۲0 هزار بشکه  ای با هدف تولید بنزین، گازوییل، گاز مایع 
و س��وخت جت تعریف ش��ده اس��ت و با بهره برداری کامل از مرحله سوم پاالیش��گاه میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس تا پایان سال جاری، ظرفیت تولید بنزین به بیش از 40 میلیون لیتر در روز می رسد 

)مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس(
 وضعیت قیمت فروش محصوالت پتروش��یمی در شهریورماه سال جاری نشان می دهد که این گروه اختصاصی در 

این ماه نس��بت به مردادماه 30/۱ درصد و در مقایس��ه با شهریورماه سال گذشته ۲۷۱/۷ درصد رشد را تجربه کرده است 
)سنا(

 عزم وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای عرضه نفت خام در بورس جدی است و طبق برنامه انجام خواهد شد؛ طرح فروش 
نفت خ��ام صادرات��ی از طریق بورس با هدف تنوع بخش��ی در روش ه��ای صادرات نفت خام و مش��ارکت بخش خصوصی انجام 

می شود که با استقبال این بخش مواجه شده است )معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو(
 در ش��رایطی که س��ال ها قیمت زعفران به ش��کل واقعی و ش��فاف مشخص نمی ش��د، اما با ورود این محصول به بورس کاال، 
قیمت های واقعی و براس��اس عرضه و تقاضا کشف می ش��ود که در این زمینه نیاز است فعاالن اصلی بازار زعفران به معامالت 

بورس ورود کنند )تسنیم(
 نیروگاه های حرارتی از خردادماه تا مردادماه س��ال جاری به طور متوس��ط روزانه به میزان 4۱ هزار و 9۲۱ مگاوات ساعت 
نس��بت به سال قبل انرژی بیش��تری تولید کرده اند، در حالی که مصرف سوخت این نیروگاه ها تنها چهار درصد بیشتر از سال 

گذشته بوده و بیانگر افزایش راندمان در این حوزه است )وزارت نیرو(
 در نیمه نخس��ت س��ال جاری پنج هزار و 30۱ تن محصوالت دارویی به ارزش 66۵ میلیون دالر وارد کشورش��ده اس��ت؛ 
بنابراین گزارش در نیمه نخست سال جاری پنج هزار و 69 تن تجهیزات پزشکی به ارزش 44۱ میلیون دالر تجهیزات پزشکی 

وارد کشور شده است )گمرک(
 قطعات پرمصرف مانند لنت ترمز، دیس��ک صفحه کالج و فیلترها حدود 300 تا 400 درصد افزایش قیمت داش��ته اس��ت 
و وجود واس��طه های متعدد از علل این افزایش اس��ت؛ با توجه به این که کمبود عرضه در بازار لوازم یدکی وجود دارد، کیفیت 
قطعات هم کاهش داش��ته اس��ت و برخی از کارخانه های قطعه ساز به علت نیامدن مواد اولیه، قطعات کنار رفته از خط تولید را 

وارد بازار کردند )صدا و سیما(
 صادرات ایران به عراق در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال جاری از نظر ارزش��ی نسبت به سال گذش��ته 4۵ درصد و صادرات به 

افغانستان در مدت مشابه 3۱ درصد رشد داشته است )گمرک(

تقویم اقتصادی هفته جاری )5 تا  11 آبان ماه  1397(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم ضریب اطمینان مصرف کننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم شاخص مدیران خرید کاخانه ها 
طی ماه گذشته در چین

اعالم میزان موجودی نفت
امریکا طی هفته گذشته

اعالم شاخص خرید مدیران کارخانه ها
 طی ماه گذشته در امریکا

بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

اعالم نرخ بیکاری 
طی ماه گذشته در امریکا

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

این شاخص نظر 5,000 خانواده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده از جمله در دسترس بودن 
نیروی کار، شرایط کسب وکار و به طور کلی وضعیت اقتصادی نشان می دهد.

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

این شاخص نظر 3,000 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب وکار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، 
قیمت، تحویل کاال و موجودی کاال 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.

تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

این شاخص نظر 400 مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب وکار نشان می دهد.
اعالم این رقم بیش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش تولید است.

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

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

تغییرات شاخص بورس 
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