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مقدمه
در حالــی مــاه بهمــن بــه پایــان رســید کــه قیمــت

اوکرایــن تــا مــرز  1900دالری پیــش روی کــرد .ایــن

از مذاکــرات هســتهای کاهــش چشــمگیری داشــت

 100دالری بــاال بــرود ،قیمتــی کــه در هفــت ســال

دالر پــس از چنــد مــاه بــه دلیــل ســیگنالهای مثبــت

و بــه کانــال  26هــزار تومــان بازگشــت .بــازار ســکه

هــم کــه بیشــتر از اونــس جهانــی بــه بــازار دالر
داخلــی وابســته اســت در بهمــن کاهشــی بــود.

ایــن در حالــی بــود کــه بــازار بــورس فــارغ از تمامــی
تحــوالت همچنــان بــه مســیر نزولــی خــود ادامــه

میدهــد .هــر چنــد شــاخص کل بــورس در ایــن مــاه

نســبتاً بــدون تغییــر بــود ،شــاخص هــموزن بیــش

از  3درصــد کاهــش یافــت .همچنیــن در یازدهمیــن

مــاه ســال ســرعت رشــد ماهانــه پایــه پولــی کاهــش
یافــت هرچنــد کــه ســطح رشــد در ده مــاه ابتدایــی

هنــوز باالتریــن مقــدار در دهــه  90بــوده اســت.
ســرعت تــورم نیــز در ایــن مــاه کمــی کاهشــی شــد و

آمارهــا نشــان مـیداد تــورم بهمــن بیشــتر بــر دوش

روستانشــینان بــوده اســت .در عملیــات بــازار بــاز نیــز

همچنــان بســط نقدینگــی بــه دلیــل سیاســتهای
دولــت رو بــه افزایــش اســت .موضوعــی کــه بــه
عقیــده برخــی کارشناســان میتوانــد پیامدهــای

تورمــی شــدیدی داشــته باشــد .رونــد فــروش اوراق

بدهــی دولــت در مــاه بهمــن افزایشــی بــود و آمارهــا
نشــان مــیداد کــه ســهم بانکهــا بســیار کمتــر از

بورسـیها بــوده اســت .تــورم مســکن در مــاه بهمــن
مثبــت بــود امــا پایینتریــن رشــد قیمــت در چهــار

مــاه اخیــر بــه حســاب میآمــد .همچنیــن در ده مــاه
نخســت ســال مقــدار واردات در حــدود  3میلیــارد دالر
بیشــتر از صــادرات کشــور بــوده اســت.

در بازارهــای جهانــی قیمــت طــا تحــت تأثیــر جنــگ

جنــگ ناگهانــی ســبب شــد تــا قیمــت نفــت تــا مــرز
اخیــر بیســابقه بــوده اســت .اوره پــس از رشــد

شــدید قیمتــی در انتهــای ســال  2021اکنــون روندی
نزولــی بــه خــود گرفتــه اســت و ســنگآهن جایــگاه
خــود در بــاالی مــرز  100دالری را مســتحکم کــرد.

بازار در یک نگاه
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 cروند تغییرات قیمت سکه طال و ارز
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انتهای دوره

26090

%-5.5

%3.3

%-0/07

%-4.13

%-1.48

12/26

ماهانه

11/93

ساالنه

334189

هفتگی

%-2.71
325135

%-2.72
334189

325088

%-25.94
438957

325088

%-1.75

1281801

1282411/4

هفتگی

1281801

ماهانه

1238357/4

ساالنه

%3.56

نوسان شاخص کل

%0.05

1282411/4

ساالنه

ابتدای دوره

انتهای دوره
1258995/1

ماهانه

نوسان شاخص هموزن

12/26

هفتگی

(میلیون تومان)

11/75

25171

ساالنه

تغییرات قیمت سکه

11/75

27523

ماهانه

ابتدای دوره

انتهای دوره

12/25

26459

هفتگی

(تومان)

26090

%1/47

تغییرات قیمت دالر

26329

ابتدای دوره

4508

4428

(همت)

4508

%1.8

3219

%40.04

)همت(

%3.74

)همت(

%37.60

ابتدای دوره

انتهای دوره

%-66.10

ابتدای دوره

انتهای دوره

%16.44

28/38

ساالنه

ابتدای دوره

انتهای دوره
82330

81140

ماهانه

بازار باز

6200

%1227

تـــورم

%2
ماهانه

ساالنه

ساالنه

اوراق بدهی

(درصد)

%35.4

(میلیارد تومان)

%1.47

82330

(میلیون تومان)

33/05

%0.36

32/93

ماهانه

قیمت مسکن

33/05

3510

ماهانه

(میلیارد تومان)

1190

%-86.89

3510

هفتگی

اعتبارات قاعدهمند

460

560/7

ساالنه

)همت(

(همت)

560/7

540/5

ماهانه

پایه پولی

)همت(

ساالنه

ابتدای دوره

انتهای دوره

560/7

ماهانه

نقدینگی

انتهای دوره

ابتدای دوره

(هزار میلیارد تومان)

6640
انتها

%181.36

2360
ابتدا

ساالنه

بازار سکه و ارز
کاهش قابلتوجه نرخ ارز در بهمن 1400
نــرخ دالر در آخریــن روز بهمــن  1400در کانــال  26هــزار تومــان
فــرود آمــد و نســبت بــه مــاه پیــش  5.5درصــد افــت را بــه ثبــت
رســانید .کاهــش قیمــت دالر در ایــن مــاه موجــب شــد تــا میانگیــن

نــرخ دالر در مــاه میانــی زمســتان در کــف  5ماهــه قــرار بگیــرد.

رصــد ارزش ایــن نــرخ در بــازار آزاد اهمیــت باالیــی دارد .ایــن شــاخص

همــواره یکــی از متغیرهــای اثرگــذار بــر شــاخصهای کالن اقتصــادی
اعــم از تــورم بــوده و درنهایــت میتوانــد عامــل اولیــهای در تعییــن
وضعیــت رفــاه افــراد در کشــور باشــد.

روند نزولی نرخ دالر در بهمن 1400

دالر بهمنماه در کف  4ماهه

بررسی آمارهای سایت  tgju.comدر دومین ماه زمستانی

بررسی میانگین نرخ دالر در ماههای گذشته نشان میدهد

کشور نشان میدهد ارزش دالر مسیر پر فراز و نشیبی را در

میانه زمستان پشت سر گذاشته و درنهایت در پایان بهمن
در سطح  26هزار تومان قرارگرفته است.

در ابتدا جریانات سیاسی و شایعات برجامی دربردارنده
اثرات منفی در بازار ارز باعث شده بود تا نرخ دالر تا مرز 28

هزار تومان باال بیاید اما به سرعت این متغیر پس از برخورد

به سقف ،نزولی شده و سقوط کرد.

در همین رابطه در روزهای ابتدایی بهمنماه بیشترین میزان
نرخ ارز در مقطع سی روزه میانی زمستان  1400ثبتشده

که برابر با  28هزار تومان بود .پس از این برخورد قیمت
دالر با شیب تند و نزولی در روزهای بعد ریزش کرده و در

ارزش ریالی دالر در ایران در ماه بهمن سقوط قابلتوجهی را

در  5ماه اخیر به صورت متوسط تجربه کرده است.

طبق آمارهای اعالمشده در سایت اطالعرسانی ،tgju.com
متوسط نرخ ارز در شهریورماه برابر با  27هزار و  400تومان

محاسبهشده که در ماههای بعد با رفتاری نوسانی مواجه
شده است.

این رقم در دی ماه به  28هزار و  800تومان رسیده و رکورد
باالیی را در این موقعیت ثبت کرده است؛ اما درنهایت
این متغیر روندی کاهشی داشته و در بهمنماه با افت

قابلتوجه به  27هزار تومان به صورت میانگین در این ماه
رسیده که در  5ماه گذشته کمترین میزان به شمار میآید.

نوزدهم این ماه تا مرز  26هزار تومان کاهش یافت.

در این روز روند کاهشی نرخ ارز برای مدت کوتاهی

متوقفشده و بار دیگر قله نسبی کوتاهی در دهه سوم

بهمنماه رقم خورد .اتفاقی که در روزهای بیستم تا بیست
و پنجم نرخ دالر خود را از کانال  26هزار تومان جدا کرده و

به مرز  27هزارتومانی نزدیک کرد.

اما درنهایت این افزایش هم دوامی نداشته و سرانجام با

کاهش مواجه شده و در روز پایانی بهمن  1400بار دیگر

در کانال  26هزار تومان آرام گرفت .بهعبارتدیگر بررسی

ریشهیابی تغییرات نرخ ارز
به طور کلی دو موضوع در این ماه از اهمیت بسزایی

در تغییرات نرخ ارز برخوردار بوده است .توافق برجام و

سیاستهای ارزی بانک مرکزی در بازار.

در ماه میانی زمستان اخبار موثق رسیده از سوی مذاکرات
بر سر رفع تحریمها خبر از توافق احتمالی میان ایران و
سایر کشورهای مذاکرهکننده داشت.

قیمتها در سی روز گذشته نشان میدهد ارزش دالر در

اتفاقی که موجب تغییر در بازار خرید و فروش ارز شده و

متوسط در کف  5ماهه قرار داشته است.

دیگر احتمال آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده ایران در اثر

ماه میانی زمستان در حدود  5درصد افت داشته و به طور

درنهایت موجب شد نرخ ارز کاهش پیدا کند .رویداد مهم

رفع تحریمها است .این اتفاق که میتواند منجر به افزایش

داراییهای ارزی بانک مرکزی شود درنهایت مدیریت نرخ
ارز در کشور را خواهد توانست از سوی این نهاد تسهیل

بیشتری بخشیده و نرخ را در سطوح پایینتری نگه دارد.

14

ریزش قیمت سکه در
میانه زمستان 1400

کاهش نرخ ارز در بهمنماه تأثیر
قابلتوجهی در بازار سکه داشته و سه
شاخص مهم در این بازار را در سطح سه
تا  4درصد در این مقطع کاهش داد.
بررسی قیمتها اما در روزهای پایانی
بهمن نشان میدهد تغییرات قیمت در
اونس جهانی مانع از آن شده تا قیمت
سکه افت بیشتری پیدا کند.

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﺑﺎزار آزاد در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 1400

تغییرات نرخ ارز در هر مقطع میتواند

28500

عاملی اثرگذار بر تغییرات قیمت طال و

28000
27500
26500

تومان

27000

سکه بوده و این شاخص را دستخوش

26000

تغییر قرار دهد .موازی با این تأثیر
قیمت اونس جهانی نیز از عوامل جدی
در نوسان قیمت این متغیر در درون

25500

کشور بوده و در محاسبات خریداران طال

25000

در هر مقطع مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در همین رابطه تغییرات قیمت سکه در
ماه میانی زمستان نشان از روند همسان
تغییرات قیمت فلز گرانبهای داخلی با
قیمت دالر داشته است.

روﻧﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش دﻻر آزاد
35000
30000
25000
15000

تومان

20000
10000
5000
0

منبع :شبکه اطالع رسانی طالو ارز tjgu.org
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روند قیمت سکه در بهمن
1400

روند قیمت سکه در بهمنماه  1400نشان میدهد

از سوی دیگر کمترین حد تجربهشده در سه متغیر طالیی

این متغیر نیز مانند نرخ ارز در کشور در ابتدای ماه

ایران نیز در نوزدهم تا بیست و یکم بهمنماه ثبت شد.

پیداکرده است؛ اما در ادامه این روند نزولی شده و در

برابر با  11میلیون و  581هزار تومان 6 ،میلیون و 540

شده است.

کمترین سطح این شاخصها در میانه زمستان بودهاند.

میانی زمستان روندی صعودی داشته و اندکی افزایش

این رقم به ترتیب برای سکه امامی ،نیمسکه و ربعسکه

انتها با افت قابلتوجهی تا  19بهمنماه دچار ریزش

هزار تومان و  3میلیون و  620هزار تومان ثبتشده که

اما در ادامه پس از برخورد با کف در این موعد دوباره
قیمت سکه تا بیست و پنجم این ماه صعود کرده و به
بیشینه نسبی خود در این مقطع رسید .این افزایش

نیز مانند اتفاقی که در نرخ ارز رقم خورد دوامی
نداشته و دوباره کاهشی شد.

مقایسه افت ارزش سه متغیر
طالیی در میانه زمستان

در بررسی روند افتوخیز قیمتها در سه شاخص سکه

نقاط بیشینه و کمینه نسبی در بهمنماه امسال برای

در بهمنماه مشاهده میشود سکه امامی روند نزولیتری

یک شکل بوده است.

مقایسه با دو شاخص دیگر ثبت کرده است.

تمام متغیرهای سکه (امامی ،نیمسکه و ربعسکه) به

داشته و درنهایت در پایان این ماه افت بیشتری را در

بهعبارتدیگر در  4بهمنماه قیمت سکه امامی به

در همین رابطه در پایان بهمنماه افت ارزش سکه امامی

باالترین سطح در این ماه بوده است .این رقم برای

نیمسکه نیز معادل با  3.07درصد کاهشیافته که

ربعسکه معادل با  3میلیون و  890هزار تومان به

افت ارزش ربعسکه نیز در این مدت برابر با  3.92درصد

سطح باالی  12میلیون و  385هزار تومان رسیده که

برابر با  4.13درصد بود که بیشترین افت و قیمت

نیمسکه برابر با  6میلیون و  890هزار تومان و برای

کمترین افت در میان سایرین بوده است.

ثبت رسید.

بوده که در حالت میانه قرارگرفته است.

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ روزاﻧﻪ ﺳﮑﻪ اﻣﺎﻣﯽ در ﺑﻬﻤﻦ 1400
12600
12400
12200
12000
11600
11400
11200
11000
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تومان

11800
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روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ رﺑﻊ ﺳﮑﻪ در ﺑﻬﻤﻦ 1400
3950
3900
3850
3800
3700
3650

تومان

3750

3600
3550
3500
3450

بررسی عامل تغییرات در قیمت سکه

همخوانی دقیق قیمت سکه و دالر در دو دهه ابتدایی بهمنماه نشان

میدهد در این مقطع از ماه بهمن تغییرات قیمت سکه بیشترین اثرپذیری

را از نرخ دالر داشته است.

در ادامه اما با وجود آنکه نرخ دالر در روز سی بهمنماه به کمترین سطح
خود در تمام ماه بهمن رسیده و در حد کانال  26هزار تومان قرارگرفته بود،

اما افت ارزش سکه نتوانست از کمینه خود در  19بهمنماه پایینتر بیاید.

این اتفاق میتواند ناشی از تغییرات اونس جهانی در این مقطع باشد که
مانع از افت بیشتر قیمت سکه در روزهای پایانی بهمنماه شده است.

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﻢ ﺳﮑﻪ در ﺑﻬﻤﻦ 1400
7000

سکه امامی

6900
6800

6600
6500
6400

تومان

6700

123,050,000

114,450,000

بیشترین قیمت سکه

کمترین قیمت سکه

سکه بهار آزادی

6300

124,820,000
بیشترین قیمت سکه
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116,080,000
کمترین قیمت سکه

17

بازار سرمایه
بازدهی نزولی شاخص هموزن در بهمن
شــاخص بــورس تهــران در بهمــن  1400رونــدی ثابــت داشــته
و در مقایســه بــا مــاه قبــل تغییــری را ثبــت نکــرده اســت .ایــن

در حالــی اســت کــه شــاخص هــموزن در ایــن مــدت بازدهــی
نزولــی داشــته و افتــی معــادل بــا  3.14درصــد را بــه ثبــت

رســانده اســت .بررســی متغیرهــای جزئیتــر در ایــن بــازار نیــز

نشــان میدهــد در بــورس ،بهمنمــاه مــازاد تقاضــا شــکلگرفته
و ارزش معامــات در بــازار در مقایســه بــا مــاه قبــل رشــدی 40

درصــدی داشــته اســت.

ثبات در شاخص کل بورس در
بهمن 1400

بازدهی نزولی شاخص هموزن

رونــد شــاخص کل بــورس تهــران در دومیــن مــاه

در ارزیابــی عملکــرد بــورس شــاخص هــموزن از

اســت .بــورس تهــران در بهمنمــاه ســال 1400

اســت .رفتــار ایــن شــاخص در مــاه بهمــن رونــدی

اهمیــت باالتــری در مقایســه بــا شــاخص کل برخــوردار

از زمســتان  1400دارای دو نیمــه متفــاوت

در ابتــدا افــت قابلتوجهــی را ثبــت کــرده و دهــه

مشــابه بــا شــاخص کل داشــته امــا بازدهــی آن در

از آن امــا دوبــاره ایــن شــاخص رونــد افزایشــی

در همیــن راســتا آمارهــای مــاه میانــی زمســتان

ســطح شــاخص کل نبــوده اســت.

اول ایــن مــاه کمینــه خــود را تجربــه کــرد .پــس

نشــان میدهــد رشــد ماهانــه شــاخص هــموزن در

گرفتــه و ســطح خــود را از یــک میلیــون و 207

بهمــن برابــر بــا منفــی  3.14درصــد بــوده و کاهــش

هــزار بــه یــک میلیــون و  280هــزار واحــد در پایــان

پیداکــرده اســت.

بهمنمــاه رســانید.

امــا بــا توجــه بــه افتــی کــه در ابتــدای بهمــن

رشد  40درصدی ارزش معامالت کل بورس

ثبتشــده بــود درنهایــت بازدهــی ماهانــه بــورس

در بهمنمــاه ارزش معامــات در بــازار ســرمایه بــه

در ایــن مقطــع تغییــری نداشــته و تقریبــاً صفــر

طــور متوســط برابــر بــا  39هــزار و  254میلیــارد

ارزیابیشــده اســت .بیشــترین میــزان شــاخص

تومــان بــوده کــه نســبت بــه مــاه قبــل تقریبــاً 40

کل در ایــن مــاه در  16بهمنمــاه رخداده کــه برابــر

درصــد افزایــش پیداکــرده اســت .بیشــترین ســطح

بــا  1میلیــون و  304هــزار واحــد بــوده و کمتریــن

ایــن معامــات در  18بهمنمــاه ثبتشــده کــه

حــد آن نیــز در  5بهمنمــاه معــادل بــا  1میلیــون

برابــر بــا  162هــزار و  237میلیــارد تومــان بــه ثبــت

و  207هــزار واحــد بــه ثبــت رســید.

رســیده اســت.

رکــورد کمتریــن معاملــه نیــز در روز  24بهمنمــاه بــه
ثبــت رســیده کــه برابــر بــا  4هــزار و  881میلیــارد

تومــان بــوده اســت.

ارزش معامــات خــرد در بهمنمــاه نیــز بــه طــور
میانگیــن برابــر بــا  3هــزار و  285میلیــارد تومــان

روﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻢوزن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ 1400
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روﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ 1400
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افزایــش داشــته اســت .بــه طــور کلــی رونــق معامــات

13990414

بــوده کــه نســبت بــه مــاه گذشــته تقریبــاً  9.12درصــد

منبع :وبسایت بورس تهران

در دومیــن مــاه زمســتان نســبت بــه مــاه قبــل از خــود

افزایــش پیداکــرده اســت.

متوسط خروج  400میلیاردی پول از بورس

آمارهــای ثبتشــده از بــورس در مــاه بهمــن نشــان
میدهــد در ایــن مقطــع  434میلیــارد تومــان بــه صــورت

متوســط روزانــه از بــورس خارجشــده اســت.

بررســی رکوردهــای ایــن متغیــر در مــاه بهمــن نشــان
میدهــد در  17بهمنمــاه بیشــترین خــروج حقیقــی از

بــورس اتفــاق افتــاده کــه معــادل بــا هــزار و  409میلیــارد
تومــان بــوده و باالتریــن ورود پــول نیــز در روز  9بهمنمــاه

معــادل بــا  114میلیــارد تومــان ثبتشــده اســت.

مازاد تقاضای بورس در بهمن 1400

بررســی ارزش صفهــای خریــد و فــروش در بهمنمــاه
امــا نشــاندهنده مــازاد تقاضــا در بــازار ســرمایه در ایــن
مقطــع بــوده اســت .در همیــن رابطــه بــه طــور متوســط

ارزش صفهــای خریــد برابــر بــا  188میلیــارد تومــان

بــوده و میانگیــن صــف فــروش نیــز در ایــن تاریــخ برابــر
بــا  152میلیــارد تومــان بــه ثبــت رســیده اســت .در ایــن
صــورت مــازاد تقاضــا در بهمنمــاه برابــر بــا  35میلیــارد و
 900میلیــون تومــان بــوده اســت.

21

بازار پول
کاهش سرعت رشد پایه پولی در دی ماه 1400
رشــد ماهانــه پایــه پولــی در دی مــاه برابــر بــا  1.3درصــد بــوده و
از ســرعت آن در اولیــن مــاه زمســتانی کاســته شــد .ایــن رشــد در

بعــد ماهانــه نیــز دو واحــد درصــد از آذرمــاه کمتــر بــه ثبــت رســید
تــا نشــان از رونــد نزولــی پایــه پولــی در کشــور داشــته باشــد .ایــن

در حالــی اســت کــه رشــد ده ماهــه ایــن شــاخص در مقایســه بــا

دهــه  90بیســابقه بــوده اســت.

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

متغیرهــای کالن اعــم از پایــه پولــی و نقدینگــی

موقعیت مشــابه خود در ســال گذشــته نیز نشــان

اســت .در همیــن رابطــه بررســی شــاخصهای

 35.5درصــد بــوده اســت کــه در مقایســه بــا رشــد

از ســرعت رشــد ماهانــه پایــه پولــی در ایــن مقطــع

داشــته اســت.

رشد  1.3درصدی پایه پولی در دی
ماه 1400

نقطـهای در اولیــن مــاه زمســتانی کشــور میتوانــد

از اهمیــت باالیــی در اقتصــاد هــر کشــور برخــوردار

میدهــد رشــد ســاالنه پایــه پولــی در ایــن مقطــع

کالن اقتصــادی در دی مــاه  1400نشــان میدهــد

نقطــهای آذرمــاه تقریبــاً  2واحــد درصــد کاهــش

کاســته شــده اســت.

کاهــش ســرعت رشــد پایــه پولــی در بعــد ماهانه و

پایــه پولــی در دی مــاه  1400برابــر بــا  568هــزار

میلیــارد تومــان بــه ثبــت رســیده و نســبت بــه مــاه
گذشــته تقریبــاً  1.29درصــد رشــد داشــته اســت.

مقایســه رشــد ماهانــه پایــه پولــی بــا ماههــای
گذشــته نشــان میدهــد رشــد ماهانــه پایــه پولــی

در قیــاس بــا مــاه گذشــته تقریبــاً  2.46واحــد
درصــد کاهــش پیداکــرده اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه از شــهریورماه تــا آذرمــاه رونــد رشــد

ماهانــه پایــه پولــی مســیری صعــودی داشــته و

درنهایــت در شــهریورماه امســال بــه  3.75درصــد

رســیده بــود .رشــدی کــه بیشــترین ســطح از
خردادمــاه امســال بــه بعــد بــه شــمار میآمــد.

عالمتــی از کنتــرل ایــن متغیــر در این مقطع باشــد
و در صــورت ادامــه ایــن رونــد و تأثیــر آن بــر

کاهــش نقدینگــی منجــر بــه افــت تــورم در کشــور
شــود.

امــا هنــوز آمــاری در ایــن خصــوص وجــود دارد کــه

متغیــر پایــه پولــی در کشــور را هشــدارآمیز نشــان
میدهــد .مقایســه پایــه پولــی در دی 1400

نســبت بــه پایــان ســال گذشــته نشــان میدهــد
رشــد پایــه پولــی در  10مــاه نخســت امســال برابــر

بــا  23درصــد بــوده اســت .مقایســه رشــد  10ماهه
ایــن شــاخص بــا تمــام ســالهای دهــه  90نشــان

میدهــد ایــن میــزان رشــد در ایــن بــازه ســابقه

نداشــته اســت.

ســقف خــود ریــزش کــرده و درنهایــت در ســطح

رشد  40درصدی نقدینگی در دی
ماه 1400

مقایســه پایــه پولــی در دی مــاه امســال بــا

نقدینگــی اســت .ایــن شــاخص در دی مــاه برابــر

امــا در دی مــاه ایــن رشــد ســرانجام بــا برخــورد بــه
 1.29درصــد قــرار گرفــت.
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شــاخص مهــم دیگــر در متغیرهــای کالن اقتصادی

بــا  4هــزار و  508هــزار میلیــارد تومــان
ثبتشــده کــه در مقایســه بــا مــاه قبــل 1.8

واحــد درصــد از رشــد نقدینگــی در بــازه ســاالنه

درصــد رشــد داشــته اســت.

دی مــاه مربــوط بــه اضافــه شــدن اطالعــات

ایــن شــاخص در مقایســه بــا شــش مــاه قبــل

خالصــه دفتــرکل داراییهــا و بدهیهــای بانــک

رشــدی  18درصــدی داشــته و در مقایســه

مهــر اقتصــاد بــه اطالعــات خالصــه دفتــرکل

بــا رشــد شــش ماهــه مــاه قبــل  1.5واحــد

داراییهــا و بدهیهــای بانــک ســپه (بهواســطه

درصــد کاهــش پیداکــرده اســت .در آذرمــاه

ادغــام بانکهــای متعلــق بــه نیروهــای مســلح

رشــد شــش ماهــه نقدینگــی معــادل بــا

در بانــک ســپه) بــوده و فاقــد آثــار پولــی اســت.

 19.5درصــد ثبتشــده بــود.

ایــن رشــد در بعــد ده ماهــه نیــز برابــر بــا 29.5

مقایســه میــزان نقدینگــی خلقشــده در

درصــد محاسبهشــده کــه در ایــن بــرآورد نیــز

ایــن مــاه بــا موقعیــت مشــابه خــود در ســال

بانــک مرکــزی اعتقــاد دارد  2.4واحــد درصــد از

گذشــته نشــان میدهــد نقدینگــی در ایــران

ایــن میــزان افزایــش آثــار پولــی نــدارد و ناشــی

تقریبــاً رشــدی  40درصــدی داشــته اســت.

از خطــای محاســبات بــوده اســت.

بــا ایــن حــال بانــک مرکــزی ادعــا دارد کــه
ایــن میــزان رشــد در بعــد ســاالنه واقعــی
نیســت .طبــق آمارهــای بانــک مرکــزی 2.6

روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
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سبقت تورم ماهانه روستاها از
مناطق شهری

سرعت تورم در بهمنماه در قاب ماهانه و نقطهای

کاهشیافته اما تفکیک تورم به بخشهای
کوچکتر نشان میدهد تورم خوراکیها در

این فصل رشد باالتری را در مقایسه با بخش
غیرخوراکی ثبت کرده است .همین امر موجب
شد تا تورم روستاها در این ماه از دی بیشتر

بوده و تورم شهرها کمتر از دی ماه باشد.

رشد ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده در هر
مقطع بیانگر تورم ماهانه در آن مقطع بوده و
روند آن از اهمیت بسزایی برخوردار است .در

همین رابطه با وجود آنکه سرعت تورم ماهانه

در بهمنماه کاهشیافته اما هنوز این رقم باالی
دو درصد قرار دارد که از جهت محاسبه ماهانه
سطح هشداردهندهای برای قیمت کاالها و
خدمات به شمار میآید.

تورم  2.1درصدی در
بهمن 1400

تورم ماهانه مصرفکننده در

بهمن  1400برابر با  2.1درصد بوده و

نسبت به ماه گذشته  3.1واحد درصد کاهش

پیداکرده است .بررسی این تغییرات در قاب

شهری و روستایی نشان میدهد قیمتها در
مناطق شهری در این ماه سرعت رشد کمتری در
مقایسه با روستاها داشته است .بهبیاندیگر

تورم شهری در این ماه  0.5واحد درصد

کاهشیافته و تورم روستاها در این مقطع
افزایشی  0.8واحد درصدی داشته و درنهایت
به  2.7درصد رسیده است؛ یعنی باالتر از تورم

متوسط کل کشور.

ادامه این بررسی به بخش خوراکیها و

غیرخوراکیها نیز نشان میدهد ریشه افزایش

بیشتر قیمتها در مناطق روستایی در رشد
بیشتر قیمت در کاالهای خوراکی بوده است.

در همین رابطه تورم خوراکیها در کل کشور

در این ماه برابر با  3.9درصد بوده که این رقم
در مناطق روستایی برابر با  4.1درصد به ثبت

رسیده است .تورم ماهانه در غیر خوراکیها اما
با کاهش نسبت به ماه قبل بیانگر افت سرعت

رشد در این ماه بوده است .این رقم در بهمنماه

برابر با  1.1درصد بوده و  2.8واحد درصد از تورم
غیرخوراکیها باالتر به ثبت رسیده است.

البته باز هم تفکیک مناطق روستایی و شهری
نشان میدهد در این مقطع تورم روستایی برابر

با  1.4درصد ثبتشده که باز هم از این رقم در
مناطق شهری و کل کشور باالتر بوده است.

بررسی تورم کاالهای خوراکی و
غیرخوراکی در بهمن 1400

بررسی جزئیتر تورم در کاالها و خدمات در بخش

خوراکی و غیرخوراکی نشان میدهد باالترین تورم
ماهانه را در میان کل کاالهای کشور سبزیجات
ثبت کرده که برای کل کشور معادل با  9.3درصد

بوده است .در اینجا نیز همانند قبل این تورم در
بخش روستایی باز هم بیشتر بوده و معادل با

روﻧﺪ ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﯾﺮان
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درصد

%3

 9.5درصد به ثبت رسیده است.

نشاندهنده تورم نقطهای در آن مقطع است.

دومین اتفاق مهم در کاالهای خوراکی در این

در همین رابطه تورم نقطهای بهمنماه برابر با

بوده است .طبق دادههای مرکز آمار در بهمنماه

دی ماه کمتر بوده است .در این مقایسه نیز

ماه رکوردزنی بیسابقه در بخش نان و غالت

تورم ماهانه نان و غالت برابر با  7.5درصد به
ثبت رسیده که در مقایسه با یک دهه اخیر

بیشترین تورم ماهانه در این ماه به شمار

میآید.

 35.4درصد بوده که  0.5واحد درصد از تورم

تورم نقطهای در روستاها فراتر از شهرها و در
شاخه خوراکیها باالتر از بخشهای غیرخوراکی

ثبتشده است.

در همین خصوص تورم خوراکیها در بهمنماه

برابر با  40.7درصد و در بخش غیرخوراکی معادل

کاهش سرعت تورم در مقیاس

با  32.5درصد ثبتشده که نشان دهند افزونتر

مقایسه شاخص قیمت مصرفکننده در هر

در این ماه در مقایسه با غیر خوراکیها بوده

نقطهای

مقطع با موقعیت مشابه خود در سال گذشته

بودن  8.2واحد درصدی تورم بخش خوراکیها
است.

روﻧﺪ ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪاي در ﯾﮏﺳﺎل اﺧﯿﺮ
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تداوم رکوردزنی بسط نقدینگی در بانکها
تزریق پول در بانکها از سوی بانک مرکزی در بهمنماه روندی صعودی پیداکرده و رشد قابلمالحظهای
نسبت به دی ماه داشته است .موازی با این افزایش ،نرخ سود در بازار باز نیز به کمترین سطح
خود در تاریخ برگزاری این بازار رسیده تا به طور کلی روند افزایشی نرخ سود بینبانکی متوقف شود.
سرانجام این متغیر در پایان ماه میانی زمستان  0.2واحد درصد افت را به ثبت رسانید.
بانک مرکزی به طور کلی برای مدیریت نقدینگی بانکها و تنظیم نرخ سود بینبانکی هر هفته به
عملیات مستقیم و غیرمستقیم در دو بازار بانکی میپردازد .بازار شبانه و بازار باز .بررسیها نشان
میدهد رفتار بانک مرکزی در این بازارها در انبساطیترین شکل خود در تاریخ برگزاری بازار باز تاکنون
بوده است.

رکوردزنی بسط معامالت در بازار
باز بهمن 1400

دی ماهنشان از میانگین بسط پول در سطح 74

بانک مرکزی در عملیات بازار باز در هر هفته با

هزار میلیارد تومان و بهمنماه  80هزار میلیارد
تومان بوده است.

توجه به پیشنهاد نهادهای مالی در بازار از آنها
اقدام به خرید اوراق میکند .این اوراق نرخ

از سوی دیگر در هر هفته بانک مرکزی بر اساس

سود معلوم و تاریخ سررسیدی غالباً هفت

معامالت هفته قبل و نرخ سود تعیینشده

روزه یا چهاردهروزه دارد.

نیز اقدام به جذب پول در این بازار کرده که
خالص عملکرد در این بازار را به صورت میانگین

در ادامه بانکها نیز متعهد میشوند در هفته

به هفتهای  765میلیارد تومان رسانده است.

بعد ،دوباره اوراق را از بانک مرکزی خریداری کرده

بهعبارتدیگر خالص رفتار بانک مرکزی در این

و در این موقعیت اصطالحاً حالت خرید میگیرند.

نهاد ماهیتی انبساطی داشته است.

بررسی آمارهای هفتگی بهمنماه نشان میدهد

متغیر مهم دیگر در عملیات بازار باز سررسیدهای

در این مقطع به صورت هفتگی بسط نقدینگی

هفتگی اوراق و نرخ سود اوراق است .تاریخ

در بازار باز در سه هفته باالتر از مرز  80هزار
میلیارد تومان بوده است.

روﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ در ﺳﺎل 1400

میانگین بسط پول در این بازار در ماه بهمن
رشدی تقریباً  8.75درصدی به نسبت دی ماه
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داشته است .چرا که آمارهای بانک مرکزی در
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میلیارد تومان

نیز نشان میدهد این متغیر در بهمنماه
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سررسید اوراق در این بازار هفتههاست که در

سوی بانک مرکزی تعیین میشود که از  14تا

سطح هفت روزه قرار داشته است .این در حالی

 22درصد ثابت مانده است.

است که نرخ سود در بازار باز در هفته دوم
بهمنماه کاهشیافته و با  0.2واحد درصد از
 19.2درصد به  19درصد تنزل پیداکرده است.
نرخی که کمترین میزان در بازار باز به حساب
میآید .به طورکلی این افت نرخ سود توسط
بانک مرکزی به منظور تنزل نرخ سود بینبانکی
انجامشده و هدف مهم آن با توجه به سیاست
اخیر بانک مرکزی کاهش نرخ بهره در بازار
بینبانکی است.

رشد  60درصدی اعتبارات قاعدهمند

در بازار شبانه بهمن 1400

بازار دیگری که موازی با بازار باز سعی در
مدیریت نقدینگی بانکها دارد بازار شبانه نام
دارد .در این بازار نهادهای مالی مقروض اقدام
به وامگیری از بانکهای دارای مازاد با نرخ سود
توافقی و تاریخ سررسید کوتاهمدت سه روزه

اعتبارات قاعدهمند در این بازار که به نوعی
بیانگر بسط پول بانک مرکزی در بانکها در
این بازار است در ماه بهمن روند صعودیتری
را در مقایسه با ماه اول زمستان داشته است.
در همین رابطه بسط نقدینگی در بازار شبانه
یا اعتبارات قاعدهمند به طور میانگین هفتگی
برابر با  3هزار و  262میلیارد تومان بوده که
در مقایسه با همین رقم در دی ماه  60درصد
افزایش داشته است.
مجموع این ارقام نشان میدهد کل بسط پول
بانک مرکزی در بازارهای مالی در این ماه روندی
صعودی ثبت کرده و سعی در جلوگیری از افزایش
نرخ بهره بینبانکی داشته است .در همین رابطه
نرخ بهره در ابتدای بهمنماه برابر با  20.45درصد
بوده و در پایان این ماه با  0.2واحد درصد به
 20.26درصد تنزل پیدا کرد.

میکنند .کف و سقف نرخ سود در این بازار از
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سهم پایین بانکها در خرید اوراق بدهی دولتی
حجم معامالت در بازار حراج اوراق بدهی دولتی در بهمنماه برابر با  9هزار و  460میلیارد تومان به ثبت

رسید .بررسی تفکیکی اوراق فروختهشده نشان میدهد در این مدت بورسیها سهم به مراتب باالتری را

در بازار داشته و  8هزار و  890میلیارد تومان از این میزان اوراق را از دولت خریداری کردهاند .اتفاقی که

میتواند ریشه در وضعیت بد نقدینگی بانکها یا انتظار منفی فعاالن از بازدهی آتی بورس داشته باشد.
یکی از مسیرهای درآمدزایی دولت از سال گذشته

عملیات بازار اولیه در بهمنماه نشان میدهد در

نهادهای تأمین سرمایه در بازار اولیه است .هر

بدهی دولتی به مشتریان فروختهشده که در

این مدت  9هزار و  460میلیارد تومان اوراق

تاکنون فروش اوراق بدهی دولتی به بانکها و

میان ماههای برگزاری حراج سطح باالیی به شمار

چه معامالت در این بازار پر رونقتر باشد پول

میآید.

کمتری چاپشده و درنهایت درآمدزایی دولت

تفکیک خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در این

تورم کمتری را به همراه خواهد داشت.

ماه نشان میدهد  8هزار و  890میلیارد تومان

روند افزایشی در اوراق بدهی
دولتی بهمنماه

را بورسیها خریداری کرده و  570میلیارد تومان
دیگر به نهادهای مالی فروختهشده است.

روند فروش اوراق بدهی دولتی در بهمنماه

آنچه از این تقسیمبندی منتج میشود آن است

اولیه حراج اوراق بدهی دولت اوراق خود را به

را در بهمنماه در مقایسه با نهادهای تأمین

مسیری افزایشی داشت .به طور کلی در بازار

که بانکها در این بازار نقش به مراتب کمتری

مشتریان خود یعنی بانکها و نهادهای تأمین

سرمایه داشتهاند .اتفاقی که البته در مجموع

سرمایه عرضه میکند .در این معامالت نرخ سود

آماری هم مشاهده میشود.

باالیی برخوردار است .هر چه این اوراق نرخ سود

سطح باالی خرید اوراق در بورس

اوراق عرضهشده و تاریخ سررسید آنها از اهمیت

به طورکلی در بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی

باالتری یا تاریخ سررسید کوتاهمدتتری داشته

تا پایان بهمنماه تقریباً  75هزار و  550میلیارد

باشد برای مشتریان جذابتر خواهد بود.

تومان اوراق به مشتریان فروختهشده که از

روﻧﺪ ﺣﺮاج اوراق ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﯽ در ﺳﺎل 1400
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میلیارد تومان

14000
12000
10000
8000
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این میزان طی سی و دو مرحله حراج

اوراق بدهی  26هزار و  910میلیارد

تومان در بانکها فروش رفته و 48

هزار و  640میلیارد تومان نیز توسط

بنابراین عاملی که میتواند افزایش معامالت

در بهمنماه در این بازار را توجیه کند تغییر در
ترکیب اوراق عرضهشده در بازار بوده است.

بورسیها خریداریشده است.

بهعبارتدیگر در مدت زمان سپریشده

از حراج اوراق در بازار اولیه بانکها

سهم  35.6درصدی و بورسیها 64.4
درصد سهم داشتهاند.

آنچه

میتواند

توجیهکننده

ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻞ ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﺑﺪﻫﯽ در 5ﻣﺎه اﺧﯿﺮ
10000

رفتار

متفاوت بورس و نهادهای مالی در

8000

نهادهای مالی و انتظار بازدهی نزولی

در بورس در آینده است.

4000

اما در برآورد علت رکوردزنی فروش

2000

اوراق در بهمنماه میتوان عامل را در

ترکیب اوراق عرضهشده جستجو کرد.

بهمن

دی

آذر

آبان

در ابتدای بهمن بازار حراج با اوراقی

0
مهر

تاریخ سررسید جذاب برای
مشتریان اوراق بهمن
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برگزار میشد که اگرچه نرخ سود باالیی

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﺑﺪﻫﯽ در ﭘﻨﺞ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ

داشتند اما تاریخ سررسید آنها سه

10000

ساله بود .رفتار خرید مشتریان در این

بازار نشان میداد تناسبی بین تاریخ

8000

مشتریان خرید کمتری در این بازار

میکردند.

6000

بانک ها

4000

بورس

2000

در دو هفته انتهایی ،دولت اراد  100را
به بازار عرضه کرد .این دسته از اوراق با

وجود آنکه نرخ سود پایینتری داشت
اما تاریخ سررسید آن دو ساله بوده و
موجب جهش تقاضا در این بازار شد؛

0
بهمن

دی

آذر

آبان

مهر
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ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

سررسید اوراق و نرخ سود آن برای

مشتریان وجود نداشته و از این جهت

میلیارد تومان

این بازار باشد وضعیت بد نقدینگی در

6000

بازار مسکن
رشد ماهانه قیمت مسکن
رشد ماهانه قیمت متوسط مسکن تهران برابر با  0.36درصد

ثبتشده و کمترین رشد را در مقایسه با  4ماه گذشته داشته
است .تورم نقطهای مسکن نیز در این ماه معادل با  16.44درصد
بوده که کمترین سطح را در مقایسه با یک سال گذشته داشته

است .درنهایت افت رشد قیمتی ماهانه و نقطهای قیمت نشان
میدهد سرعت افزایش قیمت مسکن کم شده است.

هزینه مسکن در تهران در ماههای اخیر افتوخیز

قابلتوجهی داشته است .بررسی متوسط قیمت
در این ماهنشان میدهد رشد قیمت مسکن در

ماه بهمن تقریباً معادل با  0.36درصد بوده و
قیمت نسبت به ماه قبل اندکی افزایش داشته

است.

بررسی رشد ماهانه قیمت
مسکن تهران

قیمت متوسط مسکن تهران از سوی بانک مرکزی

معادل با  33میلیون و  56هزار تومان به ثبت
رسید .این رقم در مقایسه با ماه قبل  0.36درصد

رشد داشته که کمترین رشد ماهانه مسکن در
چهار ماه اخیر بوده است.

بررسی قیمتها در این بازه نشان میدهد رشد

با متری  70میلیون تومان بوده است .در مقابل نیز
منطقه  20کمترین قیمت را درمیان مناطق در این
ماه ثبت کرده که برابر با  17میلیون تومان بوده

است.

کاهش  13درصدی معامالت
مسکن تهران

تعداد معامالت مسکن در بهمنماه تهران برابر با 8

هزار و  532فقره به ثبت رسید .مقایسه ماهانه این

متغیر نشان میدهد در میانه زمستان در مقایسه با
اولین ماه این فصل  13درصد کاهش در معامالت

ثبتشده است.

نقطهای مسکن نیز افتی قابلمالحظه در ماه بهمن

این در حالی است که مقایسه تعداد معامالت در

مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته

نشان میدهد  117درصد رشد در تعداد معامالت

کمترین رشد نقطهای مسکن در حداقل یک سال

بررسی مناطق  22گانه تهران نشان میدهد تنها

داشته است .در همین رابطه قیمت مسکن در

مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته

 16.44درصد رشد داشته است .طبق آمارها این

رقم خورده است.

اخیر بوده است.

منطقهای که در این ماه دارای رشد معامالت بوده

تفکیک مناطق تهران در حوزه قیمت نشان

میدهد بیشترین رشد قیمت ماهانه در مناطق
پایینتر اتفاق افتاده است.

کاهش رشد ماهانه قیمت
مسکن در بهمن 1400

بررسی مناطق  22گانه تهران در روند قیمتها

نشان میدهد منطقه  16رشدی معادل با 1.76

درصد داشته که بیشترین رشد ماهانه در مناطق

منطقه شش بوده است .رشد ماهانه در این منطقه

در تعداد معامالت برابر با  5.5درصد بوده و سایر

مناطق رشد ماهانه منفی را در این ماه به ثبت
رساندهاند.

در مقابل بررسی رشد ماهانه تعداد معامالت در ماه

بهمن نشان میدهد منطقه  19با افتی معادل با 30
درصد بیشترین افت را در این ماه داشته است.

روﻧﺪ رﺷﺪ ﻧﻘﻄﻪاي ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ
%140

تهران در این ماه بوده است.

%120

پس از آن مناطق  13و  22و  10رتبههای بعدی

%100

به طور کلی در این ماه  5منطقه رشدی فراتر از 1

%60
%40

درصد داشتهاند .در مقابل اما مناطق  2 ،14و ،6

%20

 17و  15افت قیمت را در این ماه ثبت کردهاند.

%0

سطح قیمتها نیز در ماه جاری نشان میدهد
بیشترین قیمت در منطقه یک ثبتشده که برابر
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درصد

رشد ماهانه قیمت را در این مقطع داشتهاند.

%80

بیشترین قیمت
کمترین قیمت

منطقه :15

 18/1میلیون تومان

منطقه :16

19/03میلیون تومان

منطقه :17

 17/66میلیون تومان

منطقه 63/21 :3

میلیون تومان

منطقه :10

22/5میلیون تومان

منطقه :18

15/67میلیون تومان

منطقه 35/27 :4

میلیون تومان

منطقه :11

 22/9میلیون تومان

منطقه :19

19/23میلیون تومان

منطقه 70/25 :1

میلیون تومان

منطقه 29/64 :8

منطقه 48/75 :2

میلیون تومان

منطقه 23/9 :9

میلیون تومان

میلیون تومان

منطقه 41/07 :5

میلیون تومان

منطقه 20/12 :12

منطقه 17 :20

میلیون تومان

میلیون تومان

منطقه 46/35 :6

میلیون تومان

منطقه :13

 30/11میلیون تومان

منطقه :21

منطقه 30/85 :7

میلیون تومان

منطقه :14

 24/71میلیون تومان

منطقه 32/37 :22

24/88میلیون تومان
میلیون تومان
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صادرات واردات ایران
سبقت دو میلیاردی واردات از صادرات در دی
بررسی آمارهای واردات و صادرات تا پایان دی ماه نشان میدهد
در  10ماه نخست امسال ارزش واردات در کشور  41.5میلیارد

دالر و مجموع صادرات نیز  38.8میلیارد دالر بوده است .بررسی

این متغیرها به تفکیک کاالها نیز نشان میدهد در این مدت

بیشترین صادرات مربوط به متانول و باالترین واردات نیز متعلق
به گوشی تلفن همراه بوده است.

شاخص صادرات و واردات در کشور و به طور کلی رابطه
تجاری ایران با سایر کشورهای جهان از عوامل مهم و
تأثیرگذار در شرایط اقتصادی است .بررسی این بخش
از اقتصاد ایران در دی ماه سال  1400نشان میدهد
واردات ایران در این ماه  2میلیارد دالر بیشتر از صادرات

افزایش داشته است.

افزایش  7میلیارد دالری صادرات در دی 1400

در بررسی آمار سایت گمرک در خصوص صادرات ایران
به سایر کشورهای جهان مشاهده میشود در مجموع
 9ماهه سپریشده تا پایان آذرماه از سال جاری تقریباً
 31میلیارد و  100میلیون دالر کاال از ایران به سوی
سایر نقاط جهان صادرشده بود که در دی ماه این رقم 7
میلیارد و  663میلیون دالر افزایش یافت .بهعبارتدیگر
در این ماه تقریباً  7میلیارد و  663میلیون دالر کاال
از ایران صادرشده و مجموع صادرات ایران در  10ماه
سپریشده از سال  1400را به  38میلیارد و 763
میلیون دالر رسانده است.
بررسی رکوردهای صادراتی ایران در این مقطع نیز نشان
میدهد در سال  1400تا کنون  11میلیارد و 453
میلیون دالر کاال به چین صادرشده که از این حیث
رکورددار مقصد صادراتی ایران در این مدت بوده است.
کشور عراق نیز با  7میلیارد و  300میلیارد دالر دومین
رکورد را در این حیطه به ثبت رسانده است .در ادامه نیز
کشورهای ترکیه ،امارات متحده عربی و افغانستان نیز
رکوردهای سوم تا پنجم را رقمزدهاند.

پسته بیشترین خوراکی صادرشده

بررسی کاالهای صادراتی به تفکیک نشان میدهد
بیشترین کاالی صادراتی از سوی ایران به سایر کشورها
همچنان متانول بوده که در پایان دی ماه به  1میلیارد و
 770میلیون دالر رسیده است .رده دوم صادرات از ایران

نیز به پلیاتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی)
کمتر از  ٪94تعلق داشته که  1میلیارد و  660میلیون
دالر ارزش داشته است.
بررسی کشورهای مقصد در متانول نشاندهنده آن است
که بخش اعظمی از این کاال به چین صادرشده است.
در ادامه نیز کشورهای هند و عراق رتبههای دوم و سوم
را از مقاصد صادراتی متانول در ده ماه نخست کشور را
داشتهاند.
در آمارهای صادراتی ایران اما مشاهده میشود باالترین
رکورد صادرات در کاالهای خوراکی به پسته با پوست تازه
یا خشک متعلق است .این کاال تقریباً  621میلیون دالر
در این مدت صادرات داشته که بیشترین مقدار آن به
چین ،هند و روسیه صادرشده است.

افزایش  9میلیارد دالری واردات

در سوی دیگر آمارهای تجاری ایران بخش واردات قرار
دارد .در این بخش مشاهده میشود به طور کلی تا پایان
دی ماه  47میلیارد و  472میلیون دالر کاال واردشده
که  9میلیارد و  440میلیون دالر آن مربوط به ماه اول
زمستان بوده است.
بهعبارتدیگر تقریباً  2میلیارد دالر واردات در دی ماه رشد
بیشتری را در مقایسه با صادرات داشته است.
تفکیک کاالهای وارداتی نیز در این مقطع نشاندهنده
آن است که بیشترین کاالی وارداتی در این مدت گوشی
تلفن همراه بوده که ارزشی معادل با  3میلیارد و 276
میلیون دالر داشته و رکورددار واردات در کشور در سال
 1400تا پایان دی ماه بوده است.
رتبه دوم واردات در این مدت نیز به ذرت دامی و رتبه
سوم نیز به گندم معمولی متعلق است .این کاالها به
ترتیب وارداتی به ارزش  2میلیارد و  634میلیون دالر و
یک میلیارد و  884میلیون دالر در این مدت داشتهاند.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺪآ وارداﺗﯽ اﯾﺮان در  9ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان در  9ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل
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افغانستان

امارات متحده عربﻲ

ترکﻴه

عراق

چﻴن

سوﻳس

ترکﻴه

چﻴن

منبع :وبسایت گمرک کشور

آلمان

2

2
امارات متحده عربﻲ
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میلیارد دالر

8

8

میلیارد دالر

14

14

ایران
(تا پایان دی ماه )1400

صادرات و واردات

میزان

62/6096
462/35452

کره (جنوبي)

937/79
72/8991

اندونزی

603/2268
212/45261

تايلند

11453/537
9534/2425

چین

485/7292
1329/322

روسيه

1539/3015
15/646766

افغانستان

1482/568
1183/532

هند

عمان

563/669
452/5263

7294/716
920/46707

عراق

4530/8401
4231/3137

ترکيه

438/33203
34/197601

جمهوري آذربايجان

آلمان

قطر

3799/9507
13036/771

امارات متحده عربی

117/131
7/23744

11/9639
933/609

انگلستان

217/452
1512/435

هلند

32/8991
698/1047

9/903671
1396/4328

سويس

(میلیون دالر)

38763/2726

مجموع صادرات:

41472/9882

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 طال روی موج جنگ
در حالی طال دومین ماه میالدی را به پایان رساند

به  7.5درصد رسیده است که در  40سال گذشته

ابتدای سال  2022قیمت هر اونس فلز زرد رشد

در حال رکوردشکنی در قله  30ساله خود است.

که کمتر تحلیلگری پیشبینی میکرد که در
داشته باشد و بتواند به مرز  1900دالری برسد.
در حقیقت با نزدیک شدن به موعد افزایش نرخ

بهره توسط فدرال رزرو بسیاری از تحلیلگران و
سرمایهگذاران روزهای سختی را برای طال متصور

بودند و حتی نگهداشتن مرز  1800دالری را برای
فلز زرد موفقیت قلمداد میکردند.

بیسابقه بوده است .همچنین تورم بریتانیا هم
این تورمها به دلیل اقدامات حمایتی بود که
بانکهای مرکزی در اوج پاندمی کرونا انجام دادند
و نقدینگی بیش از معمولی را به اقتصادهای خود

تزریق کردند .طال همیشه از این عامل سود میبرد

زیرا به عنوان پوششدهنده ریسک تورم شناخته

میشود؛ اما افزایش تورم یک عامل نزولی نیز

طال در ماه فوریه بیش از  6درصد افزایش قیمت

برای طال به دنبال داشت.

سال گذشته میالدی را رقم بزند .طال کار خود را در

مرکزی آمریکا سیگنالهای انقباضی به بازار

داشت تا بهترین بازدهی ماهانه خود از ماه می
پایان ماه فوریه در قیمت  1907دالری به پایان

برد درحالیکه همچنان روند افزایشی داشت .به
طور کلی عوامل مؤثر بر طال در ماهی که گذشت

را میتوان به دو گروه اقتصادی و ژئوپلیتیکی
تقسیمبندی کردی.

عوامل اقتصادی مؤثر بر طال

یکی از مهمترین اتفاقات ماه فوریه اعالم تورم
ماه ژانویه اقتصادهای توسعهیافته از جمله

امریکا و کشورهای بزرگ اروپایی بود .دادههای
شاخص قیمت مصرفکننده در تمامی این

کشورها حکایت از تورم بیسابقه در این کشورها
داشت .تورم نقطه به نقطه ماه ژانویه در آمریکا
42

با افزایش بیشازحد تورم ،فدرال رزرو ،بانک
مخابره کرد .با اینکه بسیاری در آغاز سال جاری

میالدی پیشبینی میکردند که فدرال رزرو
در سال جاری افزایش نرخ بهره را آغاز کند اما

دادههای تورم این گمانهزنی را به وجود آورد که
مقدار افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بیش از

چیزی است که پیشبینی میشد .در حقیقت در

ابتدای سال پیشبینی شده بود فدرال رزرو نرخ
بهره را در چهار نوبت در سال جاری افزایش دهد،
در حالی که اکنون پیشبینی میشود این نهاد
برای مقابله با تورم هفت بار دست به افزایش

نرخ بهره بزند .هرچقدر نرخ بهره افزایش پیدا کند

هزینه فرصت نگهداری طال افزایش پیدا میکند
و در نتیجه تقاضای آن کاهش مییابد.

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
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دالر به ازای هر اونس
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فوریه 22

ژانویه 22

دسامبر 21

نوامبر 21

اکتبر 21

سپتامبر 21

آگوست 21

جوالی 21

ژوئن 21

می 21

آوریل 21

مارس 21

فوریه 21

ژانویه 21

دسامبر 20

نوامبر 20

اکتبر 20

سپتامبر 20

آگوست 20

جوالی 20
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عوامل ژئوپلیتیک مؤثر بر طال

طال در گیر و دار عامل صعودی تورم و عامل نزولی
نرخ بهره در حوالی مرز  1800دالر در نوسان بود

که ناقوس جنگ اوکراین توسط روسیه به صدا
در آمد .طال که در مواقع افزایش ریسک به یکی

از جذابترین بازارها تبدیل میشود به یک باره
روندی صعودی را آغاز کرد .در این روند صعودی
طال تا مرز  1974دالری پیش روی کرد و فاصلهای

تا ورود به هزاره سوم قیمتی خود نداشت .هزاره

قیمتی که طال فقط یک بار در تاریخ و آن هم
در بحبوحه بحران کرونا موفق به فتح آن شده

بود .قیمت  1974دالری طال باالترین قیمت فلز
زرد در یک سال و نیم اخیر بود .البته طال در
روزهای انتهایی فوریه موفق به حفظ این مرز

نشد و مجدداً به سوی مرز  1900دالری ریزش
داشت ،با این وجود ماه فوریه بهترین ماه طال

در سه فصل اخیر به حساب میآید .سرنوشت

قیمتی طال در ماه آینده بیش از هر چیز دیگر

به جنگ اوکراین ،تورم آمریکا و تصمیمات فدرال

رزرو وابسته است.
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صعود نفت در سایه جنگ
درحالیکه شاخصهای مختلف نفتی در بازار جهانی ماههای صعودی را پشت سر گذاشته بودند و تا مرز  90دالری نیز
پیش روی کرده بودند در ابتدای ماه فوریه بسیاری بر این باور بودند که قیمت نفت کشش افزایش بیشتر را ندارد؛ اما
وقوع جنگ غیرمنتظره در قاره سبز و نگرانیها از اختالل در عرضه نفت سبب شد تا این منبع انرژی مهم در بسیاری از
صنایع جهانی پس از سالها به مرز  100دالری بازگردد .این باالترین قیمت نفت در هفت سال گذشته است.

صعود نفت و نزول قیمت گاز

با اینکه شاخص نفت برنت در ماههای دسامبر و ژانویه
بازدهی دو رقمی را به ثبت رساندند ،فرمان پوتین برای

حمله به اوکراین سبب شد تا ماه فوریه نیز برای نفت

با بازدهی مثبت دو رقمی همراه باشد .قیمت هر بشکه
نفت برنت در دومین ماه از سال جاری میالدی با رشد

 11.4درصدی به  100دالر رسید .این در حالی بود که
قیمت این شاخص نفتی در ماه فوریه تا مرز  105دالر

نیز پیش روی کرده بود.

شاخص دیگر مهم ،یعنی نفت وست تگزاس

اینترمدیت نیز در ماههای دسامبر و ژانویه روی هم
رفته در حدود  30درصد افزایش قیمت داشت ،اما در

ماه فوریه این روند معکوس نشد و افزایش تنشهای
ژئوپلیتیکی به سطحی بیسابقه سبب شد تا این
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شاخص نیز در ماه فوریه در حدود  10درصد افزایش

قیمت داشته باشد و به مرز  98دالری به ازای هر

بشکه برسد.

این در حالی بود که قیمت گاز طبیعی برخالف آنچه
پیشبینی میشد در ماه فوریه  10درصد از ارزش
خود را از دست داد .با توجه به اینکه روسیه یکی از

تأمینکنندگان بزرگ گاز در قاره سبز به حساب میآید،
بسیاری آغاز جنگ اوکراین را عاملی برای افزایش شدید

قیمت گاز میدانستند .در حالی قیمت گاز طبیعی
در انتهای ماه فوریه به مرز  .4.4دالر به ازای هر یک

میلیون بیتییو رسید که در ماه ژانویه قیمت گاز 30

درصد افزایش پیداکرده بود .عدم اعمال تحریمهای
شدید توسط غرب علیه روسیه را میتوان یکی از

عوامل عدم افزایش قیمت گاز دانست.

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
120

با این وجود هنوز هم وقوع جنگی تمام

80

عیار در شرق اروپا ،نگرانیهای زیادی را

60

نسبت به اختالل در عرضه نفت و گاز به

40

وجود آورده است .عاملی که شاید خود

20

را در هفتههای آینده نشان دهد .یکی از

دالر به ازای هر بشکه

معادله جنگ و نفت

100

0

نشانههای این نگرانی تعداد تحریمهای
روزافزونی است که در حال اعمال برعلیه
روسیه است .با اینکه واکنش اولیه اروپا

و آمریکا علیه روسیه کمتر از حد انتظارات

بود اما این تحریمها در حال افزایش

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ وﺳﺖ ﺗﮕﺰاس اﯾﻨﺘﺮﻣﺪﯾﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

است .در آخرین روز از ماه فوریه مرسک

120

کرد که حمل و نقل کانتینری به روسیه و از

80

مبدأ روسیه را متوقف خواهد کرد.

60

وضعیت شکننده اوضاع در اوکراین و

40

تحریمهای مالی و انرژی علیه روسیه ،به

20

عقیده بسیاری از کارشناسان بحران نفت

را حداقل در کوتاهمدت به دنبال خواهد

دالر به ازای هر بشکه

بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان اعالم

100

0
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داشت و به همین دلیل قیمت هر بشکه

نفت میتواند باالی مرز  100دالر جایگاه
خود را مستحکم کند .از سوی دیگر اگر

سطح درگیریها بیش از مقدار کنونی شود
در آن صورت وضعیت به مراتب بحرانیتر

دامنه تحریمها فقط به حمل و نقل مربوط

نمیشود و شرکتهای بزرگ نفت و گاز
جهان از جمله بریتیش پترولیوم و شل

برنامههای خود را برای خروج از عملیات و

سرمایهگذاریهای مشترک با روسیه اعالم

کردهاند .هنوز چند روز از جنگ نگذشته
است که خریداران نفت روسیه به دلیل

7
6
5
4
3
2
1
0

دالر به ازای  1میلیون بیتییو

خواهد شد.

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

تحریمهای اعمالشده برای تراکنشهای

خود به مشکل برخورد کردهاند.
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افت اوره و متانول در ابتدای 2022
در حالی دومین ماه از سال  2022میالدی سپری
شد که مهمترین اتفاق آن آغاز یک جنگ تمام
عیار در قاره اروپا بود .به نظر میرسد تهاجم
روسیه به اوکراین در ماههای آینده تأثیرات
زیادی بر بازارهای مختلف جهانی داشته باشد.
قیمت متانول در ماه فوریه به  409دالر به ازای
هر تن رسید تا نسبت به ماه ژانویه در حدود
 2درصد افت قیمت داشته باشد .این در حالی
بود که متانول سال جاری میالدی را قدرتمند
آغاز کرده بود و در ماه ژانویه بیش از  12درصد
افزایش قیمت داشت .البته متانول در ماههای
گذشته مجموعاً عملکرد قیمتی خوبی نداشته
است و در  5ماه گذشته فقط یک ماه صعودی
را رقمزده است .اتانول در ابتدای این پنج ماه در
قله نسبی  523دالری قرار داشت درحالیکه در
حال حاضر در حال تقال برای از دست ندادن مرز
 400دالری است.

رالی صعودی اوره تمامشده است؟

اطالعات قیمتی اوره در ماه ژانویه و فوریه نشان
میدهد همانطور که پیشبینی میشد دیگر
خبری از افزایش قیمت اوره نیست و این ماده

پراهمیت در کشاورزی و کودهای شیمیایی روند

نزولی قیمتی را در پیشگرفته است .قیمت هر

تن اوره در ماه ژانویه  846دالر به ازای هر تن

به ثبت رسید تا نسبت به ماه قبل از خود افت 5

درصدی داشته باشد .البته این نکته را هم باید
در نظر داشت که قبل از این پیشبینی نزولی

شدیدتری نسبت به اوره وجود داشت .البته

دادههای قیمتی اوره در ماه فوریه نشان میدهد
این روند نزولی همچنان ادامه داشته است.

روند قیمتی اوره در شش ماه گذشته نشان

میدهد که اوره در این نیم سال سه ماه بازدهی
صعودی و سه ماه بازدهی نزولی داشته است؛ اما
بازههای صعودی اوره به هیچوجه قابلمقایسه با

بازههای نزولی آن نیست .اوره در ماه اکتبر 65

درصد و در ماه نوامبر  30درصد افزایش قیمت

داشت درحالیکه باالترین بازدهی ماهانه منفی
اوره در این شش ماه ریزش  6درصدی در قیمت

بوده است .بحران انرژی در اروپا در سال گذشته
به همراه اختالل در عرضه اوره سبب شد تا سقف
تاریخی اوره یعنی قیمت  1000دالری برای آن

به ثبت برسد.

هنوز بحران جنگ به اوره نرسیده است

با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بسیاری در

انتظار بودند تا بازار به شدت آشفته شود ،اما
آخرین گزارشها حکایت از آن دارد که آتش

ﻗﯿﻤﺖ اوره در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
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دالر به ازای هر تن

800

این جنگ هنوز دامن بازار اوره را نگرفته است.

یکی از مهمترین اختالالتی که این جنگ میتواند
در بازار اوره به وجود بیاورد ،مختل کردن عبور
و مرور کشتیهای باری اوره است که حداقل تا

روزهای آخر فوریه هیچ گزارشی مبنی بر مختل
شدن حرکت کشتیها نشده است .البته بعضی از

شرکتهای کشتیرانی از حمل محموله به سمت

دریای بالتیک و سواحل نزدیک به منطقه تنش

پرهیز میکنند .از سوی دیگر نیز برخی از معامالت
بازار اوره به دلیل جنگ اوکراین و نامشخص بودن

قیمت برخی از محمولههای اوره ابطالشده است.
البته باید این را در نظر داشت که این اختالالت
هنوز اختالالتی جدی به حساب نمیآیند و در ماه

مارس بیشتر تأثیرات این جنگ بر بازارهایی مانند

اوره مشخص خواهد شد.

یکی دیگر از موضوعاتی که بسیاری از بازارها

نگران آن بودند نحوه پاسخگویی کشورهای غربی

به روسیه به دلیل حمله به اوکراین بود؛ اما تا
آخرین روزهای ماه فوریه اخبار منتشرشده نشان

میدهد هر چند آمریکا و کشورهای اروپایی

تحریمهایی را علیه روسیه اعمال کردهاند اما
حذف نشدن روسیه از سیستم بانکی سوئیفت

نشان میدهد هنوز دامنه این تحریمها جدی
نیست.

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
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فضای ابهامآلود بازار فلزات
رشد قیمتی در بخش کامودیتیها است .به نظر

مرور روند کلی قیمت فلزات اساسی در ماه اول

میرسد که دولت چین قصد دارد پیش از افزایش

سال جاری میالدی حکایت از افزایش دست

سیاستهای انبساطی ،قیمتها را در بازار داخلی

جمعی این گروه از کامودیتیها در بازار جهانی

کنترل کند و مقابله با رشد نرخ سنگآهن نیز از

دارد .افزایش قیمت سنگآهن در ماههای اخیر

جمله این اقدامات تلقی میشود.

و بازگشت به باالی مرز  100دالری سبب شد تا

دولت پکن برای مقابله با سفتهبازان در این بازار
وارد عمل شود و به همین دلیل جلوی رشد قیمت

فضای ابهامآلود در بازار سنگآهن

سنگآهن در نیمه دوم ماه فوریه گرفته شد.

از سوی دیگر حضور عوامل زیاد در این بازار سبب

درحالیکه قیمت سنگآهن عیار  62درصد

سنگآهن در ماههای آتی وجود نداشته باشد.

اثر دولت چین در بازار

شده است تا چشمانداز مشخص و همواری برای

همین موضوع هم سبب شده است که حجم

استرالیا تحویل بنادر شمالی چین در میانه ماه

معامالت آتی در بازار سنگآهن به شدت کاهش

فوریه تا  154دالر افزایش پیداکرده بود ،در هفته

پیدا کند .در حال حاضر سرمایهگذاران سعی

انتهایی ماه تا قیمت  120دالری عقبنشینی کرد

میکنند تا در بازار منفعل بمانند تا فضا کمی بهتر

تا طی یک هفته  16درصد از ارزش خود را از

شود.

دست بدهد .مهمترین عامل عقبنشینی قیمت

گروهی

سنگآهن در این بازه زمانی ،هشدار دولت چین

از

تحلیلگران

و

بازار

معاملهگران

علیرغم کاهش قیمت سنگآهن در روزهای

مبنی بر مقابله با سفتهبازان در بازار سنگآهن

انتهایی ماه فوریه به آینده قیمتی سنگآهن

بود .دولت پکن برنامهای برای جلوگیری از

خوشبین هستند .یکی از دالیل آنها اتمام

افزایش بیشازحد قیمتها راه انداخته است

المپیک زمستانی در پکن است که میتواند به

و از سوی دیگر قصد دارد محرکهای اقتصادی

عنوان سیگنال افزایشی در این بازار تلقی شود

به منظور شتابدهی به رشد اقتصادی چین

زیرا فعاالن این بازار انتظار افزایش تقاضا بعد از

وضع کند که این موضوع سیگنالی در جهت

اتمام المپیک را دارند .با این وجود احتمال کنترل

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
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جوالی 20
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قیمتی در بخش فوالد چین نیز وجود دارد که این
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موضوع از حاشیه سود فوالدسازان کاسته و به
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تضعیف قیمتی در این بخش منجر شده است.

0

در حقیقت به عنوان جمعبندی میتوان گفت
فضا در این بازار به دلیل وجود عوامل متضاد
مبهم شده است و با حمله روسیه به اوکراین
نیز یک عامل دیگر به جمع عوامل پیچیده کننده

اوضاع اضافهشده است.

شروع صعودی گروه فلزات
اساسی در 2022
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طبق آمار ماهانه ثبتشده قیمت سنگآهن

پسازآنکه در ماه دسامبر توانست از مرز 100

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮب در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
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این کانال مستحکمتر کرد .با ثبت قیمت 132

دالری سنگآهن در ماه اول سال میالدی 13
درصد افزایش قیمت داشت.

قیمت هر تن مس نیز پس ثبت دو ماه نزولی در
ماه ژانویه در حدود  2.4درصد رشد قیمت داشت

تا به مرز  9800دالری نزدیک شود .قیمت هر

0

تن سرب هم وضعیتی مشابه با مس داشت و
پسازآنکه در دو ماه انتهایی سال  2021روندی
نزولی به خود گرفته بود ،در ماه ژانویه با صعود
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 1.3درصدی به قیمت  2330دالر به ازای هر تن
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رسید.
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باالترین رشد در ماه ژانویه هم متعلق به فلز روی
بود که با افزایش  5.6درصدی به قیمت 3600

دالری رسید .روی برای آخرین بار در ماههای
انتهایی سال  2006باالتر از این قیمت بوده
است و در حقیقت روی رکورد  16ساله قیمتی
خود را به ثبت رسانده است.
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جمعبندی
سایه جنگ بر نفت
درحالیکه در روزهای انتهایی بهمنماه ،مذاکرات وین

کوتاهمدتی داشته باشد و بهتر است سیاستگذار

به مراحل حساس خود رسیده بود ،سیگنالهای مثبت

اقتصادی برای معضل کسری بودجه و تورم که در سطح

از این مذاکرات فضای اقتصادی داخل کشور را کمی

بسیار باالیی قرار دارد چاره بلندمدت اندیشه کند.

آرام کرد .از سوی دیگر به نظر میرسد ،افزایش قیمت

بازارهای جهانی هم درحالیکه خود را برای افزایش نرخ

نفت به دلیل جنگ اوکراین و چشمانداز افزایش درآمد

بهره توسط فدرال رزرو و عواقب اقتصادی آن آماده

ارزی کشور سبب شده است تا ایران نگرانی بابت

میکردند ،عامل پیشبینی نشده جنگ اوکراین را

کسری بودجه در سال آینده نداشته باشد .با این وجود

در میانه میبینند .موضوعی که میتواند بسیاری از

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمت

پیشبینیهای ماههای قبل را تغییر دهد.

نفت به دلیل مشکالت ژئوپلیتیکی ذاتاً میتواند عمر

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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