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مقدمه
اقتصــاد ایــران در حالــی کار خــود را در ســال 1400

ســایه جنــگ اوکرایــن طــا را تــا مــرز رکوردشــکنی

بــه پایــان بــرد کــه قیمــت دالر پــس از یــک مــاه

پیــش بــرد .هــر چنــد پــس از آن طــا مجــدداً بــه

نزدیــک بــه  3درصــد افزایــش داشــت .قیمــت ســکه

همانطــور کــه پیشبینــی میشــد بــه دلیــل جنــگ

نزولــی مجــدداً بــه دلیــل انتشــار اخبــار منفــی برجامی
بهطــور مــوازی بــا دالر و همچنیــن اونــس جهانــی
وارد کانــال  12میلیــون تومانــی شــد و ایــن در حالــی
بــود کــه پــس از چنــد مــاه شــاخصهای ســهام،

ماننــد دیگــر بازارهــا افزایشــی ثبــت شــد .از ســوی
دیگــر دادههــای مربــوط بــه شــاخصهای پولــی

نشــان میدهــد درحالیکــه در دی مــاه ســرعت رشــد
پایــه پولــی کاهــش پیــدا کــرده بــود در مــاه بهمــن

مجــدداً افزایشــی شــد .تــورم ســال 1400بــه بیــش
از  40درصــد رســید .آمارهــای عملیــات بــازار بــاز در

ســال  1400رکــورد زد و مقــدار آن بــه هفت ـهای 95

هــزار میلیــارد تومــان افزایــش پیــدا کــرد .از ســوی
دیگــر در مجمــوع ســال  1400دولــت در حــدود

 90هــزار میلیــارد تومــان اوراق بــه فــروش رســاند
درحالیکــه ســهم بورسـیها بیشــتر از بانکهــا بــود.

آمــار تجــاری یــازده ماهــه اول ســال حکایــت از افــت
مبــادالت تجــاری در بهمنمــاه داشــت.

ایــن اتفاقــات در حالــی افتــاد کــه در بازارهــای جهانــی

زیــر مــرز  2هــزار دالری بازگشــت .نفــت و گاز هــم
بازدهــی ماهانــه مثبــت را بــه ثبــت رســاندند و

اوره و ســنگآهن نیــز مجــدداً بــه مســیر صعــودی
بازگشــتند.

بازار در یک نگاه
گزارشی از بازارهای مالی ایران در یک نگاه؛ شامل:
 cروند تغییرات قیمت سکه طال و ارز
 cتحوالت بازار سرمایه
 cبررسی متغیرهای پولی
 cبازار مسکن
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بازار سکه و ارز
پایان قصه دالر  1400در کانال  26هزار تومان
نــرخ ارز در آخریــن مــاه ســال  1400رونــدی صعــودی را طــی کــرده

و  3.2درصــد رشــد داشــته اســت .تقاضــای همیشــگی آخــر ســال و

تغییــرات در پیشبینــی مذاکــرات برجامــی از عمــده دالیــل رونــد
نوســانی ارزش ریالــی دالر در ایــن مــاه بــوده کــه درنهایــت قیمــت را در

مــرز  26هــزار و  230تومــان ثابــت نــگاه داشــت .رونــد قیمــت دالر در
اســفند  1400رونــدی نوســانی را پشــت ســر گذاشــت .رشــد نــرخ دالر

بــا اثرگــذاری بــر روی قیمــت برخــی کاالهــا شــاخص مهمــی در اقتصــاد

کشــور داشــته و تغییــرات آن اثرگــذار بــر وضعیــت رفــاه اجتماعــی در

هــر موقعیــت بــه شــمار میآیــد .در همیــن رابطــه در روزهــای پایانــی

ســال  1400نــرخ دالر رونــدی صعــودی داشــته و از مــرز  25هــزار

تومــان دوبــاره بــه کانــال  26هــزار تومــان قــدم گذاشــت.

رشد  3.2درصدی نرخ دالر
نرخ دالر در روزهای پایانی سال  1400با وجود روندی
نوسانی در انتها سیری صعودی پیدا کرد .این نرخ در روز

ابتدایی آخرین ماه سال  1400برابر با  25هزار و 400

تومان توسط سایت  tgjuثبت شد .پس از آن در نیمه
نخست این ماه با وجود افزایش مقطعی ،دوباره این نرخ

سیری کاهشی پیداکرده و در  15اسفندماه به  25هزار و

 380تومان رسید.

پس از آنکه در میانه آخرین ماه قیمت دالر به کف خود

برخورد کرد دوباره مسیر قیمت صعودی شده و توانست
در بیست و دوم وارد کانال  26هزار تومان شود .با وجود

افتوخیزهای نسبی و کوچک اما این قیمت تا آخرین روز
اسفند تالطم زیادی نداشته و درنهایت در پایان این ماه در

سطح  26هزار و  230تومان باقی ماند.

مقایسه این قیمت با نخستین روز اسفندماه نشان میدهد
نرخ ارز در آخرین ماه سال  1400رشدی تقریباً  3.2درصدی
داشته و روندی تقریباً صعودی را به ثبت رسانده است؛ اما

بهطورکلی میتوان رفتار دوگانه دالر در اسفندماه را ناشی
از دو ویژگی رفتاری معاملهکنندگان دانست.

تأثیر توافق هستهای بر تغییرات
نرخ ارز
بهطورکلی فروش بیشتر نفت در سه ماه پایانی سال 1400

و افزایش درآمد از طریق افزایش قیمت آن در ماههای

پایانی سال  1400تأثیر مستقیمی را بر کاهش نرخ ارز در
این مقطع گذاشته و از روند افزایشی آن جلوگیری کرد.

اما بهطور مشخص در اسفندماه در دو نیمه صعودی و نزولی

قیمت دالر انتظارات برجامی در نوسان قیمت نقش بسزایی
را بازی کرد .در ابتدا اخبار مثبت در خصوص توافقها

موجب شد تا نرخ ارز کاهش قابلتوجهی پیداکرده و تا

کمینه خود در نیمه اسفندماه تنزل پیدا کند؛ اما در این
موعد معامله گران دچار تغییر فاز شده و به دو علت اصلی،

دوباره تقاضای نرخ ارز شدت گرفت.

تحلیل گران این دو عامل را در نتیجه دو اتفاق میدانستند.

برخی معتقد بودند معامله گران توافق وین را دور از دسترس

میدانند و برخی نیز این تغییرات را نتیجه ورود تقاضاهای
آخر سال عنوان کردند.

در همین رابطه برخی کارشناسان بر این باورند که مطابق
با آنچه که روند بازار در پایان سالهای گذشته ثبت کرده

است مقدار قابلتوجهی تقاضا در نیمه دوم اسفندماه
همواره شکل میگیرد که ورود این دسته از معامله گران
برای خرید ارز میتواند عامل مهمی در جهت سیر صعودی
نرخ دالر در این مقطع بوده باشد.

درنهایت اما این تغییرات با توجه به مثبت ارزیابی شدن

نتیجه مذاکرات در پایان سال  1400سیری تقریباً نزولی
گرفت و در آخرین روز معامالت  200 ،1400تومان نیز

کاهش پیدا کرد.

پس از انتشار خبر اعطای ضمانتنامه توسط کشور آمریکا
به روسیه مبنی بر عدم تحتالشعاع قرار گرفتن روابط
هستهای ایران و روسیه پس از تحریمهای ایجادشده به

واسطه جنگ این کشور با اوکراین پیشبینی معاملهگران
از حصول توافق جدید میان ایران و کشورهای مذاکرهکننده

تغییر کرد .تا آنجا که برخی تحلیلگران معتقد هستند روند
نرخ ارز همچنان در شروع سال جدید نزولی خواهد بود.
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همدستی دالر و اونس
جهانی در رشد قیمت سکه

قیمت سکه امامی در ایران روندی صعودی
داشته و در آخرین ماه  1400به کانال 12
میلیون تومان رسید .مسیر قیمت در سه

متغیر فلز گرانبهای داخلی حاکی از مسیر
تقریباً صعودی این شاخصها در اسفندماه
بوده است؛ اما ربعسکه با  12.7درصد رشد
ماهانه بیشترین رشد را در مقایسه با سایر

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﺑﺎزار آزاد در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل 1400

سکهها به ثبت رسانده است.

26500

در کنار نرخ ارز قیمت سکه نیز از
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شاخصهای دیگر اقتصادی در بازار داراییها
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میتواند برگرفته از دو عامل باشد؛ نرخ
مختلف شکلدهنده قیمت سکه در هر
مقطع محسوب میشوند.
تغییرات قیمت سکه در این ماه نشان
میدهد همدستی دالر و اونس جهانی در
این ماه موجب رشد قابلتوجه قیمت سکه

روﻧﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش دﻻر آزاد

در این ماه شده است.
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مسیر صعودی قیمت در سکه
امامی در اسفند 1400

قیمت سکه امامی در روز نخست اسفندماه وارد کانال

بررسی مسیر قیمت نیمسکه نشان میدهد روند صعودی

 11میلیون تومان شده و برابر با  11میلیون و 670

این شاخص نیز مانند سکه امامی بهطور اکید بوده و

هزار تومان به ثبت رسید .در ادامه روند افزایشی این

در آخرین روز اسفندماه باالترین سطح قیمت را در این

متغیر ،ارزش سکه با رشدی روزافزون مواجه شد.

مقطع به ثبت رسانده است.

خیلی زود در نیمه این ماه مرز  12میلیون تومانی

هم سو با تغییرات نیمسکه سومین شاخص فلز گرانبهای

سکه امامی فتحشده و درنهایت در آخرین روز سال

داخلی نیز روندی همانند را به ثبت رساند.

 1400این رقم به  12میلیون و  408هزار تومان

مطابق با دادههای منتشرشده در سایت  TGJUقیمت

رسید .بهعبارتدیگر در آخرین ماه  1400قیمت سکه

ربعسکه در ابتدای اسفندماه برابر با  3میلیون و 665

امامی تقریباً  6.3درصد رشد داشته است.

هزار تومان بوده و در پایان این ماه این رقم به سطح 4

بررسی رشد سایر متغیرهای سکه در این ماه نشان از

میلیون و  130هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ یعنی 465

رشد باالتر قیمت در نیمسکه و ربعسکه داشته است.

هزار تومان افزایش که به لحاظ درصدی تقریباً معادل با

رشد  12.7درصدی ربعسکه در
اسفند

 12.7درصد بوده است.
مقایسه رشد قیمت فلز گرانبهای داخلی در سه شاخص
بررسیشده نشان میدهد بیشترین میزان افزایش مربوط

طبق بررسیها دادههای قیمتی قیمت نیمسکه

به ربعسکه بوده و نیمسکه و سکه امامی در ردههای

در نخستین روز اسفند برابر با  6میلیون و 600

بعدی قرار داشتهاند .بررسی دلیل تغییرات قیمت نشان

هزارتومان بوده و پس از آن با  10.7درصد رشد به

میدهد قیمت سکه تأثیر بیشتری را از تغییرات اونس

 7میلیون و  320هزار تومان رسید؛ یعنی در یک ماه

جهانی داشته تا نرخ دالر.

تقریباً  720هزار تومان به ارزش نیمسکه افزوده شد.

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ روزاﻧﻪ ﺳﮑﻪ اﻣﺎﻣﯽ در اﺳﻔﻨﺪ 1400
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تأثیر بیشتر اونس جهانی در روند قیمت سکه

قیمت اونس طال در اسفندماه از مرز تقریبی هزار و  900دالر عبور کرد و

درنهایت در پایان این ماه به هزار و  920دالر رسیده و سیری صعودی را از
خود برجای گذاشت.
این افزایش در نتیجه اتفاقات سیاسی و جنگ میان روسیه و اوکراین
اتفاق افتاده که تا پایان سال  1400نیز ادامه داشته است.
درنهایت افزایش روزافزون اونس جهانی از یک سو و رشد  3.2درصدی نرخ
دالر نیز از سوی دیگر مهمترین عوامل در رشد قیمت سکه در این ماه
بودهاند.

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ رﺑﻊﺳﮑﻪ در اﺳﻔﻨﺪ 1400
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123,050,000
بیشترین قیمت سکه

114,950,000
کمترین قیمت سکه
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بازار سرمایه
مسیر سبز بورس در یکقدمی بهار 1401
شــاخص بــورس تهــران در دو مقیــاس کل و هــموزن رونــدی

صعــودی را در آخریــن مــاه  1400پیمــوده و رشــدی تقریبــاً 7.3

درصــدی را در هــر دو شــاخص بــه ثبــت رســانده اســت .طبــق

آمارهــا ایــن سبزپوشــی بــورس در آخریــن مــاه  1400همــراه

بــا رشــد  11.21درصــدی میانگیــن ارزش معامــات در ایــن مــاه
بــوده اســت.

بررســی شــاخص بــازار ســرمایه در آخریــن مــاه  1400نشــان از
صعــود دوبــاره شــاخصهای مهــم در ایــن بــازار داشــته اســت.

در همیــن رابطــه شــاخص کل بــورس تهــران در اســفند ســال
گذشــته ســیری صعــودی پیداکــرده و  7.3درصــد رشــد را بــه

ثبــت رســانده اســت.

رشد  7.3درصدی شاخص کل
بورس در اسفند 1400

شــاخص کل بــورس در آخریــن مــاه  1400از مــرز

بررســیها نشــان میدهــد شــاخص هــموزن نیــز

روز ایــن مــاه بــه یــک میلیــون و  367هــزار و

کمتریــن میــزان شــاخص بــورس در مقیــاس کل و

کامــا
یــک میلیــون و  274هــزار واحــد مســیری
ً
صعــودی را در ایــن مــاه آغــاز کــرده و در آخریــن

ـا صعــودی
هماننــد شــاخص کل بــورس مســیری کامـ ً
را در ایــن مــاه پیمــوده اســت .بــه همیــن دلیــل

 250واحــد رســید .مقایســه ایــن دو رقــم نشــان

هــموزن بــه روز نخســت اســفندماه تعلــق داشــته

میدهــد بــازار ســرمایه پــس از پیمــودن قرمزتریــن

و بیشــترین آن نیــز در آخریــن روز  1400بــه ثبــت

روزهــای خــود در مســیر ســبز قرارگرفتــه و رشــدی

رســیده اســت.

 7.3درصــدی را بــه ثبــت رســانده اســت .ایــن رشــد

رشد  11درصدی ارزش کل
معامالت در اسفند 1400

در دیگــر شــاخص بورســی نیــز بــه چشــم میخــورد.

ارزش کل معامــات در بهمــن  1400بهطــور

رشد  7.35درصدی شاخص
هموزن در اسفند 1400

میانگیــن برابــر بــا  39هــزار و  254میلیــارد تومــان

بــود .ایــن رقــم در مــاه بعــد  11.21درصــد رشــد

طبــق بررسـیهای آمــاری از دادههــای منتشرشــده

داشــته و درنهایــت بهصــورت متوســط بــه  43هــزار و

میشــود شــاخص ه ـموزن نیــز رشــد قابلتوجهــی

افزایــش ارزش میانگیــن معامــات در ایــران ناشــی

در خصــوص بــازار ســرمایه در اســفندماه مشــاهده

 565میلیــارد تومــان رســید.

را در ایــن مــاه بــه ثبــت رســانده اســت .برخــی

از رشــد شــاخص بــورس و جذابیــت بیشــتر بــازار

از تحلیلگــران ایــن شــاخص را از درجــه اهمیــت

ســرمایه در ایــن مــاه بــوده اســت.

باالتــری در مقایســه بــا شــاخص کل بــورس

بررســیها نشــان میدهــد ارزش کل معامــات

برخــوردار میداننــد.

مســیری نوســانی را در ایــن مــاه بــه ثبــت رســانده

ایــن شــاخص در آخریــن مــاه  1400از مــرز 325

اســت .کمتریــن میــزان آن در روز نخســت اســفندماه

هــزار و  88واحــد بــا رشــدی  7.35درصــدی در

و برابــر بــا  5هــزار میلیــارد تومــان و بیشــترین میــزان

پایــان مــاه بــه  348هــزار و  268واحــد رســید.

آن در روز  23ایــن مــاه و معــادل بــا  184هــزار و

روﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻢوزن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ 1400
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اوراق بدهــی ،بــه ثبــت رســیده اســت.

13990414

 364میلیــارد تومــان بــه دلیــل انجــام عملیــات بینبانکــی

منبع :وبسایت بورس تهران

ارزش معامــات خــرد نیــز در ایــن مــاه بــا  7درصــد رشــد
مواجه شــده و بهطور متوســط در اســفند  1400روزی 3

هــزار و  515میلیــارد تومــان ثبتشــده اســت.

کاهش خروج پول حقیقی از بورس در
اسفند 1400

متغیــر دیگــری کــه در رصــد بــازار ســرمایه از اهمیــت

بســزایی برخــوردار اســت میــزان ورود و خــروج پول حقیقی

اســت .ایــن شــاخص بهطــور میانگیــن در بهمنمــاه
 1400برابــر بــا خــروج روزی  434میلیــارد تومــان بــوده

کــه در آخریــن مــاه  76درصــد کاهــش پیــدا کــرد.

آمارهــای بورســی در ایــن مــاه نشــان میدهــد در هــر روز
بهطــور متوســط روزی  100میلیــارد تومــان از بــورس کــه

نشــان از کاهــش خــروج پــول حقیقــی در اســفند 1400
داشــته اســت.

میانگین مازاد عرضه  33میلیارد
تومانی در اسفند 1400

بررســی صــف عرضــه و تقاضــا در اســفند نیــز نشــاندهنده
آن اســت کــه در ایــن مــاه صــف خریــد بهطــور متوســط

برابــر بــا روزی  188میلیــارد تومــان بــوده و در مقابــل صف
فــروش نیــز  152میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت.
مقایســه ایــن ارقــام نشــان از میانگیــن مــازاد عرضــه 33
میلیــارد تومانــی در ایــن مــاه داشــته اســت.

21

بازار پول
خیز متغیرهای کالن پولی در بهمن 1400
رشــد ماهانــه نقدینگــی در بهمــن  1400بــه باالتریــن ســطح در 4

مــاه قبــل خــود رســیده و ســیری صعــودی پیــدا کــرد .بررســیها

در پایــه پولــی ایــن مــاه نیــز نشــان میدهــد افزایــش ماهانــه

ایــن شــاخص هماننــد نقدینگــی جهــت افزایشــی داشــته و کاهــش
ســرعت آن متوقفشــده اســت .درنهایــت ایــن اتفاقهــا موجــب
شــد تــا ضریــب فزاینــده نقدینگــی در ســطح بــاالی  7.96واحــد

قــرار بگیــرد.

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

متغیرهــای کالن اقتصــادی شــامل پایــه پولــی

بانکهــا از بانــک مرکــزی میداننــد کــه در ماههــای

مهــم اقتصــادی بــوده کــه درصورتیکــه افزایــش

مقایســه نقط ـهای پایــه پولــی نیــز نشــان از رشــد

و نقدینگــی در کشــور جــزو شــاخصهای بســیار

پایانــی  1400بــه ســطح قابلتوجهــی رســیده بــود.

آنهــا هــم ســو بــا تولیــد و رشــد بخــش حقیقــی

ســاالنه ایــن متغیــر دارد .طبــق آمارهــا پایــه پولــی

کشــور شــود .در همیــن رابطــه بررســی نقدینگــی و

ســال گذشــته  144هــزار میلیــارد تومــان افزایــش

متغیرهــا بــوده اســت.

درصــد بــوده اســت.

اقتصــاد نباشــد میتوانــد منجــر بــه رشــد تــورم در

بهمنمــاه در مقایســه بــا موقعیــت مشــابه خــود در

پایــه پولــی در ایــران نشــان از تــداوم رشــد در ایــن

پیداکــرده کــه بــه لحــاظ درصــدی معــادل بــا 33.2

رشد  2.24درصدی پایه پولی در
بهمن 1400

رونــد رشــد نقطــهای نشــان میدهــد بــا وجــود

در بهمنمــاه  1400پایــه پولــی ایــران در مقیــاس
تجمعــی خــود بــه  580هــزار و  700میلیــارد
تومــان رســیده و از مــاه گذشــته  12هــزار و 750

افزایــش رشــد ماهانــه پایــه پولــی در بهمنمــاه امــا
رشــد نقطـهای ایــن متغیــر ســیری نزولی داشــته و
در از ایــن رقــم در مــاه گذشــته  2.3واحــد درصــد

کمتــر شــده اســت.

بهعبارتدیگــر در ایــن مــاه بــه همیــن میــزان

رشد  2.7درصدی نقدینگی در بهمن
1400

درصــدی در حــدود  2.24درصد محاســبه میشــود.

در کشــور متغیــر نقدینگــی اســت .ایــن شــاخص

میلیــارد تومــان بیشــتر شــد.

بــه پایــه پولــی ایــران افزودهشــده کــه بــه لحــاظ

شــاخص دیگــر اثرگــذار در برآوردهــای اقتصاد کالن

درحالیکــه رشــد پایــه پولــی اولیــن مــاه زمســتان

در دومیــن مــاه زمســتان  1400بــا  122هــزار

ســرعت بــود امــا دوبــاره در بهمــن بهســرعت آن

بــه  4هــزار و  624هــزار میلیــارد تومــان رســید.

درصــد بیشــتر از دیمــاه بــه ثبــت رســید.

بــا  2.7درصــد رشــد ماهانــه بــوده اســت.

 1400در مقیــاس ماهانــه در حــال کاهــش

میلیــارد تومــان افزایــش نســبت بــه مــاه قبــل خــود

افزودهشــده و رشــد ماهانــه آن تقریبــاً  1.1واحــد

ایــن افزایــش بــه لحــاظ درصــدی در نقدینگــی برابــر

برخــی از تحلیلگــران ایــن رشــد در پایــه پولــی را

بررســی رشــد ماهانــه نقدینگــی بــا ماههــای

نتیجــه رشــد ثبتشــده در اضافــه برداشــت
24

قبــل خــود در ســال  1400نشــان میدهــد ایــن

بیشــترین رشــد ماهانــه در  4مــاه منتهــی

بــه بهمــن  1400بــوده کــه نشــان از صعــود

دوبــاره ایــن متغیــر در ایــن مــاه داشــته

اســت.

مقایســه ایــن متغیــر بــا موقعیــت مشــابه

خــود در ســال گذشــته نیــز نشــان میدهــد
رشــد نقطــهای نقدینگــی باوجــود تنــزل در
ایــن مــاه هنــوز در ســطح باالیــی قــرار دارد.

طبــق آمارهــا در یــک ســال منتهــی بــه بهمــن
 1400تقریبــاً هــزار و  314هــزار میلیــارد

تومــان نقدینگــی در ایــران خلقشــده کــه بــه
لحــاظ درصــدی معــادل بــا  39.7درصــد بــوده

اســت.

در عیــن بــاال بــودن رشــد نقدینگــی در

ماههــای اخیــر امــا بانــک مرکــزی بخشــی از

ایــن نهــاد  2.7واحــد درصــد از رشــد نقدینگــی
در دوازده ماهــه منتهــی بــه بهمنمــاه 1400

مربــوط بهاضافــه شــدن اطالعــات خالصــه دفتــر

کل داراییهــا و بدهیهــای بانــک مهــر اقتصــاد

بــه اطالعــات خالصــه دفتــر کل داراییهــا و

بدهیهــای بانــک ســپه (بهواســطه ادغــام

بانکهــای متعلــق بــه نیروهــای مســلح در
بانــک ســپه) بــوده و فاقــد آثــار پولــی اســت.

امــا درنهایــت حاصــل تقســیم نقدینگــی بــر پایه
پولــی کــه بیانگــر ضریــب فزاینــده نقدینگــی در
هــر مقطــع بــوده برابــر بــا  7.9واحــد بــوده کــه

بــا افزایشــی جزئــی نســبت بــه مــاه قبــل هنــوز
در وضعیــت خطرناکــی قــرار دارد.

ایــن میــزان را واقعــی نمیدانــد .طبــق گفتــه

روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
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رکورد زنی تورم  1400در ربع قرن 14

تــورم ماهانــه و نقط ـهای اســفند مســیری نزولــی
را پیمــوده و حاکــی از افــت ســرعت افزایــش
قیمتهــا در ایــن مــاه بــوده اســت .بــا ایــن
حــال بررســی ســاالنه تــورم در ایــن مقطــع نشــان

میدهــد تــورم  1400معــادل بــا  40.2درصــد

بــوده کــه در بیســتوپنج ســال اخیــر ســابقه
نداشــته اســت .آمارهــا ایــن افزایــش را بیشــتر از

ناحیــه رشــد قیمــت خوراکیهــا میداننــد.

شــاخص قیمــت مصرفکننــده هــر مــاه از
ســوی مرکــز آمــار تعیینشــده و بــرآوردی از
ســطح عمومــی قیمتهــا در هــر مــاه اســت.

ایــن شــاخص بــه دودســته خوراکیهــا و غیــر
خوراکیهــا تقسیمشــده و تغییــرات آن گویــای

تــورم در هــر بــازه زمانــی اســت.

اکنــون بررســی تــورم اســفندماه  1400در قــاب

ماهانــه و نقطـهای نشــان از افــت ســرعت تــورم در
ایــن مســیر داشــته امــا ایــن در حالــی اســت که
تــورم ســاالنه در کشــور بــه اوج بیســتوپنج

ســاله خــود رســیده اســت.

ده مــاه اخیــر بــوده و از خــرداد  1400تاکنــون

ســابقه نداشــته اســت.

طبــق آمارهــا بیشــترین تــورم ماهانــه در گــروه

«نــان و غــات» در اســفند بــه ثبــت رســیده
کــه برابــر بــا  4.9درصــد بــوده اســت .پــس از
آن دومیــن رکــورد مربــوط بــه گــروه «پوشــاک و

کفــش» بــوده کــه ســطحی تقریبــاً معــادل بــا 4.4
درصــد داشــته اســت.

در مقابــل بیشــترین افــت قیمــت را گــروه «میــوه
و خشــکبار» در ایــن مــاه بــه ثبــت رســانده اســت.

ایــن تــورم در آخریــن مــاه  1400برابــر بــا منفــی

 5.4درصــد بــوده کــه نشــان از افــت قیمــت ایــن

بخــش بــه نســبت بهمنمــاه داشــته اســت.

دومیــن افــت قیمتــی ماهانــه نیــز مربــوط بــه «آب

بــرق و ســوخت» بــوده کــه تــورم ماهانــه آن تقریباً
معــادل بــا منفــی  1.3درصــد ثبتشــده اســت.

افت تورم نقطهای اسفند 1400

مقایســه شــاخص قیمــت مصرفکننــده در هــر
مقطــع بــا موقعیــت مشــابه خــود در ســال گذشــته

افت سرعت تورم ماهانه اسفند 1400

مقایســه شــاخص قیمــت مصرفکننــده در هــر

مــاه بــا مــاه قبــل نشــاندهنده تــورم ماهانــه
اســت .ایــن متغیــر در اســفندماه برابــر بــا 1.3

درصــد ثبتشــده کــه از مــاه قبــل تقریبــاً 0.8
واحــد درصــد کمتــر بــوده اســت.

مشــاهده میشــود ایــن کمتریــن میــزان تــورم در

در مقایســه تــورم ایــن مــاه بــا ماههــای گذشــته

نشــان از تــورم نقطــهای دارد .ایــن متغیــر در

اســفندماه  1400برابــر بــا  34.7درصــد ثبتشــده
کــه کمتریــن میــزان تــورم نقط ـهای در ایــن ســال
بــوده اســت.

بــا ایــن حــال در میــان تمــام گروههــای خوراکــی و
غیرخوراکــی ایــن مقطــع« ،نــان و غــات» و «هتــل

و رســتوران» بیشــترین تــورم را داشــتهاند کــه

روﻧﺪ ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﯾﺮان
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درصد

3%

بــه ترتیــب برابــر بــا  56.6درصــد و  56.7درصــد

تفکیــک تــورم ایــن ســال بــه دودســته خوراکــی و

در مقابــل نیــز بخــش ارتباطــات کمتریــن میــزان

خوراکیهــا برابــر بــا  51.5درصــد بــوده و تــورم غیــر

ثبتشــده اســت.

تــورم نقطـهای در ایــن بــازه را ثبــت کــرده کــه تقریباً
برابــر بــا  4درصــد بــه ثبــت رســیده اســت.

رکورد زنی  25ساله تورم 1400

غیرخوراکــی نشــان میدهــد در ایــن ســال تــورم

خوراکیهــا برابــر بــا  34.6درصــد بــه ثبــت رســیده

اســت.

بهعبارتدیگــر عامــل مهــم افزایــش تــورم در ایــن

ســال بیشــتر متوجــه بخــش خوراکیهــا بــوده تــا

امــا درصورتیکــه تــورم  1400را در بعــد ســاالنه

کاالهــای غیرخوراکــی.

متفــاوت از آنچــه در قبــل اشــاره شــد خواهــد بــود.

باالتــر بــودن ســهم خوراکیهــا در ســبد مصرفــی

خــود بــا ســایر ســالها مقایســه کنیــم رکوردهــا

ایــن رویــداد نیــز موجــب شــده تــا بــه دلیــل

در همیــن رابطــه تــورم  1400طبــق دادههــای مرکــز

روســتاییان ،تــورم تجربهشــده در ایــن مناطــق

 25ســال اخیــر بیشــترین میــزان تــورم بــه شــمار

مناطــق روســتایی برابــر بــا  42.8درصــد و در مناطق

آمــار برابــر بــا  40.2درصــد بــوده کــه در مقایســه بــا

باالتــر از نقــاط شــهری ثبــت شــود .ایــن تــورم در

میآیــد.

شــهری برابــر بــا  39.7درصــد محاسبهشــده اســت.

روﻧﺪ ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪاي در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
60%
50%
40%
20%

درصد

30%
10%
0%

منبع :مرکز آمار ایران

27

رکوردزنیهای بسط پول در بازار باز 1400
عملیات بازار باز در ماه پایانی  1400همچنان به روند رکوردزنیهای خود در بسط پول ادامه داده
و این میزان را به هفتهای  95هزار میلیارد تومان رسانید .برخی معتقدند این عملیات در راستای
کنترل نرخ سود بینبانکی بوده تا معامالت بازار شبانه کاهش پیدا کند .با این حال نرخ سود نیز تنها
کاهشی  0.81واحد درصدی را در این مدت به ثبت رسانده است.
بانک مرکزی بهصورت هفتگی در بازار باز و بازار بین بانکی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اقدام
به مدیریت نقدینگی بانکها و کنترل نرخ سود بینبانکی میکند .در همین رابطه آمار و ارقام
منتشرشده از سوی این نهاد در خصوص بازار باز نشاندهنده بدتر شدن وضع نقدینگی نهادهای مالی
در ماههای پایانی  1400و تزریق بیشمار پول در این بازار داشته است.

رکوردزنیهای بازار باز در ماه پایانی
بهطورکلی بانک مرکزی در هر هفته میتواند

مربوط به تاریخ سررسید آن بوده که در این

در بازار باز اوراق از بانکها خریداری یا به آنها

موعد بیستویک روزه بوده و در تمام هفتههای

بفروشد .خرید اوراق به منزله بسط نقدینگی و

برگزاری بازار باز هرگز زمان بازپرداخت پول تا این

فروش آن در حکم قبض پول در این بازار به

حد طوالنی نبوده است .غالباً تا پیش از این

شمار میآید.

تاریخ سررسید یا هفت روزه یا چهارده روزه به

خریدوفروش اوراق همواره نرخ سود و تاریخ

ثبت رسیده بود.

سررسیدی دارد که این بانک مرکزی آن را

آخرین رکورد نیز در این هفته مربوط به نرخ سود

بهصورت هفتگی مشخص میکند.

خرید اوراق توسط بانکها بوده است .این نرخ

بررسی آمار معامالت در آخرین هفته بازار باز در

در سطح  19درصد رقم خورده که در مقایسه
با هفتههای انبساطی بازار باز کمترین نرخ سود

سال  1400نشان میدهد در این موعد تقریباً

به شمار میآید .بهطورکلی رصد معامالت در

 94هزار و  500میلیارد تومان اوراق از بانکها

این بازار نشان میدهد بانک مرکزی رویکردی

خریداریشده که تاریخ سررسید آن بیستویک

انبساطی را در این بازار دارد.

روزه و نرخ سود آن  19درصد بوده است.
این اتفاق شامل سه رکورد مهم شده است.

روﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ در ﺳﺎل 1400

نخست بیشترین میزان هفتگی حجم خرید
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 6اردیبهشت
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میلیارد تومان

پیش از این سابقه نداشته است .دومین رکورد
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 30فروردین

در همین رابطه هفتههای برگزاری بازار باز در

در

یک ماه اخیر حاکی از رکوردزنیهایی بوده که

نشاندهنده نیاز بانکها از بانک مرکزی است

در دو سال برگزاری بازار باز بیسابقه بوده است.

در این موعد روندی نزولی داشته و در آخرین

در مقابل نیز با کاهش نرخ سود و افزایش

هفته تقریباً در سطح هزار و  180میلیارد تومان

تاریخ سررسید سعی در کم هزینهتر کردن این

قرارگرفته است .برآورد میانگین هفتگی اعتبارات

رویکرد برای نهادهای مالی داشته که میتواند

نیز معادل با  3هزار و  680میلیارد تومان بوده

ناشی از وضعیت بد نقدینگی نهادهای مالی در

که نسبت به این رقم در شهریور ماه تقریباً 88

این بازار باشد.

درصد کاهش داشته است.

در مقابل معامالت در بازار بین بانکی کاهش

برخی معتقدند رشد عملیات بازار باز و کاهش

چشمگیری را در مقایسه با نیمه اول سال

معامالت در بازار بین بانکی در راستای کنترل نرخ

داشته است.

سود بین بانکی بوده که در زمستان  1400یکی

کاهش معامالت در بازار بین
بانکی 1400

از ده دستور مهم دولت به بانک مرکزی بود .طی

با افزایش تزریق نقدینگی در نهادهای مالی در
هفتههای پایانی سال  ،1400تقاضای معامالت
در بازار بین بانکی نیز کاهش پیدا کرد .نام
دیگر آن بازار شبانه است که در آن نهادهای
مالی با نرخ سود توافقی و تاریخ سررسید

همین

رابطه

اعتبارات

 18فروردین
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-20000

قاعدهمند

که

این فرمان جهت نجات بورس بانک مرکزی ملزم
به نگهداشتن نرخ سود در سقف  20درصد بود .با
این حال آمارها نشان میدهد نرخ سود بین بانکی
در پایان سال  1400در مرز  20.28درصدی بوده
و این سیاست انبساطی بانک مرکزی تنها تقریباً
 0.81واحد درصد از این متغیر کاسته است.

کوتاهمدتتر از یکدیگر اقدام به قرض پول
میکنند .نرخ سودها در دامنه تعیینشده از
سوی بانک مرکزی تغییر میکند که در سال
گذشته بین  14تا  22درصد ثابت بود.
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سبقت  33درصدی بورس از بانکها در خرید اوراق 1400
در سال  1400در مجموع سیوشش مرحله برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی  90هزار و  600میلیارد تومان
اوراق از سوی دولت فروختهشده که تقریباً  15هزار میلیارد تومان آن در اسفندماه به ثبت رسید .بررسی
تفکیکی از خرید اوراق در تمام هفتههای سال گذشته نشان میدهد سهم بورسیها از خرید اوراق تقریباً

 33درصد بیشتر از بانکها بوده است.

بهطو رکلی از سال  1399دولت بازار اولیه

بورسی هستند.

فروش اوراق در این بازار به مشتریان خود بتواند

بانکها موفق به خرید  3هزار و  420میلیارد

آمارها از آخرین هفته بازار اولیه نشان میدهد

فروش اوراق بدهی را راهاندازی کرد تا از طریق

بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند .برخی

تومان اوراق بدهی دولتی شدند که در شش ماه

و درآمدزایی دولت ،این مسیر را راهی مفید برای

سرمایه نیز که مشتری دیگر اوراق در این بازار

قبل خود سابقه نداشته است .نهادهای تأمین

از تحلیلگران به دلیل عدم خلق پول در این بازار

هستند در این هفته  3هزار و  550میلیارد

این هدف دولت میدانند که در آن از رشد تورم

تومان اوراق خریداری کرده که البته هزار و 500

جلوگیری به عمل میآید.

میلیارد تومان آن از طریق پذیرهنویسی و با نرخ

اکنون در بررسی فروش اوراق در سال 1400

مشاهده میشود در این بازار تقریباً  90هزار

سود  22درصد بوده است.

رقم در سال گذشته تقریباً  36هزار میلیارد

در این ماه نشاندهنده آن بوده که در کل

رکورد زنی رشد اسفند در شش
ماه دوم فروش اوراق

اوراق بدهی فروختهشده که در شش ماه دوم

درنهایت آمار ماهانه فروش اوراق بدهی دولتی

میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده که از این

اسفندماه در مجموع  15هزار میلیارد تومان

تومان کمتر بوده است.

بیسابقه بوده است .این در حالی است که در
بهمنماه حجم فروش اوراق در این بازار برابر با

بهطو رکلی در سال  1400دولت توانست 36

 9هزار و  460میلیارد تومان بوده و رشدی 60

مرحله حراج اوراق بدهی را برگزار کند .مشتریان

درصدی را در انتهای سال  1400به ثبت رسانده

دولت در این بازار عموماً شامل بانکها و فعاالن

است.

روﻧﺪ ﺣﺮاج اوراق ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﯽ در ﺳﺎل 1400
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میلیارد تومان
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تفکیک محاسبات خرید اوراق در این

 66.3درصد بوده است؛ یعنی سهم بازار سرمایه

میدهد در این تاریخ کل خرید نهادهای

بانکها ثبتشده است.

بازار به دودسته بانکها و بورس نشان

از خرید اوراق تقریباً  33واحد درصد بیشتر از

مالی در هفتههای اسفند  1400برابر

بخشی از دالیل این کاهش خرید در بانکها،

این رقم برای بازار سرمایه تقریباً معادل

نهادهای مالی بهخصوص در نیمه دوم سال

با  3هزار و  620میلیارد تومان بوده و
با  11هزار و  440میلیارد تومان به
ثبت رسیده است.

میتواند اشاره به وضعیت بحرانی نقدینگی در
 1400داشته باشد.

ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻞ ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﺑﺪﻫﯽ درﻧﯿﻤﻪ دوم 1400

به وضوح مشاهده میشود که در
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آخرین ماه نقش بورسیها در خرید
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ثبت رسیده است.

اسفند

بهمن

این میزان در سال گذشته تقریباً 35
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هزار و  400میلیارد تومان کمتر بوده

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﺑﺪﻫﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم 1400

و به لحاظ درصدی افتی  39درصدی را

14000

طی یک سال داشته است.

12000

با این حال تفکیک خرید اوراق در این

میلیارد تومان و بورسیها  60هزار
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بهعبارتدیگر محاسبه درصدی این
اوراق نشاندهنده آن است که سهم

بانکها تقریباً برابر با  33.7درصد
و سهم بازار سرمایه در خرید اوراق

منبع :وبسایت بانک مرکزی
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صادرات واردات ایران
افت ماهانه مبادالت تجاری ایران در بهمنماه
بررسی آمار تجاری ایران تا پایان بهمن  1400نشان میدهد در

یازده ماه ابتدایی  1400بیشترین صادرات ایران به چین بوده و

باالترین میزان واردات نیز از سوی امارات متحده عربی شکلگرفته
است .بررسی ماهانه نیز نشاندهنده آن است که در این مقطع
ارزش واردات و صادرات ایران افتی قابلتوجه را در این ماه به ثبت

رسانده است.

ارزش صادرات و واردات ایران در هر مقطع میتواند نشاندهنده

شده که بیشترین میزان آن به کشور عراق با و ترکیه با بوده

تجارت اقتصاد ایران باشد.

میلیارد و  347میلیون دالر.

وضعیت تجاری ایران در آن بازه و عالمتی از پویایی بخش

است .کشور عراق  2میلیارد و  430میلیون دالر و ترکیه نیز 2

با توجه به تأخیر آماری دادههای واردات و صادرات ایران ،این

دومین رکورد در این مقطع نیز به «متانول» تعلق داشته که

بوده و نشان از کاهش حجم مبادالت تجاری ایران در این ماه

است.

اطالعات از ابتدای سال گذشته تا پایان بهمنماه در دسترس

در مقایسه با دی  1400داشته است.

کاهش صادرات ایران در بهمن 1400

در مجموع در حدود  1میلیارد و  930میلیون دالر برآورد شده

افت میزان واردات به ایران در بهمن 1400

در سوی دیگر آمار بخش مهمی از دادههای تجاری ایران نیز در

بهطورکلی طبق آمارهای اعالمشده در سایت گمرک ایران

سمت واردات قرار دارد .در همین رابطه در دی ماه میزان واردات

نقاط مختلف جهان صادر کرده است که در مقایسه با ماه قبل

که در ماه دوم زمستانی  1400به  5میلیارد و  104میلیون

بهعبارتدیگر مقایسه آمارهای بهمن با ماه گذشته نشان

درنهایت در مجموع یازده ماه طبق آمارهای اعالمشده از سوی

میلیون دالر افتی  38درصدی را در این ماه به ثبت رسانده

که از میزان صادرات تقریباً  3میلیارد دالر بیشتر بوده است.

مجموعاً  46میلیارد و  516میلیون دالر کاالی غیرنفتی را به

ایران در حدود  9میلیارد و  441میلیون دالر برآورد شده بود

 4میلیارد و  753میلیون دالر افزایش داشته است.

دالر تنزل پیدا کرد؛ یعنی حدوداً  46درصد کاهش یافته است.

میدهد حجم صادرات کاال در ایران از سطح  7میلیارد و 662
است.

همچنان بررسیهای آماری نشان میدهد بیشترین میزان
صادرات ایران به ارزش  12میلیارد و  634میلیون دالر در

گمرک 46 ،میلیارد و  577میلیون دالر کاال به ایران واردشده

رکورد زنی واردات تلفن همراه به ایران در
یازده ماه 1400

مجموع یازده ماهه نخست سال  1400به مقصد کشور چین

در بررسی آمار واردات یازده ماهه به ایران مشاهده میشود در

است .این رقم برای کشور عراق برابر با  8میلیارد و 221

ایران واردشده که  3میلیارد و  593میلیون دالر آن از سوی

رکورد زنی متانول و گاز مایع در صادرات
یازده ماهه

تلفن همراه در سال .1400

بوده و کشور عراق دومین رکورد را در این حوزه به ثبت رسانده

مجموع  3میلیارد و  633میلیون دالر گوشی تلفن همراه به

میلیون دالر تخمین زده میشود.

امارات متحده عربی بوده است .تقریباً  99درصد کل واردات

در بررسی کاالهای صادرشده از سوی ایران به سایر نقاط جهان

دومین رکورد نیز طبق آمارها به ذرت دامی تعلق داشته است.

ارزش واردات این کاال در یازده ماه نخست سال گذشته تقریباً

برابر با  2میلیارد و  952میلیون دالر بوده که در این میان

مشاهده میشود بیشترین میزان صادرات به «گاز طبیعی

امارات متحده سهمی  60.6درصدی داشته است .عراق،

داشته است.

درصد و  5.7درصد رکوردهای بعدی را در واردات این کاال به

مایعشده در ظروف یک هزار سانتیمتر مکعب و بیشتر» تعلق

انگلیس و ترکیه نیز با سهمی به ترتیب  7.8درصد و 6.31

طبق آمارهای اعالمشده در این خصوص در مجموع یازده ماه

ایران داشتهاند.

 4میلیارد و  870میلیون دالر از این کاال از مبدأ ایران صادر

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺪأ وارداﺗﯽ اﯾﺮان در  11ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان در  11ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل

میلیارد دالر

افغانستان

امارات متحده عربﻲ

ترکﻴه

عراق

چﻴن

سوﻳس

آلمان

ترکﻴه

چﻴن
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امارات متحده عربﻲ
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ایران
(یازده ماهه )1400

صادرات و واردات

میزان

72/4868
506/42359

کره (جنوبي)

1020/582
80/65234

اندونزی

678/220
258/23922

تايلند

12634/172
11104/82

چین

539/3930
1451/2062

روسيه

1655/470
17/8814

افغانستان

1634/033
1378/952

هند

عمان

638/201
515/11849

8221/757
1049/01229

عراق

5607/223
4703/41581

ترکيه

491/814
35/777

جمهوري آذربايجان

آلمان

قطر

4229/7081
14566/348

امارات متحده عربی

124/60
7/756036

13/582
976/1675

انگلستان

239/687
1641/8738

هلند

37/7265
748/8166

10/1388
1476/962

سويس

(میلیون دالر)

43516/56316

مجموع صادرات:

46577/3546

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

پیش روی طال تا آستانه
رکوردشکنی

عامل کاهشی غیرمنتظره در بازار طال

درصد افزایش یافت و کار خود را در ماه سوم

مارس سبب شد تا سقف افزایش قیمت طال

برد .این در حالی بود که قیمت طال در ماهی که

دادههای بازار کار آمریکا حکایت از آن داشت که

عوامل سیاسی مخصوصاً جنگ روسیه با اوکراین

به سطح  3.6درصد به پایینترین حد خود در

هر اونس طال در مقطعی در ماه مارس به 2070

تحلیل گران پشتوانه فدرال رزرو برای افزایش نیم

قیمت هر اونس طال در ماه مارس در حدود 1.5

یکی دیگر از عواملی که در روزهای انتهایی ماه

سال جاری میالدی در قیمت  1937دالر به پایان

محدود شود انتشار دادههای بازار کار آمریکا بود.

گذشت نوسانات بسیاری را تجربه کرد .از سویی

نرخ بیکاری بزرگترین اقتصاد جهان با رسیدن

طال را تا نزدیکی رکورد تاریخی خود باال برد .قیمت

دو سال اخیر رسیده است .این موضوع از نظر

دالر رسید .این در حالی است که باالترین قیمت

درصدی نرخ بهره را در نشست ماه می محکمتر

بحبوحه پاندمی کرونا ثبتشده بود.

کاهش نرخ بیکاری آمریکا همچنین نرخ سود

طال در طول تاریخ  2073دالر بوده است که در

کرده است.

اما از سوی دیگر در ماه مارس فدرال رزرو تصمیم

اوراق قرضه ده ساله آمریکا و ارزش دالر را

هدف خود را تا حد  0.25درصد افزایش دهد.

رزرو و نرخ سود اوراق قرضه در آمریکا با افزایش

در آمریکا انجام خواهد داد و پیشبینی میشود

مانند طال را افزایش میدهد و از این طرق تقاضای

دست به افزایش نرخ بهره بزند .موضوعی که از

آمریکا نیز قیمت طال برای دارندگان دیگر ارزها را

قیمت طال را تعیین کند.

طال میشود.

گرفت تا پس از سه سال برای اولین بار نرخ بهره

افزایشی کردند .افزایش نرخ بهره هدف فدرال

فدرال رزرو این کار را برای مقابله با تورم بیسابقه

هزینه فرصت نگهداری داراییهای بدون ریسک

که تا شش بار دیگر فدرال رزرو در سال جاری

آنها را کاهش میدهد .افزایش ارزش دالر

نظر تحلیل گران در بلندمدت میتواند سرنوشت

افزایش و از این کانال سبب کاهش تقاضا برای
تمام این اتفاقات در کنار هم عواملی کاهشی

برای طال به حساب میآیند و معلوم نیست که

درصورتیکه جنگ اوکراین به عنوان پشتوانه
قیمت طال وجود نداشت ،قیمت این فلز تا چه

کانالی کاهش پیدا میکرد.
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هراس طال از آتشبس

در نیمه دوم ماه مارس بود که خبر پیشرفت

مذاکرات میان مقامات اوکراینی و روسی به
بازارها مخابره شد .یکی دیگر از این سیگنالها

اعالم روسیه مبنی بر کاهش فعالیتهای نظامی
خود در اطراف کیف در قبال گرفتن ضمانتنامه

امنیتی از دولت اوکراین بود .البته با اینکه

درباره وعده روسیه شک و تردیدهای بسیاری
وجود دارد ،اما ادامه مذاکرات دو کشور در ترکیه

میتواند سطح درگیری در اوکراین را کاهش دهد.

درصورتیکه آتشبس در اوکراین اعالم شود

مهمترین پشتوانه قیمتی این روزهای طال از بین
خواهد رفت و آن زمان میتوان انتظار ریزش طال

تا کانالهای  1800و  1700دالری را داشت.

البته گرههای دیگری نیز در بازارهای جهانی وجود

دارد .ادامه جنگ اوکراین و وقوع تحریمهای
بیشتر علیه روسیه و ترس از اختالل در رشد

اقتصاد جهانی از نظر تحلیل گران فدرال رزرو را
نیز برای افزایش نرخ بهره تحتفشار قرار داده

است .یکی از مهمترین عواملی که اکنون تمام

بازارها بر روی آن تمرکز کردهاند این موضوع
است که آیا بانک مرکزی آمریکا در نشست ماه

می خود دست به افزایش نیم درصدی نرخ بهره
خواهد زد یا با احتیاط فقط  ٪0.25دیگر نرخ بهره

را افزایش میدهد.

39

صعود نفت و گاز در مارس
قیمت حاملهای انرژی از جمله شاخصهای مختلف نفتی و قیمت گاز طبیعی در ماه مارس نیز به افزایش خود ادامه
داد.قیمت نفت برنت در سومین ماه از سال جاری میالدی برای چهارمین ماه متوالی بازدهی مثبت راه به ثبت رساند
تا به یکی از باالترین قیمتهای خود در دهههای اخیر برسد .قیمت هر بشکه نفت برنت در ماه مارس با بیش از 8
درصد افزایش به  108دالر به ازای هر بشکه رسید.
دیگر شاخص مهم نفتی یعنی وست تگزاس اینترمدیت
نیز با افزایش  5درصدی در ماه مارس به قیمت 102

دالر به ازای هر بشکه رسید .بازدهی ماهانه این شاخص

نیز از ماه دسامبر تاکنون مثبت به ثبت رسیده است.
در این مدت قیمت شاخص نفت آمریکایی از  67دالر

تا  102دالر افزایش داشته است.

وقوع جنگ اوکراین بیش از همه چیز شاید تأثیر
بر بازار گاز طبیعی داشته است .روسیه که یکی از

مهمترین تولیدکنندگان گاز دنیا و تأمینکنندگان گاز

اروپا است به دلیل حمله به اوکراین هدف تحریمهایی
بیسابقه از سوی آمریکا و متحدانش قرارگرفته است.

در همین راستا و همانطور که پیشبینی میشد
قیمت هر بیتییو گاز در سومین ماه سال بیش از 28

درصد افزایش قیمت داشت .با این افزایش قابلتوجه

قیمت گاز از  4.4دالر به  5.6دالر به ازای هر متر

مکعب رسیده است.

40

آمریکا ذخایر خود را آزاد میکند

وقع شرایط بحرانی به دلیل اوکراین و صعود قیمت

نفت و گاز سبب شده است تا قیمت بنزین در
کشورهای اروپایی و آمریکا افزایش پیدا کند .جو

بایدن رئیسجمهور آمریکا در همین راستا از انتشار
روزانه یک میلیون بشکه نفت خام به مدت شش ماه
از ماه می خبر داد که با مجموع  180میلیون بشکه،

بزرگترین انتشار نفت از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا

( )SPRاست.

اوپک پالس که شامل سازمان کشورهای صادرکننده

نفت و متحدانش از جمله روسیه است ،روز پنجشنبه
با وجود فشارهای کشورهای غربی برای افزایش تولید،

به برنامههای خود برای افزایش  432هزار بشکه در روز
در ماه می پایبند است .از سوی دیگر تولیدکنندگان

آمریکایی نیز برای چندمین هفته متوالی به مقدار

تولیدات خود افزودند .با این وجود از نظر

تحلیل گران سرعت رشد تولیدکنندگان

آمریکایی بههیچوجه متناسب با افزایش

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
120

قیمت نیست زیرا بسیاری از سهامداران
شرکتهای نفتی خواهان پول نقد ناشی از

80

سود افزایش قیمت نفت هستند.

60

عامل صعودی روسی در
مقابل عامل نزولی چینی

40
20

با این وجود کارشناسان بازار نفت هشدار

دالر به ازای هر بشکه

100

0

میدهند که عرضه نفت امریکا به بازار این
واقعیت را تغییر نخواهد داد که بازار نیاز

به عرضه کافی و پایدار نفت در ماههای آتی
دارد .در حقیقت مقدار نفتی که آمریکا قرار

است در بازارها عرضه کند قابل قیاس با

مقداری نیست که در صورت تحریم روسیه

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ وﺳﺖ ﺗﮕﺰاس اﯾﻨﺘﺮﻣﺪﯾﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ
120

بشکهای نفت آمریکا در حقیقت در حدود

80

 35درصد از عرضه روزانه نفت روسیه در

60

بازارها است .به همین دلیل کارشناسان

40

این اقدام آمریکا را برای تضمین ثبات در

20

قیمت نفت کافی نمیدانند.

0
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در همین حال سیگنال کاهشی نیز برای

دالر به ازای هر بشکه

از بازارها حذف میشود .عرضه یک میلیون

100

تقاضا از شرق دور به بازارها مخابره شد.

در روزهای انتهایی ماه مارس اعالم شد

که اکثریت جمعیت  26میلیون نفری
شانگهای ،مرکز تجاری چین ،برای جلوگیری

قرنطینه خواهد شد .تحلیل گران بانک
جیپیمورگان در یادداشتی اعالم کردند که

پیشبینی آنها برای قیمت نفت تغییر
خاصی نکرده است؛  11دالر برای سه ماهه

دوم و  101دالر برای نیمه دوم سال 2022

میالدی .با این حال همه در بازار میدانند

که آزادسازی ذخایر نفت آمریکا یک منبع

7
6
5
4
3
2
1
0

دالر به ازای  1میلیون بیتییو

از گسترش مجدد ویروس کووید-19

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

دائمی برای عرضه نیست و اگر بحرانهای

کنونی ادامه داشته باشد قیمت نفت
میتواند به باالتر از این مقادیر صعود کند.
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آیا اوره مجدداً صعودی میشود؟
حالی است که پیشبینی میشود که به دلیل
افزایش قیمت گاز تولید اوره در اروپا تحت تأثیر
قرار بگیرد و خریداران در ماههای مارس و آوریل
با کمبود اوره مواجه شوند.
یکی از مهمترین عواملی که میتواند سبب
اختالل در بازار اوره شود و به واردکنندگان اوره
نیز خسارت بزند تحریمهایی است که غرب علیه
روسیه به دلیل حمله به اوکراین وضع کرده است.
تحریمهای بانکی و لجستیکی علیه روسیه که به
عنوان بزرگترین صادرکننده اوره جهان شناخته
میشود میتواند سبب افزایش قیمت بیشتر
اوره در صورت ادامه جنگ شود.

قیمت اوره پس از اینکه در ماه نوامبر سال
گذشته میالدی به باالترین قیمت خود در طول
تاریخ رسید ،در مسیری نزولی قرارگرفته است.
با این وجود برخی از گزارشها درباره قیمت اوره
در ماه مارس حکایت از این دارد که قیمت این
ماده مهم در صنایع شیمیایی و کشاورزی مجدداً
صعودی شده است.
قیمت اوره در ماه نوامبر  900دالر به ازای هر
تن به ثبت رسید ،اما پس از آن در سه ماه
دسامبر ،ژانویه و فوریه بهطور متوالی کاهشی
بود بهصورتی که قیمت هر تن اوره در انتهای
ماه فوریه  744دالر به ازای هر تن بود .قیمت
هر تن اوره همچنین از ابتدای سال جاری میالدی
تا انتهای ماه فوریه بیش از  16درصد از قیمت
خود را از دست داده است .این در حالی است که
بازدهی ساالنه قیمت اوره در سال  2021میالدی
بیش از  263درصد بوده است؛ مقداری که در
دهههای اخیر بیسابقه بوده است.

روسیه صادرات اوره را محدود میکند

در ادامه تنشها میان روسیه و غرب در پی حمله
نظامی روسیه به اوکراین ،روسیه نیز تصمیم
گرفته است تا بهطور موقت صادرات محمولههای
کود را به بازارهای خارج از روسیه محدود کند.
تحلیل گران بر این باورند این اقدام روسیه به
دلیل مسائل لجستیکی اتخاذشده است .دو عامل
سبب کاهش صادرات روسیه به عنوان بزرگترین
صادرکننده اوره جهان شده است؛ از سویی در
حال حاضر تعداد کمی از کشتیها تمایل دارند
تا محمولههای مربوط به روسیه را حمل کنند.
از سوی دیگر نیز حق بیمه مسیرهای بالتیک/
دریای سیاه نیز به دلیل اوضاع جنگی به شدت

افزایش مجدد قیمت اوره

گزارشهای منتشرشده درباره قیمت اوره در
ماه مارس نیز حکایت از آن دارد که قیمت این
ماده مجدداً به کانال  800دالری بازگشته است.
افزایش مجدداً تقاضا برای اوره سبب افزایش
قیمت اوره در مناطق مختلف از جمله جنوب
شرق آسیا ،خاورمیانه و مصر شده است .این در

ﻗﯿﻤﺖ اوره در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
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ژوئن 20
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دالر به ازای هر تن

800

افزایش پیداکرده است و این موضوعات درنهایت
سبب کاهش صادرات اوره توسط روسیه شده
است .با توجه به این اوضاع به نظر میرسد ادامه
جنگ اوکراین میتواند سبب اختالل در بازار اوره
و همچنین افزایش قیمت آن در بازارهای مختلف
شود .همچنین افزایش قیمت در ماه مارس سبب
شد تا تولیدکنندگان اوره ایران نیز در قیمتهای
خود تجدیدنظر کنند.

افزایش قیمت متانول

قیمت متانول نیز همراستا با قیمت اوره در ماه
مارس افزایشی شد .جنگ اوکراین که بر تمامی
بازارها تأثیر گذاشته است ،سبب شد تا قیمت
متانول نیز پس از افت در ماه فوریه ،مجدداً در
ماه مارس افزایشی شود .قیمت متانول در ماههای
آخر سال  2021میالدی روندی نزولی داشت و در
سه ماه آخر این سال بهصورت متوالی کاهشی
بود .این اتفاق سبب شد تا قیمت متانول از کانال
 500دالری تا میانه کانال  300دالری ریزش
داشته باشد؛ اما از ابتدای سال جاری میالدی
متانول مجدداً وضعیت خوبی پیداکرده است و با
افزایشهای قیمت بهویژه در ماه ژانویه و مارس
به میانه کانال  400دالری بازگشته است.

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
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فضای ابهامآلود بازار فلزات
مرور روند کلی قیمت فلزات اساسی در ماه اول

سال جاری میالدی حکایت از افزایش دست
جمعی این گروه از کامودیتیها در بازار جهانی

دارد .افزایش قیمت سنگآهن در ماههای اخیر
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

رشد قیمتی در بخش کامودیتیها است .به نظر

میرسد که دولت چین قصد دارد پیش از افزایش
سیاستهای انبساطی ،قیمتها را در بازار داخلی

کنترل کند و مقابله با رشد نرخ سنگآهن نیز از
جمله این اقدامات تلقی میشود.

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

استرالیا تحویل بنادر شمالی چین در میانه ماه

فوریه تا  154دالر افزایش پیداکرده بود ،در هفته
انتهایی ماه تا قیمت  120دالری عقبنشینی کرد
تا طی یک هفته  16درصد از ارزش خود را از
دست بدهد .مهمترین عامل عقبنشینی قیمت

سنگآهن در این بازه زمانی ،هشدار دولت چین
مبنی بر مقابله با سفتهبازان در بازار سنگآهن

بود .دولت پکن برنامهای برای جلوگیری از
افزایش بیشازحد قیمتها راه انداخته است
و از سوی دیگر قصد دارد محرکهای اقتصادی

به منظور شتابدهی به رشد اقتصادی چین
وضع کند که این موضوع سیگنالی در جهت

شده است تا چشمانداز مشخص و همواری برای

همین موضوع هم سبب شده است که حجم
معامالت آتی در بازار سنگآهن به شدت کاهش
پیدا کند .در حال حاضر سرمایهگذاران سعی

میکنند تا در بازار منفعل بمانند تا فضا کمی بهتر
شود.

گروهی

از

تحلیلگران

و

بازار

معاملهگران

علیرغم کاهش قیمت سنگآهن در روزهای

انتهایی ماه فوریه به آینده قیمتی سنگآهن
خوشبین هستند .یکی از دالیل آنها اتمام

المپیک زمستانی در پکن است که میتواند به
عنوان سیگنال افزایشی در این بازار تلقی شود

زیرا فعاالن این بازار انتظار افزایش تقاضا بعد از

اتمام المپیک را دارند .با این وجود احتمال کنترل

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
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دالر به ازای هر تن
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قیمتی در بخش فوالد چین نیز وجود دارد که این

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

موضوع از حاشیه سود فوالدسازان کاسته و به
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تضعیف قیمتی در این بخش منجر شده است.
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.

0

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

دالری عبور کند ،در ماه ژانویه جایگاه خود را در
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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 از ثبت دو ماه نزولی

در ماه ژانویه در حدود  2.4درصد رشد قیمت

0

داشت تا به مرز  9800دالری نزدیک شود .قیمت
هر 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

رسید.

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ روي در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
4000

2000
1000
0

دالر به ازای هر تن

3000

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
اثر جنگ در بازارها
در حالی سال  1400برای بازارهای داخلی به پایان رسید

در بازارهای جهانی نیز موضوع جنگ اوکراین و همچنین

که برخالف ماه بهمن که خبرهای مداوم خوب از مذاکرات

مقدار افزایش نرخ بهره در نشست ماه می فدرال رزرو

برجام به گوش میرسید ،در ماه اسفند مشخص شد که

دو عامل اصلی اثرگذار بر بازارها خواهد بود.

مسائل حلنشده هنوز مانع از رسیدن به توافق نهایی
است .همین موضوعات سبب شد تا قیمت دالر و سکه
مجدداً افزایشی شوند .از سوی دیگر همانطور که در
بهمن ماه به آن اشاره شد قیمت نفت جهانی نیز از اوج
خود در شروع جنگ اوکراین عقبنشینی کرده است.

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

46

www.deyventures.com | Info@deyventures.com

