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 اقتصاد و توسعه

 در ش��رایط کنون��ی دارایی های دولت چیزی ح��دود هفت هزار، هزار میلی��ارد تومان اعم از 
مس��تغالت و اماکن اس��ت ک��ه 20 درصد این رقم ح��دود هزار و چهارصد و چه��ل میلیارد تومان 

خواهد بود و همین مبلغ برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافی است؛ این رقم می تواند به گونه های 
مختلفی وارد اقتصاد کشور شود، یا به فروش برسد )وزیر امور اقتصاد و دارایی(

 بازگشت تحریم های ضد ایران بر رشد اقتصادی این کشور و همچنین پایداری کلی اقتصاد کالن 
آن تاثیری منفی خواهد گذاشت؛ مشخصاً انتظار می رود که رشد اقتصادی کاهش یافته و قیمت ها در 

ایران باال بروند )بلومبرگ(
 اگر اقدامات مناسبی برای هماهنگ سازی نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ رسمی ایران انجام شود و اقداماتی را برای 

توجه به تورم و نقاط ضعف بخش مالی به کار گرفته شود، فشار اقتصاد در ایران برداشته خواهد شد )بلومبرگ(
 در هفت ماهه نخست سال جاری صادرات غیرنفتی کشور از مرز 2۷ میلیارد دالر گذشت که نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته از لحاظ وزنی 1/3 دهم کاهش داشته اما ارزش آن افزایش یافته است )ایسنا(
 دولت در بودجه سال جاری میزان درآمدهای کل کشور را 21۶ هزار میلیارد تومان مصوب کرده بود که میزان درآمدهای 
مصوب برای ش��ش ماهه نخست س��ال جاری 110 هزار میلیارد تومان بود اما تاکنون ۶3/5 هزار میلیارد تومان از درآمدهای 

پیش بینی شده محقق شده است )ایسنا(
 با توجه به این که باید در بلندمدت برای فراهم کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی اقدامات مهمی انجام شود، اصالح نظام 
بانکی، زمینه چینی کمک بانک ها به تولید، تس��هیل تأمین مالی از منابع داخلی و خارجی، اجتناب بانک ها از بنگاه داری، ارتقای 
شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش عمق بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تأمین مالی و بهره برداری از ابزارهای 
نوین مالی بورس��ی در کنار آموزش و فرهنگ س��ازی جامعه از مهمترین اقداماتی اس��ت که باید در دس��تور کار سیاستگذاران 

اقتصادی قرار بگیرد )موسی احمدی، تحلیلگر(

مسکن و عمران

 فعالیت های واسطه گری 
و سوداگری که در قبال سود 

انجام می ش��ود بای��د از بازار 
مسکن حذف شود و در بازار 
مسکن باید فقط تولیدکننده 
و بازاره��ای مصرف��ی وجود 
داش��ته باش��د، چ��ون عمده 

افزایش قیمت مس��کن به واسطه 
همین سوداگران انجام می شود )اقتصاد آنالین(

 اجرای مالیات بر عایدی س��رمایه مسکن نه تنها موجب 
فرار س��رمایه و نقدینگی از بازار مس��کن نمی ش��ود، بلکه 
اج��رای این قانون زمینه س��از رونق گرفتن بازار مس��کن و 

جذب سرمایه به این حوزه خواهد شد )اقتصاد آنالین(
 متوس��ط قیمت خری��د و فروش ی��ک مترمربع زیربنای 
واحد مس��کونی معامله ش��ده از طری��ق بنگاه های معامالت 
ملکی ش��هر تهران را 8۶/1 میلیون ریال اعالم کرده است 
که نس��بت به شهریورماه سال جاری و مهرماه سال گذشته 
به ترتیب ۶/4 درصد و 83/5 درصد افزایش نشان می دهد 

)بانک مرکزی(

اقتصاد و بازارهای جهانی

 تقاض��ای جهان��ی برای 
س��ازمان  اعض��ای  نفت خ��ام 

اوپک در س��ال آین��ده میالدی 
31 میلیون و 500 هزار بش��که 
خواه��د بود که ای��ن رقم روزانه 
500 هزار بشکه کمتر از برآورد 
دوماه گذش��ته و ی��ک میلیون و 

400 هزار بش��که در روز پایین تر از سطح کنونی است 
)دبیرکل اوپک(

 پیش بینی ها برای تولید نفت کشورهای غیرعضو اوپک 
در س��ال 201۹ میالدی، 120 هزار بش��که افزایش یافته 
اس��ت؛ در حالی ک��ه چش��م انداز تولید برای کان��ادا، چین، 

برزیل و مکزیک روندی کاهشی داشته است )بلومبرگ(
 سهمیه واردات نفت پاالیش��گاه های غیردولتی خود را 
تا 42 درصد افزایش می دهد چراکه ظرفیت پاالیشگاهی 
جدی��دی طبق برنامه در 201۹ میالدی فعال خواهد ش��د 

)راشاتودی(
 دومی��ن بانک بزرگ امارات متحده عربی که به قوانین 
بانک��داری اس��المی الت��زام دارد، تائیدیه انجم��ن اجرایی 
ابوظبی را برای واگذاری 25 درصد سهام آن به خارجی ها 

به دست آورده است )بلومبرگ(
 در نمایش��گاه بین المللی واردات چین، قراردادهایی به 
ارزش حدود 5۷/83 میلیارد دالر برای س��ال آتی منعقد 
ش��ده اس��ت؛ خرید توافق ش��ده برای کااله��ای مربوط به 
بخش خ��ودرو ب��ه رک��ورد 11/۹۹ میلیارد دالر رس��ید، 
درحالی که پوشاک و کاالهای مصرفی 3/3۷ میلیارد دالر 
و محص��والت غذای��ی و کش��اورزی 12/۶8 میلیارد دالر 

قرارداد منعقد کردند )رویترز(
 تجارت و صنع��ت ژاپن، آخرین محموله نفت ایران را 
در اوایل ماه اکتبر به ژاپن تحویل داده ش��ده است و قبل 
از تحریم ها، ژاپن روزانه 1۶4۹00 بش��که نفت از ایران 
وارد  کرده اس��ت که این حدود رق��م حدود پنج درصد از 

کل واردات نفت این کشور است )وزارت اقتصاد(
 چین بزرگترین واردکننده کلینکر و س��یمان از ویتنام 
اس��ت که طی نه ماهه نخس��ت س��ال جاری میالدی شش 
میلیون و 5۶0 هزار تن س��یمان و کلینکر به ارزش 235 
میلیون دالر از این کشور خریداری کرده است؛ بنگالدش، 
فیلیپین و تایوان به ترتیب با پنج میلیون و ۶40 هزار تن، 
چه��ار میلیون و ۷50 هزار ت��ن و یک میلیون و230هزار 
تن بیش��ترین میزان واردات این مواد معدنی را از ویتنام 

داشته اند )شاتا(

بازار سرمایه

 سعید اسالمی بیدگلی عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار شد )سنا(
 از یکم فروردین ماه تا 15 آبان ماه س��ال جاری، در مجموع چهار میلیارد و ۹40 میلیون یورو 

ارزحاصل از صادرات محصوالت پتروش��یمی در بازار داخلی عرضه ش��د تا س��هم پتروشیمی ها در 
تأمین ارز بازار ثانویه به 53 درصد برسد )انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی(

 ارزش بازار بورس تهران در 12 ماهه منتهی به پایان ماه سپتامبر سال 2018 میالدی با بیش از 
120 درصد بازده )به واحد پول ملی( مقام نخس��ت را در میان اعضای فدراسیون جهانی بورس ها به 

))WFE(خود اختصاص داد )دبیرخانه فدراسیون جهانی بورس ها
 پیش بینی می ش��ود شاخص بورس در یک س��ال آتی، خود را با رشد نرخ ارز و نرخ تورم منطبق کند؛ بسیاری از 

ش��رکت ها افزایش قابل توجهی در س��ودآوری خواهند داشت و با بررسی و تحلیل آن دسته از شرکت ها که از این پتانسیل 
برخوردارند، می توان به س��رمایه گذاری مطمئن و میان مدت در بازار س��هام پرداخت )مدیرعامل ش��رکت کارگزاری تأمین 

سرمایه نوین(
 تعداد 3۷4 میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ سهم معادل ۹/۹۹ درصد از کل سهام شرکت ایران ترانسفو روز 2۷ آبان ماه سال 

جاری در بازار اول بورس تهران واگذار خواهد شد )سنا(
 ب��ا توجه به این ک��ه هم اکنون بیش از 150 کد معامالتی برای خریداران کاال در بورس انرژی تعریف ش��ده اس��ت، افراد 
جدی��دی وارد بورس انرژی نش��ده اند، بلکه این افراد خریداران قبلی محصوالت ای��ن بورس بوده اند و هم اکنون می توانند با 

همین کدهای معامالتی به خرید نفت خام بپردازند )معاون نظارت بر بورس ها(
 یکی از دالیلی که گفته می ش��ود تحریم ها س��بب پیش��رفت می شود به این دلیل اس��ت که تجربه هایی همانند ورود بخش 

خصوصی به بورس برای خرید نفت ایجاد می شود )نایب رییس کمیسیون مجلس شورای اسالمی(
 هدف حاکمیت شرکتی ارزش آفرینی برای ذی نفعان از طریق بهبود فرآیند تصمیم گیری و عملکرد شرکت است؛ اجرای 
صحیح اصول حاکمیت شرکتی مشوق ها و رویه هایی را ایجاد می کند که منافع سهامداران را برآورده کرده و همزمان به منافع 

سایر ذی نفعان شرکت نیز توجه دارد )مدیر امور ناشران شرکت بورس تهران(
 بورس کاال در طول 11س��ال گذش��ته همواره تالش کرده تا با ایجاد فضایی مثبت جهت انجام معامالت به صورت ش��فاف، 
زمین��ه توزی��ع و تخصی��ص بهینه م��واد اولیه تولید را فراهم کند و س��ود خوبی را نیز از طریق حذف واس��طه ها و اس��تفاده از 
ابزارهای مالی به تولیدکنندگان برساند، با این اقدام، هزینه های تولیدکننده تا حد زیادی کاهش یافته و بهای تمام شده کاالی 

معامله شده در بورس نیز به مراتب کمتر می شود )مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه(
 باید به س��مت پذیرش ش��رکت هایی که ارزش افزوده و مزیت نسبی دارند و عوامل بنیادی آن ها قوی باشند حرکت کرد؛ 
با ورود این گونه ش��رکت ها به بازار س��رمایه، هم سودی مناسب عاید مردم می شود و هم به مالکان شرکت ها در جذب منابع 
جدید کمک خواهد شد و در کنار آن دولت هم می تواند به کاهش اثرات تورمی نقدینگی امیدوار باشد )رییس سازمان بورس 

و اوراق بهادار(
 نهادهای فعال در بازار سرمایه می توانند نقش های مختلفی را برعهده گرفته و هر یک بخشی از مشکالت را در نظام تأمین 
مالی برطرف کنند؛ از جمله می توان به ش��رکت های تأمین سرمایه اشاره کرد که ضمن ایفای نقش بانکداری سرمایه گذاری، 
موجب جذب منابع س��رمایه گذاران شده و پیشنهاد بسته های تأمین مالی از طریق ابزارهای مختلف را به بنگاه های اقتصادی 

ارائه می کنند )موسی احمدی، تحلیلگر(
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بانک و بیمه

 بخش قابل توجهی از رش��د 
نقدینگ��ی در پنج ماهه نخس��ت 
اضاف��ه  منب��ع  از  س��ال جاری 
برداش��ت بانک ها اتف��اق افتاده 
بود؛ اما در ش��هریورماه سرعت 
رش��د اضاف��ه برداش��ت بانک ها 

کاهش یافته است )بنکر(
 وزارت خزان��ه داری امریکا اعالم کرد که دسترس��ی 

بانک مرکزی ایران به س��امانه پیام رس��ان مالی سوئیفت 
قط��ع ش��ده و ای��ن ام��ر باعث س��خت تر ش��دن تس��ویه 
حس��اب های مرتبط با صادرات و واردات ایران می ش��ود 

)راشاتودی(
 ب��ا قطع ارای��ه خدمات س��وئیفت به برخ��ی بانک های 
داخلی، خلل��ی در انجام مب��ادالت ارزی و فرآیند تجارت 
خارجی پیش بینی نمی شود و فعاالن اقتصادی می توانند با 
اطمینان از خدمات تمام بانک های دارای مجوز ارزی برای 

امور بازرگانی خود استفاده کنند )بنکر(
 س��پرده های دیداری در اس��فندماه سال گذشته 15/4 
ه��زار میلی��ارد توم��ان ب��ود ک��ه در ش��ش ماهه نخس��ت 
س��ال جاری 48/8 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده 
است؛ به عبارت دیگر رشد شش ماهه سپرده های دیداری 

32/4 درصد بوده است )بنکر(
 س��رمایه گذاری کوتاه م��دت نظ��ام بانک��ی کش��ور در 
ش��هریورماه س��ال جاری به 4۹0/4 هزار میلیارد تومان 
رس��ید که به نسبت مردادماه رش��د 3/۷ درصدی داشته 
اس��ت؛ س��رمایه گذاری بلندمدت نیز در شهریورماه سال 
جاری به ح��دود 822/۶ هزار میلیارد تومان رس��یده که 

رشد ماهانه آن منفی 0/۹4 درصد بوده است )بنکر(

طال و سکه

 اگ��ر ارز نتواند تقاضا را 
تأمین کند، طبیعت��اً با کمبود 

مواجه می ش��ود و اگر ارز گران 
شود، طال هم گران می شود ولی 
اگر دربازار ارز باشد و سکه کم 
ش��ود دلیل دیگ��ری دارد که به 

عه��ده بانک مرکزی اس��ت )رییس 
اتحادیه طال و جواهر(

 ونزوئال تالش های سازمان یافته ای را برای تبدیل شدن 
به یک صادرکننده برتر طالی جهان انجام داده است؛ این 
کش��ور 32 معدن طال و 54 کارخان��ه عمل آوری آن را به 
کار گرفته اس��ت تا به دومین دارن��ده بزرگ طالی جهان 

تبدیل شود )اسپوتنیک(
 تقاضای ش��مش و س��که طال در بازار ایران در سه ماهه 
س��وم 2018 میالدی به بیش از 21/1 تن رس��ید که این 
باالتری��ن رق��م از س��ه ماهه دوم 2013 میالدی به ش��مار 

می رود )شورای جهانی طال(

بازار پول و ارز

 در این 12 سال که کار واگذاری شرکت ها شروع شده است، بیش از 100 میلیارد دالر سهم 
واگذار ش��ده اس��ت که بیشتر بورسی و مدیریتی بوده است و ش��رکت های غیربورسی هنوز باقی 

مانده اند و بیشتر شرکت هایی هستند که سودده نیستند )رییس سازمان خصوصی سازی(
 باید پذیرفت بخش قابل توجهی از افزایش قیمت دالر به دلیل فضاس��ازی س��وداگران بوده اس��ت 
زیرا ایران همواره از س��وی امریکا تحریم بوده و راهکارهای مقابله با تحریم را می داند و همان طور 
که پیش بینی می شد بعد از گذشت 13 آبان، بازار ارز را با افزایش قیمت جدیدی روبرو نشد )موسی 

الرگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی(
 عملیات��ی ش��دن تحریم ه��ا و اعالم نام ده ها ش��رکت تحریم ش��ده در کنار ریس��ک عدم تصوی��ب  FATFو اذعان برخی 

شرکت های معظم به وجود مشکالت جدی در ورود ارز به کشور، تأثیر چندانی بر بازار ارز نداشته و همچنان انتظار تثبیت نرخ 
ارز آزاد در کانال 14 هزار وجود دارد )علی رضا تاج بر، مدیرعامل کارگزاری تأمین سرمایه نوین(

صنعت، معدن و انرژی

 رشد تقاضای سیمان، فروش جهانی این ماده معدنی را طی 10 ماه نخست سال جاری میالدی 

به 85 میلیون و 230هزار تن رس��اند که حاکی از رش��د 51 درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال 

گذشته است )شاتا(

 قیمت کنونی نفت نسبت به زمانی که اطالعیه نخست عرضه نفت خام در بورس انرژی منتشر شد، 

تقریباً حدود 15 دالر کاهش یافته و این کاهش قیمت به طور طبیعی در قیمت فروش نفت در بورس 

انرژی هم اثرگذار است، همان گونه که قیمت نهایی نیز با توجه به قیمت روز نفت در زمان تحویل تعدیل خواهد شد 

)دبیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران(

 ایجاد فضای مثبت، شفاف و به دور از حاشیه برای انجام معامالت اقتصادی همواره یکی از نیازهای اصلی در تمام صنایع اعم 

از صنایع معدنی بوده است؛ زیرا از این طریق، امکان تجارت و داد و ستدهای شفاف و واقعی به وجود می آید و صنایع به راحتی 

می توانند در زمینه توزیع و تخصیص بهینه مواد اولیه فعالیت کنند )مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه(

 از ابتدای فروردین ماه تا پایان مهرماه سال جاری، 34 میلیون و ۹83 هزار و ۶22 تن انواع محصوالت معدنی صادر شد که 

ارزش آن به پنج میلیارد و 811 میلیون و 338 هزار دالر رسید )سنا(

 طی هفت ماهه سال جاری، دو میلیون و 31۷ هزار و ۹35 تن انواع محصوالت معدن و صنایع معدنی به ارزش دو میلیارد و 

12 میلیون تن و ۹۷۶ میلیون دالر وارد شد که حاکی از کاهش 34 درصدی میزان تناژ و افت 2۷ درصدی ارزش محصوالت 

وارداتی این بخش است )سنا(

 چین دومین کشوری است که میزبان عمده کاالهای صادراتی ایران در هفت ماهه  نخست سال جاری بوده است، به گونه ای 

که در این مدت 1۶ میلیون و 5۹2 هزار تن کاال به ارزش 45 میلیارد و 3۷۹ میلیون دالر به این کشور کاال صادر شده است 

که از لحاظ وزنی 24/۶۶ و از لحاظ ارزش 1۹/۷8 درصد از کل ارزش صادرات ایران را شامل می شود )سنا(

تقویم اقتصادی هفته جاری )26 آبان تا 2 آذر ماه  1397(

تأثیرات زمان رویداد

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

اعالم میزان سفارشات کاالهای بادوام توسط 
کارخانه ها طی ماه گذشته در امریکا

اعالم میزان موجودی نفت خام
امریکا طی هفته گذشته

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید 
کارخانه ها طی ماه گذشته در فرانسه، آلمان و 

اتحادیه اروپا

اعالم برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید در 
بخش خدمات طی ماه گذشته در فرانسه، آلمان 

و اتحادیه اروپا

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

جمعه

جمعه

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.

یک شاخص پیشرو که بیانگر میزان تولید کارخانه ها است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

اعالم این شاخص بیش از عدد 50، نشان دهنده رونق و کمتر از 50 نشان دهنده رکود است.
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کاال، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

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.

تغییرات شاخص بورس 

ص
اخ

ش
ار 

قد
م


