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 تحلیل تحوالت محیط اقتصاد کالن 

 تصاد ایراناق

 داشبورد اقتصاد ایران
 زمان انتشار میزان قبلی آخرین مقدار شاخص

 1400 بهمن 1 35.2 35.9 تورم نقطه به نقطه نرخ

 1400 بهمن 1 379.2 388.2 کننده مصرف قیمت شاخص

 1399 اسفند 29 190 190 کننده تولید قیمت شاخص

 1400 بهمن 1 504.7 513.3 غذایی مواد شاخص قیمت

 1400 بهمن 1 1.7 2.4 ماهانه تورم رخن

 1400شهریور  16 47.0 60.4 کننده تولید قیمت تغییر درصد

 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

 (1400)فصل تابستان در مقابل فصل بهار 

 1400 دی 1 6.2 1.0

 1400 دی 1 12,726,953 17,570,097 (انتابست - ریال میلیارد) جاریبه قیمتهای  تولید ناخالص داخلی

 1400 دی 1 3,137,774 3,895,902 (ابستانت - )میلیارد ریال به قیمت جاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

 1400 دی 1 151.51 209.16 ابستان(ت -های جاری )میلیون ریال به قیمت سرانه تولید ناخالص داخلی

 1400مهر  12,805 12,622 21 (IMF) بر اساس قدرت خرید دالر 1400 سرانه تولید ناخالص داخلی

 1400 دی 1 18.73 55.42 (ابستانت - ریالمیلیون ) به قیمت جاری کشاورزیبخش سرانه تولید 

 1400 دی 1 46.59 53.32 (ابستانت - ریال میلیون)صنعت معدن به قیمت جاری سرانه تولید بخش 

 1400 دی 1 75.48 87.36 (ابستانت - ریال میلیون) بخش خدمات به قیمت جاریسرانه تولید 

 1399اسفند  15 6.8 10.7 های بزرگکارگاه نرخ رشد تولیدات صنعتی

 1400 دی 25 1.0- 0.2- های بورسیرکتشای تولیدات صنعتی نرخ رشد نقطه

 1400 بهمن 13 50.97 46.94 اقتصاد ایران شاخص کل مدیران خرید

 1399اسفند  4704 4704 27 (KBpsسرعت اینترنت )

 1399اسفند  Ip 6,878,918 6,878,918 27داد  آدرسهای تع

 1400فروردین  30 831,996 999,692 تعداد تولید خودرو

 1400آبان  11 5.90 5.91 (10تا  1 – 1400کل محیط کسب و کار )تابستان شاخص 

 1400تیر  20 89 99 ادپذیری مجمع جهانی اقتصرقابت جهانی رتبه

المللو اقتصادی سازمان شفافیت بینرتبه جهانی فساد اداری   1399 آذر 29 146 149 

 1400آبان  20 117 117 بر اساس گزارش اوپک نفت های حفاریدکلتعداد 

 1399 آذر 28 128 127 بانک جهانی سهولت کسب و کار رتبه شاخص

 خام تولید فوالد ماهانه میزان

 (ورلد استیل -دسامبر  – تن میلیون)

 1400 بهمن 6 2.7 2.8
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 تحلیل تحوالت محیط اقتصاد کالن 

 

 بازار سرمایه

 20فت . انبوده استجذاب صنایع بورسی چندان وضعیت بازدهی  شودمیهمانطور که در جدول زیر مشاهده 

واسطه  شرکت بزرگ به 30موید این مطلب باشد. شاخص  تواندمی در یکسال گذشته درصدی شاخص هم وزن

هتری در بهای فلزی توانست بازدهی به نسبت نههای نفتی و کافرآورده شیمیایی، های فلزات اساسی،گروهرشد 

رشد قیمت سنگ  های فلزی به واسطهبورسی ثبت کند. در میان صنایع نیز صنعت کانههای گروهمقایسه با سایر 

 آهن و نرخ دالر بیشترین بازدهی را در یکسال گذشته توانستند کسب کنند.

؛ بهترین بازدهی شودمییع است که همانطور که مشاهده نکته مهم دیگر وضعیت بازدهی یک ماه گدشته همه صنا 

فشار فروش مواجه  کلیت بازار هنوز با جو غالب تداوم دهدمیجست و جو کرد که نشان  هارا باید در کمترین افت

گذاری شاخص صنعت الستیک در یک ماه گذشته بیشترین افت را داشته است. صنایع که مشمول قیمتاست. 

صنایع است  ترینمهم انداز خوب بنیادی برخوردار نخواهند بود که صنعت الستیک یکی از این شوند از چشممی

ب شده است که در یک ماه گذشته بواسطه افزایش قیمت نفت و افزایش مواد اولیه و عدم تغییر نرخ محصول موج

وز افزایش یش دریافت مجتا حاشیه سود این صنعت کاهش یابد. تحت همین عامل شایعات و اخباری مبنی بر افزا

رود تا پایان میها از سوی دولت انتظار نشنیده شد. اما با توجه به رویکرد کنترل دستوری قیمت در گروه الستیک

ا نیز به صراحتای که معاون اول رئیس جمهور ها در صنایع باشیم. مسئلهسال شاهد دریافت مجوز افزایش قیمت

. از واهد شدنخ یبازار بررس میدر ستاد تنظ یمتیق شیافزا چیسال درخواست ه انیتا پاان اشاره داشته است که 

گذاری تواند نحوه قیمتفاکتور را در شرایط تورمی فعلی می ترینمهمگذاری یکی از این جهت برای سرمایه

 محصوالت باشد. 
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 تحلیل تحوالت محیط اقتصاد کالن 

 
 

 1400بهمن  17بازدهی شاخص ها و صنایع منتهی به 

 % بازده سال % ماه 6بازده  % ماه 3ده باز % بازده ماه شاخص

 34.58 5.80- 6.20- 1.51- شرکت بزرگ 30 شاخص

 14.89 8.99- 8.84- 4.26- کل شاخص

 20.02- 19.39- 13.51- 7.36- کل )هم وزن( شاخص

 32.05- 33.97- 14.60- 5.37- سیمان

 7.11- 14.96- 1.27- 3.14 بانکها

 26.84- 33.01- 15.83- 0.45 فنی مهندسی شاخص

 40.23- 43.10- 32.12- 24.32- الستیک شاخص

 1.59- 43.39- 52.95- 22.24- ارکان و نهادهای مالی شاخص

 42.42 1.26 20.14- 17.83- آب، برق، گاز تامین

 36.14- 8.51- 4.53 1.76 سرامیک کاشی و

 21.28- 22.42- 13.74- 7.00- بازنشسته بیمه و

 13.12- 12.03- 4.41- 0.67 رایانه

 44.60- 36.50- 24.17- 15.28- فلزی محصوالت

 15.92- 23.82- 19.09- 7.55- دارویی مواد

 45.73- 38.84- 25.18- 11.37- سازی انبوه

 9.08- 26.35- 8.95- 13.03- مهندسی فنی

 43.66 4.68- 6.32- 2.36- اساسی فلزات

 41.78 8.16- 14.37- 8.76- شیمیایی

 25.39- 23.06- 17.52- 9.54- برقی دستگاههای

 23.39- 12.46- 3.80- 2.08- گذاریها سرمایه

 1.72- 2.89- 10.97- 6.76- زراعت

 17.13 5.32- 6.35- 4.36- رشته ای ص چند

 36.66- 21.03- 19.05- 11.17- آالت ماشین

 37.89 9.23 1.52- 2.96 نفتی فراورده

 59.87 6.50- 5.23- 0.99- فلزی کانه

 43.80- 22.49- 9.87- 9.45- غیرفلزی یکان

 23.57- 25.74- 22.10- 16.32- بجز قند غذایی

 33.78- 16.45- 12.17- 0.30- سنگ ذغال

 15.83- 1.08- 3.38- 0.18 خودرو

 42.98- 30.22- 15.86- 9.55- شکر قند و

 37.38- 26.81- 11.09- 10.46- نقل حمل و
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 تحلیل تحوالت محیط اقتصاد کالن 

 

ت کاهش نرخ ارز موجب تاثیرا  رجامی از جمله بانک، خودرو  نیز چندان قابل توجه نبود و بار روانیهای بواکنش بازار نسبت به گروه

یبا بازار تحقق توافق نیز با افزایش عرضه مواجه شوند. تقرها شرکتهای بزرگ و دالری سایر شد تا با تشدید فشار فروش بر شرکت

یی چون تاثیرات دهد و از این جهت متغیرهاقایسه با برجام وزن باالیی نمیداند اما در خصوص کیفیت اجرای آن در مرا حتمی می

؛ نمی توان انتظار 94ل گذار خارجی و بهبود تکنولوژی در کلیت بازار همچنان با ابهام منفی روبروست و در مقایسه با ساورود سرمایه

مانند فعلی اسفبار خودرویی در آن سال ههای گروهیت های بانکی و خودرویی داشت. حتی چه بسا وضعرشدهای قابل توجه در گروه

 رز است. نبوده است. از این جهت از توافق تنها چیزی که عاید بازار شده است در این مقطع بار روانی خبر کاهش نرخ ا

تصمیمات  یراتکامودیتی نیز عامل غالب اختالالت طرف عرضه است. اختالالت طرف عرضه موجب شده است تا تاثهای گروهدر 

لیل پیشخور شدن دها آنطور که انتظار می رفت دیده نشود که قسمتی نیز به انقباضی بانک مرکزی فدرال رزرو بر بازار کامودیتی

وی میالدی های انقباضی بوده است. تعطیالت سال ندر خصوص اتخاذ سیاستهای مرکزی سیاست و اتخاد تصمیم مشابه سایر بانک

ی از گروهها در کنار افزایش ریسک های ژئوپولتیک موجب شده است تا شاهد افزایش قیمت نیز در بسیارچین، المپیک زمستانی 

 باشیم. 

 هایمیک پتروشنرخ گاز خورا دنیرسمقرر شده تا به جز  ،1401همچنین طبق آخرین برنامه دولت برای حمایت از بورس در بودجه 

فوالد و مصارف مربوط  یایاح یهامجتمع ،یدستنییپا عیو صنا هاشگاهیپاال ها،یمیهزار تومان، نرخ گاز سوخت پتروش5به حداکثر 

 هایمیدرصد نرخ خوراک پتروش01معادل  عیصنا نیو همچن انهزار توم2حداکثر  هاشگاهیو پاال هایمیپتروش یعموم ساتیبه تاس

 هیشود که فروش اوراق در بازار سرما میتنظ یاگونهبه یعرضه اوراق دولت یبندانشود، نرخ بهره مالکانه معادن ثابت بماند و زم  نییتع

بر اساس . در هر ماه باشد هیبازار سرما یورود ینقد انیدرصد جر50با درآمد ثابت حداکثر معادل  یهابدون لحاظ فروش به صندوق

 ییمایارز ن نرخدرصد 90ها و موسسات را حداقل معادل بانک یرزا یهاییدارا رینرخ تسع یبانک مرکز جمهورسیرئ یاعالم راتییتغ

 یبانک مرکز ینرخ اعالم یامذکور هم بر مبن یارز یهاییدارا ریاز تسع یسود ناش اتیو بنا شده تا مال کندیماه گذشته اعالم م 6در 

نرخ  نهماها نیانگیاقدام کند که م یاگونهبه یبانک نیبا مداخله فعال در بازار ب یمقرر شده بانک مرکز نیمحاسبه و اخذ شود. همچن

رات پی در پی و شایعات پی در تغییرات اخیر اگرچه جنبه حمایتی داشته اما تغیی درصد باشد.20حداکثر  یبانک نیسود در بازار ب

نیز می تواند  ال های آیندهپی بودجه موجب شده است تا ابهامات بیشتری به بازار اضافه شود. در واقع ریسک پیش آمده برای س

گذار با رچه سیاستها باشیم. اگتداوم داشته باشد و در فصل بودجه مجددا بازار با این ریسک مواجه شود که شاهد تغییرات فرمول

هیچ ه دولت به کبینی پذیرتر کند اما به در این مدت اخیر تجربه ثابت کرده است گذاری را پیشتعیین فرمول سعی داشته سرمایه

 ها پایبند نبوده و نیست و در مواقع اضطرار به سادگی حتی فرمول را نیز تغییر می دهد. کدام از فرمول

 

  :بررسی شاخص های معامالتی بازار 

ارزش معامالت روزانه  ود قرار دارد. به طور میانگین در دی ماهخترین روزهای از منظر معامالتی بازار در یکی از رکودی و فرسایشی

میلیارد  3300درصدی میانگین ارزش معامالت به عدد 17میلیارد تومان بوده است که از ابتدای بهمن ماه شاهد افزایش  2800

نسبت ارزش  شودیمپایینی قرار دارد. همانطور که مشاهده  حتومان بودیم. اما همچنان این عدد در مقایسه با ارزش بازار در سط

 موثر و  ریمتغ نیترمهمدهنده گردش پایین معامالت است. درصد قرار دارد که نشان 0,06 معامالت به ارزش کل بازار در سطح
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 ینگیاهش نقدکدر بازار بود. در خصوص علت  یمتیاست تا  بتوان شاهد تحوالت ق ینگیورود نقد انیبازار جر یکننده برانییتع

 یگذارمتیق یهاو فرمول نیخلق الساعه نسبت به قوان عاتیو شا ماتیاز تصم یناش یاعتماد یعامل ب ترینمهم زیدر بازار ن یمعامالت

. بلکه میص کل باشقابل توجه در شاخ یبازده ایو  یصعود یمدت شاهد رالرود در کوتاهیخروج پول انتظار نم انیجر دی. با تشداست

 شیکنار افزا معتبر در یتیکف حما یریگبه منظور شکل یبازار حرکت در دامنه رنج و نوسان یحالت برا نیترو محتمل نیترمطلوب

 ارزش معامالت خواهد بود.

 

 

 

ودیم و در مجموع از جریان غالب پول نیز همچنان خروج پول است. از دی ماه تنها دو روز شاهد ورود پول حقیقی به بازار سرمایه ب

رایطی است که در رمایه خارج شده است. این در شها از بازار سهزار میلیارد تومان پول از سوی حقیقی 11ابتدای دی ماه نزدیک 

 واند از جو فروش یک ماه گذشته سازمان برای کاستن از فشار فروش با بستن کدهای حقوقی مانع از فروش حقوقی ها شد تا بلکه بت
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های ه تشدید خروج پولفت کها با استفاده از کدهای حقیقی نیز در بازار تقویت گربازار بکاهد. حتی شایعاتی مبنی بر معامالت حقوقی

یلیون تومان رسیده م 25ها در دی ماه در بعضی از روزها به تواند موید این مطلب باشد. عالوه بر این سرانه فروش حقیقیحقیقی می

های دانه درشت دهدمیآید که نشان میلیون تومانی یک ماه گذشته افزایش قابل توجهی به حساب می 14که در مقایسه با میانگین 

 دهند از بازار خارج شوند. بازار نیز ترجیح می

 

واحد قرار  7وده شرکت بزرگ در محد 30واحد قرار دارد. الزم به ذکر است این نسبت در  7,6بازار نیز در محدوده  P/E ttmنسبت 

با افزایش جزیی در  و اعمال ضریبای  از جمله تعیین سقف برای نرخ گاز به منظور حمایت از صنایع  دارد. با تصمیمات اخیر بودجه

رود و از این جهت با درصد برای صنایعی مانند سیمان و کاشی انتظار تحقق سود پاییز در زمستان می 10صنایع فوالدی و ضرایب 

 ،نده بازارهای آیاهماز جذابیت باالیی برخودار خواهد بود و از این جهت برای  P/Eدید میان مدت و شرکت در مجامع بازار از منظر 

که مشاهده  های بنیادی و دی پی اس محور خواهد داشت. در میان صنایع همانطورپتانسیل یک حرکت صعودی را مخصوصا در سهام

ی نیز نمادهای این های نفتی خواهد بود. از منظر تکنیکالنیز در میان صنایع مربوط به صنعت فراورده P/Eکمترین نسبت  شودمی

 د. افزایش قیمت نفتوجه قرار گیرنتوانند مورد تخود فاصله قابل توجهی دارند و از این جهت با دید مجمع می گروه با سقف تاریخی

به خودی خود نمی تواند خبر مثبتی برای این گروه باشد. البته از بعد روانی در کوتاه مدت اثرگذار خواهد بود اما از بعد بنیادی و 

های نفتی)کرک های نفتی بستگی خواهد داشت. در واقع اختالف بین قیمت نفت و فرآورد هوردهمیان مدت به افزایش قیمت بین فرآ

 سمت عکس. در چنین شرایطی که ریسک و اختالالت د و بریابهای پاالیشی نیز افزایش میاسپرد( اگر افزایش یابد سودآوری شرکت
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کرک اسپرد  شودمیفزایش قیمت خواهند داشت که موجب ها کمتر اعلت اصلی افزایش قیمت نفت است معموال فراوردهعرضه 

های نفتی نیز افزایش قیمت داشته توان انتظار داشت فرآوردهافزایش نیابد. در واقع هر چه افزایش قیمت نفت از سمت تقاضا باشد می

 باشند و کرک اسپرد نیز افزایش یابد. 
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 P/Eیسک درصد کاهش یافت. با کاهش نرخ بازده بدون ر 22درصد به  25ز میانگین نرخ بدون ریسک نیز در یک ماه گذشته ا

 تحلیلی بازار افزایش می باید. 

 
 

در نظر گرفتن  درصدی دو محصول اصلی بیلت و اسلب در یک ماه گذشته بودیم. با 9,5و  6,2در بازار فلزات شاهد افزایش قیمت 

 عوامل موثر عبارتند از: ترینمهمت شاهد افزایش قیمت محصوالت باشیم. در کوتاه مد رودمیشرایط بازارهای جهانی انتظار 

 افزایش قیمت سنگ آهن -1

 افزایش قیمت زغال سنگ و گاز طبیعی  -2

 ر چیندچشم انداز کاهش عرضه به دلیل برگزاری المپیک زمستانی در چین  و تعطیلی واحدهای تولید کننده  -3
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 داشبورد بازار فلزات

 16/11/1400 09/11/1400 02/11/1400 نام محصول/تاریخ
درصد تغییرات 

 ماهانه

Billet CIS 626 649 665 2/6 % 

Slab CIS 600 640 657 5/9 % 

 % CIS 760 785 810 6/6ورق گرم 

 %-CIS 900 890 890 1/1ورق سرد 

 % 3/1 560 553 553 بیلت صادراتی ایران

 % SLAB 560 560 560 0/0صادراتی ایران 

وارداتی سنگ آهن 

 درصد 62چین 
134 139 147 7/9 % 
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Billet CIS بیلت صادراتی ایران
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810

890

600

650

700

750

800

850

900

950

1,000

(دالر)ورق گرم و سرد 

CISورق گرم  CISورق سرد  



 

شرکت مطالعات اقتصادی آریا سهم                                                                                                                               

 

13 

 تحلیل تحوالت محیط اقتصاد کالن 

 

در بازار محصوالت شیمیایی نیز محصوالت آروماتیکی چون پارازایلین و ارتوزایلین بیشترین افزایش قیمت ماهانه 

را داشتند. با توجه به بیشترین همبستگی با قیمت نفت 

رود این محصوالت با افزایش مجدد قیمت نفت انتظار می

جددا افزایش یابند. در گروه متانول نیز علی رغم افزایش م

دالر  360قیمت گاز از ابتدای سال همچنان در محدوده 

رود بعد از تعطیالت سال نوی ؛ انتظار میشودمیمعامله 

چینی و همینطور بعد از اتمام المپیک زمستانی با افزایش 

تقاضا شاهد افزایش معامالت و افزایش قیمت در 

ت متانول باشیم. در گروه اوره نیز به تحوالت هند محصوال

و چین بستگی خواهد داشت با توجه به عدم افت قیمت 

گاز در چندماه اخیر و افزایش تقاضا از سمت هند انتظار 

 رود. کاهش  قیمت چندان در این گروه نمی

 

 

 بازده کامودیتی ها

 نفت خام برنت روی آلومینیوم مس طال بازه

 89 3.626 3.059 9.500 1.790 قیمت )دالر(

 %7 %2 %4 %2 %0 درصد تغییرات نسبت به هفته قبل

 

 

 

 

 

 

متانول آسیا )cfr چین(اوره )سبد فرتیالیزر(

643366

-11/2%7/6%

پارازایلین آسیا )cfr جنوب شرق آسیا(ارتوزایلن آسیا)cfr چین(

8801,032

10/8%9/8%

پلی پروپیلن)رافیا فوب خاورمیانه(پلی اتیلن سبک ) فوب خاورمیانه( 

1,4801,110

5/6%5/5%

پلی اتیلن سبک خطی )فوب خاورمیانه(پلی اتیلن سنگین )فوب خاورمیانه(

1,1461,152

-0/5%3/1%

اتیلن )cfr شمال شرق آسیا(پروپیلن  )cfr چین(

1,070975

2/9%5/4%

قیمت و درصد تغییرات محصوالت پتروشیمی)دالر(
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 بازار پول
ولتی  همچنان دهد که رشد متغیرهای پولی برخالف نظرات مقامات دآمارهای گزارش شده بانک مرکزی از متغیرهای پولی نشان می

های مقامات دولتی دهد گفتهباشد که نشان میمی 1399ی قبل از سال هاکننده بوده و باالتر از سطح متوسط آن در سالنگران

توجه به پرشدن  با .مبنی بر اینکه بدون استقراض از منابع بانک مرکزی در حال تامین مخارج خود هستند مورد تایید واقع نیست

فزایش بدهی اها روی آورده که با انکدولت جدید به منابع ب ،گردان دولت نزد بانک مرکزیسقف مجاز برداشت از حساب تنخوان

 آن در افزایش پایه پولی در آذر ماه نمایان شده است.  %8بانکها به بانک مرکزی و سهم 

 

در بازار بین ها بانکهای اخیر بصورت غیر مستقیم آن هم بصورت کمبود نقدینگی در ماهها بانکتامین کسری بودجه دولت از منابع 

یک وقفه زمانی در  سود بین بانکی و ثبت رکوردهای جدید برای این متغیر در سال جاری آشکار شده بود که بابانکی و افزایش نرخ 

هیالت تکلیفی بدلیل تامین مخارج دولت و همچنین تسها بانکدر حاضر  ساز مثل پایه پولی علنی شده است.متغیرهای پولی تورم

بر اساس . ی بیاورندبرای استقراض از منابع بانک مرکزی روها بانکباعث شده  اخیر با کمبود نقدینگی مواجه هستند که هایماه

نسبت به  شیدرصد افزا 21است که  دهیتومان رس اردیلیهزار م142ها به از بانک یرقم مطالبات بانک مرکز ،یبانک مرکز یآمارها

 .دهدیاسفند ماه گذشته را نشان م

اض با توجه به باال به استقراض از منابع بانک مرکزی منفی بودن نرخ سود این استقرها نکبایکی دیگر از دالیل اصلی تمایل زیاد 

امین  21های اخیر)بودن نرخ تورم در اقتصاد کشور است، که باعث شده تزرریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی در طی هفته و ماه

دید روبرو شود که یق نقدینگی بوده است ( با ثبت رکوردهای جهفته است که  در عملیات بازار باز موضع سیاسیتی بانک مرکزی تزر

و تزریق نمود.  با توجه هزار میلیارد تومان نقدینگی به بانکها در قالب عملیات ریپ 81در آخرین مرحله آن نیز بانک مرکزی بالغ بر 

و همچنین افزایش ها بانکبلند مدت ها و همچنین سررسیدشدن منابع به نزدیک شدن به پایان سال و تسویه حساب بیشتر شرکت

 ر از تها را سختتر از قبل شده و  مدیریت نقدینگی بانکسیالها بانکمنابع  تقاضای معامالتی پول بخاطر خریدهای پایان سال،
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رخ سودبانکی ست نهای قبل خواهد کرد، بهمین دلیل در بازار بین بانکی احتمال افزایش نرخ سود بین بانکی و همچنین ممکن اماه

های اخیر ر طی هفتههم بصورت غیر رسمی باالتر از ماههای قبل در سیستم بانکی کشور افزایش یابد، هر چند در بازار بین بانکی د

فوق تداوم این روند  ولی با توجه به موارد ،با تزریق باالی نقدینگی از سوی بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی کمی کاهش یافته بود

نجر به افزایش ماز بانک مرکزی محسوب می شود ها بانکر از انتظار است، چون این روش که بصورت غیر مستقیم استقراض  بنظر دو

به تزریق نقدینگی  پایه پولی و نقدینگی شده و آثار تورمی خواهد داشت، بهمین دلیل نباید فقط بخاطر کنترل نرخ سود بین بانکی

 .نمودبه سیستم بانکی 

ومان رسیده است که هزار میلیارد ت 560درصد رشد نسبت به ماه قبل به  4ارش بانک مرکزی پایه پولی نیز با نزدیک به با توجه گز

 درصد داشته است.  37,6نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بالغ بر 

 واحد رسیده 7.9به   1399 افزایش نسبت به پایان سال  %3,5دهد که این نسبت با بررسی ضریب فزاینده نقدینگی هم نشان می 

یال پولی که بانک راست، ضریب فزاینده نقدینگی که از نسبت نقدینگی به پایه پولی بدست می اید بیانگر این است که به ازای یک 

شد پایه رمی باشد. با وجود کاهش   7,9، که در حال حاضر این عدد کند میکند سیستم بانکی چقدر پول خلق مرکزی خلق می

ق اعتبار توسط در بعد از تیر ماه یعنی کاهش خلق پول از سوی بانک مرکزی نقدینگی افزایش یافته که بیانگر افزایش خل پولی

 .زنندها با ارائه تسهیالت به خلق اعتبار دست میباشد که بانکسیستم بانکی در کشور می

ت به پول در شبه پول نسب شتریب شیافزا نیو همچن یزبانک ها نزد بانک مرک یاضاف ریکاهش ذخا یبه گفته مقامات بانک مرکز 

های اخیر در ماه ندهیافز بیضر از جمله عوامل رشد  لیدال نیا .ابدی شیافزا یدهتا قدرت بانک ها در وام دهیگرد باعث ریاخ یماه ها

  .است 99سال  انینسبت به پا

 

ره چک به ارزش فق ونیلیم 6,5در آذر ماه امسال در مجموع ت که دیگر داده منتشرشده مربوط به وضعیت مبادله چک در اقتصاد اس

 رگشت خورده است، بتومان  اردیلیهزار م 25,5هزار فقره چک به ارزش  554 انیم نای از که شدهتومان مبادله  اردیلیهزار م 258,3
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آمار مربوط  سهیابا مق .شده است درصد 9,7و  8,5برابر با  بترتی به شدهبه مبادله یبرگشت هاینسبت تعداد و ارزش چک جهیدر نت

سبت ارزش نو  درصدی 4 کاهش با شدهبه مبادله یبرگشت هایماهه نسبت تعداد چک کیبازه  نیبه آبان و آذر ماه امسال، در ا

 همراه شده است درصدی 19 کاهش با شدهبه مبادله یبرگشت هایچک

شور ما قانون کداخت کشور همواره نقش مهمی در مبادالت اقتصادی داشته است، در چک بعنوان یکی از ابزارهای مهم در نظام پر

ال بصورت مرحله دچار تغییرات مهمی شد که از آن اصالح قانون چک یاد می شود، که از آن زمان تا حا 1397چک از آذر ماه سال 

ه مربوط به ثبت از مراحل اجرای قانون جدید چک کای در حال تکامل اجرای قانون جدید بوده است، با آغاز سال جاری یکی دیگر 

ی صادره با شکل صدور، تایید و انتقال چک های جدید در سامانه صیاد می باشد وارد فاز اجرایی شد که بر اساس آن تمامی چکها

دید ملزم به ی ججدید عالوه بر اینکه بصورت فیزیکی صادر میشود صادر کنند و دریافت کنند و همچنین انتقال دهنده چک صیاد

ف شدن زنجیره تمامی مراحل یاد شده در سامانه صیاد می باشند. یکی از مزایای مهم ثبت مراحل صدور چک در سامانه صیاد شفا

مرکزی می  انتقاالت چک و همچنین محدودیتهای سامانه مذکور برای دارندگان چک برگشتی و تعهدات غیرجاری در سیستم بانک

 باشد.

بطوریکه  های برگشتی از زمان اجرای قانون جدید چک حکایت کاهش محسوس آن در طی بازه زمانی مذکور داردبررسی روند چک

شنایی آهای صیادی طرح قدیم و رسیده است، با تمام شدن چک %10به زیر  %15ای از حدود های برگشتی به مبادلهنسبت چک

ز پیش کاهشی اهای برگشتی بیش انتظار بر این است که روند چک ،ادبیشتر آحاد اقتصادی با فرآیندهای صدور چک در سامانه صی

آن عدم آگاهی آحاد  شود. بررسی آمار چکهای مبادله ای در یکی دو ماه اخیر حکایت از روند کاهشی آن دارد که یکی از دالیل عمده

عدم آموزش  ا در این رابطه و همچنینهاقتصادی با سامانه صیاد که بیشتر بخاطر زیرساخت ضعیف طراحی شده توسط برخی بانک

باشد که ک میها به فرآیندهای وصول چک صیادی در بانها و حتی عدم تسلط کارکنان برخی از بانککافی به مشتریان توسط بانک

ان است، آس ها شده و عدم تمایل آنها به استفاده از چک در مبادالت تجاری در پی داشتهگاهی باعث سردرگمی مشتریان بانک

اقتصادی به سامانه  های صیاد توسط بانکها در سامانه صیاد و و دسترسی آسان آحادنمودن فرایندهای ثبت صدور، تایید و انتقال چک

و نقش چک در  تواند باعث اقبال عمومی به چک در مبادالت تجاری شدهصیاد در کنار آموزش الزم و کافی توسط سیستم بانکی می

 اقتصاد را افزایش دهد.
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دامنه  راتییدر آذرماه امسال تغ دهدینشان م های اخیر مربوط به شاپرک است کهیکی دیگر از گزارشات منتشرشده ظرف هفته

. داشته است یو کارتخوان فروشگاه ینتنتریا رشیبا ابزار پذ یکامال متفاوت طیشرا ،یلیموبا رشیها با ابزار پذتراکنش ینوسان مبلغ

ن فروشگاهی بوده بیشترین تعداد تراکنش شاپرکی از بین ابزارهای پذیرش مربوط به دستگاه کارتخوا ،شده براساس آمارهای منتشر

 .دهدهای شاپرک را تشکیل میاز تراکنش %90که سهم آن بالغ بر 

ها تراکنش از تعداد %40حدود  ،دهد که از لحاظ تعدادیهای کارتخوان فروشگاهی نشان میهای دستگاهبررسی جزئیات تراکنش 

باشد. با توجه به هزار تومان می 100ها مبلغشان کمتر از از تعداد تراکنش %80باشد و حدود هزار تومان می 15مبلغشان کمتر از 

ها پرداخت بانک نمایند و در حال حاضر نیز از سویها را براساس تعداد محاسبه میاینکه شرکتهای پی اس پی کارمزد این تراکنش

ها زمانی صرفه نکشود، بنابراین برای باخوانها حاصل میها نیز از رسوب منابع جمع شده از طریق این کارتمنافع بانکمی شود و 

  .های پی اس پی باشداقتصادی دارد که منافع منابع رسوب شده بیشتر از هزینه پرداختی به شرکت

بلغ پذیرندگی مز طریق تفاضل ارزش ریالی صادرکنندگی آنها از دهد اهای شاپرک شاخصی که این موضوع را نشان میبراساس گزارش

توان ال آن میهای هر بانک در کدام جهت بوده است و بدنبدهد که جریان مبلغی تراکنششود، این شاخص نشان میآنها محاسبه می

مذکور بیانگر  ؟ مثبت بودن شاخصتعیین نمود که آیا نقش بانک بعنوان بانک پذیرنده برای وی مقرون به صرفه بوده است یا نه

ارج شود پول باشد، چرا که بیشتر از آن که منابع مالی از حسابهای آن خعملکرد مطلوب بانک در جذب منابع از این طریق می

 ها براساس شاخص فوق در آخرین گزارش شاپرک(بحسابهای آن وارد شده است. )وضعیت بانک
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 داشبورد بازار پول
 

 نام متغیر

دار مق

 متغیر

 

 تاریخ انتشار

تحلیل کلی از 

 جریان آتی
 نام متغیر

مقدار 

 متغیر

 

تاریخ 

 انتشار

تحلیل کلی از 

 جریان آتی

کوتاه 

 مدت
    مدتمیان

کوتاه 

 مدت

میان و 

 بلندمدت

 حجم نقدینگی

 )همت(
4426 

بهمن  17

1400 
 افزایشی افزایشی

 فزاینده ضریب

 نقدینگی
7.89 

بهمن  17

1400 
 کاهشی افزایشی

 رشد نرخ

 نقدینگی

(%) 

41.4 
بهمن  17

1400 
 افزایشی افزایشی

 و اسکناس

 مسکوک

 (همت)

83.7 
بهمن  17

1400 
 افزایشی کاهشی

 پول

 (همت)
877 

بهمن  17

1400 
 افزایشی افزایشی

 و اسکناس رشد

 مسکوک )%(
16.8 

بهمن  17

1400 
 افزایشی کاهشی

 پول رشد نرخ

 (درصد)
42.3 

بهمن  17

1400 
 افزایشی یشیافزا

نرخ تورم 

 میانگین )%(
42.4 

 بهمن 1

1400 
 افزایشی کاهشی

 3549 (همت)پول شبه
بهمن  17

1400 
 افزایشی افزایشی

 به نقطه تورم نرخ

 ساالنه )%( نقطه
35.9 

بهمن  1

1400 
 کاهشی کاهشی

 شبه رشد نرخ

 پول )%(
41.2 

بهمن  17

1400 
 افزایشی افزایشی

 به نقطه تورم

 (ماهانه )% نقطه
2.4 

بهمن  1

1400 
 افزایشی کاهشی

 پایه پولی

 )همت(
560.8 

بهمن  17

1400 
 افزایشی افزایشی

 سود نرخ

یک  هایسپرده

 ساله )%(

 کاهشی ثابت  16

رشد پایه پولی 

)%( 
37.6 

بهمن  17

1400 
 افزایشی افزایشی

نرخ سود 

 تسهیالت )%(
 افزایشی ثابت  18
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 بازار مسکن
از تولید  درصدی 6توان به سهم حدود مسکن در اقتصاد ایران به تفصیل درج شد. که از آن جمله می های قبلی نقشدر گزارش

درصدی  6 درصدی از اشتغال مستقیم و سهم حدود 12درصدی از تشکیل سرمایه ثابت، سهم حدود  30ناخالص داخلی، سهم حدود 

های اقتصادی، نقش در تشدید نوسانات رونق و رکود فعالیت از کل تسهیالت پردختی شبکه بانکی اشاره کرد. تحوالت بخش مسکن

اما اهمیت بخش  اساسی دارد. اگرچه در مطالعات متعددی ارتباط بین نوسانات این بخش و دور تجاری در اقتصاد بررسی شده است؛

های اقتصادی، مطالعه نوع الیتها و فعهای پیشین و پسین گسترده با سایر بخشمسکن و ارتباط با متغیرهای کالن اقتصادی، حلقه

 دهد.های زمانی متفاوت را بیش از پیش بااهمیت نشان میارتباط این بخش با سایر متغیرهای کالن اقتصادی در مقیاس

ساز به معنای وشغل و حرفه در ارتباط است که رکود در بازار مسکن وساخت  300مسکن به طور مستقیم و غیر مستقیم با بیش از 

یجاد رونق در ابعاد امشاغل و افزایش نرخ بیکاری و همچنین اثرات منفی بر اقتصاد کشور و رونق در این بازار به معنای  رکود این

 وسیع اقتصاد کشور است.

 مسکن و جمعیت 

دهای های مهم و جدیدی را در ارتباط با موضوع مسکن، تیراژ و نوع واحمربوط به تحوالت جمعیتی در کشور، ضرورتآمارهای رسمی 

 دهد.رو را نشان میهای کنونی و پیشمسکونی مورد نیاز در سال

های آینده عمده خانوارهای ایرانی دیگر قادر به زیست در واحدهای مسکونی ساخته دهد در سالهای جمعیتی نشان میبینیپیش

ز نظر نوع و ماهیت و همچنین مشخصات ست هم به لحاظ تیراژ و هم اسازی نیستند و الزم اشده با الگوهای پیشین و فعلی خانه

های قبلی با گریزی به آمارهای سازی در کشور با تغییر و تحوالت اساسی و بنیادین همراه شود. در گزارشواحدهای مسکونی، خانه

براساس  های مربوط به تغییرات ترکیب جمعیتی و همچنین تعداد جمعیت و اندازه خانوارها ارائه شد.بینیجمعیتی کشور، پیش

ر عبور کرده است که در با حال نف ونیلیم 85کشور از مرز  تیجمع یاکنون در حالهم ،یتیجمع یآمارها و اظهارنظرها نیترتازه

 کند شده است. تیآهنگ رشد جمع ت،یجمع شیهمزمان با افزا

راساس بعرضه مسکن که  یهااستیالزم است س یطیشرا نیدر کشور است. در چن تیکاهش سرعت رشد جمع یبه معنااین موضوع 

و سپس  یانسالیم ریدر مس تیحرکت جمع شود. یبه طور مداوم به روزآور شودیم نیساالنه مسکن تدو یاز تقاضا یازسنجین

 راتییلد و تغهمزمان با کاهش زاد و و گرید یکشور است. از سو یتیجمع یهایژگیو گریاز د ندهیسال آ 30تا  تیجمع یکهنسال

بعد  کاهشاست و  افتهی اریکاهش بس ریاخ یهاها و دههدر سال یرانیدر خانوارها، بعد خانوار ا یفرزندآور یالگوهاشده در  جادیا

 خانه و خانوار است. کیکاهش تعداد افراد ساکن در  یبه معنا زیخانوار ن

اط با این موضوع باید به آن توجه داشته کن در ارتبها، دولت، کارشناسان و فعاالن حوزه مسسازنده وگذاران ساختمانی آنچه سرمایه

ریزی و عملکرد در حوزه مسکن و عرضه واحدهای مسکونی صورت باشند آن است که الزم است تغییرات اساسی در نحوه برنامه

ی د مرحله پیرجمعیت کشور در حال عبور به سمت دوره کهنسالی است ؛ تا سی سال آینده بخش زیادی از جمعیت کشور وار بگیرد.

 از امکانات مورد  های برخوردارمتراژ، واقع در مجتمعخواهند شد. نیاز این افراد به مسکن، ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک
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کند. موضوعی که به طور کامل ها و ... را طلب مینیاز سالمندان، نزدیکی به مراکز مهم و حیاتی مانند بیمارستان، درمانگاه، فروشگاه

های فعلی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در شهرهای ی فعلی مسکن سازی دولتی در مغایرت است. سیاستهابا سیاست

هایی که در های کافی و در دسترس شهری و دور از هسته اصلی شهرهای مادر تمرکز یافته است. مکانجدید، فاقد امکانات و سرانه

 عیت کهنسال مناسب نیستند.آینده نه چندان دور به هیچ وجه برای سکونت جم

های صورت گرفته از سوی نهادهای رسمی)کارشناسان مرکز بینیمتناسب با این موضوع نباید از نظر دور داشت که براساس پیش

افزایش تعداد جمعیت کشور به طور  یون نفر عبور خواهد کرد.میل 95رو از مرز سال پیش 15آمار ایران(، تعداد جمعیت کشور طی 

چه به لحاظ کیفی  و به معنای ساده به معنای افزایش نیاز به واحدهای مسکونی است. اما نیاز به مسکن چه به لحاظ کمی و طبیعی

رخ ازدواج و طالق و های مهم دیگری مانند تغییرات بعد خانوار، نتنها تابعی از تعداد جمعیت نیست. همان گونه که اشاره شد آیتم

 هرم سنی جمعیت در این زمینه بسیار مهم هستند. همچنین تغییرات قریب الوقوع

های تک نفره و دو نفره نیز نیاز به الگوی به خصوصی از ساخت مسکن را نمایان از سوی دیگر کاهش بعد خانوار و رواج سکونت

به عنوان  ش یافته است.کند. بعد خانوار ایرانی که ناظر بر تعداد افراد ساکن در هر خانوار است در سال های گذشته تاکنون کاهمی

یافته است. این  کاهش 1395نفر در سال  3,3به  1335نفر در سال  4,8مثال بعد خانوار یا تعداد جمعیت ساکن در یک خانوار از 

های آتی دهد. مسکن در سالسال اخیر نیز خبر می 5در حالی است که آمارهای غیررسمی از کاهش مجدد بعد خانوارهای ایرانی در 

های جدید و روزآمد طراحی های ساخت واحدهای کوچک متراژ متناسب با هرم سنی، بعدخانوار و سایر نیازمندیدر قالب برنامه باید

گین مساحت واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور همواره میان -نوناز گذشته تاک-و عرضه شود. این در حالی است که کماکان

لت آن را پیگیری ا اینکه در سیاست ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال که هم اکنون دومترمربع بوده است.)کم 100باالتر از 

در صورت ادامه روند فعلی مشکالت  مترمربعی طراحی شده است(. 100ها براساس تعریف مساحت کند نیز الگوی ساخت واحدمی

 ی بعد تشدید خواهد شد.هاموجود در ارتباط با عدم سازگاری نوع عرضه مسکن با جنس تقاضا در سال

 ای مسکن در سبد خانوارتغییرات هزینه 

ای ای مسکن در سبد هزینهبه عنوان مرجع رسمی آماری کشور در گزارشی که اخیرا در خصوص تغییرات هزینهمرکز آمار ایران 

نی چهار سال اخیر در بازه زما خانوارها منتشر کرده است تغییرات مربوط به هزینه تامین مسکن برای خانوارهای شهری و روستایی

ای خانوارها را در درصد از سبد هزینه 30در حالی که در بدترین وضعیت، هزینه تامین مسکن به طور متوسط  را منتشر کرده است.

ین ا درصد رسیده است. 43برای خانوارهای شهری به مرز  99دهد، در ایران این میزان در سال کشورهای دنیا به خود اختصاص می

 درصد قرار داشته است. 33، در محدوده 99یعنی تنها سه سال قبل از سال  96میزان در سال 

های بها و عدم اعمال سیاستای خانوارها به دنبال جهش قیمت واجارهاین موضوع نشان دهنده افزایش سهم مسکن در سبد هزینه

نمودار مربوط به تغییرات هزینه تامین مسکن  ر ابتدا جدول و سپسدر زی اجاره مسکن است. کننده در دو حوزه قیمت وموثر و کنترل

 درج شده است. 99تا پایان  96های ای خانوارها طی سالدر سبد هزینه
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 درصد-های خانوار نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه

 روستایی شهری سال

1396 32,97 17,29 

1397 35,52 17,78 

1398 39,82 20 

1399 42,81 23,14 

 

های اخیر به شدت افزایش های خانوار در سالکه در جدول فوق نمایان است نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینههمانگونه که 

ادق است. در نمودار یافته است. این موضوع نه تنها در مورد خانوارهای شهری بلکه در مورد هزینه مسکن خانوارهای روستایی نیز ص

تری نشان داده شده های خانوارهای شهری و روستایی به شکل واضحط به نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینهزیر تغییرات مربو

 است.

 

 بررسی وضعیت تقاضای مسکن 

گونه که مانهمواره چه در شهر تهران و چه در سایر شهرهای کشور در حال افزایش است. علت اصلی این موضوع هتقاضای مسکن 

عد خانوار)کوچک بسکن وجمعیت به آن اشاره شد به افزایش دائمی تعداد جمعیت از یک سو و تغییرات مربوط به در بخش مربوط به م

 شود.شدن ابعاد خانوارها و نیاز به تعداد واحد مسکونی بیشتر(، مربوط می
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برای  ها وارزیابی ست. مطابق بااما آنچه در اقتصاد مسکن از اهمیت زیادی برخوردار است تنها مربوط به تقاضای بالقوه مسکن نی

عات مربوط به طرح پاسخ به نیازهای بالقوه برای تامین مسکن، ساالنه به حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است. مطال

ر واحد هزا 900نه آخرین بازنگری مربوط به آن انجام شده است، این میزان نیاز را به طور متوسط ساال 92جامع مسکن که در سال 

 کند.مسکونی اعالم می

ز موثر یا تقاضای موثر در اما عالوه بر نیاز بالقوه به تامین مسکن، آنچه در این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردار است مربوط به نیا

نین همچ است.« قدرت خرید خانوار» بخش مسکن است. مهمترین عامل شکل دهنده به تقاضای موثر مسکن در شرایط فعلی، 

ر دوره وضعیت عرضه نیز در شکل گیری تقاضای موثر مهم است. در شرایط فعلی به دلیل جهش طوالنی مدت قیمت مسکن که د

رسد با توقف جهش  به طول انجامید، حجم تقاضای موثر در بازار مسکن کاهش یافته است. به نظر می 99تا انتهای  97اخیر از سال 

تقاضای  ماه اخیر، 10)تقاضل قیمت اسمی از تورم عمومی( در  ش قیمت واقعی مسکنو همچنین کاه 1400قیمت مسکن در سال 

 موثر برای خرید مسکن نسبت به دو سال اخیر قدری رشد کرده است.

تواند ورود تقاضا به بازار را تسهیل و حجم معامالت را از ناحیه در چنین شرایطی افزایش میزان عرضه به بازار مسکن است که می

 موثر که همان تقاضای مصرفی است، افزایش دهد. تقاضای

 وضعیت عرضه مسکن 

دهنده کاهش شدید حجم عرضه واحدهای جدید ترین وضعیت عرضه مسکن در کشور نشانرسمی در خصوص تازهآخرین آمارهای 

های صادره برای احداث پروانهدهد تعداد های ساختمانی در کشور نشان میبه بازار مسکن است. تغییرات مربوط به روند صدور پروانه

ها در اقتصاد کشور، های جدید در تابستان امسال به شدت افت کرده است. این افت عرضه ناشی از افزایش نااطمینانیساختمان

د های ساخت و ساز و از همه مهمتر رکود در بازار معامالت خریستمرار رشد هزینههای ساخت از محل اناپذیر شدن هزینهبینیپیش

ها به دلیل مسکن به دلیل ضعف قدرت خرید متقاضیان مصرفی و نبود خریدار برای واحدهای مسکونی ساخته شده از سوی سازنده

 کم طی سه سال گذشته، است.افزایش شکاف بین قدرت خرید و هزینه تمام شده مسکن)قیمت مسکن(، دست

هزار و  32ی است. تابستان امسال مجموعا ربوط به تابستان سال جارهای ساختمانی در کشور مآخرین آمار مربوط به صدور پروانه

با کاهش  99تان پروانه ساختمانی در نقاط شهری کشور صادر شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یعنی تابس 206

 درصدی همراه شده است. 39,3

با افت  1399های جدید در مقایسه با بهار انی برای احداث ساختمانپیش از این در بهار سال جاری نیز تعداد صدور پروانه ساختم

های ها برای شروع پروژهدرصدی همراه شد. این موضوع نه تنها نشان دهنده رکود در بازار ساخت وساز و بی انگیزگی سازنده 7,6

تنها به فاصله یک  م به میزان قابل توجههجدید ساختمانی است بلکه از سوی دیگر نشان دهنده افزایش عمق این رکود ساختمان آن

های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری کشور نسبت به دوره مشابه سال در جدول زیر تعداد و درصد تغییرات پروانه فصل است.

 قبل درج شده است.
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 تغییرات پروانه ساختمانی صادر شده)درصد( تعداد پروانه ساختمانی صادر شده)فقره( سال/فصل

1394 131،651 2,5- 

1395 129،086 1,9- 

1396 131،910 2,2 

1397 152،020 14,2 

1398 157،907 3,9 

1399 187،703 18,9 

 -7,6 37،757 1400بهار

 -39,3 32،206 1400تابستان

 

شهری کشور در های ساختمانی درمناطق درصدی حجم صدور پروانه 39شود افت بیش از گونه که در جدول فوق مشاهده میهمان

در نمودار زیر این آمار نمایش  اکنون بوده است.ت 94کم از سال بیشترین میزان افت صدور پروانه ساختمانی، دست 1400تابستان 

 داده شده است.

 

-99ال ا تابستان سبدر شهر تهران نیز مطابق با اعالم مرکز آمار ایران حجم صدور پروانه ساختمانی در مقایسه  1400در تابستان 

پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده است که این  1609ست. در این فصل مجموعا اکاهش داشته  -مدت مشابه سال قبل

 درصدی همراه شده است.11,7تعداد پروانه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش 
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 1400داث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان های صادر شده برای احبینی شده در پروانهتعداد واحدهای مسکونی پیش

رصدی همراه شده د 10واحد بوده است که این میزان نیز در مقایسه با تابستان سال گذشته با افت حدود  493هزار و  12بالغ بر 

 است. 99در مقایسه با سال  1400آمارها نشان دهنده افزایش عمق رکود ساختمانی در شهر تهران در سال  است.

  تهرانتحوالت اجاره مسکن در 

زمین،  برابری متوسط قیمت 10در خصوص متوسط قیمت واجاره بهای مسکن در شهر تهران نشان دهنده افزایش حدود آمارها 

 1400تا پایان بهار  95بها در پایتخت در بازه زمانی سال برابری مبلغ اجاره 4برابری قیمت مسکن و رشد حدود  8افزایش حدود 

 -1400یان بهار تا پا 95سال -بها در شهر تهران در این بازه زمانیدر جدول زیر تغییرات و تحوالت قیمت زمین، مسکن واجاره ست.ا

 شرح داده شده است.

 سال/فصل

متوسط قیمت فروش یک مترمربع 

زمین یا زمین ساختمان مسکونی 

 کلنگی)تومان(

متوسط قیمت فروش یک 

مترمربع زیربنای 

 ار تومان(مسکونی)هز

ماهانه به عالوه سه متوسط مبلغ اجاره

درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک 

 مترمربع زیربنای مسکونی)تومان(

 22000 هزار330میلیون و4 هزار500میلیون و4 1395

 25،500 هزار100میلیون و5 هزار400میلیون و5 1396

 32،700 هزار200میلیون و8 هزار550میلیون و9 1397

 43،800 هزار150میلیون و14 هزار830میلیون و18 1398

 63000 هزار550میلیون و24 هزار900میلیون و34 1399

 83،500 هزار600میلیون و32 میلیون46 1400بهار 

 

 تحوالت قیمت  مسکن در تهران 

ایش حجم معامالت ی با افزمسکن شهر تهران در دی ماه امسال، مطابق با اعالم بانک مرکزی، برای سومین ماه پیاپبازار معامالت 

سه با دو ماه قبل خرید مسکن همراه شد. اما روند رشد تعداد معامالت صورت گرفته در بازار مسکن شهر تهران در دی ماه در مقای

درصد  30یش از بآرام شد. در حالی که در هر دو ماه آبان و آذر به طور متوسط در هر ماه حجم معامالت خرید مسکن در پایتخت 

بت ماهانه در حجم رشد مث 0,5به  فقره معامله 9816با ثبت  مقایسه با ماه قبل از آن افزایش یافت اما در دی ماه این میزان در

 ت.روبه رو شده اس یدرصد 180با رشد حدود  زیبا ماه مشابه سال قبل ن سهیدر مقا معامالت خرید آپارتمان رسید.

ی و عمدتا متقاضیان تبدیل به دسته اول تقاضای مصرف بندی هستند.و گروه قابل طبقهدر دی ماه عمده خریداران بازار مسکن در د

سن و سال تر و یا واقع در محالت بهتر، اقدام به احسن واحدهای مسکونی بودند که با نیت تبدیل واحد خود به واحد بزرگتر، کم

 ورود به بازار ملک و انجام معامله در این بازار کردند.
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رمایه گذارانی بودند که به دلیل مشاهده نوسانات کاهشی در بازار بورس اقدام به جابه جایی تمام یا بخشی از سنیز سرمایه دسته دوم

 خود به بازارمسکن به عنوان بازاری امن و فاقد ریسک کرده و واحد مسکونی خریداری کردند.

گذاری در بازار مسکن آن است که عمده افرادی که به قصد سرمایه های قبلگذاران ماهگذاران با سرمایهیک تفاوت مهم این سرمایه

گذارانی واقع سرمایه در دی ماه وارد بازار مسکن شهر تهران شدند قصد فروش و جابه جایی سرمایه خود در کوتاه مدت را ندارند. در

این افراد واحدهای  گذاران بلند مدت هستند.مایهگذاری کردند، سرکه در بازار دی ماه مسکن شهر تهران اقدام به خرید ملک و سرمایه

ای عرضه شد با رمایهخود را بعد از خریداری به بازار عرضه کنند. عمده واحدهایی که به بازار اجاره مسکن از محل این خریدهای س

 ثبت به همراه داشت.رضه اثر ماین موضوع در دی ماه بر بازار اجاره نیز از محل افزایش ع شرایط رهن کامل به مستاجران معرفی شد.

 ضمن آنکه افزایش تقاضای مسکن در دی ماه، تورم محسوس در بازار مسکن شهر تهران را به همراه نداشت.

ر واحدهایی که ترکیب مربوط به سهم واحدهای خریداری شده در بازار مسکن شهر تهران در دی ماه نیز حاکی از آن است که بیشت

واحدهایی هستند که در مناطق مصرفی  دمدت خریداری کرده و آن را در این ماه به بازار اجاره عرضه کردندگذاران برای بلنسرمایه

ز اثر خود را در شکل کاهش مالیم تورم اجاره این رویداد در بازار اجاره مسکن دی ماه نی نشینی قرار دارند.و پرتقاضا به لحاظ اجاره

توان انکار کرد هر چند نمی تری خود را نشان دهد.های بعد به شکل پررنگر در بازار اجاره ماهرود این اثنشان داده است و انتظار می

ود که در باال به آن بکه موارد استثنا نیز وجود داشته است اما عمده ویژگی معامالت مسکن شهر تهران در دی ماه مربوط به مواردی 

 اشاره شد.

درصدی در  51,2ای های قبل اندکی کاهش یافت و از تورم نقطهمسکن برخالف رویه ماهدی ماه امسال شیب تورم در بازار اجاره 

رسد از این ار اجاره همچنان شدید است اما به نظر میاگر چه تورم در باز درصدی در این ماه رسید. 50,7ای آذرماه به تورم نقطه

 دهد.دانی نیز این موضوع را نشان میمی بها روند کاهشی را در پیش بگیرد. تحقیقاتپس سرعت رشد اجاره

یمت واقعی درصدی ق 22ماه اخیر)کاهش  10قرار گرفتن بازار مسکن در مسیر تخلیه حباب قیمتی، کاهش قیمت واقعی مسکن در 

ز طریق توانند اای از بازار ملک، مواردی هستند که میمسکن از ابتدای سال تا پایان دی ماه( و افزایش خریدهای مصرفی و سرمایه

 های بعد را تقویت کنند.بها در ماهها در خصوص کاهش سرعت رشد اجارهاعمال اثرمثبت در بازار اجاره امیدواری

یزان در مقایسه مهزار تومان رسید. این  940میلیون و 32متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در دی ماه امسال نیز به 

 درصدی همراه شد. 20,3مقایسه با ماه مشابه سال قبل با رشد  درصد افزایش و در 1,1با ماه قبل 

واحدهای با  در دی ماه امسال سهم فروش واحدهای مسکونی نوساز به دلیل استمرار دو علت مهم باز هم کاهش یافت. سهم فروش

اه سال گذشته ماحدها در دی واحد درصدی در مقایسه با سهم فروش این و 5,4سال در دی ماه امسال با کاهش  5عمر بنای صفر تا 

معموال حدود  در شرایط عادی بازار معامالت مسکن درصد رسید که دو عامل عمده در بروز این وضعیت نقش داشته است. 33,6به 

 شد.نیمی از معامالت خرید مسکن در هر ماه در شهر تهران از بازار واحدهای مسکونی نوساز انجام می

ار مسکن شدید قدرت خرید متقاضیان از یک سو و کاهش عرضه واحدهای مسکونی نوساز به باز جهش مستمر قیمت مسکن و کاهش

  پایتخت است. ناشی از افزایش عمق رکود در بازار ساخت وساز، دو علت مهم کاهش سریالی سهم فروش نوسازها در معامالت مسکن
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یشتر، سهم فروش واحدهای باحدهای مسکونی با عمربنای تر بودن قیمت وهمزمان با کاهش سهم فروش نوسازها به دلیل مناسب

 تر در معامالت مسکن شهر تهران تقویت شده است.مسکونی مسن

بعد از منطقه  .درصدی انجام شده است 14,8شهر تهران با سهم  5بیشترین میزان معامالت خرید مسکن نیز در این ماه در منطقه 

اند. اص دادهدرصدی بیشترین سهم از معامالت خرید مسکن را به خود اختص 8,8ی و درصد 10به ترتیب با سهم  4و  10مناطق  5

 این سه منطقه مصرفی ترین مناطق شهر تهران به لحاظ معامالت مسکن هستند.

 70ربعی گانه شهر تهران همچنین بیشترین متوسط قیمت مسکن مربوط به منطقه یک با متوسط قیمت مترم 22در میان مناطق 

ی هر مترمربع بوده هزار تومان به ازا 560میلیون و 15با متوسط قیمت  18هزار تومان و کمترین آن مربوط به منطقه  200ومیلیون 

 درصد گزارش شده است. 28,8برابر با  18درصد و در منطقه  17است. تورم ماهانه مسکن در منطقه یک معادل 

الی و تالش شهر، شروع زودتر جهش قیمت و تورم باال در مناطق شم علت سبقت تورم مسکن در جنوب تهران از تورم مسکن شمال

 مناطق جنوبی برای جاماندگی از تورم شمال شهر طی سه سال اخیر است.

مترمربع  80تر از درصد از معامالت خرید مسکن شهر تهران در دی ماه امسال در بازار واحدهای مسکونی با مساحت کم 60نزدیک به 

ی است که ن بازه متراژی نشان دهنده الگوی تقاضای مسکن در شهر تهران براساس مساحت واحدهای مسکونانجام شده است. ای

 شته باشند.ها باید در ساخت وسازهای خود به آن توجه داسازنده

هران تدرصد از واحدهای مسکونی معامله شده در بازار مسکن دی ماه شهر  62,5همچنین به لحاظ سطح متوسط قیمت مسکن 

هزار  940میلیون و  32ها کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع مسکن شهر تهران)اند که قیمت هر مترمربع از آناحدهایی بودهو

ختصاص داشته ادرصد از معامالت صورت گرفته در بازار مسکن شهر تهران به واحدهایی  50همچنین نزدیک به  تومان( بوده است.

 لیارد تومان بوده است.می 2ها کمتر از است که ارزش کل آن
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 داشبورد بازار مسکن
 تحوالت ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران براساس داده های اعالم شده از سوی بانک مرکزی

 ماه

میانگین قیمت 

 هرمترمربع

 )تومان(

تغییرات ماهانه 

 قیمت

 )درصد(

تغییرات 

 ای قیمتنقطه

 )درصد(

 تعداد معامالت

 )فقره(

نه تغییرات ماها

 معامالت

 )درصد(

ای تغییرات نقطه

 معامالت

 )درصد(

تغییرات 

نقطه ای 

 بهااجاره

 )درصد(

 99دی 
 380میلیون و 27

 هزار
1,8 98,3 3515 37,6 67,1- 29,7 

 99بهمن 
 390میلیون و  28

 هزار
3,7 97,2 3917 11,4 70,5- 30,6 

 99اسفند 
 274میلیون و 30

 هزار
6,6 93,7 5273 34,6 48,4- 31,4 

 1400فروردین 
 320میلیون و 29

 هزار
3,1- 91,7 2094 60,3- 68,5 32,3 

اردیبهشت 

1400 

 800میلیون و 28

 هزار
1,8- 69,7 3938 88,1 65,2 32,6 

 1400خرداد 
 670میلیون و 29

 هزار
3 56,6 5100 29,6 52,7 33,9 

 34,9 -63,9 -0,6 5071 43,7 1,3 میلیون 30 1400تیر 

 1400مرداد 
 970میلیون و  30

 هزار
3,1 34 5499 8,4 39,4- 37,8 

 1400شهریور 
 700میلیون و 31

 هزار
2,4 30,5 7800 41,6 8- 42,8 

 1400مهر 
 630میلیون و 31

 هزار
2/0- 18,4 5500 29,8- 36,8- 48,4 

 51,6 63,5 33,5 7304 17,7 1,2 میلیون 32 1400آبان 

 1400آذر 
 560میلیون و  32

 هزار تومان
1,8 21,1 9772 33,8 282,5 51,2 

 1400دی 
 963میلیون و  32

 هزار تومان
1,1 20,3 9816 5,0 179,3 50,7 
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 بازار ارز
یما و سنا به حداقل درصدی دالر سنا بودیم. همچنین اختالف ن 6,8درصدی دالر آزاد و افت  3,6در یک ماه گذشته شاهد افت تقریبا 

با . میرصد بودد 10و بازار آزاد به  مایماه گذشته شاهد کاهش اختالف دالر ن کیدر  نیهمچن خود در یکسال گذشته رسیده است.

فق با احتمال بسیار باالیی تقریبا تحقق تواهای دالر کاسته شود. در سال از تنوع نرخ رودمیشروع کاهش در دالر بازار آزاد انتظار 

تواند با رز آیا میمذکور و فاصله آن با برجام است که در صورت کاهش نرخ اصورت خواهد گرفت اما نکته مهم و مبهم کیفیت توافق 

 این رشد نقدینگی و پایه پولی همانند برجام برای چندین سال نوسانات بازار ارز را محدود کند؟!
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 تحلیل تحوالت محیط اقتصاد کالن 

 

 

 

کرده  ترنیبمذاکرات خوش ندهیه آگران را بمعامله کایدولت آمر یاز سو یاهسته یهامیاز تحر یاعالم خبر لغو بخش رسدیبه نظر م

در روند  تواندمیاست که  ییهاشرفتینخست پ موضوع .است یبازار ارز در گرو چند موضوع اساس یانداز آتحال چشم نیاست، با ا

ام برجام به زودهنگ یایبر سر اح هایزنبه مذاکرات بپردازند و چانه یشتریبتوانند با سرعت ب نی. چنانچه طرففتدیمذاکرات اتفاق ب

 یهار از چالشآن و عبو حیحص لیخود را ادامه خواهد داد. اما از آنجا که بازگشت اقتصاد به ر یبرسد دالر روند کاهش جهینت

نشان  هایبررس .تظار نخواهد بوددالر دور از ان متیکند بودن روند کاهش ق افتد،یگذشته به سرعت اتفاق نم یهاشده سالانباشت

عمدتا در  ادشدهیدت م یقرار داشت. دالر ط یبرجام یهاگنالیس میمستق ریگذشته تحت تاث یهاهفته یزار ارز طکه با دهدمی

حال  نیاشت. با اد متیق شیتومان افزا 100هزار و  28تا سطح  زیموارد ن یو در برخ کردینوسان م یهزار تومان 27 یمتیکانال ق

 یشد. برخ داریدالر پد متیشدن ق یاز کاهش ییهاسرنخ رسدیبه گوش م نیه از وک یاخبار مثبت لیو به دل تههفته گذش کیدر 

 .خوردیآن به چشم م در روند زین ییهاشرفتیو پ دهیرس یاعالم کرده بودند که مذاکرات به نقطه حساس ریدر هفته اخ یمقامات غرب

 تر عمل کنند. محتاط اریو فروش بس دیدهند و در زمان خر رییخود را تغ یگران را بر آن داشت تا رفتار معامالتمساله معامله نیهم

 ینفت ریو غ یفتصادرات ن زانیآن را منتشر کرد، م یبانک مرکز راًیکه اخ 1400نخست  سالمیدر ن یاقتصاد یبراساس نماگرها

، رقم 1399ماهه سال  6صادرات  داشته است. شیدرصد افزا 80( حدود 1399ماه نخست سال نسبت به سال گذشته ) 6در  رانیا

 نیا در .است دهیر رسدال ونیلیم 108و  اردیلیم 36رقم به  نیا 1400نخست  سالمیدالر بوده اما در ن ونیلیم 130و  اردیلیم 20

 درصد  50 یرنفتیغدرصد و صادرات  118( یگاز عاناتیو م عاتیما ،یعیگاز طب ،ینفت یها)نفت خام، فرآورده یمدت، صادرات نفت
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 مهیر بوده و در ندال ونیلیم 558و  اردیلیم 8معادل  1399نخست سال  مهیدر ن یکه صادرات نفت بیترت نیداشته است. به ا شیافزا

 اردیلیم 17الر به د ونیلیم 572و  اردیلیم 11از  زین یرنفتیدالر شده و صادرات غ ونیلیم 677و  اردیلیم 18عدد  نیا 1400نخست 

 یسال ها در .ستدالر بوده ا اردیلیم 185بر حسب دالر  حدود  ینگینقد نیانگیماز منظر دالری  ت.اس دهیدالر رس ونیلیم 431و 

 378به رکورد  ینگینقد  باال و سرکوب نرخ دالر،  رقم ینرخ سود بانک ،ینفت یبه برجام، درآمدها ینیبا بهره بردن از خوشب 96تا  92

 :ینگینقد یدرصد 25با رشد  1401سال  انیپا در د.یدالر رس اردیلیم

 

 رسد یدالر م اردیلیم 228به  ینگیبماند نقد یتومان باق 25000بنا باشد دالر در محدوده  اگر. 

 رسد یدالر م اردیلیم 288به  ینگیبماند نقد یتومان باق 20000بنا باشد دالر در محدوده  اگر. 

 رسد یر مدال اردیلیم 192به   ینگیتومان برسد نقد 30000بنا باشد دالر به  اگر. 
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 اقتصاد جهانی

  شاخص جهانیPMI 

و  IHS Markitموسسه  PMIشاخص مشترک 

که وضعیت سالمت بخش  JPMorganهمچنین بانک 

در  2022ژانویه دهد، در ماه تولید دنیا را نشان می

واحدی در مقیاس  1قرار گرفته که افت  53.2سطح 

ر باالی دهد اما با توجه به حفظ دماهانه را نشان می

ها قرار گرفته ، همچنان در مدار توسعه فعالیت50مرز 

 است. 

 

 بازار کار ایاالت متحده 

دهنده چگونگی وضعیت اشتغال در معیاری که نشان

باشد. بازار کار آمریکا در ترین اقتصاد دنیا میبزرگ

هزار شغل جدید به صورت خالص  467 ژانویهماه 

انتظار تحلیلگران بود و برابر  3که تقریبا  ایجاد نمود

بدینگونه تایید قطعی بر انتظار فدرال رزرو برای 

شدن اقتصاد به حالت اشتغال کامل و همچنین نزدیک

مسیر افزایش نرخ بهره از ماه مارس بوده که به نظر 

بار افزایش در نرخ بهره قطعی  4رسد حداقل می

  خواهد بود.

 مصرفی ایاالت متحدهمخارج 

آمریکایی به صورت معمول یکی از کنندگان مصرف

های اصلی رشد اقتصاد جهانی هستند و این ستون

ها هستند. دهنده چگونگی عملکرد آنشاخص نشان

بوده  0.6منفی شاهد رشد  دسامبراین شاخص در ماه 

که اولین افت این شاخص از فوریه سال گذشته را رقم 

خارج زده و عمدتا ناشی از تاثیرات شیوع اومیکرون بر م

 شده در بخش خدمات بوده است.صرف
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 شاخص مخارج مصرفی شخصی 

( که PCEشاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم )

که توسط وزارت کار آمریکا  CPIدر مقایسه با شاخص 

شود و شود، از جانب وزارت تجارت منتشر میمنتشر می

روی مبنای فدرال رزرو برای سنجش تغییرات قیمتی پیش

باشد. آخرین گزارش این شاخص در ماه کنندگان میمصرف

و فدرال رزرو را دهد درصدی را نشان می 5.8رشد  دسامبر

بار در  4وادار به اتخاذ سیاستی تهاجمی و افزایش حداقل 

 نرخ بهره برای کنترل تورم خواهد نمود.

 تولید ناخالص داخلی برزیل 

وان این کشور آمریکای التین معموال به عن GDPاز 

شاخصی برای سنجش وضعیت صادرکنندگان کامودیتی 

شود. این کشور در سه در نقاط مختلف دنیا استفاده می

بر اساس آمارهای منتشرشده شاهد  2021ماهه سوم سال 

درصدی بوده است که کند شدن رشد اقتصادی  4جهش 

این کشور پس از یک دوره جهش در رشد با توجه به 

 دهد.نشان می بازگشایی پساکرونایی را

 صادرات مس شیلی 

ترین تولیدکننده مس دنیا به تامین بخش بزرگی از مس مورد نیاز دنیا برای تولید کاالهای مختلف شیلی به عنوان بزرگ

در دنیا از خودرو و تلویزیون گرفته تا کابل برای صنایع 

پردازد و وجود تقاضای قابل توجه برای مس پیشرفته می

دهنده وضعیت سالمت اقتصاد جهانی این کشور، نشان

گزارش منتشرشده نشان از صادرات آخرین باشد. نیز می

 2022در ماه ژانویه  میلیارد دالری این محصول 3.87

کمترین میزان یک سال اخیر محسوب دهد که می

 شود.می
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 تورم حوزه یورو 

شاخص اصلی سنجش تورم در حوزه یورو که تغییرات 

شود و ک مرکزی اروپا رصد میآن به دقت توسط بان

ای برای احتمال افزایش بیش از حد آن به عنوان نشانه

های انقباضی تلقی شود. این شاخص در اتخاذ سیاست

افزایش غیرمنتظره سرعت رشد خود به شاهد  ژانویهماه 

درصد و ثبت رکورد تاریخی جدیدی بوده تا  5.1

یاستی گونه بانک مرکزی اروپا در آخرین نشست سبدین

خود در سال جدید میالدی، برای اولین بار احتمال 

افزایش نرخ بهره در سال جاری را رد نکند و تحلیلگران 

 دهند.بار افزایش در این نرخ را می 2انتظار 

 

  شاخص کسب و کارIFO 

ترین اقتصاد اروپایی که بر اساس نظرسنجی از بیش شاخص اصلی سنجش وضعیت کسب و کار در المان به عنوان بزرگ

های تولید، خدمات، هزار مدیر اجرایی در بخش 7از 

فروشی و ساخت و ساز به دست فروشی، عمدهخرده

اید و آخرین ارزیابی این افراد از وضعیت کنونی می

دهد. این شاخص انداز آتی را نشان میاقتصاد و چشم

اندکی قرار داشته که  95.7در سطح  ژانویهدر ماه 

دهد اما با توجه بهبود نسبت به ماه دسامبر را نشان می

انداز به رشد منفی اقتصاد آلمان و سرعت تورم، چشم

 دهد.چندان مناسبی را نشان نمی
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  شاخصPMI بخش تولید چین 
ترین تولیدکننده بسیاری از کاالها چین به عنوان بزرگ

شود و ن همراه شناخته میدر جهان همچون خودرو و تلف

این شاخص، آخرین تغییرات وضعیت سالمت در بخش 

دهد. این تولید دومین اقتصاد بزرگ دنیا را نشان می

کاهش یافته و واحدی  50.1سطح  به ژانویهشاخص در ماه 

ها در آستانه مرز جداسازی توسعه از انقباض فعالیت

ز جانب های انبساطی اباشد و احتمال اتخاذ سیاستمی

بانک مرکزی و مقامات چینی برای جلوگیری از کندشدن 

 رشد اقتصاد را افزایش داده است.

 شاخص تورم تولیدکنندگان چین 
دهنده تغییرات قیمتی کاالها در این شاخص که نشان

باشد، نیم نگاهی برای روند های چین میدرب کارخانه

ین به تواند فراهم کند زیرا چآتی تورم دنیا را نیز می

شود و تغییرات تورم عنوان قلب تولیدی دنیا شناخته می

تواند در ادامه به تولیدکنندگان در این کشور می

کشورهای مختلف دنیا نیز تا سطحی منتقل شود. این 

درصدی بوده  10.3شاهد رشد  دسامبرشاخص در ماه 

است و برای بانک مرکزی چین، فضای الزم برای اتخاذ 

 های بهره را فراهم نموده است.انبساط پولی همچون کاهش نرخهای برخی سیاست

 جنوبیصادرات کره 
جنوبی با توجه به تولیدکنندگان بزرگش و جایگاهی کره

که در زنجیره تامین دنیا دارد، به عنوان کمربند تجارت 

شود و جهانی خصوصا در بخش تکنولوژی شناخته می

ن کشور تغییرات تقاضای خارجی برای تولیدات ای

تواند به عنوان شاخصی برای سنجش تجارت جهانی می

نیز مورد استفاده قرار بگیرد. صادرات کره جنوبی در ماه 

و با ثبت ارزش درصدی بوده  15.3شاهد رشد  ژانویه

میلیارد دالری، در مقایسه با دو ماه پایانی سال  55.3

نیز که به صورت سنتی شاهد افزایش صادرات  2021

 میلیارد دالری را متحمل شده است. 8شدن به فصل خرید و تعطیالت پایان سال داشته، افت بیش از جه به نزدیکخود با تو
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 داشبورد اقتصاد جهانی
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%4.90 %4.90 ایاالت متحده  2.30%  2.30%  0.25%  0.25%  7.00% 6.80%  3.90%  4.20%  -14.90%  -14.90%  128.10%  128.10%  

%4.90 %4.00 چین  1.60% 0.20%  3.70% 3.80%  1.50% 2.30%  5.10% 5.00% -3.70%  -3.70%  66.80%  66.80%  

%3.90 %3.90 حوزه یورو  2.20%  2.20%  0.00% 0.00% 5.00% 4.90%  7.20%  7.30% -7.20%  -7.20%  98.00%  98.00%  

%0.90- %1.40 %1.40 ژاپن  -0.90%  -0.10% -0.10% 0.80%  0.60% 2.80%  2.70%  -12.60%  -12.60%  266.20%  266.20%  

%2.50 %2.50 آلمان  1.70% 1.70% 0.00% 0.00% 5.30% 5.20%  5.20%  5.30% -4.20%  -4.20%  69.80%  69.80%  

%6.80 %6.80 بریتانیا  1.10% 1.10% 0.25%  0.25%  5.40% 5.10% 4.10% 4.20%  -14.90%  -14.90%  94.90%  94.90%  

%2.80 %0.00 %0.00 %3.00 %3.00 %3.30 %3.30 هند  2.80%  8.10%  8.10%  -9.20%  -9.20%  115.70% 115.70% 

%8.40 %8.40 فرانسه  12.70%  12.70%  4.00% 4.00% 5.59%  4.91% 6.90%  6.90%  -9.40%  -9.40%  73.95%  73.95%  

%3.90 %3.90 ایتالیا  2.60%  2.60%  0.00% 0.00% 3.90%  3.70% 9.20%  9.40%  -9.50%  -9.50%  155.80% 155.80% 

%0.25 %1.30 %1.30 %4.00 %4.00 کانادا  0.25%  4.80%  4.70% 5.90%  6.00% -14.90%  -14.90%  117.80% 117.80% 

%1.25 %0.30 %0.30 %4.00 %4.00 کره جنوبی  1.00% 3.70% 3.70% 3.80%  3.10% -6.10% -6.10% 42.60%  42.60%  

%0.80- %4.30 %4.30 روسیه  -0.80%  8.50%  8.50%  8.40%  8.40%  4.30% 4.30% -3.80%  -3.80%  17.80% 17.80% 

%9.25 %0.10- %0.10- %4.00 %4.00 برزیل  9.25%  10.06% 10.74% 12.10% 12.60%  -13.40% -13.40% 88.83%  88.83%  

%3.90 %3.90 استرالیا  -1.90%  -1.90%  0.10% 0.10% 3.00% 3.00% 4.20%  4.60%  -4.30%  -4.30%  24.80%  24.80%  

%2.60 %3.40 %3.40 اسپانیا  2.60%  0.00% 0.00% 6.50% 5.50% 14.57% 14.57% -11.00% -11.00% 120.00% 120.00% 

%0.40- %4.50 %4.50 مکزیک  -0.40%  5.50% 5.50% 7.36% 7.37% 3.50% 3.70% -4.60%  -4.60%  52.10%  52.10%  

https://tradingeconomics.com/united-states/indicators
https://tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth-annual
https://tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth-annual
https://tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth
https://tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth
https://tradingeconomics.com/united-states/interest-rate
https://tradingeconomics.com/united-states/interest-rate
https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi
https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi
https://tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate
https://tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate
https://tradingeconomics.com/united-states/government-budget
https://tradingeconomics.com/united-states/government-budget
https://tradingeconomics.com/united-states/government-debt-to-gdp
https://tradingeconomics.com/united-states/government-debt-to-gdp
https://tradingeconomics.com/china/indicators
https://tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual
https://tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual
https://tradingeconomics.com/china/gdp-growth
https://tradingeconomics.com/china/gdp-growth
https://tradingeconomics.com/china/interest-rate
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%1.87 %3.50 %3.50 %1.55 %1.55 %3.51 %3.51 اندونزی  1.75% 6.49% 6.49%  -6.50%  -6.50%  38.50%  38.50%  

%5.20 %5.20 هلند  2.10%  2.10%  0.00% 0.00% 5.70% 5.20%  3.80%  2.70%  -4.30%  -4.30%  54.50% 54.50% 

%2.60 %1.50 %1.50 %0.75- %0.75- %1.70 %1.70 %4.10 %4.10 سوئیس  2.50%  -2.60%  -2.60%  42.90%  42.90%  

%2.70 %7.40 %7.40 ترکیه  2.70%  14.00% 14.00% 36.08%  21.31% 11.20% 11.20% -3.40%  -3.40%  39.50%  39.50%  

%1.20 %1.00 %1.00 %5.70 %5.70 %7.00 %7.00 عربستان  1.10% 6.60%  6.60%  -11.20%  -11.20%  32.50%  32.50%  

%0.27 %3.70 %3.70 تایوان  0.27%  1.13% 1.13% 2.62%  2.84%  3.71% 3.71% -4.50%  -4.50%  28.20%  28.20%  

%2.30 %5.30 %5.30 لهستان  2.30%  2.25%  1.75% 8.60%  7.80%  5.40% 5.40% -7.00%  -7.00%  57.50% 57.50% 

%2.00 %4.70 %4.70 سوئد  2.00%  0.00% 0.00% 3.90%  3.30% 7.50% 7.50% -3.10% -3.10% 39.90%  39.90%  

%4.90 %4.90 بلژیک  2.00%  2.00%  0.00% 0.00% 5.71% 5.71% 5.90%  6.30% -9.40%  -9.40%  114.10% 114.10% 

%0.30- %0.30- تایلند  -1.10% -1.10% 0.50% 0.50% 2.17%  2.71%  2.25%  2.25%  -6.10% -6.10% 50.50% 50.50% 

%26.80- %26.80- ونزوئال  -23.70%  -23.70%  52.70%  56.86%  686.40%  1197.50% 6.40%  6.40%  -29.90%  -29.90%  350.00% 350.00% 

%3.80- %33.30 %33.30 %15.40 %15.63 %11.50 %11.50 %11.10 %11.10 %4.00 %4.00 نیجریه  -3.80%  34.98%  34.98%  

%3.80 %5.70 %5.70 اتریش  3.80%  0.00% 0.00% 4.30% 4.30% 8.10%  7.00% -8.90%  -8.90%  83.90%  83.90%  

%0.90 %11.40 %11.40 امارات  0.90%  0.00% 0.00% 5.50% 5.30% 5.10% 5.20%  -5.00% -5.00% 59.50%  59.50%  

%2.00 %6.10- %6.10- ایرلند  2.00%  1.50% 1.50% 2.58%  1.20%  5.00% 5.00% -0.80%  -0.80%  36.90%  36.90%  

%5.90 %6.17 اسرائیل  0.67% 0.60% 0.10% 0.10% 2.80%  2.40%  4.50% 5.00% -11.70% -11.70% 71.10% 71.10% 

%4.08 %11.90 %11.90 آرژانتین  4.08%  40.00% 38.00%  50.90%  51.20%  8.20%  8.20%  -8.50%  -8.50%  102.00% 102.00% 

%7.20 %7.20 مصر  2.90%  2.90%  8.25%  8.25%  5.90% 5.60% 7.50% 7.50% -9.00%  -9.00%  88.00%  88.00%  

%3.80 %5.10 %5.10 نروژ  3.80%  0.50% 0.50% 5.30% 5.10% 4.20%  4.20%  -3.40%  -3.40%  46.00% 46.00% 
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 تحلیل بنیادی ارز های منتخب جهانی

 دالر آمریکا 
 تیارس حمامدر نشست ماه در نرخ بهره  یدرصد مین شیکدام از افزا چیه کایکار از شش مقام فدرال رزرو آمر یجا نیتا به ا

را بر عهده دارد،  سیولفدرال رزرو سنت  استیاست و ر یانقباض یهااستیسرسخت س انیبوالرد که از حام میج یاند. حتنکرده

 حیج( هم ترج)جور یتیفدرال رزرو کانزاس س سی! رئستین یهم فکر بد یلیخ 2022نرخ بهره در سال  شیگفته که پنج مرحله افزا

از هفت مرحله  یاات نرخ بهرهانتظار کایآمر یمال یاست که در بازارها یدر حال نی. اابندی شیافزا جیبهره به تدر یهانرخ که دهدمی

 یدر حال نیارد! ادمرحله هم باور  کینرخ بهره در  شیدرصد افزا میبازار به ن یدارند! حت تیحکا 2022نرخ بهره در سال  شیافزا

تورم  دنیبا رس زمانهم .دهندیم رییبهره را تغ هاینرخ درصد 0٫25در هر مرحله تنها  ایبزرگ دن یرکزم یهااست که معموالً بانک

 نیه کرده بود. با انرخ بهره در نشست ماه مارس اشار شیبه افزا کایفدرال رزرو آمر سیرئ ر،یسال اخ 40سطح  نیبه باالتر کایآمر

. دنکر یاهم اشاره 2022نرخ بهره در سال  شیماه مارس را رد نکرد و به سرعت افزانرخ بهره در  یدرصد مین شیحال او احتمال افزا

 ریحال سا نیند. با اک میرا تنظ یانقباض یهااستیسرعت س ،یکالن اقتصاد یهادر واقع فدرال رزرو آماده است تا توجه به شاخص

 در .نرخ بهره مخالف هستند عیسر شیاند که با افزاکرده اند، به صراحت اعالممقامات فدرال رزرو که از طرف خودشان صحبت کرده

هم  2022رخ بهره در سال ن شیمرحله افزا 5تا  4بین کرده که  رییتغ یابه گونه یابازار، انتظارات نرخ بهره یاحرفه نیفعال انیم

 شده است. ینیبشیپ
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 یورو 
رشد ساالنه تورم هستیم.  مله گران نسبت به افزایش نرخ بهره در ناحیه یوروبا افزایش نرخ تورم در اروپا شاهد تغییرات انتظارات معا

است که از  یدر حال نیود. اب دهیدرصد رس 5است. رشد ساالنه در ماه دسامبر به  دهرسی درصد 5٫1به  وروی هیکنندگان ناحمصرف

از  کی چهی. باشد رصدد 4٫4تنها  وروی هینه تورم ناحکه رشد تورم ساال رفتیبلومبرگ، انتظار م یابیاقتصاددانان حاضر در ارز دید

اروپا  یک مرکزبان یهدف تورم اشتند!ند را درصد 5٫1تورم با سرعت  عیبلومبرگ انتظار رشد سر یحاضر در نظرسنج تصادداناق 44

بماند.  یدرصد باق 2دوده مح را اجرا کند تا تورم در یپول یانبساط یهااستیس دیدرصد با 2 ریز یهادر نرخ یعنیدرصد است.  2نرخ 

رشد  خنر دیره، بانرخ به شیمثل افزا یانقباض یهااستیس یبا اجرا دیبا یدرصد است، بانک مرکز 2 یهم نرخ تورم باال کهیوقت

 بانک سیرئازگی . به تدرصد هم عبور کرده است!  5از  وروی هیبکشد. حال نرخ رشد تورم ناح نییپا یدرصد 2تورم را به محدوده 

پاسخ  ورویمعامله گران  یابهره حرف زده و به انتظارات نرخ بهره یهانرخ ندهیدر رابطه با آ ترزیبا رو یادر مصاحبه یلتون یمرکز

 شیبرساند، اما افزا انیبه پا یقبل یهاینیبشیخود را زودتر از پ یو انبساط یتیحما یهابرنامه تواندمیاروپا  یبانک مرکز“ داده است.

خواهد بود.  یاقدام افراط کی هینرخ بهره در ماه ژوئ شیاست. افزا رمحتملیبازار( غ ینیبشی)طبق انتظارات و پ هیره در ماه ژوئنرخ به

ال باشد و بازار نرخ رشد تورم همچنان با اگر .ستینرخ بهره مناسب ن شیافزا یانتخاب زمان مشخص برا یبرا یلفع طیدر کل، شرا

وارد عمل  یقبل یهاینیبشیآنگاه زودتر از پ ابد،یهم ادامه  وروی هیناح یرت رشد کند و روند رشد اقتصادهم با قد وروی هیکار ناح

 در و درصد 0٫15ه اندازه ب هیدر ماه ژوئ وروی هیبازار، نرخ بهره ناح دیاز د ”کرد. میرا اجرا خواه یانقباض یهااستیشد و س میخواه

 .افتیخواهد  شیافزا درصد 0٫40 اندازه به دسامبر ماه
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 پوند 
وز است که بانک تا به امر 2004بار از سال  نیاول نیادرصدی نرخ بهره انگلیس بودیم.  0,25در هفته های گذشته شاهد افزایش 

هره را شروع کرده و نرخ ب شیاز ماه دسامبر مراحل افزا سی. انگلدهدمی شیافزا ینرخ بهره را در دو نشست متوال سیانگل یمرکز

تعجب  یجا افتهی شیافزا کرونیاوم وعیکه ش یطینرخ بهره در شرا شیافزا .است برده باال درصد 0٫25 به درصد 0٫1رخ بهره را از ن

نتوانسته به  ونکریاوم یکرونا وعی. شستیقابل تحمل ن یبانک مرکز یتورم برا عیحال کامالً مشخص است که رشد سر نیدارد. با ا

 یستند. بانک مرکزهخوب  سیانگل یاقتصاد یهاوارد کند. داده بیآس سیواهمه داشتند، بر اقتصاد انگلکه اقتصاددانان  یااندازه

انتظار دارد که در سال  نشان داده و بازار لیتما یانقباض یهااستیاز همه به س شیب ایبزرگ دن یمرکز یهابانک انیدر م سیانگل

 درصد 0٫50 رصد،د 0٫25 یدر نشست امروز نرخ بهره را به جا یاگر بانک مرکز .ابدی شیکشور چهار مرحله افزا نینرخ بهره ا 2022

ه اندازه کند و ب دیبازار را ناام یخواهد گذاشت. اما اگر بانک مرکز شیرا به نما یخوب یجهش صعود GBPUSDدهد،  شافزای

 .واهد شدمعطوف خ یندهد، تمرکز پوند به لحن بانک مرکز شیانتظارات بازار نرخ بهره را افزا
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.قانونی است  

 

االتر از خواجه آدرس دفتر مرکزی: تهران. خیابان شریعتی. ب

عبداله انصاری. روبروی پمپ بنزین. کوچه ذکائی. ساختمان 

-6و  22871135-6تلفنهای تماس: -4سحر. طبقه 

22888715 

 

 

 

 

 


