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مقدمه
در حالــی اولیــن مــاه از پاییــز بــه پایــان رســید کــه

 1700دالری در حــال نوســان اســت .در حالــی

ایــن مــاه کاهــش پیــدا کرد .افــت خفیــف دالر در این

بــود کــه قیمــت گاز طبیعــی پــس از ماههــا صعــود،

قیمــت ارز بــرای اولیــن بــار در پنــج مــاه گذشــته در
مــاه همچنیــن ســبب شــد تــا بــازار ســکه نیــز تحــت
تأثیــر قــرار بگیــرد و قیمــت ســکه امامــی و ربعســکه

هــم در مــاه مهــر رونــدی کاهشــی داشــته باشــد.
عــدم افزایــش قیمــت اونــس در بــازار جهانــی دیگــر

عاملــی بــود کــه ســبب شــد تــا قیمــت ســکه در ایــن
مــاه افزایــش پیــدا نکنــد .عملکــرد ضعیف بازار ســهام

ســبب شــد تــا علیرغــم افزایــش جزئــی شــاخص کل،

شــاخص ه ـموزن در هفتمیــن مــاه ســال بیــش از 4

درصــد افــت داشــته باشــد .در شــاخصهای پولــی
عبــور نقدینگــی از مــرز  4هــزار هــزار میلیــارد تومــان

و دیگــر شــاخصها همچنــان حکایــت از انتظــارات

تورمــی بــاال در اقتصــاد کشــور دارد .تــورم ماهانــه

کشــور در مــاه مهــر یکــی از باالتریــن تورمهــای
ماهانــه در  11مــاه اخیــر بــوده اســت.

در عملیــات بــازار بــاز بانــک مرکــزی بــا بســط پــول

توانســت تــا حــدی نــرخ بهــره را کنتــرل کنــد امــا در

بــازار اولیــه حــراج اوراق در ایــن مــاه هیــچ فروشــی بــه
ثبــت نرســید تــا همچنــان مقــدار فروش اوراق نســبت

بــه زمــان مشــابه ســال قبــل رکــورد بســیار پایینتــری

را بــه ثبــت برســاند .همچنیــن در حالــی کــه بــازار
مســکن مــاه اول پاییــز را بــا ثبــات قیمــت پشــت ســر

گذاشــت ،دادههــای تجــاری کشــور در شــشماهه

اول ســال نشــان میدهــد متانــول و اوره بیشــترین

ســهم از صــادرات کشــور را تشــکیل دادهانــد.

بازارهــای جهانــی در مــاه اکتبــر تقریبــاً همجهــت بــا
ســپتامبر حرکــت کردنــد و طــا همچنــان در کانــال

قیمتهــای شــاخص نفتــی در مــاه اکتبــر صعــودی
بازدهــی ماهانــه منفــی  7.5درصــدی را بــه ثبــت
رســاند .در بــازار پتروشــیمیها نیــر در حالــی کــه

اوره در ســقف قیمتــی ســالهای اخیــر خــود معاملــه
میشــود ،قیمــت متانــول پــس از صعــود شــدید در
مــاه ســپتامبر در مــاه اکتبــر بــا  20درصــد کاهــش

قیمــت بــه محــدوده  400دالری بازگشــت .از ســوی
دیگــر در ایــن مــاه قیمــت ســنگآهن بــه دلیــل
تصمیــم مقامــات چینــی بــرای کاهــش آالیندههــا

همچنــان رونــدی کاهشــی داشــت.
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بازار سکه و ارز
افت قیمت دالر در حضور  5عامل اصلی
نــرخ دالر بــرای نخســتین بــار در  5مــاه گذشــته افــت پیداکــرده و
بازدهــی ماهانــه آن در مــاه مهــر در حــدود منفــی  0.4درصــد شــد.

اتفاقاتــی اعــم از افزایــش انتظــارات برجامــی و تغییــر رئیــس بانــک

مرکــزی از عوامــل تأثیرگــذار در ســقوط ارزش دالر در ایــن مــاه بــود.

از ابتــدای خــرداد تــا کنــون ایــن اولیــن ماهــی اســت کــه نــرخ ارز
رونــدی نزولــی را در پــی میگیــرد و کاهــش نــرخ ارز در ایــن مــاه در
پــی چنــد اتفــاق مهــم رخ داد کــه مؤثرتریــن آنهــا افزایــش انتظــارات

برجامــی و مذاکــرات هســتهای اســت.

رکوردهای نرخ ارز
در مهر 1400

دالر در ابتدای ماه مهر روندی صعودی داشت .دالر در ماه

سقوط ارزش شده و تا  20مهر به کمترین میزان خود در این

ادامه مسیر صعودی خود را گسترش داد ،به طوری که در

میزان نرخ دالر در  20مهر ماه ثبت شد که برابر با  27هزار و

شهریور نرخ رشد  0.6درصد را پشت سر گذاشته بود و در

پایان هفته اول مهر ماه به باالترین قیمت خود در این ماه

رسید .آمارهای نرخ دالر در این مدت نشان میدهد در روز
 8مهر ماه قیمت دالر به  28هزار و  500تومان رسیده که

باالترین سطح قیمتی این ارز در اولین ماه پاییز بوده است.

پس از آن با برخورد قیمت دالر به سقف مذکور دستخوش

 5عامل اساسی
عامل نخست :در نیمه نخست پاییز به ناگاه با اتفاقات
رخداده در روابط بینالملل میان ایران و سایر کشورهای

بازه  30روزه رسید .در همین راستا طبق دادهها ،کمترین
 70تومان بوده است .پس از آن دوباره خریدوفروش در بازار

ارز به سویی پیش رفت که اندکی بر قیمت دالر افزوده اما در

نهایت موجب شد تا نرخ دالر در حدود  0.4درصد افت ارزش
پیدا داشته باشد.

دالر قرار میدهد.
عامل سوم :پس از دو عامل قبلی عاملی متضاد که از ادامه

مذاکرهکننده انتظارات مثبت برجامی در بازار افزایش

سقوط دالر جلوگیری کرد سقوط ارزش لیر در مقابل دالر بود.

پیداکرده و در نهایت این امر موجب شد تا تقاضای دالر

این رخداد موجب تقاضای بیشتر دالر شد که در نهایت از

از سوی خریداران کاهش پیدا کند .این اتفاق نرخ دالر را

امتداد افت ارزش دالر جلوگیری کرد و در همین زمان بازار

پس از برخورد به سقف قیمتی در مسیری نزولی قرار داد.

ساز نیز با عرضه بیشتر دالر در این بازار موجب شد تا نرخ

دالر ماههاست که بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر

ارز رشدی دوباره پیدا نکند.

اخبار مربوط به مذاکرات احیای برجام بوده است و بسیاری

عامل چهارم :چهارمین اتفاق مهم در این موعد روی کار

از کارشناسان سرنوشت دالر در میانمدت را به سرنوشت
مذاکرات گره میزنند.

آمدن رئیس جدید بانک مرکزی بود .با تغییر این موقعیت
در این ماه انتظارات اشخاص برای قیمت دالر نیز کاهشی

عامل دوم :دومین عامل مربوط به آغاز کار دولت جدید

شده و خریداران برای تقاضای بیشتر دالر عقبنشینی کردند.

است .همواره در ابتدای روی کار آمدن دولتها در ایران تا

این رخداد در کنار عامل سوم موجب ایست دالر در اولین

حدی دالر شاهد افت قیمت بوده و این موضوع آن دسته

ماه از پاییز سال  1400شد.

از معاملهگران محافظهکارتر در بازار را دورتر از خریدوفروش

عامل پنجم :نکته مهم دیگر انتشار گزارش سازمان برنامه
و بودجه در خصوص نرخ دالر بود .در این گزارش که با
سناریوهای مختلف مدلسازی شد در بهترین حالت نرخ دالر
را فراتر از سطح  50هزار تومان پیشبینی کرد که البته
تأثیر صعودی کمتری نسبت به عوامل اول و دوم در سطح
معامالت بازار و در ادامه نرخ دالر گذاشت.
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تداوم روند نزولی سکه
در پاییز

قیمت سکه امامی و ربعسکه در اولین

منبع :شبکه اطالع رسانی طالو ارز tjgu.org

ماه از فصل پاییز مسیر نزولی آغازشده

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﻣﻬﺮ 1400

در پایان تابستان را ادامه داده و مسیری

29000

کاهشی را به ثبت رساندند .این کاهش

28500

متأثر از روند نزولی قیمت دالر به ثبت

28000

رسید و در ربعسکه بیشترین اثر را رقم
تومان

27500
27000

زد .در نهایت قیمت سکه امامی در سطح
 11میلیون و  770هزار تومان مهر را به
پایان رساند.

26500

بهطورکلی بازار ارز و سکه به نوعی بازارهای

26000
 ۲۸مهر

 ۲۶مهر

 ۲۸مهر

 ۲۶مهر

 ۲4مهر

 ۲1مهر

 1۹مهر

 1۷مهر

 1۲مهر

 10مهر

 ۷مهر

 4مهر

 1مهر

دارایی محسوب میشوند که افراد گاهی
از این بازارها برای ذخیره ارزش و دادوستد
در آن استفاده میکنند .معامالت در این

روﻧﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻔﺖ روزه ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﻣﻬﺮ 1400

بازارها از جهت وابستگی اونس جهانی به

28400

دالر به یکدیگر مرتبط هستند؛ به عبارت

28200

دیگر با توجه به نرخ دالری اونس جهانی،

28000

قیمت سکه در هر سه بخش متأثر از

27800
27400

تومان

27600
27200

افتوخیز در قیمت دالر بوده و در نتیجه
اتفاقات اثرگذار بر قیمت دالر بر این بازار
نیز مؤثر واقع خواهند شد.

27000
26800
26600
 ۲4مهر

 ۲1مهر

 1۹مهر

 1۷مهر

 1۲مهر

 10مهر

 ۷مهر

 4مهر

 1مهر

روﻧﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش دﻻر آزاد
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رفتار نزولی در بازار سکه امامی

با توجه به روند کاهشی در قیمت اونس جهانی در

روزهای ابتدایی پاییز قیمت سکه در این بازار نتوانست
آن رشدی را که دالر در روزهای اول مهر تجربه کرده
بود را به ثبت برساند ،با این حال سکه تمام تا روزهای
میانی مهر روندی صعودی داشت.
در بررسی قیمت سکه امامی در ماه مهر مشخص

افت  2.1درصدی ربعسکه

میشود بیشترین قیمت ثبتشده در این بازار در روز

در بررسی قیمتها در بازار سکه غالباً دو بازار کناری دیگر

 14مهر ماه ثبتشده است که برابر با  11میلیون و

مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ نیمسکه و ربعسکه.

 950هزار تومان بوده است .با این حال قیمت سکه

متناسب با تغییرات شکلگرفته در بازار سکه امامی قیمت

امامی در این ماه نتوانست مرز  12میلیون تومان را

نیمسکه و ربعسکه نیز در این بازار رفتاری مشابه را از خود

رد کند.

برجای گذاشتند.

پس از آن تا روز  26مهر ماه روند کاهشی داشت و

در همین خصوص قیمت نیمسکه در هفته دوم پاییز به

در این روز به کمترین میزان خود در ماه مهر دست
پیدا کرد که این رقم معادل با  11میلیون و  550هزار

بیشترین سطح خود در مهر ماه رسید که برابر با  6میلیون

تومان به ثبت رسید.

و  130هزار تومان بود .پس از آن مسیر قیمت در بازار

در ادامه روند این متغیر دوباره سیری صعودی پیداکرده

نیمسکه نزولی شده و در نهایت به  5میلیون و  950هزار

و با  11میلیون و  770هزار تومان مهر را به پایان

تومان تقلیل پیدا کرد .مقایسه این قیمت با روز پایانی

رسانید .مقایسه این رقم با آخرین روز شهریورماه

شهریورماه نشان میدهد نیمسکه برخالف دو بازار دیگر

نشان میدهد در این بازار شاهد  0.4درصد افت قیمت

 0.5درصد رشد قیمت داشته است.

بودهایم .اتفاقی که در ادامه روند نزولی در بازار ارز رخ

در این میان بیشترین افت قیمت در بازار ربعسکه به

داد.

روﻧﺪ روزاﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﻢ ﺳﮑﻪ و رﺑﻊ ﺳﮑﻪ در ﻣﻬﺮ 1400
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منبع :شبکه اطالع رسانی طالو ارز tjgu.org

روﻧﺪ روزاﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ اﻣﺎﻣﯽ در ﻣﻬﺮ 1400
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چشم میخورد .با وجود آنکه قیمت ربعسکه در شهریورماه فراتر از  3میلیون
تومان قرار داشت در این ماه با افت قیمت به سطح  2میلیون و  740هزار
تومان رسید.
بررسی قیمتهای ثبتشده در این بازار نشان میدهد قیمت ربعسکه نیز
متناسب با دو بازار دیگر فلز گرانبهای داخلی در هفته دوم مهر ماه به اوج
خود رسیده که برابر با  2میلیون و  850هزار تومان بود .پس از آن با روندی
تقریباً نزولی سرانجام در این ماه  2.1درصد افت ارزش را رقم زد.

سکه امامی

روﻧﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻔﺖ روزه ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ اﻣﺎﻣﯽ
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منبع :شبکه اطالع رسانی طالو ارز tjgu.org

111,980,000
کمترین قیمت سکه
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بازار سرمایه
افت  4.4درصدی در شاخص هموزن مهر
شــاخص کل بــورس در اولیــن مــاه پاییــز  3.6درصــد افزایــش

پیــدا کــرد؛ امــا بــا ایــن حــال ایــن تنهــا رشــد بــه ثبــت رســیده در
میــان متغیرهــای بورســی در مــاه مهــر بــوده اســت .دادههــای

بــازار ســهام در ایــن رابطــه نشــان میدهــد شــاخص هـموزن در

ایــن مقطــع افتــی  4.4درصــدی پیداکــرده و میانگیــن تقاضــا

در مقایســه بــا مــاه قبــل  59درصــد کاهشیافتــه اســت .طبــق

مقایسـهها ایــن بیشــترین افــت در میــان شــاخصهای بورســی
مهرمــاه قلمــداد میشــود.

بازارهــای ســرمایه و بــه طورکلــی بــورس در اقتصــاد
از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت .خریدوفــروش

اوراق بدهــی در ایــن بــازار از یــک ســو و بازدهــی

معامــات از ســوی دیگــر ســبب مطلوبیــت زایــی

بــرای معاملهگــران بــوده و تغییــرات آن میتوانــد

اثــرات مهمــی را بــر وضعیت اقتصادی و معیشــتی
جامعــه داشــته باشــد .در همیــن رابطــه در بررســی

میتــوان بــه دو مقطــع متفــاوت تقســیم کــرد.

متغیرهــای بــازار ســرمایه در هــر مقطــع شــاخص

بــه طــور کلــی رونــد شــاخص نشــان میدهــد در

کل و شــاخص هـموزن از اهمیــت باالیــی برخــوردار

ایــن مقطــع شــاخص کل تــا میانــه مهرمــاه رونــدی

اســت کــه در مــاه جــاری بــه ترتیــب  3.6درصــد

صعــودی را ســپری کــرده و پــس از آن رونــدی

رشــد و  4.4درصــد کاهــش داشــتهاند.

کاهشــی را از خــود برجــای گذاشــته اســت.

افزایش جزئی شاخص کل بورس
در مهر ماه

افت شاخص هموزن

امــا برخــاف صعــود شــاخص کل بــورس شــاخص

در ابتــدای مهرمــاه مقــدار شــاخص کل بــورس

هــموزن در مــاه مهــر بازدهــی ماهانــه منفــی را

قــرار داشــت؛ امــا در انتهــای اولیــن مــاه پاییــز ایــن

ســرمایه همــواره شــاخص هــموزن از اهمیــت

میلیــون و  436هــزار و  372واحــدی رســید.

برخــوردار اســت .ایــن شــاخص ماننــد شــاخص کل

در ســطح  1میلیــون و  386هــزار و  401واحــد

بــه ثبــت رســاند .در بررســی شــاخصهای بــازار

شــاخص بــا رشــدی نســبتاً مالیــم بــه مقــدار 1

بیشــتری در خصــوص وضعیــت بازدهــی بــورس

بررســی روزهــای معامالتــی بــورس در اولیــن مــاه

بــورس در روز  14مهــر مــاه بیشــترین حــد خــود

کل بــورس در روز  14مهــر بــه ثبــت رســیده کــه

از ســطح  415هــزار و  495واحــد  4.4درصــد

بــوده اســت .رونــد شــاخص کل بــورس تهــران را

 264واحــد رســید.

پاییــز نشــان میدهــد بیشــترین میــزان شــاخص

را بــه ثبــت رســاند امــا بــا مســیری تقریبــاً نزولــی

برابــر بــا  1میلیــون و  488هــزار و  292واحــد

کاهــش پیداکــرده و در نهایــت بــه  397هــزار و

روﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻢ وزن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﺮ 1400
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روﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﺮ 1400
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افت  1.5درصدی میانگین خروج
پول در مهر

کاهش میانگین تقاضا و
میانگین عرضه

بررســی ورود و خــروج پــول حقیقــی بــه بــورس

ارزش صفهــای خریــد در مهــر بــه طــور میانگیــن

میانگیــن در ایــن مــدت  352میلیــارد تومــان پــول

ایــن رقــم در مقایســه بــا مــاه قبــل  60درصــد

در اولیــن مــاه پاییــز نشــان میدهــد بــه طــور
بــه صــورت روزانــه از بــورس خارجشــده اســت.

مقایســه ایــن رقــم بــا مــاه گذشــته نشــان میدهــد
ایــن خــروج نســبت بــه مــاه قبــل  1.5درصــد

کاهــش پیداکــرده اســت.

روزانــه معــادل بــا  379میلیــارد تومــان ثبــت شــد.

کاهــش داشــته و بــه ســطح  926میلیــارد تومــان
تنــزل پیــدا کــرد.

بررسـیهای آمــاری از ایــن متغیــر نشــان میدهــد
در روز  18مهــر مــاه کمتریــن میــزان تقاضــا رقــم

طبــق آمارهــای روزانــه ایــن متغیــر در مهــر

خــورده کــه معــادل بــا  71میلیــارد تومــان بــود.

 24ام ایــن مــاه و کمتریــن ســطح آن در  20ام

بــه ثبــت رســیده کــه حــدی برابــر بــا هــزار و 307

مشــاهده میشــود بیشــترین میــزان ورود پــول در
مهــر بــه ثبــت رســیده اســت.

بیشــترین میــزان ایــن متغیــر نیــز در  24مهــر
میلیــارد تومــان داشــته اســت.

در ســوی دیگــر دادههــای بورســی نشــان میدهنــد
در ایــن مــاه ارزش صفهــای فــروش بــه طــور
میانگیــن برابــر بــا  271میلیــارد تومــان بــوده

کــه نســبت بــه آخریــن مــاه تابســتان  14درصــد
کاهــش پیداکــرده اســت.
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بازار پول
رکورد زنی رشد نقدینگی در پایان تابستان 1400
رشــد ماهانــه نقدینگــی در اثــر افزایــش قابلتوجــه پــول و شــبه

پــول در آخریــن مــاه تابســتان در کشــور بــه باالتریــن ســطح خــود

در بــازه شـشماهه نخســت امســال رســیده اســت .مقایســه رشــد

پــول و شــبه پــول در ایــن مــدت نشــان میدهــد انتظــارات تورمــی
در جامعــه در حــال افزایــش اســت.

بــه طــور کلــی متغیرهــای کالن اقتصــادی و پولــی همــواره نقــش
تأثیرگــذاری در تعییــن وضعیــت تورمــی هــر کشــوری را دارنــد .این

متغیرهــا شــامل پایــه پولــی ،نقدینگــی و متغیرهای تشــکیلدهنده
نقدینگی اســت.

روﻧﺪ رﺷﺪ ﻧﻘﻄﻪاي ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ در  10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
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منبع :وبسایت بانک مرکزی

رشد  0.6درصدی در پایه پولی
شهریور

براســاس آمارهــای اعالمشــده از ســوی بانــک
مرکــزی در خصــوص وضعیــت متغیرهــای پولــی

شــهریورماه مشــاهده میشــود پایــه پولــی در

ایــن مــدت بــا نزدیــک بــه  3هــزار میلیــارد تومــان
افزایــش بــه  519هــزار میلیــارد تومــان رســیده

اســت.

در حالــی کــه در مــاه مــرداد رشــد ایــن متغیــر

کمتــر از صفــر بــه ثبــت رســیده بــود .دادههــا

نشــان میدهنــد در ایــن مــاه رشــدی معــادل بــا
 0.6درصــد در پایــه پولــی مــاه رقــم خــورده اســت.

عبور نقدینگی از مرز  4هزار هزار
میلیارد تومان

بــه اعتقــاد برخــی اقتصاددانــان تنهــا زمانــی کــه

پایــه پولــی در کشــور بــه نقدینگــی انتقــال یابــد
موجــب رشــد عمومــی قیمتهــا خواهــد شــد و

اثــرات تورمــی را در جامعــه در بــر خواهــد داشــت.
از ایــن رو بررســی نقدینگــی در هــر مــاه از اهمیت

بــه ســزایی برخــوردار بــوده و بررســی تغییــرات آن
دورنمایــی از تــورم را ترســیم میکنــد.

در همیــن رابطــه آمارهــای شــهریورماه نشــان
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میدهــد در ایــن مــاه نقدینگــی ایــران بــا 146

هــزار میلیــارد تومــان افزایــش نســبت بــه مــاه قبل

بــه  4هــزار و  68هــزار میلیــارد تومــان رســید.

مقایســه آمــار نقدینگــی در ایــن مــاه بــا مــاه

گذشــته نشــان میدهــد در آخریــن مــاه تابســتان
 1400در حــدود  3.7درصــد رقــم نقدینگــی در

کشــور رشــد داشــته و مقایســه نقطــه بــه نقطــه
آن بــا ســال گذشــته نشــان میدهــد  40.5درصــد

رشــد بــه ثبــت رســیده اســت.

در مقایســه رشــد نقدینگی در نیمه نخســت ســال

جــاری مشــاهده میشــود بیشــترین رشــد ایــن

متغیــر در ایــن مــدت در شــهریورماه رقــم خــورده

کــه باالتریــن ســطح را میــان رشــدهای نقطــهای
شــش مــاه ابتدایــی ســال جــاری داشــته اســت.
در مقایســهای دیگــر نیــز مشــاهده میشــود در

ایــن مــاه  146هــزار میلیــارد تومــان بــه نقدینگــی
کشــور افزودهشــده کــه از خــرداد مــاه تاکنــون
بیســابقه بــوده اســت.

امــا بــه طــور کلــی رشــد نقدینگــی در هــر مــاه

متشــکل از دو جــز اســت؛ حجــم پــول و شــبه پــول.

عبــور حجــم پــول از مــرز  800هــزار
میلیــارد تومــان
بــه طــور کلــی حجــم پــول شــامل ســپردههای

دیــداری و اســکناس و مســکوک در دســت مــردم

اســت .ایــن رقــم در مــاه گذشــته

برابــر بــا  781هــزار میلیــارد تومــان

بــوده کــه بــا  35هــزار میلیــارد تومــان
افزایــش بــه  816هــزار میلیــارد

تومــان رســید.

رشــد ماهانــه حجــم پــول در مقایســه بــا شــبه پــول در بــازه
شـشماهه نخســت امســال همــواره ســطح باالتــری دارد .ایــن

رخــداد نشــان میدهــد تمایــل افــراد بــه در دســت داشــتن
پــول بیشــتر شــده و انتظــار ســوددهی از بازارهــای دیگــر از

مقایســه میــزان افزایــش حجــم پــول
بــا ســایر ماههــای ســال جــاری نشــان

میدهــد از فروردیــن مــاه تاکنــون

ایــن مقــدار رشــد ماهانــه در حجــم

پــول بیســابقه بــوده اســت .رشــد

جملــه بــورس و کاالهــا بیشــتر بــوده و در نتیجــه انتظــارات

تورمــی آنــان در مســیر رشــد قــرار دارد؛ بــه عبــارت دیگــر
طبــق بــاور برخــی اقتصاددانــان ایــن اتفــاق عالمتــی از رشــد

انتظــارات تورمــی در کشــور اســت کــه در ســیری صعــودی
قرارگرفتــه اســت.

ایــن متغیــر در بعــد ماهانــه نیــز برابــر

روﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل در اﯾﺮان
1000

بــه شــمار میآیــد.

600

مرداد 1400

شهریور 1400

تیر 1400

خرداد 1400

اردیبهشت 1400

فروردین 1400

بهمن ۹۹

اسفند ۹۹

دی ۹۹

آذر ۹۹

آبان ۹۹

مهر ۹۹

مرداد ۹۹

شهریور ۹۹

بــر میــزان ســپردههای غیــر دیــداری

تیر ۹۹

تومــان معــادل بــا  3.5درصــد رشــد

خرداد ۹۹

شــهریورماه  111هــزار میلیــارد

0
اردیبهشت ۹۹

آمارهــا

نشــان

میدهنــد

در

200
فروردین ۹۹

بیشترین رشد ماهانه شبه
پول در بازه ششماهه
نخست 1400

400

هزار میلیارد تومان

بــا  4.5درصــد بــوده کــه ســطح باالیی

800
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روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
%8

اعــم از بلندمــدت و  ...افزودهشــده

%6

اســت.

طبــق بررسـیها ایــن میــزان رشــد در

%2

شــش مــاه نخســت امســال بیســابقه

بــوده و باالتریــن رقــم در ایــن مــدت

درصد

%4

%0

قلمــداد میشــود .مقایســه رشــدهای

-%2

ماهانــه در نقدینگــی و دو جز ســازنده
آن بــه یــک نکتــه مهــم اشــاره دارد.
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دومین رکورد تورم ماهانه در
 11ماه اخیر

تورم در اولین ماه پاییز به دومین قله خود
در  11ماه اخیر رسیده و رکوردی دیگر را در
قاب ماهانه افزایش قیمتها به ثبت رسانید.
بررسی گروههای تورمی در مقیاس ساالنه
نشان میدهد سبد خوراکیها افزایش قیمت
بیشتری را در مقایسه با کاالهای غیرخوراکی
تجربه کرده و هنوز تورم نقطهای در این بخش
فراتر از سطح  60درصد قرار دارد.

رکورد زنی تورم ماهانه

نرخ تورم در اولین ماه پاییز دومین رکورد
ماهانه را در  11ماه اخیر به ثبت رسانید
و بر اساس گزارش مرکز آمار تورم
ماهانه مهر ماه برابر با 3.7
درصد به ثبت رسید؛ به
عبارت دیگر این رقم نشان
میدهد مقدار قیمتها در اولین
ماه پاییز با سرعتی معادل با  3.7درصد
نسبت به ماه قبل افزایش پیداکرده است.
همچنین بررسیها نشان میدهد تورم ماهانه
ثبتشده در مهر ماه دومین رکورد در  11ماه
اخیر بوده است .باالترین میزان این متغیر نیز
در ماه قبل به ثبت رسیده که برابر با  3.9درصد
بوده است .بررسی این مقدار تورم در میان
زیربخشهای اصلی نیز نشان از پیشی گرفتن
تورم خوراکیها از غیرخوراکیها دارد.

در حقیقت تورم در بخش خوراکیها برابر با 5
درصد بوده در حالی که در بخش غیرخوراکی
معادل با  3درصد ثبتشده است .با توجه به
اینکه خوراکیها سهم باالتری در سبد هزینه
کمدرآمدها را تشکیل میدهد میتوان حدس
زد که فشار بیشتر تورم بر دهکهای پایین
درآمدی وارد شده است.

بیشترینها و کمترینهای
تورم

همچنین تفکیک گروههای کاالیی نشان
میدهد بیشترین تورم ماهانه در بخش
«آموزش» رخداده که معادل با  13.5درصد بوده
است .علت این رخداد میتواند ریشه در حذف
ممنوعیتهای کرونایی و بازگشایی مدارس و
آموزشگاهها داشته باشد .دومین رکورد ماهانه
تورم در این ماه نیز به «میوه و خشکبار» تعلق
داشته که با  1.3واحد درصد کمتر نسبت به
بخش «آموزش» معادل با  12.2درصد به ثبت
رسیده است.
در ادامه «شیر و پنیر و تخممرغ» و «محصوالت
طبقهبندی نشده در جای دیگر» سایر رکوردهای
تورمی در این ماه بودهاند که مشترکاً رقمی
معادل با  7.3درصد داشتهاند .کمترین
تورمهای ماهانه در مهر ماه نیز در «گوشت
قرمز و گوشت ماکیان» و بخش «ارتباطات» به
ثبت رسیده که به ترتیب برابر با  0.3درصد و
 1.1درصد بوده است.

روﻧﺪ ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﯾﺮان
%5
%4
%2
%1
%0
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درصد

%3

کاهش تورم نقطهای از مرز 40
درصد پس از یک سال

مقایسه شاخص قیمت مصرفکننده با موقعیت
مشابه خود در سال گذشته گویای تورم نقطهای
است .این تورم در ماه مهر بر اساس گزارش
مرکز آمار نسبت به ماه قبل  4.5واحد درصد
کاهش داشته و در نهایت به  39.2درصد
رسیده است.
مقایسه دادههای تورمی در این مدت نشان
میدهد نرخ تورم نقطهای به کمترین میزان
خود در  13ماه اخیر رسیده و پس از یک سال
به کمتر از مرز  40درصد تنزل پیداکرده است.
با این حال دو نکته مهم هنوز در این بخش به
چشم میخورد.
نخست اینکه تورم نقطهای بخش خوراکیها در

مهر هنوز فراتر از  60درصد بوده و تقریباً دو
برابر این متغیر در بخش غیرخوراکی هاست.
طبق دادههای مرکز آمار تورم نقطهای بخش
خوراکیها برابر با  61.3درصد بوده و در بخش
غیر خوراکیها معادل با  31.5درصد به ثبت
رسیده است.
و دومین نکته اینکه بیشترین تورم نقطهای به
ثبت رسیده در این ماه به گروه «سبزیجات»
تعلق داشته که برابر با  90درصد بوده است.
«میوه و خشکبار»« ،شیر و پنیر و تخممرغ» و
«روغنها و چربیها» نیز ردههای بعدی تورم
نقطهای در این ماه بودهاند که تورمی تقریباً
معادل با  70درصد را به ثبت کردهاند.

روﻧﺪ ﺗﻮرم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﯾﺮان
%50
%40

%20

درصد

%30

%10
%0
مرداد 1400

اسفند ۹۹

مهر ۹۹

اردیبهشت ۹۹

آذر ۹۸

تیر ۹۸

بهمن ۹۷

شهریور ۹۷

فروردین ۹۷

آبان ۹۶

خرداد ۹۶

دی ۹5

مرداد ۹5

اسفند ۹4

مهر ۹4

آذر ۹۳

اردیبهشت ۹4

تیر ۹۳

بهمن ۹۲

شهریور ۹۲

فروردین ۹۲
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تالش بانک مرکزی برای مهار نرخ بهره

بانک مرکزی به منظور کنترل تورم ناچار به کنترل نرخ بهره بینبانکی است .در همین رابطه با توجه به
سیر صعودی نرخ سود بینبانکی و افزایش اعتبارات در شهریورماه ،دادوستد در بازار باز افزایشیافته
و این نهاد بیشترین بسط پول در هفتههای برگزاری بازار باز در سال جاری را رقم زد.
بانک مرکزی برای هدفگذاری نرخ تورم ناچار به مدیریت حساب نقدینگی بانکها و کنترل نرخ سود
بینبانکی است .این هدف غالباً با رصد و فعالیت این نهاد در دو بازار صورت میپذیرد .بازار باز که
در آن بانک مرکزی با صالحدید خود اقدام به جذب یا بسط پول میکند؛ و بازار شبانه بینبانکی که
در آن بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم و با تعیین کف و سقف نرخ سود به مدیریت نرخ بهره

بینبانکی میپردازد.

رکورد زنی بیسابقه بانک مرکزی
در عملیات بازار باز

رخداده که در تمام تاریخ برگزاری این بازار تا
پایان ماه اول پاییز  1400بیسابقه بوده است.
این در حالی است که نرخ سود این بازار نسبت

در هفتههای اخیر بانک مرکزی اقدام به بسط

به هفتههای بسط در قبل از این موعد باالتر بوده

بیسابقه پول در بانکها در بازار باز کرده

است .در حالی که در سایر هفتههای انبساطی

است .در این بازار بانک مرکزی با خرید اوراق

بازار باز تا پیش از مهر  1400نرخ سود معادل با

پیشنهادی بانکها به طور غیرمستقیم مبلغی

 19.8درصد بوده در این ماه تا سطح  19.2درصد

را در این نهادهای مالی توزیع میکند .این

تنزل پیداکرده است.

تزریق نقدینگی از جهت بانک مرکزی با تاریخ

تحلیلها نشان از واکنش بانک مرکزی به

سررسیدی معلوم (غالباً یک یا دو هفتهای) و

جلوگیری از روند صعودی نرخ بهره در این بازار

نرخ سودی مشخص در هر هفته انجام میشود.

دارد .نرخی که در شهریورماه روند صعودی خود را

عملیات هفتگی در اولین ماه پاییز نشان از

آغاز کرده بود.

رکوردزنیهای بیسابقه این بازار در تمام مدت
برگزاری بازار باز داشته است.

روﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪ در ﺳﺎل 1400

در همین خصوص در مجموع
ماه مجموعاً  97هزار میلیارد

40000

تومان بسط در بانکها صورت

30000

گرفت که به طور میانگین

20000

معادل با هفتهای  24هزار و

10000

 250میلیارد تومان هست.
 ۲1مهر

 1۳مهر

 4مهر

 ۲۲شهریور

 ۸شهریور

 ۲4مرداد

 4مرداد ماه

 ۲1تیر

 ۷تیر

 ۲5خرداد

 10خرداد

 ۲۷اردیبهشت

 1۳اردیبهشت
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 ۳0فروردین

این ماه نیز در هفته سوم

 1۸فروردین

بیشترین میزان بسط پول در

0

میلیارد تومان

هفتههای بازار باز در مهر
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کاهش سطح معامالت در بازار
شبانه
در بازار شبانه بانکهای مقروض و دارای مازاد به
دادوستد با یکدیگر میپردازند .نرخ سود موزون
در این بازار همان نرخ سود بینبانکی است
که در کریدور کف و سقف اعالمشده از سوی
بانک مرکزی بوده است .این میزان برابر با 14
و  22درصد است که از سوی بانک مرکزی اعالم
میشود.

به عبارت دیگر دادوستد بانک مرکزی در بازار باز و
کاهش نرخ سود در آن بازار به منظور پیشگیری
از سطح اعتبارات قاعدهمند در بازار شبانه و
جلوگیری از رشد افسارگسیختهای است که نرخ
سود بینبانکی در شهریور آغاز کرد .این نرخ از
کمتر از  18درصد در ابتدای شهریورماه به 19.5
درصد در پایان مهر ماه رسید.

وامگیری از بانک مرکزی در این بازار همان
اعتبارات قاعدهمند بوده که در شهریورماه به
رکوردهای بیسابقهای دست پیداکرده بود .هر
زمان که سطح اعتبارات در این بازار افزایشی
میشود نرخ بهره نیز سیری صعودی پیدا میکند.
رقم اعتبارات به صورت میانگین در شهریورماه
برابر با  31هزار و  680میلیارد تومان بوده که با
 28درصد کاهش در این بازار به سطح  22هزار و
 800میلیارد تومان در مهر ماه رسید.
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رکود اوراق بدهی در مهر
بازار اولیه در اولین ماه پاییز هیچ فروشی را ثبت نکرد .آمار و ارقام در این بازار نشان میدهد در  18هفته

سپریشده تا پایان مهر ماه  43هزار و  245میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده که نسبت به موقعیت
مشابه در سال گذشته  40درصد افت داشته است.

بازار اولیه اوراق بدهی محلی است که دولت

رسید و باالترین سطح را در میان هفتههای

از کسری بودجه خود را تأمین کند .در این بازار

آمار و ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی و

برگزاری در سال جاری ثبت کرد .همچنین بررسی

میتواند با فروش اوراق به مشتریان خود بخشی

وزارت اقتصاد و دارایی در این مدت نشان میدهد

مشتریان ،نهادهای تأمین سرمایه و بانکها

در مهر ماه هیچ معاملهای در این بازار انجامنشده

هستند .با توجه به عدم خلق پول از این مسیر

است.

میتوان آن را یکی از راههای غیر تورمی در تأمین

این در حالی است که به نظر میرسد دولت با

کسری بودجه دانست.

توجه به وضعیت بد نقدینگی بانکها و کسری

فروش صفر اوراق بدهی در مهر
ماه

شدید نقدینگی در کنار سطح باالی تورم نیاز
بیشتری به فروش این اوراق دارد.

از میانه خرداد سال جاری دولت اقدام به فروش

سهم  59درصدی نسبت به سال
گذشته

اوراق بدهی کرد .این حراج که به صورت هفتگی

برگزار میشود به منظور تأمین کسری بودجه

تاکنون تا پایان مهر ماه در سال جاری مجموعاً

صورت میگیرد و در این معامالت بانکها

 43هزار و  245میلیارد تومان اوراق به نهادهای

و نهادهای تأمین سرمایه با توجه به اوراق

تأمین سرمایه و بانکها فروختهشده است.

عرضهشده از سوی دولت و نرخ سود و تاریخ

مقایسه این رقم با موعد مشابه سال قبل نشان

سررسید آنها اقدام به خرید میکنند.

میدهد در سال جدید تنها  59درصد حراج سال
قبل به فروش رسیده است.

نرخ سود این اوراق در شهریورماه به  21.7درصد

روﻧﺪ ﺣﺮاج اوراق ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﯽ در ﺳﺎل 1400
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میلیارد تومان
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طبق آمارهای منتشرشده در این

خصوص در سال قبل تا پایان مهر ماه

تومان دیگر تا پایان سال به فروش برساند .این

بدهی از طریق دولت به فروش رسیده

سال معادل با  3هزار و  406میلیارد تومان در هر

درصد بیشتر بوده است.

که تا پایان مهرماه و در طول  18هفته به طور

 72هزار و  914میلیارد تومان اوراق

رقم با توجه به تعداد هفتههای مانده تا پایان

بود که در مقایسه با سال جاری 40

هفته از فروش اوراق میباشد .این در حالی است

این تفاوت نیز در حراج اوراق سال

میانگین قادر به فروش  2هزار و  400میلیارد

گذشته و سال جاری وجود دارد که نرخ

سود اوراق بدهی در سال گذشته از مرز

تومان در این بازار بوده است.

 21درصد فراتر نرفته بود و تماماً تا
موعد مشابه در پایینتر از این نرخ به

فروش رسیده بود.

ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﺑﺪﻫﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1400
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از سوی دیگر در سال  99مجموعاً تا

تیر

تأمین کسری بودجه دولت به حساب

میآید.
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پایان اسفند ماه  126هزار میلیارد

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

تومان اوراق به فروش رسید و مانند
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در صورت تداوم مسیر حراج اوراق و ثبت

رقمی برابر با سال گذشته نیز در مدت

باقیمانده باید  81هزار و  755میلیارد

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

اکنون در سطح  40درصدی قرارگرفته
و چنانچه دولت نخواهد این مسیر را

میلیارد تومان

گذشته منتشر کرد هر  40هزار میلیارد
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بازار مسکن
ثبات پاییزی در قیمت مسکن
در بازار مسکن اولین ماه پاییز ،متوسط قیمت در مناطق  22گانه
تهران نسبت به ماه قبل از خود تقریباً تغییری نکرده اما در مقایسه

با موقعیت مشابه در سال قبل  18.4درصد افزایش پیداکرده است.

مقایسه تعداد معامالت در این ماه نشان میدهد در این مقطع افت

معامالت برابر با  29درصد بوده که کاهش قابلتوجهی به حساب

میآید.

بانک مرکزی هر ماهه گزارشی را از وضعیت دادوستد و معامالت در
بازار مسکن و روند قیمتها در این بازار ارائه میدهد .روند قیمتها

در این بازار میتواند عالمتی از وضعیت تغییرات ثبتشده در بازار
مسکن در هر ماه باشد.

ثبات نسبی قیمت مسکن در
مهرماه

قیمت مسکن به طور متوسط در مناطق  22گانه

تهران در اولین ماه پاییز با  0.2درصد کاهش نسبت

به ماه قبل به  31میلیون و  630هزار تومان رسید؛

به عبارت دیگر میتوان گفت تغییرات چندانی در
این بازار به ثبت نرسیده و تنها  72هزار تومان از ماه
قبل کمتر شده است.

در آمار معامالت اما میزان کاهش محسوستر از

سمت قیمتها بوده است .در اولین ماه پاییز افت

تقاضا برای خرید مسکن در این ماه قابلتوجه بوده
است و این رخداد میتواند اثری کاهشی بر قیمت
مسکن داشته باشد.

در همین خصوص طبق آمار اعالمشده از سوی بانک
مرکزی در ماه مهر  5هزار و  471معامله در بازار

مسکن ثبتشده که نسبت به ماه قبل  29.7درصد

کاهش داشته است .مقایسه آمارهای ماهانه از

ابتدای سال جاری تاکنون نشان میدهد هیچگاه به
طور ماهانه این میزان افت در معامالت بازار مسکن

رخ نداده است.

به عبارت دیگر کاهش تقاضا در بازار مسکن همزمان

با افت جزئی قیمت متوسط در این بازار به وقوع
پیوسته است.

کمترین رشد نقطهای در قیمت
مسکن

در سوی دیگر بررسی نقطهای تعداد معامالت بازار

مسکن نیز در این مدت نشان میدهد در این مدت رشد
نقطهای تعداد معامالت در  6ماه اخیر همواره کوچکتر
از صفر بوده است؛ به عبارت دیگر تعداد معامالت در هر
ماه کمتر از ماه مشابه در سال گذشته بوده است.

بررسی مناطق  22گانه تهران

بررسی قیمتهای مسکن در مناطق  22گانه تهران در

مهر ماه نشان میدهد در این موعد رشد ماهانه قیمت

مسکن در  12منطقه بیش از صفر بوده است .طبق این

ارقام در این مقطع رشد ماهانه قیمتها در منطقه 19

برابر با  19.22درصد بوده که بیشترین رشد در این ماه

بوده است.

در مقابل اما منطقه  18در این ماه بیشترین افت قیمت

را به ثبت رسانده که برابر با  7.7درصد بوده است.

تفکیک مناطق در تعداد معامالت نشان میدهد تمام

مناطق در اولین ماه پاییز نسبت به ماه قبل کاهش

معامالت را تجربه کردهاند.

در این بین مناطق  4 ،22 ،16و  10بیشترین افت در
تعداد معامالت را داشتند و در این بین منطقه  16با

کاهش  46درصدی تعداد معامالت رکورددار افت معامله
بوده است .در مقابل نیز منطقه  15با افتی معادل با
 16.6درصد کمترین میزان کاهش در این متغیر را در

این ماه به ثبت رسانده است.

مقایسه قیمت متوسط مسکن با موقعیت مشابه
خود در سال گذشته گویای رشد نقطهای آن میباشد.

بررسی آمارهای به ثبت رسیده در این بازار نشان

روﻧﺪ رﺷﺪ ﻧﻘﻄﻪ اي ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ
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صادرات ایران
متانول ،موبایل و واکسن در صدر کارنامه تجاری
بررسی آمار صادرات و واردات کاال در  6ماه نخست سال نشان

میدهد بیشترین صادرات به کشور چین صورت گرفته و امارات
متحده عربی در این مقطع بزرگترین مبدأ واراداتی کشور بوده

است .در دستهبندیهای کاالهای تجاری نیز مشاهده میشود

متانول بیشترین کاالی صادراتی و گوشی تلفن همراه و واکسنهای
پزشکی باالترین حجم واردات در کشور را داشتهاند.

بررسی آمارهای اعالم شده در سایت گمرک

این میان مهمترین مبدأ وارداتی در شش ماه

زمانی متفاوت را نشان میدهد .براساس این

که سطحی برابر با  7میلیارد و  305میلیون دالر

تصویری کالن از وضعیت تجاری ایران در بازههای
آمار مشخص میشود در نیم سال اول 1400

ابتدایی سال  1400از سوی امارات متحده بوده
بوده است.

بیشترین مبدأ وارداتی و مقاصد صادراتی چه

در این آمار دومین رتبه واردات به کشور چین

میتواند عالوه بر شناخت روندهای گذشته و

دالر است.

کشورهایی هستند .بررسی آمار تجاری کشور
کنونی به تخمینی بهتر از آینده روابط تجاری با
سایر کشورها منجر شود.

بیشترین صادرات کاال به چین

دادههای منتشرشده نشان میدهد در نیم سال
نخست سال مجموعاً  21میلیارد و  805میلیون

تعلق داشته که برابر با  5میلیارد و  41میلیون

در این بررسی کشورهای ترکیه ،آلمان و سوئیس

ردههای بعدی بیشترین حجم واردات را در شش

ماه ابتدایی سال داشتهاند.

متانول و اوره بیشترین صادرات
در نیمه سال

دالر کاال از ایران صادرشده که معادل با  480هزار

در ردهبندیهای آماری صادرات کاال در نیمه

صادرات متوجه کشور چین بوده و در این

سطح تقریباً  390میلیون دالری بیشترین میزان

دستهبندی کشور عراق بوده و کشورهای ترکیه،

دستهبندی کاالهایی نظیر اوره ،شمش آهن و

بعدی قرارگرفتهاند.

بررسی دادههای مربوط به آمار واردات در کشور

میلیارد تومان بوده است .در این میان بیشترین

نخست سال جاری مشاهده میشود متانول با

ردهبندی رتبه اول را داشته است .رده دوم در این

صادرات را در این مدت داشته است .در این

امارات متحده عربی و افغانستان در ردههای

فوالد در ردههای بعدی قرارگرفتهاند.

طبق برآورد آمارهای گمرکی در این مقطع حجم

نیز نشان میدهد در شش ماه نخست سال

میلیون دالر بوده و فاصله بسیاری را با کشور عراق

داشته است .براساس این آمار در کشور 1

شش ماه ابتدایی سال برابر با  3میلیارد و 840

وارد شده است.

همچنین به کشور ترکیه نیز در شش ماه ابتدایی

تقریباً برابر با  89میلیون دالر بوده و سومین

و حجم صادرات به کشور امارات معادل با 2

تعلق داشته است.

بیشترین واردات از امارات
متحده عربی

 82میلیون دالر واکسن پزشکی وارد کشور شده

صادرات به کشور چین برابر با  6میلیارد و 568

بیشترین سطح واردات را گوشی تلفن همراه

داشته است .حجم کاالهای صادراتی به عراق در

میلیارد و  125میلیون دالر گوشی تلفن همراه

میلیون دالر بوده است.

داروها دومین رتبه را در این ردهبندی داشته که

سال  2میلیارد و  308میلیون دالر کاال صادرشده

رتبه در این تقسیمبندی به واکسنهای پزشکی

میلیارد و  243میلیون دالر بوده است.

براساس این آمار در شش ماه ابتدایی سال جاری

در سوی دیگر آمارهای منتشرشده از این مرکز

مشاهده میشود در مجموع در  6ماه ابتدایی
سال  23میلیارد و  121میلیون دالر کاال وارد

ایران شده که معادل با  97هزار و  107میلیارد

تومان (با دالر  4200تومان) بوده است .در
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است.

سطح باالی واردات در واکسنهای پزشکی

میتواند ناشی از واردات واکسن برای بیماری
کرونا در این مدت باشد .چای سیاه تخمیر شده

نیز در این مدت در ردههای باالی ورادات قرار
داشته که سطحی معادل با  6میلیون و 200

هزار دالر داشته است.

گذشته

ایران در شش ماه

صادرات و واردات

میزان

48/701
250/758

کره (جنوبي)

492/115
42/902

اندونزی

483/8348
77/950

تايلند

6568/639
5041/6

چین

270/136
638/6

روسيه

هند

افغانستان

999/12
6/376

15/4952
512/118

عمان

277/215
269/6153

3840/327
499/241

عراق

2308/5321
2434/8890

ترکيه

211/7488
22/7397

جمهوري آذربايجان

آلمان

قطر

2243/488
7305/066

امارات متحده عربی

75/0282
5/889248

6/9279
597/127

انگلستان

129/8641
905/150

هلند

829/878
595/934

8/090474
899/9125

سويس

(میلیون دالر)

21805/611569

مجموع صادرات:

23120/556448

مجموع واردات:

واردات

صادرات

(میلیون دالر)
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بازارهای جهانی
تغییر در بازارهای جهانی

در پرونــده بازارهــای جهانــی بــه بررســی روندهــا و علــل تغییــرات
در بازارهــای کلیــدی زیــر میپردازیــم:
 -فلزات گرنبها

 -نفت ،گاز و پتروشیمی

 -فلزات اساسی

صعود خفیف
قیمت طال در اکتبر

روند معکوس طال و دالر

قیمت طال همانند چند ماه اخیر همچنان در

یکی از مواردی که سبب شد تا قیمت طال در

حالی که بازدهی ماهانه این فلز ارزشمند در ماه

آمریکا بود .هر چند که کاهش شاخص دالر در ماه

نزدیکی مرز  1800دالر در حال نوسان است .در
سپتامبر منفی  3.1درصد بود در ماه اکتبر بخشی

از این افت قیمتی جبران شد و ارزش هر اونس
طال در بازارهای جهانی با افزایش  1.5درصدی به

قیمت  1782دالری رسید.

ماه گذشته افزایش پیدا کند ،کاهش ارزش دالر

اکتبر بسیار خفیف بود ،اما این موضوع که بازدهی
ماهانه شاخص دالر پس از دو ماه صعود متوالی

مجدداً منفی شد تا حدودی فشار را از روی قیمت
طال برداشت .شاخص دالر نشاندهنده ارزش دالر

البته در ماه اکتبر طال توانسته بود برای مقطعی

آمریکا در برابر پنج ارز مهم جهانی از جمله یورو،

حساب ارزش هر اونس قیمت طال از ابتدای سال

ماه گشته با افت خفیف منفی  0.1درصدی به

به باالی مرز  1800دالری نیز صعود کند .با این
جاری میالدی تا کنون که ده ماه از آن سپری

میشود با افت  6درصدی مواجه شده است .این
در حالی است که بسیاری سال  2021میالدی را

سال صعود قیمت طال پیشبینی میکردند.

یوان ،ین و پوند است .شاخص دالر آمریکا در
 94.1واحد رسید .قیمت طال و ارزش شاخص دالر

آمریکا که هر دو جزو پناهگاههای امن سرمایه به

شمار میروند معموالً در جهت عکس هم حرکت

میکنند .همچنین افزایش شاخص دالر آمریکا
نیز قیمت طال را برای دارندگان دیگر ارزها افزایش

در حالی طال همچنان به تعلل خود ادامه میدهد

و تقاضای طال را کاهش میدهد.

باالخره در ماه اکتبر بازدهی صعودی داشت .از ماه

روندی نزولی به خود گرفته بود و سبب شده

که قیمت نقره پس از چهار ماه سقوط متوالی،
ژوئن تا انتهای ماه سپتامبر قیمت نقره از سقف
 28.5دالری تا کف  21.4دالری پایین آمد تا

اینکه در ماهی که گذشت با صعود  7.4درصدی
در قیمت به نزدیکی مرز  24دالری نزدیک شد.

البته ارزش دالر در آخرین روزهای اکتبر مجدداً

است تا تحلیلگرانی که معتقد به افزایش تورم
در اقتصاد آمریکا هستند همچنان معتقد به

افزایش قیمت پناهگاههای امن سرمایه از جمله
طال باشند .طال همچنین یکی از پوششدهندههای

حفظ ارزش سرمایه سرمایهگذاران در مواقع

افزایش تورم است.

42

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
2000

1800
1700
1600

دالر به ازای هر اونس

1900

1500

منبعinvesting.com :

طال و رشد اقتصادی آمریکا

از سوی دیگر آمارهای رشد اقتصادی آمریکا نیز

نشان میدهد که سرعت رشد بزرگترین اقتصاد
جهان کاهش پیداکرده است و این موضوع

میتواند پشتوانهای صعودی برای قیمت طال در
نظر گرفته شود .با توجه به اینکه سرعت ترمیم

اقتصادی آمریکا از بحران کرونا تا حدودی کم شده
است ،به نظر میرسد احتمال توقف برنامههای
حمایتی فدرال رزرو نیز کاهش پیدا کند .فدرال

رزرو از ابتدای بحران کرونا با کاهش نرخ بهره
هدف و همچنین خرید ماهانه اوراق سعی در
حفظ نقدینگی کافی در بازارها داشته است.

تا قبل از این پیشبینی میشد فدرال رزرو با
توجه به سرعت قابلتوجه ترمیم اقتصاد امریکا

آرام آرام حمایتهای اقتصادی خود را کاهش و
نرخ بهره را نیز افزایش دهد .دادههای اقتصادی
آمریکا نشان میدهد در فصل قبل اقتصاد این

کشور به طور ساالنه رشد  2درصدی را به ثبت
رسانده است .رشد اقتصاد فصلی آمریکا در
چارچوبی متفاوت نسبت به دیگر کشورها ارائه

میشود و رشد اقتصادی ساالنه در فصل گذشته

به این معناست که اگر اقتصاد آمریکا در طول
یک سال عملکردی مانند فصل گذشته داشته
باشد رشد ساالنه  2درصدی را به ثبت خواهد

رساند .کند شدن سرعت رشد اقتصادی آمریکا
میتواند خبر بسیار خوبی برای سرمایهگذاران در

بازار طال باشد.
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توقف روند صعودی قیمت گاز
باالخره و پس از شش ماه صعود متوالی قیمت گاز ،در ماه اکتبر بازدهی ماهانه گاز طبیعی منفی شد .در حالی که

صعودهای متوالی قیمت گاز از ماه آوریل سال جاری میالدی تا ماه سپتامبر سبب شده بود قیمت هر یک میلیون

بیتییو از  2.6دالر تا  6.2دالر صعود کند با ریزش  7.5درصدی قیمت گاز ارزش آن به  5.42به ازای هر واحد
محاسبه گاز طبیعی رسید .علیرغم توقف روند صعودی قیمت گاز در دهمین ماه از سال ،قیمت این ماده از ابتدای

سال تاکنون بیش از  114درصد افزایش پیداکرده است.

صعود قابلتوجه نفت در ابتدای
پاییز

در حالی که بازدهی ماهانه قیمت گاز در ماه اکتبر
منفی بود ،شاخصهای نفتی ماه سبزی را پشت سر
گذاشتند .قیمت هر بشکه نفت برنت در ماه اکتبر

بیش از  6.7درصد افزایش یافت تا به محدوده 85

دالری نزدیک شود .برای آخرین ماه قیمت نفت برنت

در ماه اکتبر سال  2018یعنی دقیقاً  3سال پیش
در این محدوده قیمتی بوده است و پس از شیوع

پاندمی کرونا هیچگاه قیمت نفت تا این اندازه باال
نبوده است .صعودهای متوالی قیمت این شاخص

نفتی سبب شده است تا از ابتدای سال 2021

میالدی تاکنون قیمت نفت برنت بیش از  63درصد

افزایش داشته باشد.
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دیگر شاخص نفتی مهم در بازارهای جهانی ،یعنی
شاخص نفتی وست تگزاس اینترمدیت نیز در ماه

اکتبر نزدیک به  11درصد افزایش در قیمت داشت تا
ارزش آن به باالتر از سطح  83.5دالری برسد .نفت

وست تگزاس اینترمدیت نیز از ابتدای سال جاری
میالدی تاکنون بیش از  73درصد افزایش قیمت

داشته است .سال گذشته به دلیل وخامت پاندمی

کرونا در سطح جهان و اعمال محدودیت بر بسیاری از
فعالیتهای اقتصادی قیمت نفت کاهش قابلتوجهی

داشت ،اما پس از آن با پیشرفت واکسیناسیون روند

قیمتی نفت صعودی شده است.

سیگنال صعودی اوپک پالس

یکی از عواملی که تحلیلگران از آن به عنوان پشتوانه
میانمدت قیمت نفت نام میبرند انتظاراتی است

که بر اساس آن کشورهای عضو اوپک

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

پالس همچنان تولید نفت خود را

100

تحلیلگران بازار جهانی نفت بر این

60

باورند احتمال بازگشت عرضه ایران به

40

زنجیره تأمین جهانی بیشتر شده است،

20

اما این موضوع همچنان تحت تأثیر

دالر به ازای هر بشکه

پایین نگه میدارند .البته از سوی دیگر

80

0

عدم افزایش تولید توسط اعضای اوپک

پالس قرار دارد که سبب افزایش قیمت

انتظاری نفت شده است .افزایش ذخایر
نفت آمریکا و سخنان مقامات اروپایی

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

احیای برجام دو علتی بودند که در ماه

6
5

اکتبر از افزایش بیشتر قیمت نفت

4

جلوگیری کردند .تحلیلگران بر این

3
2

باورند که با اینکه بازار در کوتاهمدت به

1
0

خبر از سرگیری مذاکرات احیای برجام

دالر به ازای  1میلیون بیتییو

و ایرانی مبنی از سرگیری مذاکرات

7

واکنشهایی نشان داده است اما هنوز
در مورد نتیجه بلندمدت آن مطمئن

نیست.

هفته پیش منابع موثق اعالم کردند

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ وﺳﺖ ﺗﮕﺰاس اﯾﻨﺘﺮﻣﺪﯾﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

که افزایش تولید نفت اوپک پالس در

100

60

نخواهد شد .نا اطمینانیها و ریسکهای

40

موجود در بازار دلیل اصلی این تصمیم

20

توسط اعضای این سازمان است.

پیشبینی گلدمن ساکس
از قیمت نفت

تحلیلگران بانک آمریکایی گلدمن

دالر به ازای هر بشکه

ماه دسامبر از  400هزار بشکه بیشتر

80

0
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ساکس پیشبینی کردند که احیای
قدرتمند تقاضای جهانی میتواند قیمت

هر بشکه نفت برنت را به باالی مرز 90

دالر ببرد 90 .دالر قیمتی بود که برای
نفت در انتهای سال  2021میالدی

پیشبینیشده بود .همچنین در تحلیل
گلدمن ساکس پیشبینیشده است

پس از فروکشی موج کرونای دلتا

در آسیا تقاضای نفت به حدود  100میلیون بشکه در روز

افزایش پیدا کند .این مقدار برابر با تقاضای نفت قبل از شیوع

پاندمی کرونا است .تحلیلگران بر این باورند که قیمت نفت
برای رسیدن به تعادل میان عرضه و تقاضا و جبران کسری

پیشبینیشده در فصل اول سال  2022میالدی باید تا مرز

 110دالر افزایش پیدا کند.
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رشد اوره و افت
متانول در آغاز پاییز

500
400
300
200
100

دالر به ازای هر تن

0
آگوست ۲1

سپتامبر ۲1

جوالی ۲1

می ۲1

ژوئن ۲1

آوریل ۲1

مارس ۲1

فوریه ۲1

ژانویه ۲1

نوامبر ۲0

دسامبر ۲0

اکتبر ۲0

سپتامبر ۲0

جوالی ۲0

آگوست ۲0

پیش از این بازدهی ماهانه متانول آخرین بار در
ماه مارس سال  2020میالدی با افت بیش از
 24درصد طی یک ماه رکوردی منفیتر از ماهی
که گذشت را به ثبت رسانده بود.
همچنین دادههای قیمتی بازار جهانی اوره نیز
نشان میدهد که قیمت این محصول نیز با اینکه
در پایان ماه سپتامبر روندی نزولی به خود گرفته
بود اما اخبار این بازار در روزهای انتهایی ماه اکتبر
حکایت از صعود قیمت آن داشته است .قیمت
اوره که هماکنون در باالترین سطح خود در یک
دهه اخیر قرار دارد در ماه سپتامبر بیش از 6
درصد کاهش پیدا کرد اما در ماه اکتبر قیمتها
صعود بوده است.

ژوئن ۲0

پس از آنکه در ماه سپتامبر قیمت متانول یکی
از بزرگترین جهشهای قیمتی خود طی یک
دهه اخیر را به ثبت رسانده بود در ماه اکتبر این
روند معکوس شد .قیمت تصحیحشده متانول
در ماه سپتامبر نشان میدهد در این ماه قیمت
این ماده مهم در صنعت پتروشیمی با رشد 30
درصدی به قیمت  523دالر رسیده بود ،اما در ماه
اکتبر قیمت این ماده با افت شدید  20درصدی
به زیر محدوده قیمتی  420دالر بازگشت.

ﻗﯿﻤﺖ اوره در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ اوره در  10ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
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بررسی روند دهساله قیمت اوره نشان میدهد
حداقل در این بازه زمانی بلندمدت هیچگاه قیمت
اوره تا این حد باال نبوده است .سری زمانی
دادههای قیمت اوره نشان میدهد قیمت این
ماده صادراتی برای کشور آخرین بار در ماه دسامبر
سال  2011در حدود قیمت  423دالر بوده است
اما پس از آن قیمت اوره تا همین ماههای اخیر
پایینتر از این مرز قیمتی مبادلهشده است.
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پس از آخرین ماه از سال  ،2011اوره در دو
سال بعد از آن یعنی سالهای  2012و 2013
به ترتیب  11و  19درصد افت قیمت داشت تا

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

ارزش آن به نزدیکی مرز  300دالری برسد .این پایان
روند نزولی قیمت اوره در این دهه نبود و پس از
آن نیز اوره در سالهای  2015و  2016نیز بازدهی
ساالنه منفی بیش از  10درصد را به ثبت رساند و
این بار قیمت آن به محدوده  210دالر سقوط کرد؛
اما سال  2018اولین رشد دو رقمی قیمت اوره در
دهه اخیر به ثبت رسید و قیمت این محصول مهم
صنعت پتروشیمی رشد  29درصدی را به ثبت رساند.
افت شدید در سال  2019و رشد نسبتاً مناسب
پس از کنترل نسبی همهگیری کرونا در سال گذشته
میالدی و رشد بسیار قابلتوجه در سال جاری سبب
شد تا اکنون قیمت اوره با نوسان در کانال 400
دالری در سقف بیش از یک دههای خود مبادله شود.

متانول در  2021نزولی میشود؟

پیشبینیهای روند قیمتی متانول در بازه زمانی
کوتاهمدت و میانمدت حکایت از دو روند متفاوت
از هم دارد .پیشبینیها نشان میدهد با توجه به
سیاستهای کنترل مصرف انرژی توسط چین افزایش
قیمت متانول در چین میتواند سبب افزایش قیمت
در دیگر بازارهای بزرگ جهان شود .همچنین در ادامه
فصل چهارم از سال  2021میالدی نیز سطح مناسب
تقاضای پساکرونا به همراه کاهشهای فصلی در
عرضه و همچنین قیمتهای باالی زغالسنگ در چین
و کاهش سطح برخی فعالیتهای صنعتی به دلیل
افزایش قیمت گاز طبیعی در فصل زمستان سبب
باال ماندن قیمت متانول در ماههای آتی شود؛ اما از
سوی دیگر پیشبینی قیمتی اتانول برای سال آینده
میالدی حکایت از روندی معکوس روند فصل آخر
سال جاری دارد .بر اساس تحلیل کارشناسان Marit
 Hisپیشبینی میشود در سال آتی قیمت متانول
تحت تأثیر کاهش قیمت زغالسنگ ،افزایش تولید
متانول در خلیج آمریکا و عرضه آن به بازار اروپا و
افزایش توان عرضه توسط روسیه روندی کاهشی
داشته باشد .حال باید دید که قیمت متانول توان
ماندن در کانال  400دالری و صعود مجدد به کانال
 500دالری را دارد یا پس از چند ماه مقاومت به
کانال  300دالری باز خواهد گشت.
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تداوم کاهش
قیمت سنگآهن

نوسانات سنگآهن در اکتبر

دادههای قیمتی بازار سنگآهن حکایت از آن

در ادامه روند نزولی قیمت سنگآهن در ماه

دارد که در پایان ماه سپتامبر قیمت این ماده در

سپتامبر در روزهای ابتدایی ماه اکتبر نیز این

بازار فلزات اساسی همچنان با سرعتی باال در حال

روند ادامه داشت و قیمت سنگآهن  62درصد

کاهش بوده است .در حالی که قیمت سنگآهن

در چین به  117دالر رسید .البته این در حالی

در ماه آگوست بیش از  24درصد سقوط کرده

بود که در مقاطعی در ماه سپتامبر قیمت این

بود و پیشبینی میشد این روند سریع نزولی در

ماده تأثیرگذار در بازار فوالد به زیر  100دالر نیز

ماه سپتامبر متوقف شود این اتفاق نیفتاد و در

رسیده بود .این در حالی است که پیشبینیهای

نهمین ماه از سال جاری میالدی نیز قیمت هر تن

منتشرشده در اواسط ماه اکتبر حکایت از آن

از آن با افت بیش از  23درصد در ارزش به حدود

داشت که تولید سنگآهن در سال  2021نسبت

 124دالر رسید .آخرین بار قیمت سنگآهن

به سال قبل از خود رشد  5.1درصدی داشته باشد.

در ماه اکتبر سال  2020میالدی و در بحبوحه

همچنین پیشبینی میشود تولید سنگآهن از

کاهش تقاضای صنعتی به دلیل شیوع پاندمی

سال  2021تا سال  2025رشد متوسط 3.7

کرونا در این محدوده بوده است.

درصدی داشته باشد.

در بازار بیلت نیز پیشبینی میشود با توجه به

در میانه ماه اکتبر نیز قیمت سنگآهن حالت

برنامه کاهش تولید فوالد برای کاهش آالیندهها،

نوسانی به خود گرفته بود و اغلب در کانال 120

تقاضای چین برای واردات بیلت در فصل پایانی

دالری معامله میشد .در روزهای انتهایی ماه

سال جاری همچنان صعودی باشد .آمارها نشان

اکتبر نیز تقاضای پایین فوالد همچنان باعث

میدهد در ماه جوالی که قیمت سنگآهن به

کاهش تقاضا برای سنگآهن شد تا قیمت

باالی مرز  200دالر رسیده بود چین نسبت به ماه

مجدداً کاهش خفیفی داشته باشد .گروهی از

قبل از آن بیش از  50درصد بیشتر محموله بیلت

تحلیلگران این بازار بر این باورند که چشمانداز

وارد کرده است.

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
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ژوئن ۲0
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200

تقاضای سنگآهن در بلندمدت نیز همچنان
کاهشی است .اقدامات محدودسازی مصرف

انرژی و افزایش محدودیتهای زیستمحیطی
از جمله عواملی هستند که سبب کاهش تولید

فوالد و در نتیجه کاهش تقاضای سنگآهن

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ روي در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

خواهند شد .اگر پیشبینی این تحلیلگران با
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آینده بازار مطابقت داشته باشد ،سقوط قیمت

سنگآهن به سطوح قیمتی پایینتر محتمل
خواهد بود.
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پرواز روی در میانه تعلل دیگر
فلزات

در حالی که قیمت هر تن روی در ماههای اخیر

نوسانات کمی داشت در ماه اکتبر قیمت این
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فلز صعودی بود .عدم نوسان در ماه جوالی ،رشد

 1.4درصدی در ماه آگوست و صعود  1.7درصدی

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮب در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

در ماه سپتامبر سبب شده بود تا قیمت روی به
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باالی مرز  3هزار دالری برسد.
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این در حالی بود که حداقل در یک سال اخیر

هیچگاه قیمت روی باالتر از  3هزار دالر نبوده
است .در ماه اکتبر اما قیمت روی با افزایش
بسیار شدید مواجه شد تا جایی که در میانه این
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ماه قیمت روی تا سقف  3800دالری باال رفت.

این در حالی بود که روی در ماه سپتامبر پس از
ماهها نوسان توانسته بود به سختی تا قیمت
 3040دالری باال بیاید .البته این روند از میانه
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ماه اکتبر جهتی معکوس به خود گرفت تا اینکه

در روزهای انتهایی ماه دهم سال میالدی قیمت

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

روی تا زیر مرز  3400دالری پایین بیاید .قیمت
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سرب نیز که پنج ماه متوالی بازدهی صعودی

داشت در ماه سپتامبر بیش از  6درصد کاهش
پیدا کرد تا به محدوده  2250دالری برسد .مس

نیز در ماه سپتامبر نوسان کمی داشت و کمتر

از یک درصد افت قیمت داشت تا همچنان باالی
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سطح قیمتی  9300دالری باقی بماند.
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جمعبندی
بازارها چشمانتظار اقدامات عملی
در حالی که بازارها ماه شهریور را درباره سرنوشت

نیز که روندی صعودی دارند هم تحت تأثیر چشمانداز

مذاکرات برجامی با ابهام زیادی به پایان برده بودند

برجام و میزان درآمد ارزی کشور در آینده میانمدت

تا حدودی در ماه مهر با توجه به اظهارات مقامات

هستند .در بازارهای جهانی نیز یکی از مهمترین اخبار

ایرانی و اروپایی درباره از سرگیری مذاکرات کفه ترازو

منتشرشده کاهش سرعت احیای اقتصاد آمریکا بود.

به سمت احیای برجام سنگینی میکرد .هر چند این

بازارها پس از پایان کرونا حساب ویژهای روی ترمیم

اظهارات سبب شد تا حداقل به صورت مقطعی دالر و

سریع اقتصادهای بزرگ باز کردهاند و در صورتی که این

سکه واکنش کاهشی به این خبر داشته باشند ،اما در

اتفاق رخ ندهد جهت بازارها حتماً دستخوش تغییرات

بلندمدت بازارها بر اساس گامهای عملی طرفین رفتار

بزرگی قرار خواهد گرفت.

خواهند کرد .از سوی دیگر آمارهای کالن پولی و نرخ تورم

مطالب این گزارش با نگاهی به گزارشها و تحلیلهای مختلف (از جمله تحلیلهای
وبگاه اقتصاد نیوز ،دنیای اقتصاد ،تجارت فردا و  )...جمعآوری شده است.
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