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 اقتصاد و توسعه

  با توجه به اینکه پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران که براساس آن رشد تولید 
ناخال��ص داخلی منفی 1/5 و برای س��ال آینده منفی 3/6 درصد عنوان اس��ت اما پیش بینی های 

اقتصادی امکان تغییر دارند و اینطور نیس��ت که این پیش بینی ه��ا به طور کامل اتفاق بیفتند )رییس 
کانون بانک های خصوصی(

  برآورد صندوق بین المللی پول از نرخ تورم ایران در سال 2018 میالدی 29/6 درصد و در سال 
2019 نیز 34/1 درصد برآورد ش��ده اس��ت؛ در حالی که تورم ایران در س��ال 2018 میالدی 9/6 

درصد تخمین زده شده است )رییس کانون بانک های خصوصی(
  اگرچه بازار مس��کن از نیمه دوم س��ال 92 تا نیمه دوم س��ال گذش��ته در یک وضعیت ثبات نسبی 

قرار داشت اما به دنبال برخی تحوالت رخ داده در فضای بین المللی علیه کشورمان و به تبع آن افزایش قابل توجه نرخ ارز 
و همچنین انتظارات تورمی از ماه های پایانی س��ال گذش��ته، شاخص های قیمت در دو بخش خرید و فروش و همچنین اجاره 

مسکن در شهر تهران به طور نسبی با افزایش مواجه شدند )مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی(
  صندوق بین المللی پول تراز حساب جاری ایران را در سال 2018 میالدی 1/3 درصد و این رقم برای سال 2019 میالدی 

0/3 درصد است، همچنین تراز حساب جاری ایران در سال 2017 میالدی رقم 2/2 اعالم شده بود )سنا(
  نرخ تورم در مهرماه سال جاری 15/9 درصد بود که خوراکی ها و آشامیدنی ها افزایش 5/9 درصدی را پشت سر گذاشتند 
اما سه گروه کاالیی یعنی لبنیات، گوشت مرغ و روغن در این ماه افزایش قیمتی باالتر از متوسط نرخ تورم گروه اقالم خوراکی 

تجربه کرده اند )بانک مرکزی(
  حدود 20 میلیون نفر از مردم در بافت های آسیب پذیر و فرسوده و در حاشیه شهرها زندگی می کنند که درمقابل حوادث 
غیرمترقه آسیب پذیر هستند؛ با توجه به اینکه کمبود بیش از چهار و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، به علت 

نبود تعادل میان عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء خواهیم بود )رییس کمیسیون عمران مجلس(

مسکن و عمران

 در مهرم��اه س��ال جاری 
و  خری��د  قیم��ت  متوس��ط 

فروش یک متر مربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده از 
معامالت  بنگاه ه��ای  طری��ق 
ملک��ی ش��هر ته��ران 86/1 
میلیون ریال بود که نس��بت 

به ماه گذشته و ماه مشابه سال 
گذشته به ترتیب 6/4 و 83/5 درصد افزایش نشان 

می دهد )اقتصاد آنالین(
  در مهرماه س��ال جاری توزی��ع فراوانی تعداد واحدهای 
مس��کونی معامله ش��ده در تهران بر حسب ارزش هر واحد 
حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، 
واحدهای مس��کونی با ارزش 1500 تا 3000 میلیون ریال 
با اختصاص س��هم 17/8درصد، بیشترین سهم از معامالت 

انجام شده را به خود اختصاص داده است )بانک مرکزی(
 ب��ا توجه ب��ه اینکه تع��داد قراردادهای اج��اره در تهران 
از اول فروردین ماه س��ال 96 تا اول آبان ماه س��ال گذش��ته 
126,555 فق��ره بوده که این میزان در س��ال جاری تا اول 
آبان ماه با کاهش 15 درصدی به 107,435 رس��یده است 

)رییس اتحادیه مشاوران امالک(

اقتصاد و بازارهای جهانی

فوالدس��از   64 کش��ور 
س��ال  نه ماه��ه  ط��ی  جه��ان 

میلیارد  ی��ک  می��الدی،   2018
و346 میلی��ون و 987 هزار تن 
فوالدخام تولید کردند که نسبت 
به میزان تولید مدت مشابه سال 
گذشته میالدی که یک میلیارد و 

253 میلیون و 739 هزار تن بود، رشد 7/4 درصدی 
را نشان می دهد )سنا(

 رش��د تقاضای جهانی برای نفت از 1/5 میلیون بش��که 
در روز در س��ال 2017 میالدی و 2018 میالدی، به 1/2 
میلیون بش��که در روز در سال 2019 آهسته خواهد شد 
و ریس��ک های پیرامون عرضه مازاد ظرفیت تولید جهانی 
را به پایین ترین میزان در 10 سال گذشته کاهش خواهد 

داد )گروه بانکی یو بی اس سوییس(
 مقام��ات چینی خواه��ان یافتن راهی ب��رای حل و فصل 
مش��کالت تجاری خ��ود با ایران هس��تند، بدی��ن ترتیب، 
موفقی��ت تحریم ایران در گروی اقدامات دو کش��ور هند 

و چین خواهد بود )نفت خبر(
 س��ود شرکت های صنعتی مهم چین در نه ماهه نخست 
س��ال 2018 میالدی، با رش��دی 14/7 درص��دی همراه 
بوده که نسبت به رش��د 16/2 درصدی در بازه ژانویه تا 

آگوست، کند شده است )شینهوآ(
 در نشانه ای از افزایش اختالفات در سیاست گذاری بین 
بانک مرکزی هند و دولت نخس��ت وزیر، یکی از مقامات 
برجسته بانک هشدار داد که تضعیف کردن استقالل بانک 

مرکزی می تواند به طور بالقوه فاجعه بار باشد )رویترز(
 کره جنوبی از امریکا خواس��ته اس��ت که در برخورد با 
درخواست کره جنوبی برای اعطای معافیت از تحریم های 
ای��ران جه��ت جلوگی��ری از آس��یب دیدن ش��رکت های 
کره جنوب��ی، حداکث��ر انعطاف پذیری خود را نش��ان دهد 

)رویترز(
 در شرایط کنونی دو عامل بر رشد جهانی تقاضای نفت 
فش��ار می آورند، یکی باال بودن قیمت نفت که در بسیاری 
از کش��ورها به ط��ور مس��تقیم باعث باالرفت��ن قیمت های 
مصرف کننده ش��ده اس��ت و عامل دوم کندش��دن رش��د 

اقتصادی جهان است )رویترز(
 ب��ا نزدیک ش��دن ن��رخ ارز چین به ن��رخ مقاومت فنی 
آن، بانک ه��ای دولتی بزرگ چینی در حال س��وآپ یوآن 
ب��ا دالر به صورت پیش خرید دیده ش��ده اند، هرچند هیچ 
ش��واهدی از فروش دالر در بازارهای نقدی دیده نش��ده 

است )رویترز(

بازار سرمایه

 زیرس��اخت های الزم برای عرضه نفت در بازار س��رمایه کامالً مهیا اس��ت و اگر براساس 
بازخوردها شرکت ملی نفت تمایلی به ادامه عرضه ها داشته باشد برای بورس انرژی محدودیتی 

وجود ندارد )مدیرعامل بورس انرژی(
 با توجه به اینکه انتشار اوراق صکوک و یا اوراق سفارش ساخت و دیگر ابزارهای بازار سرمایه 
عالوه ب��ر تأمین س��رمایه تولیدکنن��دگان، می تواند مانع از افزایش نقدینگی در کش��ور ش��ود، این 
ابزارها می تواند باعث جمع آوری سرمایه های سرگردان در کشور نیز شود )نایب رییس کمیسیون 

صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی(
 برخی کارشناس��ان حمایت همه جانبه دولت از توس��عه بازار سرمایه را س��یگنال مهمی در تصمیم سهامداران می دانند؛ 

عالوه بر این انتشار گزارش عملکرد مهرماه بسیاری از شرکت ها نقطه عطف برنامه سهامداران است )سنا(
 به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت خام و با توجه به اطالعیه عرضه این کاال، متقاضیان باید به خاطر داش��ته باش��ند که نرخ 
پایه اعالم شده بر مبنای نرخ روز در موعد تحویل کاال تعدیل می شود، از طرفی با توجه به لزوم تسویه 20 روزه در اطالعیه 
عرضه، احتمال تعدیل مهلت پرداخت و ارائه تسهیالت بیشتر وجود خواهد داشت )مدیرعامل شرکت کارگزاری خبرگان(

 خارجی ه��ا می توانن��د با دریافت کد معامالتی از بورس اقدام به خرید محموله های نفت خام ایران از طریق بورس انرژی 
کنند و تاکنون بیش از 100 کد معامالتی توس��ط خارجی ها در بورس انرژی دریافت ش��ده که می توانند از طریق آن اقدام 

به خرید محموله های نفت خام و فرآورده های نفتی کنند )مدیرعامل بورس انرژی(
 وی ب��ا توج��ه ب��ه این که بروز تحریم ه��ا و کیفیت آن به نحوی ب��رای همه فعاالن ب��ازار قابل انتظ��ار و پیش بینی بوده و 
عکس العمل ها در بیش��تر بازارها از جمله بازار س��رمایه تا حدودی نشان داده شده اس��ت؛ همچنین سهامداران بیشتر باید 

روی سهامی سرمایه گذاری کنند که به لحاظ بنیادی قابلیت دارند )مدیرعامل کارگزاری ایمن بورس(
 استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی  IFRSشرکت ها را ملزم می کند صورت های مالی خود را همانند اصول مشابه 
ش��رکت های خارجی ارائه دهند و موجب می ش��ود اطالعات شرکت ها قابلیت مقایسه با شرکت های خارجی داشته و دارای 
زبان مشترکی در حوزه مالی شوند )عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران(

 زمانی که بورس کاال راه اندازی ش��د، در جلس��اتی که با شرکت ملی صنایع پتروش��یمی برگزار می شد، همواره این بازار 
را به عنوان رقیب جدی خود نگاه می کرد، اما بعدها با گس��ترده ش��دن ارتباطات و خدمات ارائه ش��ده، به این اعتقاد دست 
یافتند که بورس کاال به عنوان یک کانال ارتباطی با مش��تریان می تواند از دس��تاوردهای خوبی برای آنها برخوردار باش��د 

)مدیرعامل شرکت کارگزاری خبرگان(
 قب��ل از این ک��ه کاالها با ارز 4,200 تومانی عرضه می ش��د بس��یاری از ش��رکت ها رغبتی برای این کار نداش��تند و ضرر 
می کردند، اما در ش��رایط کنونی که نوع ارز به نیمایی تغییر کرده  اس��ت محصوالت به راحتی در بورس عرضه می ش��وند و 
عالوه بر این قیمت ها آرام آرام پایین می آید و صنایع پایین دستی نیز مشکل شان را از این طریق حل خواهند کرد )مدیرکل 

دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت(
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بانک و بیمه

ش��رایط  ب��ه  توج��ه  ب��ا   
اقتصادی کش��ور و صورت های 

مالی بانک ها، تأمین نرخ س��ود 
باال از توان بانک ها خارج است، 
مگ��ر اینک��ه سرمایه ش��ان را به 
بازارهای داللی سکه و دالر ببرند 

)مهر(
 سرمایه گذاران بازار سکه بیش از 60  درصد و بازار 

ارز حدود 50  درصد س��ود در ماه های گذش��ته کس��ب 
کردند، درحالی  که نرخ س��ود بانک��ی در باالترین حالت 

حدود 23  درصد اعالم شده است )مهر(
 س��هم بیم��ه زندگی از پرتف��وی صنعت بیم��ه در نیمه 
نخست س��ال جاری به 14/8 درصد رس��ید اما هنوز این 
میزان قابل قبول نیست؛ زیرا در سایر کشورها این میزان 

حدود 50 درصد صنعت بیمه است )بیمه مرکزی(
 حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه در نیمه نخس��ت 
س��ال جاری با 25/4 درصد رشد نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته به حدود 183 هزار و 300 میلیارد رسید؛ 
همچنین در این مدت شرکت های بیمه حدود 108 هزار 
و 700 میلی��ارد ریال خس��ارت به بیمه گ��ذاران پرداخت 
کردند که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته 32/2 

درصد رشد دارد )رییس کل بیمه مرکزی(

طال و سکه

 اگر فدرال رزرو امریکا 
افزایش  ب��ه  م��داوم  به ط��ور 

ن��رخ به��ره ادام��ه ده��د، ط��ال 
می توان��د ط��ی ماه ه��ای آینده 
جای��گاه اوراق قرض��ه امریکا را 
به عنوان یک مکان مطمئن برای 
س��رمایه گذاری بگی��رد )کیتکو 

نیوز(
 از اوای��ل آبان م��اه س��ال ج��اری، نرخ ارز ش��روع به 

افزایش کرده اس��ت ک��ه علت آن ش��کل گیری تقاضای 
جدید در بازار اس��ت که باعث افزایش حباب سکه و نیز 
قیمت طال و س��که در بازار شده است؛ این درحالی است 
که قیمت طال در بازارهای جهانی 17 دالر کاهش داش��ته 
است بنابراین شرایط نشان می دهد که قیمت طال و سکه 
از ب��ازار تبعی��ت نمی کند )محمد کش��تی آرا، عضو هیأت 

مدیره طال و جواهر تهران(
 قیم��ت ط��ال در ط��ی ماه های گذش��ته فراز و نش��یب 
فراوان��ی داش��ته و از 1,366 دالر و هفت س��نت در ماه 
ژانوی��ه به 1,159 دالر و 96 س��نت در ماه اوت س��قوط 
کرده اس��ت؛ دلیل این کاهش شدید تقویت ارزش دالر 
امریکا و افزایش نرخ بهره توس��ط ف��درال رزرو امریکا 

بوده است )رویترز(

بازار پول و ارز

  تحریم های پیش��رفته مالی امریکا علیه ایران، این ریس��ک را ایج��اد می کند که بقیه جهان 
بخواهند سیس��تم های بانکی جایگزینی ایجاد کنند که این می تواند حاکمیت درازمدت دالر را به 

خطر بیاندازد )واشنگتن اگزمینر(
  کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفن هستند، حداکثر سه ماه بعد از صادرات محصوالت، ارز حاصل 
از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل 

از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بر گردانند )ایبنا(
  آرامش نس��بی بازار آزاد ارز در هفته های گذش��ته اتفاقی بود که تا حدود بسیار زیادی توانست از 

بروز تالطمات اقتصادی در کشور جلوگیری کند؛ امری که آن را به خاطر تزریق ارز توسط دولت به بازار و همچنین 
دستگیری برخی از دالالن این بازار ارزیابی می کنند )بنکر(

  به منظور تش��ویق س��رمایه گذاری و جذب منابع ارزی، اتباع دولت های خارجی که از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران به 
رس��میت ش��ناخته شده اند در صورتی که حداقل دویست و پنجاه هزار دالر جهت سرمایه گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، 

مطابق ضوابطی که دولت اعالم می کند می توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار شوند )ایبنا(

صنعت، معدن و انرژی

  قطعاً جذابیت قیمت، می  تواند بسیاری را تشویق کند که وارد بورس انرژی بشوند؛ همکاری 
شرکت کشتی تانکر ایران، نفت کش ایران برای حمل محموله  ها، همکاری نظام بانکی برای تأمین 

مالی و ضمانت نامه اولیه خیلی مهم است و اگر این چند مورد فراهم بشود قطعاً عرضه نفت در بورس 
به ثمر خواهد نشست )سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی(

  قیمت نفتی که ایران حدود 30 دالر می فروخت اکنون به 80 دالر رسیده است و امریکایی ها اگر 
می توانس��تند فروش نفت ایران را متوقف کنند حتماً قیمت نفت به باالی 100 دالر می رس��ید )معاون 

اول رییس جمهور(
  ایران از ابتدای ماه ژانویه س��ال جاری میالدی تا پایان ماه س��پتامبر س��ال 2018 میالدی، 18 میلیون و 520 

هزار تن فوالدخام تولید کرده است؛ این درحالی است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته میالدی، 15 میلیون و 431 
هزار تن بود )شاتا(

  با ایجاد مصرف کننده داخلی برای میعانات گازی تولیدی توس��ط میدان مش��ترک گازی ایران و قطر توسط پاالیشگاه  های 
میعانات گازی راس فارس و س��یراف، صادرات میعانات گازی از خلیج فارس به ش��دت کاهش یافته و تقریباً به صفر نزدیک 
خواهد ش��د و از آنجا میعانات گازی مورد نیاز اس��پیلیتر های آسیا به منظور تولید نفتا برای واحد های الفین و آروماتیک عمدتاً 

توسط ایران و قطر تأمین می گردد )نگزانت(
  ایران قصد دارد در ماه اکتبر تا نوامبر سال جاری میالدی، بیش از 20 میلیون بشکه نفت به بندر دالیان چین تحویل دهد 

که نسبت به حجم معمول سه میلیون بشکه، افزایش قابل توجهی محسوب می شود )مدیرعامل روس نفت(
  در سازوکاری جدید برای دورزدن تحریم های نفتی امریکا، چینی ها از این پس از طریق یک بانک استانی خود با ایران کار 
کنند بنابراین در این شیوه جدید فروش نفت با یوآن چین صورت گرفته و مشکلی برای خرید کاال یا حتی انتقال این مبلغ از 

طریق کانال تعبیه شده اروپا وجود ندارد )اقتصاد آنالین(
  در ش��رایط کنونی حدود هزار و 300 تا 400 مگاوات برق به کش��ورهای همس��ایه صادر می ش��ود و صادرات انرژی   های 
تجدیدپذیر به همت بخش خصوصی که اخیراً وزیر نیرو مجوز آن را صادر کرده اس��ت نیز می    تواند به صادرات برق کش��ور 

کمک کند )ایلنا(
  اگرچه صادرات نفت ایران تاکنون به دلیل تحریم های امریکا حدود 800 هزار بشکه کاهش داشته است اما این کشور در 

ماه سپتامبر سال جاری حدود 1/7 میلیون تا 1/9 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی فروخته است )سی ان بی سی(
بررس��ی عملکرد شرکت های گروه فلزات اساسی در نیمه نخست س��ال جاری حاکی از افزایش مقدار فروش و درآمد است، 
بر این اس��اس این صنعت در نیمه نخس��ت س��ال، 89 درصد بازدهی را به ثبت رساند و عمده ش��رکت ها توانستند سودآوری 

قابل توجهی داشته باشند )سنا(

تقویم اقتصادی هفته جاری )12 تا  18 آبان ماه  1397(

تأثیرات زمان رویداد

اعالم شاخص قیمت تولیدکننده 
طی ماه گذشته در امریکا

اعالم تراز تجاری 
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 مقدماتی شاخص میزان تمایالت 
مصرف کننده طی ماه گذشته در امریکا 
)بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان(

جمعه

چهارشنبه

چهارشنبه

دوشنبه

جمعه

تغییر در قیمت کاالها و خدمات تکمیل شده و فروخته شده توسط تولیدکنندگان را 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.

این شاخص نظر 500 مصرف کننده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده بررسی می کند.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.
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