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مقدمه
بــازار ارز در اولیــن مــاه ســال  1401پــس از وقفـهای

در بازارهــای جهانــی نیــز طــا بــه دلیــل چشــمانداز

اخبــار منفــی دربــاره مذاکــرات برجــام بــه کانــال 27

دالری ســقوط کــرد ،درحالیکــه نفــت تحــت تأثیــر

دوماهــه مجــدداً مســیری صعــودی گرفــت و بــه دلیــل

انقباضــی برنامــه فــدرال رزرو بــه زیــر مــرز 1900

هزارتومانــی بازگشــت .ســکه هــم بــه دلیــل افزایــش

تحریمهــای غــرب علیــه روســیه همچنــان بــاالی

کانــال  13میلیــون تومانــی شــد .ایــن در حالــی بــود

گاز بــه قلــه  12ســاله رســید .همچنیــن اوره تحــت

نــرخ دالر و اونــس جهانــی در ایــن بــازه زمانــی وارد
کــه بــه دلیــل انتظــارات افزایشــی قیمــت دالر هــر دو

شــاخص بــورس (کل و ه ـموزن) در اولیــن مــاه بهــار
افزایــش یافــت.

در ســوی دیگــر شــاخصهای پولــی حکایــت از ادامــه

افزایــش تمامــی شــاخصهای ایــن بخــش از اقتصــاد
داشــت و ضریــب فزاینــده نقدینگــی در باالتریــن

حــد خــود در دهــه اخیــر قــرار گرفــت .شــاخصهای
مربــوط بــه تــورم نیــز پــس از وقفـهای کوتــاه در قــاب
ماهانــه مجــدداً صعــودی شــد و تــورم ماهانــه بــه 3.3

درصــد رســید درحالیکــه بــار اصلــی تــورم بــر دوش
کمدرآمدهــا بــود .دادههــای مربــوط بــه عملیــات بــازار

بــاز نیــز نشــان میدهــد علیرغــم بســط بیســابقه
پــول در ایــن بــازار نــرخ بهــره کاهــش چندانی نداشــته

اســت .تمامــی ایــن شــاخصها ســیگنالهای

نگرانکننــدهای دربــاره آینــده تــورم کشــور میدهــد.

بررســی کارنامــه فــروش اوراق بدهــی در ســال 1400

نیــز نشــان میدهــد ،حجــم فــروش نســبت بــه ســال

قبــل  28درصــد کاهشیافتــه اســت.

قیمــت مســکن در اولیــن مــاه از ســال  2.4درصــد

افــت کــرد و تحلیــل گــران ایــن کاهــش را ،ســنت هــر
ســاله ایــن بــازار عنــوان کردنــد .حجــم صــادرات کشــور

نیــز در ســال  1400بــه  48میلیــارد دالر و واردات
نیــز  53میلیــارد دالر بــه ثبــت رســید.

 100دالر باقــی مانــد .ایــن در حالــی بــود کــه قیمــت

تأثیــر جنــگ در قــاره ســبز بــه ســمت مــرز 1000

دالری حرکــت کــرد درحالیکــه ســنگآهن در ماهــی

کــه گذشــت مــرز  150دالری را پشــت ســر گذاشــت.

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

ابتدای دوره

انتهای دوره

27735

%18.66

ابتدای دوره

انتهای دوره

13/11

401436

%30.20

%3.56

%14.52

10/06

ساالنه

387639

هفتگی

350545

ماهانه

%-7.01
401436

انتهای دوره

431683

%3.04

1512287

ابتدای دوره
1467668

1390778

ماهانه

1219589

ساالنه

%24.00
1512287

هفتگی
نوسان شاخص کل

%8.74
1512287

ساالنه

نوسان شاخص هموزن

401436

%5.95

12/37

ماهانه

(میلیون تومان)

13/11

%-1/49

13/30

هفتگی

تغییرات قیمت سکه

13/11

23374

ساالنه

(تومان)

27735

%5/70

26234

ماهانه

تغییرات قیمت دالر

27735

%-0.56

27891

هفتگی

4832

4624

(همت)

4832

%4.51

3476

%39.022

%31.40

ابتدای دوره

انتهای دوره

%389.83

ابتدای دوره

انتهای دوره

%1.23

ابتدای دوره

انتهای دوره
93900

33/05

ساالنه

(میلیون تومان)

34/28

%1.23

33/05

ماهانه

قیمت مسکن

34/28

1180

ماهانه

(میلیارد تومان)

5780

%82.33

3170

هفتگی

اعتبارات قاعدهمند

5780

458/8

ساالنه

(همت)

%3.81

580/7

ماهانه

پایه پولی

602/8

ساالنه

ابتدای دوره

انتهای دوره

602/8

ماهانه

نقدینگی

انتهای دوره

ابتدای دوره

%-0/63

بازار باز

5000

ساالنه

(میلیارد تومان)

94500

ماهانه

93900

%1778

اوراق بدهی

تـــورم
(درصد)

%3/3
ماهانه

%35.6
ساالنه

(هزار میلیارد تومان)

6970
انتها

%-35/10

10740
ابتدا

ساالنه

بازار سکه و ارز
صعود قیمت دالر پس از سه ماه
درحالیکــه قیمــت دالر دو مــاه متوالــی بــه دلیــل انتشــار اخبــار

امیدوارکننــده دربــاره مذاکــرات بــر جــام رونــدی نزولــی پیداکــرده بــود،
و تــا کانــال  25هــزار تومــان عقبنشــینی کــرده در مــاه فروردیــن و

بــا تغییــر رونــد مذاکــرات ،قیمــت دالر مجــدداً رونــدی صعــودی پیــدا

کــرد.

بررسی بازدهی ماهانه دالر نشان میدهد در حالی این ارز

دیماه را محدوده باالیی قیمت  28هزارتومانی به پایان

برده بود ،در دو ماه انتهایی سال با دو افت قیمتی  5.8و

 4.2درصدی تا قیمت  25هزار و  900تومان پایین آمده
بود؛ اما ترک مذاکرات توسط نمایندگان ایران و امریکا سبب

افزایش  5.7درصدی قیمت دالر در ماه فروردین شد.

تثبیت در کانال  27هزارتومانی
بررسی روند قیمت دالر نشان میدهد در بازگشایی بازارها

تالش برای فتح کانال باالتر
پایینترین قیمت دالر در اولین ماه سال همان اولین روز
بازگشایی بازارها یعنی در ششم فروردین رقم خورد که

قیمت این ارز  26هزار و  230تومان به ثبت رسید و
باالترین قیمت دالر در این ماه نیز به تاریخ  22فروردین

بازمیگردد که قیمت آن تا یکقدمی کانال  28هزار تومان
پیشروی کرد .در  22فروردین قیمت دالر به  27هزار و

 945تومان رسید.

در تعطیالت فروردین دالر ابتدا در کانال  26هزار تومان در

در حالی دالر برای کانال شکنی در این روزها تالش میکرد

شکست و دالر وارد کانال  27هزارتومانی شد.

خریداران را با ترس و عقبنشینی مواجه میکرد .در حقیقت

حال نوسان بود ،اما پس از گذشت چند روز این مقاومت

با اینکه یک بار دیگر دالر توانست در تاریخ  14فروردین

وارد کانال  26هزارتومانی شود اما از میانه فروردینماه تا

انتهای ماه محدوده  27هزار تومان محدوده امن نوسان

که انتشار خبرهای آزادسازی منابع ارزی ایران هر مرتبه

فعاالن بازار بر این موضوع واقفاند که بخشی از این منابع

هم میتواند قیمت ارز را مقدار قابلتوجهی کاهش دهد
حتی شایعه آن هم کافی است تا از خرید صرفنظر کنند.

دالر بود .در این روزها انتشار اخباری مبنی بر آزادسازی

نهایتاً دالر در ماه فروردین و در سایه ناامیدی از مذاکرات

ترمز قیمت دالر عمل کرد .رسانهها خبری را منتشر کردند که
ایران به دنبال راهکاری برای مبادله زندانیان ایرانی-آمریکایی

 735تومان به پایان رساند.

با منابع مالی در کره جنوبی است که ارزش آن به حدود

افزایش قیمت دالر حتمی است؟

 7میلیارد دالر میرسد .این خبر در حالی منتشر شد که

مهمترین عامل کالن که به عنوان پشتوانه قیمتی دالر در

منابع بلوکهشده ارزی ایران در کره جنوبی تا حدی به عنوان

در میانه فروردینماه دیگر چشمانداز مذاکرات برجامی

بهطورکلی تیرهوتار شده بود و مقامات ارشد طرفین نیز
به نیاز برای برداشتن گامهای سیاسی برای باز شدن گره

برجامی تأکید میکردند.

برجامی کار خود را با رشد  5.7درصدی در قیمت  27هزار و

ماه اول بهار عمل کرد از بین رفتن چشمانداز رسیدن به برجام

در آینده کوتاهمدت بود .درحالیکه طرفین از حل بسیاری از
موضوعات خبر داده بودند ،یکی دو عامل سیاسی درنهایت
راه را بر نهایی کردن برجام بست .در حالی موضوع خروج

نام سپاه از لیست تروریستی آمریکا به عنوان اصلیترین

موضوع مورد مناقشه موردبحث قرارگرفته است ،سرنوشت
بازار ارز تا حد زیادی به آینده این مذاکرات گرهخورده است.

البته تحلیل گران این موضوع را نیز گوشزد کردهاند که حتی
در صورت نهایی شدت برجام قیمت دالر تا محدوده خاصی

پایین خواهد آمد و پسازآن با توجه به وضعیت نقدینگی
کشور و افزایش تورم در بازارهای مختلف ،افزایش قیمت

دالر حتمی خواهد بود.

14

صعود سکه سوار بر
عوامل صعودی

بررسی روند قیمتی قطعهای مختلف
سکه در بازار نشان میدهد ،به جز
نیمسکه ،بقیه انواع سکه در بازار رشد
قیمتی داشته است .قیمت سکه در

روﻧﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش دﻻر آزاد )ﺗﻮﻣﺎن(

بازار ایران تحت تأثیر دو عامل مهم قرار
35000

دارد که یکی قیمت دالر آمریکا و دیگری

30000

قیمت طال در بازارهای جهانی است .البته

25000

تأثیر عامل اول بر قیمت سکه بر اساس

20000

دادههای تاریخی بر قیمت سکه بیشتر

15000

است.

10000

در اولین ماه از بهار هم قیمت دالر در

5000

ایران صعودی بود و هم در بازه یادشده

0

قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی
رشد داشت تا درنهایت برآیند این دو
عامل سبب افزایش قیمت سکه در بازار
ایران شود.

ادامه رشد سکه تمام

سکه تمام کار خود را در سال نو در کانال

روﻧﺪ روزاﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﻓﺮوردﯾﻦ
285,000
280,000

 12میلیون تومان آغاز کرد .پیشازاین در
ماه اسفند قیمت سکه بیشتر تحت تأثیر
افت قیمت دالر در ماههای بهمن و اسفند

275,000

به این کانال رسیده بود؛ اما پیشبینی

270,000

میشد که با به بنبست رسیدن مذاکرات

265,000
260,000
255,000
250,000

منبع :شبکه اطالع رسانی طالو ارز tjgu.org
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برجام در وین و افزایش قیمت دالر در بازار ارز ،سکه

میلیون و  350هزار تومان آغاز کرده بود ،در آخرین روز

بتواند مجدداً از مرز  13میلیون تومان عبور کند.

فروردین به قیمت  7میلیون  195هزار تومان رسید.

نهایتاً در روز  21فروردینماه سکه وارد کانال 13

درنهایت قیمت نیمسکه در این ماه بیش از  2درصد از

میلیونی شد و تا انتهای ماه نیز در همین محدوده

ارزش خود را از دست داد درحالیکه در اسفندماه صعودی

باقی ماند .این در حالی بود که قیمت دالر یک روز

بود.

پسازاین اتفاق قله قیمتی خود در فروردینماه را به

باالترین قیمت سکه در روز  23فروردین در سطح 7

ثبت رساند .موضوعی که بهخوبی همبستگی قیمتی

میلیون و  445هزار تومان و تقریباً همزمان با قله قیمتی

این دو بازار به هم را نشان میدهد.

دالر ثبت شد و پایینترین قیمت نیمسکه نیز در روز آخر

پایینترین قیمت سکه در اولین ماه بهار در اولین روز

فروردین به ثبت رسید.

بازگشایی بازارها یعنی در ششم فروردین و با قیمت

حرکت موازی ربع با سکه تمام

 12میلیون و  370هزار تومان رقم خورد .بیشینه
قیمتی سکه تمام نیز  13میلیون و  370هزار تومان
بود که در تاریخ  28فروردینماه ثبت شد .درنهایت
قیمت سکه تمام در ماه اول سال نزدیک به  6درصد
افزایش یافت.

حرکت معکوس نیمسکه در فروردین

معموالً تقاضا برای سکه ربع و سکه تمام به دلیل تفاوت
در قیمت و کاربردی که دارند جنسهای متفاوتی دارد
و همین موضوع سبب میشود تا تغییرات قیمتی این
دو در برخی ماهها متفاوت باشد .بااینوجود ربعسکه و
سکه تمام در ابتدای سال جاری هر دو برخالف نیمسکه
صعودی بودند .قیمت ربعسکه سال را با قیمت  4میلیون

درحالیکه با افزایش قیمت دالر و اونس جهانی

و  150هزار تومان آغاز کرد و ماه را در قیمت  4میلیون

پیشبینی میشد تمامی بازارهای سکه صعودی

و  244هزار تومان به پایان برد تا رشدی  2.2درصدی برای

باشد ،نیمسکه مسیری خالف انتظار را پیمود .قیمت

آن در ماه ابتدایی به ثبت برسد.

نیمسکه درحالیکه کار خود در بهار را در محدوده 7

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم در ﻓﺮوردﯾﻦ
136,000,000
134,000,000
132,000,000
130,000,000
126,000,000
124,000,000
122,000,000
120,000,000
118,000,000

منبع :شبکه اطالع رسانی طالو ارز tjgu.org
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ریال

128,000,000

منبع :شبکه اطالع رسانی طالو ارز tjgu.org

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﻢ ﺳﮑﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ
75,000,000
74,500,000
74,000,000
73,500,000
72,500,000

ریال

73,000,000
72,000,000
71,500,000
71,000,000
70,500,000

در ماه پیش رو و با توجه به توقف مذاکرات برجامی و انتظارات صعودی
قیمت دالر ،میتوان پیشبینی کرد درصورتیکه گشایشی در این مذاکرات
حاصل نشود سکه به روند صعودی خود ادامه دهد .هر چند که با توجه
انتظارات نرخ بهره در آمریکا و پیشبینی کاهش قیمت طال در بازارهای
جهانی ،این رشد میتواند محدود باشد.

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ رﺑﻊ ﺳﮑﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ
44,000,000

سکه امامی

43,500,000
43,000,000
42,500,000
41,500,000
41,000,000
40,500,000
40,000,000

ریال

42,000,000

134,180,000

127,590,000

بیشترین قیمت سکه

کمترین قیمت سکه

سکه بهار آزادی

131,000,000
بیشترین قیمت سکه

منبع :شبکه اطالع رسانی طالو ارز tjgu.org

119,950,000
کمترین قیمت سکه
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بازار سرمایه
ادامه رشد بورس در سال جدید
شــاخص بــورس کــه در ســال گذشــته مســیری نزولــی را پــی
گرفتــه بــود ،در ماههــای اخیــر مجــدداً به روند صعودی بازگشــته

اســت .روند نزولی شــاخص بورس که شــاخص کل را تا ســطوح

پایینــی کانــال یــک میلیونــی پاییــن بــرده بــود ســبب واکنــش
دولــت نیــز شــده بــود .یکــی از دســتورات دهگانــه رئیسجمهــور

کاهــش نــرخ ســود بینبانکــی بــرای افزایــش جذابیــت بــورس
و افزایــش شــاخص بــود کــه البتــه در موفقیــت آن تردیدهــای

زیــادی وجــود دارد.

بااینوجــود بــه نظــر میرســد همزمــان بــا منفــی شــدن اخبــار
مربــوط بــه مذاکــرات برجــام و افزایــش انتظــارات قیمــت دالر
شــاخص نیــز مجــدداً مســیری صعــودی بــه خــود گرفتــه اســت.

عبور شاخص کل از مرز  1.5میلیونی

در اولیــن مــاه از ســال  1401شــاخص کل ،کار

و میانگیــن ه ـموزن قیمــت ســهامها مــورد ارزیابــی

واحــدی آغــاز کــرد .از همــان ابتــدای فروردینمــاه

ســال جــاری را از مقــدار  350هــزار واحــدی آغــاز کــرد.

قــرار میگیــرد .شــاخص هــموزن نیــز کار خــود در

خــود را در محــدوده یــک میلیــون و  390هــزار

ایــن شــاخص نیــز بــه مــوازات شــاخص کل رونــدی

مشــخص بــود کــه شــاخص در ایــن مــاه رونــدی

صعــودی داشــت تــا نهایتــاً در تاریــخ  30فروردیــن از

صعــودی خواهــد داشــت .شــاخص در روزهــای

مــرز  400هــزار واحــدی عبــور کنــد.

ابتدایــی بازگشــایی بــازار بــورس بــه راحتــی از مــرز

نهایتــاً شــاخص هـموزن نیــز کار خــود در فروردینمــاه

یــک میلیــون و  400هــزار واحــدی عبــور کــرد.

را در ســطح  401هــزار واحــدی بــه پایــان رســاند تــا

پ ـسازآن تقریبــاً بیســت روز شــاخص کل در ایــن

ایــن شــاخص در مــاه فروردیــن رشــد  14.5درصــدی

کانــال در حــال نوســان بــود.

ســرانجام در روز  29فروردیــن و در امتــداد مســیر

را بــه ثبــت برســاند .رشــد بیشــتر شــاخص هــموزن

و نیــم میلیــون واحــدی عبــور کــرد .نهایتــاً شــاخص

کوچــک نیــز رشــد قابلتوجهــی در مــاه فروردیــن

نســبت بــه شــاخص کل نشــان میدهــد ســهامهای

صعــودی بــورس در ایــن مــاه شــاخص از مــرز یــک

داشــتهاند.

کار خــود در مــاه ابتدایــی بهــار را در مقــدار یــک
میلیــون و  512هــزار واحــدی بــه پایــان بــرد .بــا

کاهش معامالت کل و رشد
معامالت خرد

حــدود  7.3درصــد افزایشیافتــه بــود.

نیــز تصویــری جامعتــر از ایــن بــازار در اختیــار مــا

احتســاب ایــن ارقــام شــاخص بــورس در اولیــن

مــاه از ســال جــاری  8.73درصــد رشــد کــرد .ایــن

دادههــای دیگــر مربــوط بــه عملکــرد بــورس تهــران

در حالــی بــود کــه در اســفند نیــز شــاخص کل در

قــرار میدهــد .میانگیــن ارزش کل معامــات در مــاه

شاخص هموزن در کانال جدید

فروردیــن  38هــزار و  878میلیــارد تومــان بــوده

شــاخص ه ـموزن معمــوالً دیــد بهتــری نســبت بــه

اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در مــاه قبــل ،یعنــی

بــازار در اختیــار مــا قــرار میدهــد زیــرا در محاســبه

 43هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت .بهعبارتدیگــر

نوســان ارزش شــاخص تمامــی ســهامها در یــک

مــاه اســفند میانگیــن کل ارزش معامــات در حــدود

آن تعــداد ســهام یــک ســهم بــه حســاب نمیآیــد

ارزش کل معامــات در مــاه فروردیــن نســبت بــه مــاه

روﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻢوزن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ 1400
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
14010124

14001225

14001204

14001113

14001025

14001005

1400915

1400825

1400804

14000712

14000622

14000602

14000509

14000414

14000323

14000228

14000131

13991226

13991203

13991106

13991015

13990925

13990905

13990817

13990722

13990702

13990615

13990522

13990501

13990414
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منبع :وبسایت بورس تهران

روﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ 1400
2500000
2000000
1500000
1000000

قبــل از خــود  10.75درصــد کاهشیافتــه

500000

اســت.

14001224

14001119

14001018

1400915

1400811

14000706

14000603

14000422

14000317

14000205

13991213

13991104

13990930

اســت.

13990827

بــا  5هــزار میلیــارد تومــان طــی یــک روز بــوده

13990721

معامــات کل مربــوط بــه دوشــنبه  8فروردیــن

13990619

 192هــزار میلیــارد تومــان و کمتریــن حجــم

13990514

مربــوط بــه روز دوشــنبه  15فروردیــن بــا

13990414

باالتریــن حجــم معامــات کل در یــک روز

0

منبع :وبسایت بورس تهران

درحالیکــه ایــن افــت رقــم خــورده اســت کــه حجــم
معامالت خرد با رســیدن به ســطح  5هزار و  729میلیارد

تومــان بهطــور میانگیــن در روز نســبت بــه اســفندماه
 62درصــد رشــد داشــته اســت .بــه نظــر میرســد رونــق

مجــدد معامــات بــورس پــای معاملــه گــران خــرد بــه بــازار

را بازکــرده اســت.

کاهش خروج پول حقیقی

بــا تــداوم رشــد شــاخص کل نیــز بــه نظــر میرســد خــروج
پــول از ایــن بــازار نیــز بــه مقــدار قابلتوجهــی کاهشیافته

اســت .درحالیکــه در اســفندماه بهطــور میانگیــن روزانــه
 100میلیــارد تومــان از بــورس تهــران پــول حقیقــی خروج
میکــرد ،ایــن مقــدار در مــاه فروردیــن بــه  28میلیــارد

تومــان بهطــور میانگیــن در روز کاهشیافتــه اســت.

روز یکشــنبه  14فروردینمــاه ورود خالــص  532میلیــارد

تومــان و روز سهشــنبه  23فروردیــن نیــز بــا خــروج
نزدیــک بــه هــزار میلیــارد تومــان طــی یــک روز رکــورددار
ورود و خــروج پــول حقیقــی بــه بــازار بودهانــد.

شلوغی صف خرید در بازار سبز

همچنیــن بررســی صــف خریدوفــروش در مــاه فروردیــن
حاکــی از برتــری مقــدار صفــوف خریــد نســبت بــه فــروش

اســت .بهطــور میانگیــن در مــاه ابتدایــی ســال روزانــه
 496میلیــارد تومــان صــف خریــد وجــود داشــته اســت

درحالیکــه ایــن مقــدار بــرای بخــش فــروش فقــط 67
میلیــارد تومــان بــوده اســت.
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بازار پول
ضریب فزاینده نقدینگی رکورد دهساله را زد
بررســی رونــد متغیرهــای کالن اقتصــادی در پایــان 1400

نشــاندهنده جهــش بلنــد ماهانــه پایــه پولــی و نقدینگــی بــوده

اســت .ایــن افزایــش قابلتوجــه شــاخصها درنهایــت موجــب شــد

تــا ضریــب فزاینــده نقدینگــی بــه رکــورد  10ســاله خــود دســت
پیــدا کنــد.

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

متغیرهــای کالن اقتصــادی در هــر مقطــع در

را داشــته اســت کــه بخــش مهمــی از آن میتوانــد

کشــور بــوده کــه نوســانات آن میتوانــد نقــش

و عملیــات بــازار بــاز بــوده باشــد.

ادامــه تغییــرات قــدرت خریــد جامعــه بگــذارد.

 1.56واحــد درصــدی پایــه پولــی در کشــور داشــته

ایــران همــان تغییــرات پایــه پولــی و نقدینگــی در

تعیینکننــدهای را در رشــد یــا کاهــش تــورم و در

در نتیجــه اضافــه برداشــت بانکهــا از بانــک مرکــزی
درحالیکــه مقایســه ماهانــه نشــاندهنده افزایــش

در همیــن رابطــه آمارهــای بانــک مرکــزی در خصوص

امــا ایــن شــاخص در بررســی نقطــهای مســیری

نشــان از رشــد ایــن شــاخصها در ایــن بــازه زمانــی

رشــد نقطــهای پایــه پولــی بــا  1.7واحــد درصــد

نقدینگــی و پایــه پولــی در مــاه آخــر ســال 1400

داشــته اســت.

رکورد زنی در پایه پولی فروردین 1401

کاهشــی را ثبــت کــرده اســت .در همیــن خصــوص

کاهــش در مقایســه بــا بهمــن  1400بــه 31.4
درصــد رســید.

پایــه پولــی یــا پــول پرقــدرت کــه در ماههــای اخیــر

رکورد جهش دوازده ماهه نقدینگی
در پایان 1400

کــرد .در همیــن رابطــه طبــق آمارهــای ثبتشــده در

اقتصــادی از اهمیــت بســزایی برخوردار اســت متغیر

درصــد رشــد ســرانجام از مــرز  600هــزار میلیــارد

بــه  4هــزار و  832هــزار میلیــارد تومــان رســیده و

رســید.

داشــته اســت.

از ســرعت رشــد آن کاســته شــده بــود در اســفند

 1400دوبــاره صعــودی شــده و رکــورد باالیــی را ثبت
بانــک مرکــزی در ایــن مقطــع ،پایــه پولــی بــا 3.81

شــاخص دیگــری کــه در میــان متغیرهــای کالن
نقدینگی اســت .این شــاخص در پایان ســال 1400

تومــان عبــور کــرده و بــه  608هــزار میلیــارد تومــان

در مقایســه بــا مــاه قبــل در حــدود  4.5درصــد رشــد

بررســی رشــد ماهانــه ایــن شــاخص در ماههــای

بررســی رشــد ماهانــه نقدینگــی نشــان میدهــد از

ماهانــه پایــه پولــی از ابتــدا تــا پایــان ســال 1400

بــوده اســت؛ امــا بااینحــال تعمیــم بررســیها بــه

رشــد بــاالی ماهانــه ایــن شــاخص مهــم اقتصــادی،

بــاالی ایــن متغیــر در پایــان هــر ســال تــورم ســاز

اخیــر نشــان میدهــد ایــن بیشــترین میــزان رشــد

ابتــدای ســال  1400تــا پایــان ،ایــن رشــد بیســابقه

بــوده اســت.

ســالهای گذشــته نشــاندهنده آن اســت کــه رشــد

بیشــترین میزان جهش ماهانه در دولت ســیزدهم
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بــوده اســت .اتفاقــی کــه میتوانــد در نتیجــه رشــد

تســهیالت بانکهــا ،پرداخــت عیــدی کارکنــان و
ســایر مســائل در پایــان هــر ســال رخداده باشــد.

بااینحــال پــس از رکــورد  5درصــدی اســفند ،99
مقایســه رشــد نقدینگــی در مقاطــع مشــابه هــر
ســاله نشــان از دومیــن رکــورد اســفند امســال در

قیــاس بــا ســالهای گذشــته از ســال  91تاکنــون
داشــته اســت.

در ادامــه بررســی نقطــهای ایــن شــاخص نیــز

گویــای رشــد  39درصــدی بــوده کــه البتــه پــس از

رکــورد  42درصــدی در مهرمــاه آهنــگ آن در حــال

کاهــش بــوده اســت.

بااینحــال بانــک مرکــزی ادعــا دارد کــه  2.7واحــد

درصــد از رشــد نقدینگــی در ســال  1400مربــوط به

اضافــه شــدن اطالعــات خالصــه دفتــر کل داراییها
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 آثار
پولــی اســت؛ بنابرایــن در صــورت تعدیــل اثــرات

پوشــش آمــاری مذکــور ،رشــد نقط ـهای نقدینگــی
در پایــان  1400معــادل  36.3درصــد خواهــد بــود.

فزاینده نقدینگی

ضریــب فزاینــده یکــی دیگــر از متغیرهــای مهــم

اقتصــادی بــوده کــه در هرمــاه بــرآورد شــده و
قــدرت تبدیــل پایــه پولــی بــه نقدینگــی را در هــر

مقطــع مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد.

ایــن شــاخص در اثــر تقســیم کل نقدینگــی بــر

پایــه پولــی بــه دســت میآیــد .در همیــن رابطــه
حاصــل تقســیم ایــن دو شــاخص بــر یکدیگــر برابــر

بــا  8.015بــوده کــه در دهــه  90ســابقه نداشــته
اســت.

بهعبارتدیگــر قــدرت خلــق پــول در پایــان ســال
 1400در بیشــترین ســطح خــود قــرار داشــته کــه
برخــی از کارشناســان ایــن رویــداد را عامــل رشــد

تــورم در مقاطــع آ تــی کشــور میداننــد.

رکورد زنی بیسابقه در ضریب
روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
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خیز تورم در آغاز سال 1401

تورم ماهانه فروردین  1401برابر با  3.3درصد

کاالهای غیرخوراکی معادل با  1.7درصد به ثبت

است .این افزایش در تورم نقطهای نیز به چشم

خوراکیها دارد.

 35.6درصد رسید که  0.9واحد درصد بیشتر از ماه

مشاهدهشده و بر اساس آن میوه و خشکبار با 11.6

بیشتر قیمتها در سبد خوراکیها میداند.

داشته است .دومین رکورد نیز به سبزیجات تعلق

ثبتشده و در باالترین سطح  6ماهه قرارگرفته

رسیده که نشان از سرعت باالتر تورم در بخش

میخورد و این شاخص در قیاس ساالنه به سطح

این افزایش در زیرگروههای تورمی نیز بهوضوح

قبل است .تحلیلهای آماری علت این رویداد را رشد

درصد بیشترین رشد را در میان کل زیر گروهها

نکته قابلتوجه در مورد این آمارها آن است که بار

داشته که برابر با  7.8درصد به ثبت رسیده است.

بررسیهای آماری در این خصوص نشان میدهد

رکورددار این ماه بوده است .بررسیهای آماری از رشد

خوراکیها بوده و به همین علت روستاها و دهکهای

در قیاس ماهانه فروردین سطح باالیی داشته باشد

خوراکی تشکیلشده ،رشد قیمت بیشتری را تجربه

ساله در آمارهای فروردین این رشد در گروه میوه

تورم بیشتر بر دوش خانوارهای کمدرآمد بوده است.

گروه قند و شکر نیز با رشد  7.1درصدی سومین

رشد ماهانه قیمتها در این ماه بیشتر در سمت

قیمتها نشان میدهد اینکه تورم میوه و سبزیجات

پایین جامعه که سبد مصرفی آنها بیشتر از بخش

اتفاق جدیدی به شمار نمیرود .بهعبارتدیگر هر

کردهاند.

و خشکبار ثبت میشده اما آنچه در این مقایسه

رکورد زنی در رشد ماهانه

قیمتها در فروردین

با توجه به دادههای مرکز آمار

تورم ماهانه در اولین ماه امسال

مهمتر است رکورد زنی تورم قند و شکر بوده که این
رویداد در فروردینماه اتفاقی کمسابقه بوده است.

رشد بیشتر قیمتها در دهکهای

پایینتر

برابر با  3.3درصد بوده است .روند این

بهطورکلی رکورد زنی تورم در کاالهای خوراکی موجب

میدهد این باالترین سطح تورم از ابتدای آبان

مصرفی آنها جایگاه بیشتری دارد ،سرعت بیشتری

ماهانه در  6ماه گذشته.

درآمدی یعنی دهکهای پایینتر و در تقسیمات

شاخص در ماههای منتهی به این مقطع نشان

شد تا تورم در جوامع و گروههایی که خوراکی در سبد

 1400تاکنون بوده است .بهبیاندیگر باالترین تورم

داشته باشد .طبق این استدالل در میان دهکهای

تفکیک این بررسی به کاالهای خوراکی و غیرخوراکی

کشوری یعنی روستاها.

بخش خوراکیها برابر با  4.9درصد و این رقم در

خوراکیها در روستاها برابر با  5.5درصد بوده و این

در این ماه نشان میدهد رشد ماهانه قیمتها در

طبق آمارهای ثبتشده در مرکز آمار ایران تورم ماهانه

روﻧﺪ ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﯾﺮان
5/0%
4/0%

2/0%
1/0%
0/0%
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منبع :مرکز آمار ایران

درصد

3/0%

اتفاق موجب شده تا تورم کل روستایی (متوسط

رشد قیمت در مجموع خوراکی و غیرخوراکی) تا مرز
 4درصد افزایش پیدا کند .این در حالی است که

تورم نقاط شهری برابر با  3.2درصد بوده و  0.8واحد
درصد از روستاها کمتر بوده است.

در مقایسه دهکهای درآمدی کشور نیز مشاهده
میشود تورم ماهانه در دهکهای نخستین که سبد

خوراکیها سهم بیشتری دارد باالتر بوده و شاخص

قیمت مصرفکننده در دهکهای باالتر رشد کمتری
داشته است.

در همین رابطه تورم ماهانه دهک اول  3.7درصد و

افزایش سرعت تورم نقطهای در آغاز
1401

مقایسه شاخص قیمت مصرفکننده با موقعیت
مشابه خود در سال گذشته نشاندهنده تورم
نقطهای است .این متغیر در اقتصاد کشور در سال

 1401برابر با  35.6درصد ثبتشده که نسبت به

ماه گذشته در حدود  0.9واحد درصد افزایش داشته
است .همچنین باالتر بودن سرعت رشد ماهانه

قیمتها در خوراکیها در قیاس با غیرخوراکیها در
بررسی نقطهای نیز مشاهده میشود.

تورم ماهانه دهک دهم  3.2درصد به ثبت رسیده
است.

روﻧﺪ ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪاي در ﻣﺎهﻫﺎي اﺧﯿﺮ
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بسط هفتهای  93همت در بازار باز فروردین
در بازار باز حجم دادوستد اوراق بدهی در سطح باالیی قرار داشته و تا پایان فروردین  1401برای
 5هفته متوالی در فراتر از مرز  90همت به ثبت رسید .عملکرد بانک مرکزی در بازار بینبانکی نیز
بهطور میانگین در سطح  3هزار میلیارد تومان به ثبت رسید .درنهایت پس از عملیات انبساطی بانک
مرکزی در بازارهای مالی نرخ بهره بینبانکی در کانال  20.3درصد ثابت ماند.
بهطورکلی بانک مرکزی همزمان در دو بازار میتواند به تزریق پول در بازارهای مالی پرداخته و وضعیت
نقدینگی بانکها را سامان دهد؛ اما در ماههای پایانی سال  1400هدف مهم بانک مرکزی بیشتر
کنترل نرخ بهره بوده و با اقدامات انبساطی قابلتوجه در بازار باز سعی در دستیابی به این هدف
داشته است.

رکورد زنی در بسط پول در بازار باز
بهطورکلی در بازار باز بانک مرکزی با خرید اوراق
بدهی از بانکها میتواند به نوعی تزریق پول در
این نهادهای مالی را صورت دهد .این عملیات
نرخ سود مشخص داشته و بانکها متعهد
میشوند تا با نرخ سود دستوری بانک مرکزی
و در سررسید معلوم دوباره این اوراق را از
بانک مرکزی خریداری کنند .اتفاقی که به
نوعی جذب پول در این بازار تلقی میشود.
در همین خصوص نرخ سود بازارهای مالی در بازار
باز در هفتههای اخیر برابر با  19درصد ثبتشده
که کمترین نرخ سود در تاریخ برگزاری این
معامالت است .کاهش نرخ سود در این بازارها
در حالی رقم خورده که تزریق نقدینگی در این
معامالت روند صعودی مداومی داشته و همچنان
در سطح باالیی رقم خورده است.
بهطور میانگین در فروردینماه امسال هفتهای
 93هزار و  740میلیارد تومان پول در بازار باز

در مقابل اما میانگین هفتگی جذب پول در این
بازار برابر با  94هزار و  570میلیارد تومان بوده
است .به این صورت خالص عملکرد بانک مرکزی
در هفتههای فروردینماه بهطور متوسط برابر با
جذب هفتهای  780میلیارد تومان بوده است.
در همین رابطه با وجود رکورد زنیهای باالی
تزریق نقدینگی در بازار باز برخی معتقد هستند
شاخص مهمتر خالص عملکرد این نهاد در بازار باز
بوده که در این ماه انقباضی بوده است.
این افزایش در معامالت بازار باز در حالی رخداده
که سطح بسط پول در بازار بینبانکی روندی
نزولی داشته است.

روﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺎل 1401
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

منبع :وبسایت بانک مرکزی

28

میلیارد تومان

بسط دادهشده و برای  5هفته متوالی باالتر از

مرز  90همت به ثبت رسیده است.

روﻧﺪ ﺑﺴﻂ ﭘﻮل در ﺑﺎزار ﺑﺎز ﺳﺎل 1401

روﻧﺪ ﺟﺬب ﭘﻮل ﺑﺎزار ﺑﺎز در ﺳﺎل 1401
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بسط سه هزارمیلیاردی پول در بازار بینبانکی
در بازار بینبانکی بانکهای دارای مازاد به
بانکهای دارای کسری وام قرض داده که این
وامدهی با نرخ سود معلوم و تاریخ سررسید
کوتاهمدت شکل میگیرد .ازاینرو این بازار
را شبانه نیز میگویند .در همین رابطه طبق
آمارهای بانک مرکزی اعتبارات قاعدهمند در
بازار بینبانکی بهطور متوسط در سطح هفتهای
 3هزار میلیارد تومان بوده است .این رقم
نمایانگر بسط بانک مرکزی در این بازار بوده و
نرخ سودی  22درصدی دارد.
بهطورکلی نرخ سود بینبانکی در دامنهای

نیامده است .بهعبارتدیگر روند صعودی بسط
پول در بازار باز که با هدف کنترل این شاخص
مهم اقتصاد کالن در کشور انجام میشده هنوز
قادر نبوده تا نرخ بهره بینبانکی را در پایینتر از
سقف  20درصد (چیزی که هدفگذاری دولت
بوده) بیاورد.
برخی معتقدند این پول پاشی بانک مرکزی در
بازار باز که مستقیماً موجب رشد پایه پولی
میشود میتواند تبعات تورمی را در ایران به
همراه داشته باشد.

نوسان میکند که تعیینکننده آن بانک مرکزی
است؛ یعنی  14تا  22درصد.
در همین خصوص روند نرخ بهره یا نرخ سود
بینبانکی در هفتههای اخیر نشان میدهد
مسیر این شاخص با نوسانی کوتاه در کانال
 20.3درصد قرار داشته و از این رقم پایینتر
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ریشهیابی کاهش  28درصدی معامالت بازار اولیه
در سال 1400

بازار اولیه حراج اوراق بدهی در سال  1400کاهشی  28درصدی را در مقایسه با سال قبل به ثبت رسانده و

در مرز  90هزار و  600میلیارد تومان بسته شد .بررسی سهم خرید اوراق در دو سال گذشته نشان میدهد
به غیر از سکوت یک ماه و نیمه بازار در نیمه سال  ،1400کاهش مشارکت بانکها در خرید اوراق علت دیگر

این اتفاق بوده است.

بانک مرکزی در سالهای اخیر حراج اوراق بدهی

به مشتریان خود ،فروخته و این میزان از کسری

تا با نظارت بر عملکرد دولت و مشتریان اوراق

و با روی کار آمدن دولت جدید به  90هزار و

غیر تورمی را سازماندهی کند .این بازار اما در

داشته است.

دولتی را راهاندازی کرده و از طریق آن سعی کرده
بدهی دولتی ،تأمین کسری بودجه از مسیری

را در آن سال جبران کند .این رقم در سال بعد

 600میلیارد تومان رسیده و  28درصد کاهش

سال  1400در مقایسه با سال گذشته افتی

یکی از مهمترین دالیل در این کاهش میتواند

از خود برجای گذاشته است.

سال گذشته باشد که از ابتدای پاییز تا میانه

 28.7درصدی را ثبت کرده و مسیری کاهشی را

کاهش خرید اوراق در سال 1400

بهطورکلی دولت میتواند با فروش اوراق بدهی
دولتی به مشتریان خود در بازار اولیه درآمدزایی

کرده و این درآمد را در مسیر تأمین کسری بودجه

هدایت کند .این رویداد همواره در دیدگاه برخی

اقتصاددانان عملی ارزشمند تلقی شده و با توجه
به عدم خلق پول آن را مسیری مطمئن قلمداد

میکنند.

در همین رابطه در سال  1399دولت دوازدهم

توانست  125هزار و  740میلیارد تومان اوراق

ناشی از سکوت یک ماه و نیمه بازار اولیه در
آن رقم خورد .در این مدت دولت مجوز خرید

اوراق را تمام کرده و نتوانسته بود دوباره در این

بازه زمانی مجوز جدید را از اخذ کند.

به همین علت در سال  99مراحل حراج در 42

هفته صورت گرفته و این تعداد با  6هفته
کاهش در سال  1400به  36هفته تقلیل پیدا

کرد.

مقایسه حجم فعالیت بانکها و نهادهای
تأمین سرمایه نیز در این مدت نشان میدهد
بهطورکلی در سال  1400نهادهای مالی  30هزار
و  530میلیارد تومان از اوراق را خریداری کرده و

روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻮرﺳﯽﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﯽ ﺳﺎل 1400
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درصد
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80%

بورسیها نیز در حدود  60هزار میلیارد

در حالی است که روند مشارکت کل مشتریان در

این رقم نسبت به سال گذشته برای

ثبت کرده است.

تأمین سرمایه در حد  4.4درصد افت

روندی صعودی داشته و باوجودآن که سهم

بهعبارتدیگر میتوان یکی از دالیل

سال به ثبت رسیده بود در پایان هر دو دسته

تومان.

بانکها  51.4درصد و برای نهادهای
داشته است.

مهم دیگر در کاهش خرید اوراق

بدهی دولتی در این سال را ناشی از

سال  1399مسیری متفاوت با سال  1400را
در این معامالت سهم بانکها در بازار اولیه

بورسیها در سطوح بهمراتب باالتری در ابتدای
از خریداران در سهمی  50درصدی قرار گرفتند.

افت مشارکت بانکها در بازار اولیه

روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮوش اوراق در ﮐﻞ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

دانست .دادوستد بازار باز در کنار بازار

0%
بورس

بانک

کل

اولیه نشان میدهد از عمده علتهای

-10%

کاهش مشارکت این گروه در خرید

-20%

اوراق وضعیت بد نقدینگی بانکها
است.

-40%

سبقت سهم خرید اوراق در

-50%

بورسیها از نهادهای مالی

روند مشارکت بورسیها و نهادهای

درصد

خصوصاً در نیمه دوم سال  1400بوده

-30%

-60%
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مالی در خرید اوراق نشان میدهد تا

هفته هجدهم یعنی پایان شهریورماه

روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻮرﺳﯽﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ در ﺧﺮﯾﺪ اوراق
ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﯽ ﺳﺎل 1399

درصد کل مشارکت بانکها در بازار
اولیه بیشتر از بورسیها بوده است.

100%

در آن زمان عملیات بانک مرکزی

80%

نیز ماهیتی انقباضی داشته و رشد

معامالت در بازار بینبانکی نیز شدت

40%

بیشتری داشته است.

20%

پسازاین موعد و بدتر شدن وضعیت
هفته سی ونهم

هفته چهل و یکم

هفته سی و هفتم

هفته سی و پنجم

هفته سی و یکم

هفته سی و سوم

هفته بیست و نهم

هفته بیست وپنجم

هفته بیست و هفتم

هفته بیست و سوم

هفته نوزدهم

هفته بیست و یکم

هفته هفدهم

هفته پانزدهم

هفته یازدهم

هفته سیزدهم

هفته نهم

 66.3درصد به ثبت رسیده است .این

هفته پنجم

بوده و سهم بورسیها نیز معادل با

هفته هفتم

سال سهم بانکها برابر با  33.7درصد

هفته اول

اوراق بیشتر شده و درنهایت در پایان

0%
هفته سوم

نقدینگی بانکها ،سهم بورس از خرید

درصد

60%
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بازار مسکن
افت قیمت مسکن تهران در فروردین
تورم ماهانه مسکن تهران در اولین ماه  1401به سبک آغاز هر
ساله روندی نزولی داشته و  2.4درصد افت را به ثبت رسانده است.

این روند در آهنگ رشد نقطهای قیمت نیز مشاهدهشده که در این
ماه به  16.8درصد تنزل پیداکرده است .در کنار قیمت مسکن در
این مقطع رشد معامالت در این بازار نیز منفی بوده و در حدود 50

درصد افت پیداکرده است.

بانک مرکزی هرماهه رقمی را از وضعیت متوسط

معامالت در بازار مسکن در مقطع مشابه سال 1399

مسکونی در تهران منتشر میکند .بررسی روند

در کنار قیمت مسکن در فروردینماه تورم اجاره نیز

قیمتهای خریدوفروش یک متر آپارتمان
این قیمتها گویای تغییرات بازار مسکن در این
شهر بوده و تا حدی اطالعاتی را در خصوص تورم

یا رکود در این بازار ارائه میدهد.

تکرار سنت هر ساله

در فروردینماه امسال طبق برآورد بانک مرکزی،

متوسط یک متر آپارتمان مسکونی در تهران برابر
با  34میلیون و  270هزار تومان معاملهشده

که در مقایسه با ماه قبل کاهشی  2.4درصدی
داشته است.

بوده باشد.

از سوی این مرکز منتشرشده که در قاب ماهانه 0.8

درصد و در قاب نقطهای  45.6درصد افزایش داشته

است.

بررسی روند تورم نقطهای اجاره در این شهر نشان
میدهد همانند قیمت مسکن تورم نقطهای اجاره نیز
آهنگی نزولی پیداکرده است.

بررسی وضعیت مسکن مناطق تهران

در کنار قیمت متوسط مسکن در تهران بانک مرکزی
به وضعیت قیمتها در مناطق  22گانه تهران نیز

بااینکه این میزان بیشترین کاهش رشد ماهانه

اشاره میکند .بر این اساس رشد معامالت در تهران

سنت افت تورم در این ماه رقم خورده است.

بیشترین افت را به ثبت رسانده است.

مسکن در دوازده ماه اخیر بوده اما در ادامه
بهبیاندیگر همانطور که در رصد آماری بانک

مرکزی در خصوص سالهای قبل مشاهده میشود

همواره قیمت مسکن تهران بهطور متوسط در
اولین ماه سال دستخوش افت میشده است.

در منطقه  9کمترین افت را داشته و در منطقه 1

افت ماهانه معامالت در منطقه  9برابر با  40درصد و
این متغیر در منطقه  1تقریباً  67درصد افت داشته

که باالترین میزان افت به شمار میآید.

در کنار افت معامالت اما وضعیت قیمتها در این

این کاهش قیمت میتواند در نتیجه کاهش

مناطق بهصورت متفاوتی ثبتشده است .بر همین

باشد.

در باقی مناطق رشد قیمت به ثبت سیده است.

تقاضا و معامالت بازار مسکن در این ماه بوده

اساس در  13منطقه تهران قیمتها افت داشته و

در همین خصوص تعداد معامالت بازار مسکن

در این میان بیشترین افت قیمت به منطقه  2تعلق

در مقایسه با ماه قبل خود به  3هزار و 427

گذشته به  20میلیون و  200هزار تومان رسیده

تهران در فروردین  1401با افتی  49.8درصدی

داشته که با  9.2درصد کاهش قیمت نسبت به ماه

فقره رسید .طبق بررسیها این سومین ماه پیاپی

است.

به ثبت میرسد.

ماه قبل به تقریباً  18میلیون و  130هزار تومان

است که افت ماهانه در شاخص تعداد معامالت

کاهش آهنگ رشد نقطهای قیمت مسکن

در کنار رشد ماهانه قیمتها در مسکن افزایش

در مقابل منطقه  19با رشد  6.8درصدی نسبت به

رسیده که بیشترین رشد ماهانه قیمتها در این

مقطع بوده است.

ساالنه نیز همواره مورد ارزیابی قرار میگیرد .در

روﻧﺪ رﺷﺪ ﻧﻘﻄﻪاي ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﺗﻬﺮان

این مورد رشد ساالنه قیمت مسکن نشان میدهد
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رشد نقطهای قیمت مسکن در تهران تا مرز 110
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درصد افزایش پیداکرده که در ادامه این روند
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خرداد 99

تعداد معامالت رشدی  63.7درصدی را در قیاس
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فروردین 99

این در حالی است که البته در اولین ماه امسال
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درصد

در سیری نزولی به  16.8درصد در فروردینماه
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صادرات واردات ایران
کارنامه تجارت ایران در سال 1400
بررسی آمار تجارت بینالمللی ایران در سال  1400نشان میدهد
حجم صادرات کشور در حدود  48میلیارد و  620میلیون دالر و

میزان واردات به ایران نیز در سطح  53میلیارد دالر رقم خورده

است .تفکیک کاالها نیز حاکی از آن است که بیشترین کاالی

صادراتی از ایران گاز طبیعی مایعشده و متانول بوده است.
رکورددارهای واردات ایران نیز گوشی تلفن همراه و ذرت دامی در

این مقطع زمانی بوده است.

تجارت خارجی یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد کشور بوده

که نشاندهنده سطح اتصال هر اقتصادی با اقتصاد جهانی
است که در سال  1400روندی متفاوت را از خود برجای
گذاشت .این آمارها از سایت گمرک استخراجشده که تغییرات
آن در بخش صادرات و واردات موردبررسی قرارگرفته است.

صادرات  48میلیارد دالری ایران در سال 1400

طبق آمارهای اعالمشده از سوی گمرک ایران ،بهطورکلی در

بیشتر از صادرات ایران در این بازه زمانی بوده است.

واردات  53میلیاردی ایران در 1400

طبق آمارهای گمرک در اسفندماه سال گذشته  6میلیارد و

 440میلیون دالر کاال به ایران وارد شده که رشدی  26درصدی
نسبت به ماه بهمن داشته است.

درنهایت مجموع واردات به ایران در این سال معادل با 53

میلیارد دالر به ثبت رسیده که رشدی  9درصدی نسبت به

سال  1400تقریباً  48میلیارد و  620میلیون دالر کاال به

صادرات داشته است.

بر این اساس آمار اسفندماه رشدی  7درصدی را در مقایسه با

واردات به ایران از سوی امارات متحده بوده که ارزشی معادل

ثبت کرده است.

نیز به چین تعلق داشته که برابر با  12میلیارد و  740میلیون

مقاصد مختلف صادر کرده است.

بررسی مبدأ وارداتی ایران در این مقطع نشان میدهد بیشترین

ماه بهمن  1400داشته و حجمی به ارزش  5میلیارد دالر را

با  16میلیارد و  530میلیون دالر داشته است .دومین رکورد

در این میان بیشترین صادرات ایران به چین بوده که برابر

دالر به ثبت رسیده است .ترکیه ،آلمان و روسیه نیز ردههای

صادراتی ایران نیز در این سال کشور عراق بوده که برابر با

ثبت رساندهاند.

افغانستان نیز ردههای بعدی صادراتی ایران در این مقطع

رکورد زنی واردات تلفن همراه در سال 1400

با  14میلیارد و  323میلیون دالر بوده است .دومین رکورد
 8میلیارد و  916میلیون دالر بوده است .ترکیه ،امارات و
بودهاند.

سوم تا پنجم بیشترین واردات به ایران در سال  1400را به

در میان کاالهای وارداتی به ایران ،گوشی تلفن همراه بیشترین

ارزش دالری را داشته که برابر با  4میلیارد و  161میلیون دالر

گاز طبیعی و متانول رکورددار صادرات در

بوده است .در میان کشورهای واردکننده این کاال به کشور

در میان کاالهای صادراتی ایران ،گاز طبیعی مایعشده باالترین

دالر از واردات آن سهم این کشور بوده است .رکوردهای بعدی

1400

امارات متحده عربی رکورددار بوده و  4میلیارد و  117میلیون

میزان صادرات را ثبت کرده که برابر با  4میلیارد و 874

میلیون دالر بوده است .بیشترین میزان صادرات این کاال به
مقصد عراق بوده و دومین رکورد را ترکیه داشته است.

متانول نیز دومین کاالیی بود که در این سال بیشترین سهم
از صادرات را داشته است .صادرات این کاال ارزشی معادل با

 2میلیارد و  200میلیون دالر در سال  1400داشته که 2
میلیارد دالر آن به مقصد چین صادرشده است.

در مقابل اما ارزش واردات ایران  4میلیارد و  400میلیارد دالر

نیز به چین ،سنگاپور ،عراق و ...بوده است.

دومین کاالیی که بیشترین واردات به ایران را در سال 1400

داشته ذرت دامی بوده است .ارزش وارداتی این کاال در سال

گذشته برابر با  3میلیارد و  367میلیون دالر بوده است که
باالترین رکورد آن به امارات متحده عربی تعلق داشته است.

چیزی در حدود  2میلیارد دالر .عراق ،انگلستان و ترکیه نیز
سایر رکوردهای وارداتی ذرت دامی ایران را در این مقطع به

ثبت رساندهاند.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان درﺳﺎل 1400

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺪأ وارداﺗﯽ اﯾﺮان درﺳﺎل 1400

16

18
16

14

14

8
6

میلیارد دالر

10

8
6
4

4

2

2

0

0

منبع :وبسایت گمرک کشور

38

10

میلیارد دالر

12

12

ایران

صادرات و واردات

میزان

82/164
600/699

کره (جنوبي)

1100/614
115/3152

اندونزی

784/292
282/155

تايلند

14323/328
12743/684

چین

578/521
1664/8118

روسيه

1839/26
21/119

افغانستان

1817/085
1583/604

هند

8916/04
1196/617

عراق

6087/23
5298/951

ترکيه

716/023
619/431

عمان

565/19
42/572

جمهوري آذربايجان

آلمان

قطر

4928/54
16533/83

امارات متحده عربی

133/653
9/563

15/049
1147/878

انگلستان

265/489
1924/118

هلند

41/9484
903/57

10/349
1529/476

سويس

(میلیون دالر)

48619/4188

مجموع صادرات:

53012/6727

مجموع واردات:

واردات

صادرات

(میلیون دالر)

39

بازارهای جهانی
تغییر در بازارهای جهانی

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

 -نفت ،گاز و پتروشیمی

 -فلزات اساسی

طال مرز  1900دالر را از دست داد
قیمت طال در ماه آوریل پس از دو ماه باالی مرز

افزایش پیدا کنند طال کاهشی خواهد شد .مرور

عوامل نزولی تاب بیاورد و مجدداً به مرز 1800

چرا طال نتوانست مرز روانی مهم  1900دالری را

 1900دالر ماندن درنهایت نتوانست در برابر

روند این دو شاخص بهخوبی نشان میدهد که

دالر بازگشت .درحالیکه در ماه فوریه و مارس

حفظ کند.

داشت درنهایت عامل سوم طال را کاهشی کرد.

واحدی رسید که یکی از باالترین مقادیر این

قیمت طال تحت تأثیر دو عامل اصلی رشد خوبی

شاخص دالر در انتهای ماه آوریل به کانال 102

دوعاملی که سبب شده بود تا طال در ماههای

شاخص در سالهای گذشته است .شاخص دالر

کانال  2هزار دالری شود حمله روسیه به اوکراین

جهانی از جمله یورو و یوان را اندازهگیری میکند.

طال همواره مقصدی امن برای سرمایه در مواقع

روندی صعودی داشته است .از میانه کانال 95

زرد پوششدهنده ریسک در تورم باال است؛ اما

توجه به اینکه سیاستهای آینده فدرال رزرو

رزرو درباره اقدامات انقباضی شدید برای مقابله

خواهد یافت میتوان پیشبینی کرد که هنوز

افزایش نرخ بهره هدف فدرال رزرو با باال بردن

با گرانتر کردن طال برای دارندگان دیگر ارزها،

میشود .این موضوع سبب شد تا دو رقیب اصلی

نرخ بهره اوراق دهساله آمریکا نیز در انتهای ماه

ابتدایی سال جاری میالدی حتی برای مقطعی وارد

در حقیقت ارزش دالر آمریکا در برابر پنج ارز مهم

و دومی تورم باالی اقتصادهای بزرگ جهان بود.

شاخص دالر آمریکا چهار ماه متوالی است که

تنش و بحران به حساب میآید و همچنین فلز

واحدی اکنون به  102واحد رسیده است .با

سیگنالهای صادرشده از سوی مقامات فدرال

انقباضی خواهد بود و تزریق نقدینگی کاهش

با تورم آمریکا درنهایت مقاومت طال را شکست.

این شاخص صعودی بماند .افزایش شاخص دالر

هزینه نگهداری طال باعث کاهش تقاضای آن

تقاضای طال را کاهش میدهد.

طال افزایش پیدا کند و قیمت طال نزولی شود.

آوریل به یک قدمی  3درصد رسید .این شاخص

صعود رقبای طال در بازار

است .فدرال رزرو در طول دوره کرونا این شاخص

شش ماه متوالی است که روندی صعودی داشته

شاخص دالر آمریکا و نرخ بازدهی اوراق قرضه در

آمریکا عواملی هستند که همبستگی منفی با

قیمت طال دارند .به عبارتی هرگاه این دو شاخص
42

را زیر یک درصد نگه میداشت .افزایش نرخ سود

اوراق نیز هزینه فرصت نگهداری طال را افزایش

میدهد.

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
2000

1800
1700
1600

دالر به ازای هر اونس

1900

1500
آوریل 22

مارس 22

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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چشمانداز قیمتی طال

با اینکه جنگ اوکراین توانست با افزایش سطح
نا اطمینانیها قیمت طال را در ماههای گذشته

افزایش دهد ،ولی معموالً تحلیل گران بر این
باورند که عوامل ژئوپلیتیکی عمر کوتاهی در

بازارهای مالی دارند .ریزش قیمت طال به زیر مرز
 1900دالری نیز میتواند گواهی بر این ادعا

باشد.

دو عامل اصلی اقتصادی در ادامه سال جاری
میالدی

سرنوشت

قیمتی

طال

را

تعیین

میکنند .موضوع اول تورمی است که به دلیل

اقدامات انبساطی دولتها گریبان اقتصادهای
توسعهیافته را گرفته است .تورم در آمریکا و

بریتانیا اکنون در باالترین حد خود در چند دهه
اخیر قرار دارد .طال هموار در شرایط تورمی با رشد

قیمت مواجه میشود.

از سوی دیگر موضوع نرخ بهره و تصمیم بانکهای

مرکزی در این مورد است .از سیگنالهای مخابره
شده به بازار استنباط میشود که فدرال رزرو

قصد افزایش شدید نرخ بهره در سال  2022را

دارد؛ اما از سوی دیگر بانک مرکزی اروپا اعالم

کرده است که تا چند ماه دیگر قصد تغییر نرخ
بهره را ندارد .نوسان تورم در ادامه سال و تصمیم

بانکهای مرکزی بزرگ مهمترین عواملی هستند
که سرنوشت قیمت طال در ادامه سال را مشخص
خواهند کرد.
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نفت باالی  100دالر ماند

قیمت شاخصهای مهم نفتی در انتهای ماه آوریل باالی  100دالر باقی ماند .با اینکه پس از چهار ماه طوفانی در بازار
نفت ،قیمت طالی سیاه در ماه آوریل تا حدود با ثبات بیشتری همراه بود ،اما همچنان قیمتها در نرخهای باالیی
معامله میشود .قیمت هر بشکه نفت برنت در انتهای ماه آوریل به  107.59دالر رسید که نسبت به ماه قبل از خود
در حدود یک درصد کمتر بود .این در حالی بود که در ماههای ژانویه ،فوریه و مارس قیمت این شاخص نفتی تحت
تأثیر حمله روسیه به اوکراین رشد باالیی را تجربه کرده بود و قیمت از محدوده  70دالری تا نزدیکی مرز  110دالری
رشد داشت.
شاخص نفت وست تگزاس اینترمدیت برخالف شاخص

انتظارات تقاضا سبب کاهش قیمت میشود ،اما در

نسبت به ماههای قبل کمتر بود .قیمت هر بشکه نفت

پشتیبانی کرده است.

دالر به ازای هر بشکه رسید و برای دومین ماه متوالی

روسیه ،سبب به وجود آمدن چشمانداز عرضه محدودتر

ترس از کاهش عرضه ادامه دارد

نگهداشته است .طرح جدید اتحادیه اروپا درباره نفت

برنت در ماه آوریل رشد داشت هر چند که این رشد

آمریکا در ماه آوریل با رشد  2.5درصدی به 104.78

قیمتی باالتر از  100دالر را به ثبت رساند.

جنگ اوکراین بهطورکلی مسیر قیمتی نفت در ماههای
اخیر را عوض کرد و در روزهای انتهایی ماه آوریل نیز

همچنان ترس از اختالل در عرضه به دلیل جنگ بر
بازارها مسلط بود .این در حالی است که چشمانداز

رشد اقتصادی جهان این روزها تیرهتر از گذشته شده

است و این موضوع بهطور معمول به دلیل کاهش

44

مقطع کنونی نگرانیهای جنگ بهخوبی از قیمت نفت
در حقیقت اعمال تحریمهای اتحادیه اروپا بر نفت
شده است و همین موضوع نفت را باالی مرز  100دالر
روسیه در روزهای انتهایی ماه آوریل همچنان این بازار

را داغ نگهداشته است .کشورهای عضو اتحادیه اروپا
به دنبال ممنوع کردن واردات نفت از روسیه در شش

ماه آینده هستند .همچنین طبق این طرح واردات
محصوالت دیگر این صنعت نیز تا پایان سال 2022

به صفر خواهد رسید .همچنین هرگونه نقلوانتقال

دریایی و بیمههای مربوط به نفت روسیه نیز ممنوع

خواهد شد .این محدودیتهای سنگین بر
نفت روسیه همچنان میتواند قیمت نفت

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

را صعودی نگه دارد .البته کشورهای این

120

دستبهگریبان هستند و از سوی دیگر

80

خطر رکود اقتصادی نیز قاره سبز را تهدید

60

میکند و این موضوع میتواند فشار

40

بیشتری بر این اقتصادها وارد کند.

20

قیمت گاز بر قله  12ساله

دالر به ازای هر بشکه

اتحادیه در حال حاضر با تورم بیسابقهای

100

0

در حالی شاخصهای نفتی ماه آرامی را

پشت سر گذاشتند که قیمت گاز طبیعی
در ماه آوریل با رشد  28درصدی در قیمت

به باالترین حد خود در  12سال اخیر رسیده
بود .آخرین بار در سال  2008و همزمان

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ وﺳﺖ ﺗﮕﺰاس اﯾﻨﺘﺮﻣﺪﯾﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
120

با بحران مالی جهانی بود که قیمت گاز

طبیعی بیش از این به ثبت رسیده بود.

80

این در حالی است که در ماه قبل یعنی ماه

60

مارس نیز قیمت گاز طبیعی نزدیک به 28

40

درصد افزایش پیداکرده بود.

20

از یکسو افزایش تقاضا برای گاز از سوی

0
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کشورهای آسیایی و اروپایی برای پر
کردن ذخایر خود پس از بحران زمستان

پارسال و از سوی دیگر جنگ روسیه و
احتمال اختالل در عرضه روسیه که یکی از

کشورهای صادرکننده گاز به حساب میآید

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

به افزایش قیمت گاز دامن زده است .در

کانال  7دالر رسیده است که گزارشها

5

حالی قیمت گاز در انتهای ماه آوریل به

6

حاکی از رشد ادامهدار قیمت در روزهای

4
3
2
1
0

دالر به ازای  1میلیون بیتییو

8
7

ابتدایی ماه میدارد.

دالر به ازای هر بشکه

100

45

بازگشت اوره بهسوی مرز هزار دالری
 2درصد افزایشیافته است.
دادههای قیمتی اوره در سومین هفته آوریل سال
جاری نیز حکایت از آن دارد که قیمت همچنان
روندی افزایشی داشته است .برخی از گزارشها
حکایت از قراردادهای باالتر از  1000دالر دارد.
میانگین قیمت گزارششده اوره در سومین
هفته از ماه آوریل  1079دالر بوده است که
نشاندهنده باالترین قیمتهای ثبتشده اوره
دارد.

درحالیکه چند ماهی بود که قیمت اوره از مرز
هزار دالری فاصله گرفته بود ،دادههای قیمتی
ماه مارس نشان میدهد ،مجدداً قیمت این ماده
اولیه در صنایع شیمایی روندی صعودی به خود
گرفته است.
آخرین بار در ماه نوامبر بود که قیمت اوره با 30
درصد افزایش طی یک ماه به  900دالر رسید؛
این در حالی بود که ماه قبل از آن یعنی در ماه
اکتبر نیز قیمت اوره به دلیل اختالل در عرضه،
تعطیلی کارخانهها و بحران گاز در اروپا طی سی
روز  66درصد افزایش قیمت داشت .در همان
ماهها ثبت قیمت هزار دالری باعث شد تا اوره به
باالترین قیمت خود در طول تاریخ برسد .پس از
افت متوالی قیمت طی سه ماه (دسامبر ،ژانویه
و فوریه) و بازگشت قیمت تا میانه کانال 700
دالری ،ماه مارس مجدداً قیمت اوره صعودی شد
و با افزایش قیمت  22درصدی ،قیمت اوره به
 907دالر به ازای هر تن رسید.

تغییر بنیادی در صنعت غذا

تحلیل گران مهمترین عامل سرسامآور قیمتهای
کود شیمایی در ماه اخیر را حمله روسیه به اوکراین
و اختالل در عرضه اعالم کردهاند .در همین راستا
بلومبرگ گزارش کرده است که به دلیل افزایش
قیمت شرکت  SLC Agricola SAکه محصوالت
سویا و ذرت و پنبه را دارد تصمیم دارد در سال
آینده  20تا  25درصد کود کمتری مصرف کند.
به نظر میرسد وقوع جنگ در اوکراین و افزایش
قیمت اوره تغییرات بزرگی در صنعت کشاورزی
ایجاد کند تا شرکتهای صادرکننده مواد غذایی
بتوانند با روشهای نوین بر چالش افزایش
قیمت به وجود آمده غلبه کنند.
همچنین استارتآپهای آمریکایی که کودهای
گیاهی را به عنوان جانشین کودهای شیمیایی
ارائه میکنند اعالم کردهاند که در ماه اخیر

قیمت اوره صعودی میماند؟

سال  2021میالدی به دلیل اختاللهای
پیشآمده در زنجیره تأمین اوره ،قیمت این
ماده بازدهی ساالنه  263درصد را به ثبت رساند
که یکی باالترین افزایش قیمتهای ساالنه طی
یک سال در دهههای گذشته بود .قیمت اوره از
ابتدای سال  2022میالدی تاکنون نیز نزدیک به
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جوالی 20
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دالر به ازای هر تن
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محصوالتشان بیشتر موردتوجه شرکتهای فعال
در این زمینه قرارگرفته است .به نظر میرسد
درصورتیکه افزایش قیمتها ادامه داشته
باشد ،شاهد چالشهای بزرگی در تورم خوراکی در
اقتصادهای مختلف باشیم؛ موضوعی که هفته
اخیر نیز صندوق بینالمللی پول درباره آن هشدار
داده بود.

گرفتاری متانول در بازه قیمتی

درحالیکه قیمت اوره تحت تأثیر جنگ اوکراین
سقفهای قیمتی را جابهجا کرده است ،دادههای
قیمتی متانول در ماه آوریل نشان میدهد ،قیمت
متانول در بازه قیمتی مشخصی گرفتارشده است.
از ماه سپتامبر سال  2021میالدی ،قیمت
متانول در حال نوسان میان کانالهای قیمتی
 300و  400دالری است .در حالی در فصل آخر
سال گذشته قیمت متانول سه ماه متوالی نزولی
بود و به کانال  300دالری رسیده بود در ماههای
ابتدایی سال جاری مجدداً توانست به کانال 400
دالری بازگردد.
بااینوجود در ماه آوریل قیمت متانول با بیش
از  8درصد کاهش به قیمت  398دالری رسید.
به نظر میرسد هرچقدر چنگ اوکراین روی قیمت
اوره تأثیرگذار بوده است ،قیمت متانول همچنان
بدون تأثیر از آن در بازه قیمتی مشخص در حال
نوسان است.
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صعود قیمت سنگآهن ادامه دارد
قیمت سنگآهن که در ماه نوامبر سال گذشته

به زیر  100دالر رسیده بود ،پس از چهار ماه

چالش تأمین نیرو در کشورهای
تولیدکننده

متوالی افزایش اکنون مرز  150دالری را نیز رد

در روزهای انتهایی ماه آوریل در حالی قیمت

سنگآهن در انتهای ماه مارس با  6.5درصد

میشد که عوامل صعودی و نزولی مختلفی در

در ماه نوامبر سال گذشته بود که قیمت سنگآهن

از سویی یکی از مهمترین عوامل صعودی در

چین  21درصد کاهش قیمت داشت و قیمت

تولیدکننده آن بود .همچنین تحلیل گران از

حکایت از معامالت زیر مرز  90دالر نیز داشت؛

تأثیر آن بر میزان تولید نیز به عنوان یکی دیگر

و مارس سنگآهن به صورت متوالی مسیری

حاضر کشورهای تولیدکننده سنگآهن از جمله

چشمانداز افزایش تولید فوالد در چین و پایان

کرونا دستبهگریبان هستند و همین موضوع

سنگآهن را افزایش میداد سبب شده بود تا

است .همچنین بارندگی شدید در برزیل سبب به

در ماه مارس نیز با اینکه سیگنالهای متفاوتی

است.

منجر به صعودی بودن سنگ آهن شد.

ادامه سال  2022تداوم کاهش تولید معدنی

کرده است .بر اساس دادههای قیمتی هر تن

سنگآهن در نزدیکی محدوده 150دالری گزارش

افزایش به  152دالر به ازای هر تن رسیده است.

این بازار وجود داشت.

به دلیل اعمال قوانین کاهش تولید فوالد توسط

بازار سنگآهن شیوع مجدد کرونا در کشورهای

 96دالر به ازای هر تن رسید .در آن ماه گزارشها

تغییرات آبوهوا در کشورهای تولیدکننده و

اما پسازآن طی چهار ماه دسامبر ،ژانویه ،فوریه

از عوامل صعودی قیمت نام میبردند .در حال

صعودی را طی کرده است .در سه ماه اول این بازه

استرالیا و کشورهای آفریقایی مجدداً با شیوع

المپیک زمستانی پکن که چشمانداز تقاضای

این کشورها را با چالش تأمین نیرو مواجه کرده

قیمت این ماده اولیه تولید فوالد صعودی شود.

وجود آمدن مشکالتی برای تولیدکنندگان شده

به بازار مخابره میشد اما قدرت عوامل صعودی

همچنین تحلیل گران پیشبینی میکنند که در
در سرتاسر جهان سبب افزایش قیمت در بخش

فلزات شود.
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دالر به ازای هر تن
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در همین راستا شرکت بریتانیایی معدنی آنگلو

امریکن خبر از کاهش  10درصدی تولید خود
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ظرف  3ماهه ابتدایی سال  2022داد و هدف

تولید خود در بخش تولید فلزات ،سنگآهن،

زغالسنگ متالورژیک و پالتین را در طول سال
جاری اصالح کرد .شرکت ریوتینیو نیز اعالم کرد
که در  3ماهه ابتدایی سال جاری حدود  6درصد
از میزان تولید این شرکت نسبت به مدت مشابه
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در سال قبل کاسته است.

اما همانطور که ویروس کرونا در کشورهای

تولیدکننده عاملی صعودی برای سنگآهن به
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حساب میآید ،شیوع مجدد این ویروس در چین
و اعمال محدودیت در فعالیتهای اقتصادی به
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کاهش انتظارات قیمتی سنگآهن شده است.

0

بازار سبز فلزات اساسی

عالوه بر قیمت سنگآهن قیمت باقی فلزات
اساسی نیز در ماه مارس روندی صعودی داشتند.
قیمت هر تن مس در این ماه با رشد  2.9درصدی

در قیمت مرز  10هزار دالری را رد کرد تا برای

سومین ماه متوالی صعودی باشد .آخرین بار در

ماه می  2021قیمت مس باالتر از  10هزار دالر
گزارششده بود.
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سرب نیز پس یک ماه نزولی در ماه مارس بیش

روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ روي در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

از  2درصد افزایش قیمت داشت و به قیمت
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 2344دالر رسید.

فلز روی نیز در ادامه روند صعودی خود در ماه
مارس رشد قیمتی قابلتوجهی را به ثبت رساند و
طی یک ماه  9.4درصد رشد قیمت داشت .با این

رشد قیمت اکنون قیمت روی به یک قدمی مرز

 4هزار دالر به ازای هر تن رسیده است.
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جمعبندی
بسط پول بیسابقه
در حالی اقتصاد کشور سال جدیدی را شروع کرد که

در بازارهای جهانی نیز ادامه جنگ اوکراین سبب باال

وضعیت تورم و معیشت مردم در وضعیت خوبی به سر

ماندن قیمت نفت و اوره و برخی اقالم غذایی شده

نمیبرد .از سوی دیگر با به بنبست رسیدن مذاکرات وین

است .موضوعی که میتواند تورم کشورهای جهان را

درباره احیای برجام ،تحلیلگران نسبت به آینده اقتصاد

که اکنون نیز در سطح باالیی است ،وارد سطوح جدیدی

کشور هشدار دادهاند .بسط بیسابقه پول در عملیات

کند .به همین دلیل نیز صندوق بینالمللی پول در

بازار باز ،حذف ارز ترجیحی برخی اقالم و مبهم بودن

آخرین گزارش خود درباره سال  2022اعالم کرد که در

چشمانداز درآمد نفتی کشور به دلیل توقف مذاکرات

سال جاری گریزی از تورم نیست.

برجام موضوعاتی است که از کانالهای مختلف میتواند
قیمت کاالها و خدمات در کشور را بیشتر افزایش دهد.

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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