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5مقدمه

ا بایستی تولید را محور م. تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها: ؛ یعنی شعار این است«تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»: من شعار امسال را این جور تنظیم کردم»
«.یدا کندامیدواریم ان شاءاهلل به لطف الهی این شعار تحقّق الزم را پ. کار قرار بدهیم و حمایتهای الزم را انجام بدهیم و مانعها را از سر راه تولید برداریم

1399/12/30-رهبر انقالب اسالمی

ایجالاد »المی، مزین شده است، به خوبی نشان از آن دارد که رهبر انقالالب اسال« تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»شعارکه از سوی مقام معظم رهبری با 1400سال 
ایه گذاری در اوضاع کسب وکار در کشور باید به گونه ای باشالد کاله افالراد باله سالرم»: می دانند و می فرمایند« مشوق هایی از جمله مشووق های سرمایه گذاری را الزمه جهش تولید

«.تولید تشویق شوند و از افزایش هزینه های تولید جلوگیری شود

ر سالرمایه ی از جملاله بالازامالالبر این اساس، به منظور افزایش سرمایه گذاری ها برای ایجاد جهش در ظرفیت تولید و به تبال  آن افالزایش رشالد اادیالادی و اشالدبال، بازارهالای 
ثیرگالذار اسالت و راهرالار اصاللی اتشریان های اصلی اادیاد و تولید هسدند و بنابراین، توسعه مالی به صورت مسدقیم بر رشد اادیادی و به صورت غیرمسدقیم بر افزایش اشدبال

.برای نیل به اهداف اادیادی کشور محسوب می شود

پژوهشی و باله -لمیگرشی عن نهمچنین تبییرات و تحوالت سری  در دنیای سرمایه گذاری و ایجاد چالش های اادیادی و پیدا کردن راهراری برای پیش بینی و حل آنها، داشد
.را برای مدیران به یك ضرورت تبدیل کرده است« آینده پژوهی»ویژه 

دف ارار داده است، ها و حضور اثرگذار در بازار را هدر چشم انداز ترسیمی خود دسدیابی به جایگاه یری از سه گروه مالی برتر کشور را به لحاظ ارزش داراییگروه مالی ساتا 
ل اترا، با ارزش آینالده را در دسدور کار خود دارد تا با انجام مطالعات علمی و ارتباط مسدمر با نهادهای مطالعاتی، گزارشاتی ااب« تحقیق و توسعه»گسدرش کمی و کیفی بخش 

.پژوهی و اابلیت رصد دایق تحوالت آتی تهیه و تولید کند

، «نالدهای آنهالامطالعه و بررسی مدبیرهای کالالن اادیالادی داخلالی و خالارجی و تحلیالل رو»در این راسدا گروه مالی ساتا، هشت حوزه اصلی تحقیق و توسعه با سرفیل های 
تاثیرگالذار بالر هالایشناسایی و مطالعاله ریسالك»، «ارائه خدمات مشاوره مالی و اادیادی»، «ها و غیرهتكهای نوین مالی از ابیل فینشناسایی و اسدفاده از ابزارها و فناوری»

شالی و اندیهالای هالمتوسالعه و تقویالت کالانون»و « پژوهی، مطالعه بازارها و ابزارهامطالعات آینده»، «های جدید کسب و کارهای نوپامطالعه حوزه»، «های ساتاعملررد شرکت
نهادی، تدوین کرده و آمادگی خود را برای همراری و تبادل نظر در خیالو  ایالن حوزه هالا و سالایر بخش هالای پیشال« تحقیق و توسعه»را برای واحد « های مطالعاتیکارگروه

.ه مند سازیدهر، ببه این ترتیب، موجب امدنان است که گروه مالی ساتا را از دیدگاه ها و رهنمودهای سازنده خود برای بهبود فرایند تهیه و تولید گزارشات. اعالم می کند

سیدمحمد هاشمی نژاد 
مدیرعامل





نگاهی به وضعیت فوالد

 ترین باازیگر فوالد در چین به عنوان مهمداده است تقاضای که به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در خارج از چین شناخته می شود، با انتشار گزارشی هشدار آرسلور میتال 

باازار . د شادکه یکی از پیامدهای آن منجر به بحران شرکت اورگراند شد، با نرخ رشدی کاهنده مواجه خواهتحت تاثیر مشکالت صنعت ساختمان در این کشور صنعت فوالد دنیا 

اهش قتصادی در این حاوزه و کای اامالک چین تحت تاثیر افزایش بدهی ها و فشارهای مقامات دولتی برای کاهش ریسک های مالی قرار دارد که این امر منجر به کاهش فعالیت ها

ی پساکرونایی میتال در یادداشت خود اعالم کرده که انتظار دارد مصرف فوالد در خارج از چین تحت تاثیر روند بازیابی اقتصاد. تقاضا برای کامودیتی هایی همچون فوالد شده است

. درصد کاهش یافته است3درصد برآورد شده بود، به 5اما نرخ رشد تقاضا در چین که پیشتر در جوالی باشد، درصدی 13تا 12شاهد رشد 

ری نیاز بااالی هازار دالوردکنونی باعث کاهش همه جانبه قیمت ها در زنجیره فوالد چین نیز شده به صورتی که قیمت ورق گرم صادراتی این کشور که در ماه آوریل به رکاروند 

درصد کاهش نسبت به ساتتامبر و 2.9میلیون تن بوده است که 71.58تولید فوالد در اکتبر معادل با . مواجه شده استدرصدی 20افت بیش از رسیده بود، ظرف ماه های اخیر با 

درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد23.3
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نگاهی به وضعیت سنگ آهن

ن بازارهاای ایات تبعات ناشی از کاهش تقاضا برای فوالد در چین باعث شده است تا مواد خام فوالدی از جمله سنگ آهن شاهد تداوم روند نزولی خاود در معاامال

میلیون تن رسیده بود که باالترین سطح از آوریل 147.6مجموع سنگ آهن ذخیره شده در بنادر چین در هفته گذشته به گزارش مای استیل بر اساس . کشور باشند

د از سانگ وضعیت کنونی باعث شده تا موسسه فیچ در جدیدترین گزارش تحقیقاتی خود، برآورد قیمتی خاو. بر اساس داده های مای استیل محسوب می شود2019

دالر کاهش داده و برای سال آینده نیاز 155دالر به 170میانگین قیمت سنگ آهن در سال جاری را از برآورد خود از فیچ بر این اساس. آهن را با کاهش مواجه کند

دالر در هر تن کاهش خواهد یافت و تا انتهای دهاه جااری مایالدی، 65به 2025ساله، قیمت تا سال 5و ظرف یک بازه دالری نموده90پیش بینی میانگین قیمتی 

 های فیچ در یادداشت خود خاطرنشان کرده است که با وجود بهبود وضعیت کمبود انرژی و همچنین انتظار کاهش محادودیت. دالر خواهد رسید52سطح قیمت به 

زیرا بسیاری از پروژه های سااختمانی ندارد، وجود 2022اعمال شده بر تولید فوالد به صورت تدریجی ظرف ماه های آینده، انتظار تقویت قابل مالحظه تقاضا در سال 

. تکمیل خواهد شد و همچنین پروژه های زیرساختی جدید نیز کاهش خواهد یافت زیرا تمرکز دولت بر روی محدود کردن اعطای اعتبار خواهد بود
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نگاهی به وضعیت آلومینیوم

شاهد رونادی شدن نگرانی های مرتبط با بحران در بازار انرژی و همچنین هیجان معامله گران،آرام تر ظرف دو ماه اخیر پس از رکوردشکنی ماه ستتامبر، با آلومینیوم

موجودی های انباار . اگرچه نگرانی های مرتبط با تقاضا همچنان پابرجاستگردد، باز دالری2600عمدتا اصالحی بوده که باعث شده است تا قیمت این فلز به محدوده 

باه هزار تن می باشد که تقریبا نیمی از رقم ماه مارس می باشد که این کمبود موجودی منجر به ایجاد پرمیوم نزدیاک948آلومینیوم در بورس فلزات لندن در حدود 

. دالری در بازار نقدی نسبت به سه ماهه شده است20

اخلای حاکی از این است که مشکالت تامین برق برای واحدهای آلومینیوم در سال جاری منجر شده است تا ظرفیات تولیاد دگزارش موسسه وود مکنزی همچنین 

زده است که سهمیه بندی بارق تحاویلی باه تخمین و می باشد میلیون تنی 3.2درصدی در چین باشد که به معنی افت حدود 7این فلز در سال جاری شاهد کاهش 

اگرچه شدت کمبود برق دیگر مانند ماه های اخیار نخواهاد داشت، نیز ادامه خواهد 2022برق واحدهای تولیدی احتماال به صورت گاه و بی گاه تا سه ماهه دوم سال 

دالر در نظر گرفته است که بسیار کمتار از بارآورد 2300در یادداشتی، پیش بینی خود از قیمت آلومینیوم را در سال آینده در محدوده موسسه فیچ در این بین . بود

.می باشدپیشین ماه گذشته متال بولتن 
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نگاهی به وضعیت مس

در ایان باین رویتارز باا انتشاار . بوده استدرصدی 9شاهد اصالح قیمتی حدود در معامالت ماه گذشته پس از تالش ناموفق برای عبور از رکورد ماه می خود، مس 

ت قیمتای ، افادنگزارشی اعالم کرده است که با کند شدن رشد اقتصادی در چین به عنوان بزرگ ترین بازار مصرفی چین و همچنین افزایش سطح عرضه از جانب مع

هازار دالر در هار تان 9تحلیلگر، معادل با 29به صورتی که میانگین قیمت مس در بورس فلزات لندن بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از داشت، مس ادامه خواهد 

.خواهد بود

هزار تنی خواهد بود و این در حالی است که پیشتر بارآورد کساری 82پیش بینی تحلیلگران حاکی از این است که بازار مس در سال آینده شاهد مازاد عرضه حدود 

.  هزار تنی عرضه در ماه جوالی شده بود100
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نگاهی به وضعیت سرب

بوده است که عمده ایان افات قیمتای ناشای از افازایش دالری 2400شاهد اصالح قیمتی پس از بازگشت مجدد به کانال نیز همچون سایر فلزات اساسی قیمت سرب 

اشتن سطح در ماه گذشته گزارش شده بود که تجار چینی با وجود د. صادرات سرب چین بوده است که منجر به کاهش میزان کسری عرضه در سایر نقاط دنیا شده بود

می دهد که اما داده های رویترز نشاننداشته اند، باالیی از موجودی سرب در انبارهای خود، به دلیل مسائل لجستیکی قادر با صدور مازاد عرضه در بازار به سایر بازارها 

محسوب می شود و بارای 2007هزار تن شمش سرب شده است که باالترین سطح ماهیانه از سال 15.5این کشور موفق به غلبه بر برخی از مشکالت و صادرات بیش از 

.، تراز تجاری چین در زمینه سرب را به خالص صادرات تبدیل کرده است2018اولین بار از سال 

می باشد که نشان دهنده تداوم مازاد عرضاه در باازار LMEهزار تنی انبارهای بورس شانگهای، همچنان تقریبا سه برابر موجودی های 166با این حال مجموع موجودی 

هزار و در ساال 27، مازاد عرضه سرب در سال جاری معادل با گروه بین المللی مطالعات سرب و رویبر اساس برآورد . اگرچه از شدت آن کاسته شده استاست، چین 

.هزار تنی ماه آوریل، نشان از بهبود چشمگیر وضعیت تقاضا در بازار می دهد172هزار تن خواهد بود که در مقایسه با برآورد 24آینده برابر با 
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نگاهی به وضعیت روی

درصادی را ظارف 15اصالح قیمتی بایش از دالری، 3،815و رسیدن به سطح Nyrstarدر بازارهای جهانی پس از جهش ناشی از اعالم برنامه تولید شرکت روی قیمت 

کاهش قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی و بهباود وضاعیت تاامین انارژی واحادهای . دالری کاهش یافته است3200هفته های اخیر تجربه کرده است و به محدوده 

ی در دوره ، باازار روگزارش گروه مطالعات بین المللی سرب و رویبر اساس . تولیدکننده باعث کاهش نگرانی ها شده است اگرچه مازاد تقاضا در بازار همچنان وجود دارد

هزار تنی بوده 457هزار تنی عرضه در برابر تقاضا بوده است در حالی که در دوره مشابه سال گذشته، میزان عرضه شاهد مازاد 93ماهه اول سال جاری شاهد کسری 9

این امر باعث شده است تاا . هزار تن کاهش یافته که کمترین سطح سه سال اخیر محسوب می شود179همچنین موجودی انبارهای روی در بورس فلزات لندن به . است

دالری به صاورت میاانگین 3200هزار تا 3شرکت روی هندوستان در گزارش درآمدی اخیر خود پیش بینی کند که سطح قیمتی فلز روی در سال آینده نیز در محدوده 

. باقی خواهد ماند
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برنت WTI سبد نفتی اوپک

نگاهی به آخرین وضعیت بازار جهانی نفت

از پاالس در بازارهای جهانی پس از رسیدن به باالترین سطح سالیان اخیر تحت تاثیر روند عمومی افزایش قیمت های انرژی و همچنین خاودداری اوپاکقیمت نفت 

دالری را تا تابستان سال آینده نمایاد، ظارف یاک مااه 120در برآوردی، تخمین قیمت نفت موسسه بانک آمریکا افزایش بیش از حد سطح عرضه خود که باعث شد 

80اناال کرم، چهاااخیر روندی نزولی را طی کرده است و افت قیمت ها در هفته گذشته نیز تشدید شد به صورتی که قیمت نفت برنت برای اولین باار در ساه ماهاه 

.دالری را از دست داد

وت نماید کاه چین دعاز عالوه بر این عدم پاسخگویی اوپک به درخواست کشورهای مصرف کننده در افزایش سطح تولید باعث شد تا ایاالت متحده در هفته گذشته 

موضاوع بررسای ایانحاالبه آزادسازی ذخایر استراتژیک خود برای مقابله با افزایش قیمت نفت خام و فرآورده ها بتردازند که چین در بیانیه ای اعالم کرد کاه در 

ه آمریکا همچنین درخواست خود را از سایر مصرف کنندگان بزرگ آسیایی نفت همچون ژاپن، کره جنوبی و هناد نیاز تکارار کارد کاه ایان امار منجار با. می باشد

بوده و بررسای این در حالی است که گلدمن ساکس با انتشار یادداشتی اعالم کرده که فشار فروش اخیر در بازار، غیرمنطقی. شتاب گرفتن روند کاهشی قیمت ها شد

میلیون بشکه ای عرضه در برابر تقاضا ظرف یک ماه اخیر در بازار را می دهد و همچنین میزان ذخایر تجااری نفات در کشاورهای 2داده های مختلف نشان از کسری 

استسال اخیر قرار گرفته 7و حوزه آتالنتیک نیز در کمترین سطح OECDعضو 
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2021بررسی وضعیت تقاضای جهانی نفت در سال 

160بهنزدیککهاستدادهانجامرانفتتقاضایسطحبشکه ایمیلیون5.6رشدتخمینمتوالی،ماهدومینبرایمنفیتعدیلاعمالبامیالدی،جاریسالبرایاوپک
الحاصاینعاملعمده ترینجاری،سالسومماههسهدرهندوچیندرتقاضاانتظاراتازپایین ترسطح.می دهدنشانراقبلیبرآوردبهنسبتکاهشبشکههزار

.داشتهدخواادامهکاهندهنرخیبانیزسالپایانیماههسهدربازیابیروندانرژی،بازاردرقیمت هاباالیسطحبهتوجهبادیگرطرفاز.استبودهتقاضادرمنفی

Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 20212021مناطق
میزان 

رشد
واحد

شکه در روزب. م22.7324.3324.9924.4624.141.70قاره آمریکا

شکه در روزب. م18.6520.2120.3820.2019.871.52(به تنهایی)ایاالت متحده 

شکه در روزب. م11.9112.6113.7113.5912.960.53اروپا

شکه در روزب. م7.677.047.157.577.360.22آسیا اقیانوسیه

شکه در روزب. مOECD42.3043.9845.8545.6344.462.44مجموع 

شکه در روزب. م13.2914.5514.4715.1114.360.99چین

شکه در روزب. م4.944.504.675.524.910.40هند

شکه در روزب. م8.368.988.498.628.610.48سایر آسیا

شکه در روزب. م7.957.778.247.977.990.44خاورمیانه

شکه در روزب. م4.354.064.164.444.250.19آفریقا

شکه در روزب. م6.156.166.546.406.310.30آمریکای التین

شکه در روزب. م3.573.423.613.743.580.22روسیه

شکه در روزب. مOECD50.5751.4152.0453.8751.983.22مجموع غیر 

شکه در روزب. م92.8795.3897.8999.4996.445.65مجموع دنیا

شکه در روزب. م92.7795.3698.3399.8296.605.82برآورد پیشین
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2022بررسی وضعیت تقاضای جهانی نفت در سال 

.استبودهتغییربدونقبلیبرآوردبامقایسهدرکهاستکردهبرآوردبشکه میلیون4.2بامعادلرانفتتقاضایرشدازپیش بینیخودنوامبرماهگزارشدراوپک
2019سالردتقاضاسقفازباالتربشکهمیلیوننیمتقریباکهبودخواهدمیانگینصورتبهروزدربشکهمیلیون100.6محدودهدرآیندهسالدردنیاتقاضایمجموع
وچینمتحده،ایاالتدربنزینکهبودخواهندشاهدرارشدبیشترینآن،ازخارجوOECDحوزهدوهردردیزلوبنزینسوختی،فراورده هایمیاندر.بودخواهد

.داشتخواهدآمریکاقارهدرOECDعضوکشورهایسایرواروپابهاختصاصدیزلمصرفرشدبیشترینکهحالیدرداشتخواهدراسهمبیشترینهند

Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 20222022مناطق
میزان 

رشد
واحد

شکه در روزب. م24.0425.4226.0225.2725.201.06قاره آمریکا

زشکه در روب. م19.6921.0721.3520.9220.760.90(به تنهایی)ایاالت متحده 

زشکه در روب. م12.5513.2814.3514.1013.580.61اروپا

زشکه در روب. م7.917.227.287.687.520.17آسیا اقیانوسیه

زشکه در روب. مOECD44.5045.9247.6447.0546.301.84مجموع 

زشکه در روب. م14.1415.4414.9515.5515.020.66چین

زشکه در روب. م5.404.905.055.845.300.39هند

زشکه در روب. م9.059.599.078.959.160.55سایر آسیا

زشکه در روب. م8.298.018.498.208.250.26خاورمیانه

زشکه در روب. م4.534.194.284.574.390.14آفریقا

زشکه در روب. م6.386.336.696.566.490.18آمریکای التین

زشکه در روب. م3.673.473.663.793.650.07روسیه

زشکه در روب. مOECD53.5153.9654.1155.5854.292.31مجموع غیر 

زشکه در روب. م98.0299.88101.75102.63100.594.15مجموع دنیا

.باشدنداشتههماهنگیانفرادیاعدادبااستممکنمجموعاعدادمستقل،صورتبهاعدادازبرخیشدنگرددلیلبه*
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چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

چشم انداز تغییر تقاضای نفت از جانب حوزه های بزرگ مصرف کننده
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ایاالت متحده اروپا چین هند خاورمیانه

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 
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2021عرضه نفت در کشورهای غیر اوپک در سال 

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

بریتانیا

ایاالت متحده

برزیل

نروژ

چین

روسیه

کانادا

میلیون بشکه در روز

2021رشد عرضه نفت خام از جانب کشورهای منتخب غیراوپک در سال 

هزار بشکه ای مواجه خواهاد شاد کاه در 700خود برآورد کرده است که سطح تولید کشورهای خارج از اوپک در سال جاری با افزایش گزارش ماه نوامبر اوپک در 
. میلیون بشکه در روز باشد63.6مقایسه با برآورد گزارش قبلی شاهد تغییری نبوده است تا بدین گونه مجموع تولید این کشورها به صورت میانگین معادل با 
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2022عرضه نفت در کشورهای غیر اوپک در سال 

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

اندونزی

نروژ

قزاقستان

کانادا

برزیل

ایاالت متحده

روسیه

میلیون بشکه در روز

2022رشد عرضه نفت از جانب کشورهای منتخب غیراوپک در سال 

میلیاون بشاکه ای را 3خود تغییری در برآورد از رشد تولید کشورهای غیر اوپک در سال آینده میالدی نداده است و همچنان انتظار رشد اوپک در گزارش ماه نوامبر 
هزار بشکه ای مواجه خواهد داشت اماا کااهش 900در این میان تخمین های اوپک حاکی از این است که سطح تولید در ایاالت متحده با افزایش . برای این کشورها دارد

.سطح تولید در کشورهایی همچون نروژ، مکزیک، هند و برخی دیگر کشورها باعث خنثی شدن اثر افزایش تولید در آمریکا خواهد شد
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تولید نفت اوپک

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

27.45کشور عضو این کارتل نفتای در مااه اکتبار معاادل باا 13بر اساس گزارشات منابع ثانویه و تخمین های کارشناسان، برآورد اوپک حاکی از این است که تولید 
ن عربستان سعودی، ونازوئال و  اماارات محرکاا. را نسبت به رقم تعدیل شده ماه پیشین را نشان می دهدهزار بشکه ای 220افزایش بوده است که میلیون بشکه در روز 

.اصلی رشد تولید بوده اند در حالی که تولید در نیجریه و گابون و گینه کاهشی بوده است

واحدتغییرسپتامبراکتبرکشور

هزار بشکه در روز9.7599.649110عربستان سعودی

هزار بشکه در روز4.1494.1427عراق

هزار بشکه در روز2.8282.79038امارات

هزار بشکه در روز2.5022.49210ایران

هزار بشکه در روز2.5022.47032کویت

هزار بشکه در روز-1.3541.39945نیجریه

هزار بشکه در روز1.1641.14915لیبی

هزار بشکه در روز-1.1241.1251انگوال

هزار بشکه در روز94493410الجزایر

هزار بشکه در روز59053357ونزوئال

هزار بشکه در روز27325815کنگو

هزار بشکه در روز-17919617گابن

هزار بشکه در روز-8710013گینه

هزار بشکه در روز27.45327.236217مجموع
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ذخایر نفت در انبارها

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

در ماه ستتامبر نشان می دهد که رقام ایان OECDبرآوردهای ابتدایی اوپک از وضعیت ذخایر تجاری نفت و فرآورده ها در انبارهای کشورهای عضو 
میلیون بشکه بوده است که در مقایسه با ماه مشابه سال 2،805نسبت به آمار تعدیل شده ماه اوت، معادل با میلیون بشکه ای 18.5کاهش شاخص با 

همچناین در صاورت در نظار گارفتن . را نشان می دهدمیلیون بشکه کاهش 206ساله،5و در قیاس با میانگین میلیون بشکه کاهش 374گذشته 
.را نشان می دهدمیلیون بشکه کاهش 163برای حذف اختالل ایجادشده به دلیل کرونا، این شاخص 2019تا 2015میانگین سال های 

سااله و 5میلیون بشکه کمتر از میانگین 118میلیون بشکه بوده است که 1،334در بین اجزای این ذخایر، ذخایر نفت خام در ماه ستتامبر معادل با 
5میلیون بشکه کاهش نسابت باه میاانگین 89میزان فرآورده های نفتی در مخازن نیز با . میلیون بشکه کمتر از میانگین قبل از کرونا می باشد103

.میلیون بشکه کاهش را نشان می دهد43ساله قبل از کرونا نیز 5میلیون بشکه رسیده و در مقایسه با میانگین 1،471ساله به 
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حاشیه سود پاالیشگاه ها

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

در همه مناطق شاهد روندی صعودی بود و کاهش سطح موجودی محصوالت باا توجاه باه کااهش نارخحاشیه سود صنعت جهانی پاالیشی در ماه اکتبر 
اکتبار )وناا رکفعالیت عملیاتی پاالیشگاه ها با در نظر قرار دادن فعالیت های تعمیر و نگهداری، موفق به رسیدن به باالترین سطح خود از دوران پایش از

رای واردات مارجین پاالیشگاه ها تحت تاثیر عملکرد مناسب سوخت جت و سوخت نفت و همچنین تقاضای قدرتمند برزیل بدر ایاالت متحده . شد( 2019
. دالر در هر بشکه برسد16.89دالری به میانگین 1.13فرآورده های نفتی از ایاالت متحده برای پوشش تقاضای تولید برق، با رشد ماهانه 

بهباود ، همچنان کاهش سطح عرضه به دلیل عملیات تعمیر و نگهداری در ترکیب با تقاضای مناسب صنایع برای مصارف فرآورده هاای نفتای ودر اروپا
1.42ا سفرهای هوایی که باعث افزایش تقاضا در حوزه سوخت جت شده است، عامل محرک افزایش حاشیه سود پاالیشگاه ها بوده تا مارجین پاالیشی با

.دالر در هر بشکه برسد5.90دالر افزایش به میانگین 
غال سنگ همچنان تقاضای قدرتمند برای فرآورده های سوخت نفت برای تولید انرژی با توجه به قیمت باالی سوخت های جایگزین همچون زدر قاره آسیا 

ز ی نیاو گاز طبیعی باعث ثبت قوی ترین افزایش در مارجین پاالیشگاه ها در ماه گذشته شد و از طرف دیگر تقاضای صانایع بارای فرآورده هاای ساوخت
.دالر افزایش یابد6.34دالری به 1.68صعودی بوده که این امر باعث شده تا  مارجین پاالیشی آسیا بر اساس شاخص نفت عمان با افزایش 
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چشم انداز کوتاه مدت بازار محصوالت و پاالیشگاه ها

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 
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تحلیلآمریکااروپاآسیاچارچوب زمانیرویداد

تشدید 
محدودیت های 

تردد

دسامبر –نوامبر 
2021

تاثیر منفی بر 
روی بازار 
محصوالت

تاثیر منفی بر 
روی بازار 
محصوالت

ی تاثیر منفی بر رو
بازار محصوالت

ر نگرانی های مرتبط با کرونای دلتا می تواند باعث افزایش فشار ب
روی مصرف سوخت و ایجاد مازاد عرضه در بازار محصوالت در 

.کوتاه مدت شود

پایان فصل 
تعمیر و 

نگهداری 
پاییزی

دسامبر –نوامبر 
2021

تاثیر منفی بر 
روی بازار 
محصوالت

تاثیر منفی بر 
روی بازار 
محصوالت

ی تاثیر منفی بر رو
بازار محصوالت

با پایان فصل تعمیر و نگهداری بسیاری از واحدهای پاالیشی و 
بازگشت واحدها به مدار تولید، انتظار تضعیف حاشیه سود با 

.توجه به افزایش سطح عرضه محصوالت می رود

بهبود بازار 
سوخت های 

نفتی

دسامبر –نوامبر 
2021

تاثیر مثبت بر 
روی بازار 
محصوالت

تاثیر مثبت بر
روی بازار 
محصوالت

تاثیر مثبت بر 
روی بازار 
محصوالت

ضعیت افزایش تقاضا برای تولید برق می تواند منجر به بهبود و
.بازار سوخت های نفتی در دو ماه پایانی سال شود

بسته بودن 
سطح عرضه 

نسبت به 
تقاضا

دسامبر –نوامبر 
2021

تاثیر مثبت بر 
روی بازار 
محصوالت

تاثیر مثبت بر
روی بازار 
محصوالت

تاثیر مثبت بر 
روی بازار 
محصوالت

با توجه به انتظار اقدام تجار، مصرف کنندگان و همچنین 
پاالیشگاه ها برای تجدید موجودی های کاهش یافته سوخت های
نفتی خود، انتظار می رود که سطح معامالت این فرآورده ها در

.کوتاه مدت افزایش یابد





بازار متانول چین

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

مچنینهوگرفتصورتاخیرهفته هایدربازارکنترلوعرضهسطحافزایشازاطمینانمنظوربهسنگزغالبازاردرچیندولتفعاالنهدخالت
داخلیمناطقردمتانولقیمتتاشدباعثگذشته،سالبامقایسهدرکشوراینوارداتسطحافزایشبهتوجهباطبیعیگازقیمتنسبیکاهش

.بگیردبازپسرااخیرماه2رشدکلیهتقریباوشودمواجهتوجهیقابلآزادسقوطباچین
و هاقیمتنزولیروندبهشتاب دادندرنیزچینجنوبینواحیدرخصوصاداخلیتولیدکنندگانجانبازعرضهسطحافزایشمیانایندر

.استبودهموثربازاردرفروشفشارافزایش
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بازار متانول چین

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

26

متیتغییر ماهیانه سقف و کف قیقیمتیدامنهارزش گذاریشاخص

-1045–-26051470–2810تن/ یوانمتانول داخلی شرق چین

-1080–-26101450–2780تن/ یوانمتانول داخلی جنوب چین

-1650–-22501300–3300تن/ یوانمتانول مناطق داخلی چین

-95–-33593–350تن/ دالربه مقصد چینCFRمتانول 

اه گذشتهآخرین وضعیت نرخ فعالیت عملیاتی متانول و صنایع پایین دستی در چین و مقایسه با م

متانول به اولفین آستیک اسید فرمالدهید متانول

66%
5+%

88%
3+%

36%
2-%

68%
1+%



بازار متانول اروپا

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

باعرضهسطحافزایشتاثیرتحتگذشتهماهدرخودسقفبامقایسهدردرصدی20ازبیشافتشاهدنیزاروپانقدیبازارهایدرمتانولقیمت
بهاولیه،وادمقیمتبهمربوطنگرانی هاکاهشهمچنینوتولیدمداربهنگهداریوتعمیرعملیاتدلیلبهتعطیل شدهواحدهایازبسیاریبازگشت

.یافتکاهشتنهردریورو375تا355سطح
مناسبروندوجودباعرضهسطحتوجهقابلافزایشبرتاییدینیزاسمیظرفیتازدرصد70بهروتردامناحیهانبارهایموجودیسطحافزایش

لتحویکاهشدرحدیتارود،اینطریقازحملفعالیت هایکاهشواروپادرراینرودسطحآمدنپایینکهاستشدهگفتهاگرچهداردتقاضا
.استبودهموثرسفارش هاازبرخی
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بازار پلی اتیلن خاورمیانه

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

جانبازعرضهسطحکاهشازناشیحدیتاکهقیمتافزایشماهدوازپسراثباتباعمدتاروندیجاریماهدرخاورمیانهصادراتیپلی اتیلن
دورانردآنازناشیتقاضایکاهشودیوالیجشنوارهبرگزاریهند،بازاردردیگرطرفازاما.استبودهشاهدبوده،فارسخلیجحاشیهتولیدکنندگان

.استشدهخودهمتایانازبرخیبازارهاسایربهنسبتبازارایندرقیمت هابیشترافتباعثکشوراینملیتعطیالت
.شودبازارایندرتجاریمعامالتسطحتقویتباعثمجدداخود،انبارموجودیکردنپربرایفرآوریواحدهایتقاضایافزایشمی رودانتظاراما

.شودترقابسطحکاهشبابازاردرخاورمیانهفروشقیمت هایتقویتباعثمی تواندنیزبازاردرمتحدهایاالتمحموله هایصادراتسطحکاهشهمچنین
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وضعیت کلی بازار جهانی پتروشیمی

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

شناخته می شود و به بررسی میانگین تغییرات صورت گرفته در قیمات محصاوالتIPEXکه با نام اختصاری ICISشاخص جهانی پتروشیمی موسسه 

درصدی به دلیل افزایش قیمت محصوالت پالستیک و پتروشایمی در اسایا1.7پتروشیمی در مناطق مختلف دنیا می پردازد، در ماه اکتبر شاهد رشد 

ناحیه خلیج . درصدی را در شاخص قیمت خود تجربه کرد4.8و پلی اتیلن، افزایش PVCناحیه شمال شرقی اسیا با توجه به افزایش قیمت . بوده است

در شامال غربای اروپاا ساقوط قیمتای بنازن و . درصدی را تجربه کرده است3.6آمریکا تحت تاثیر افت پروپیلن، بنزن و بوتادین، در مجموع نزول 

یش با این حال شاخص جهانی پتروشیمی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افازا. درصدی قیمت ها در این ناحیه شد2.25بوتادین نیز باعث کاهش 

.درصدی را تجربه کرده است55
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IPEXآخرین تغییر ماهانهرقم شاخص

%227.51.73جهانی

%-277.13.69ایاالت متحده

%-305.72.25شمال غربی اروپا

%215.34.81شمال شرقی اسیا



درآمد خانوار
Household Spending

مخارج خانوار
Household Income

ضریب جینی
Gini coefficient

نرخ بهره
Interest Rate

نقدینگی
Money Supply

اعطای وام
Bank Lending



تولیدات صنعتی

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

جدیدیتاییدکهبودمنفیرشدیثبتیشاهدماه16ازپسبورسیشرکت هایصنعتیتولیدات،مرکزیبانکبانکیوپولیپژوهشکدهگزارشاساسبر
مهربامقایسهدردرصدی1.4افتشاهدشاخصایناساساینبر.بودشدهآغازجاریسالتیرماهازکهاستبورسیشرکت هایتولیدنزولیروندبر

.می شودمحسوب99سالاردیبهشتازپسافتاولینکهاستبودهگذشتهسالماه
راافزایشدرصد4تنها(97مهر)قبلسال3زمانیبازهبامقایسهدرکهاستگرفتهقرارواحدی104محدودهدرنیزشاخصاسمیسطحهمچنین

.می دهدنشان

رشد نقطه به نقطه تولیدات صنعتی
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تولیدات صنعتی

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

.استبودهنعتصایندرتولیدحقیقیمنفی بودنشاهدکهاستداشتهاساسیفلزاتصنعتراشاخصرشدبرمنفیتاثیربیشترینزیرگروه ها،بیندر
اینفروشرشدکهاستحالیدراین.یافتکاهشدرصد8/6بهوشدرقمیتکماه17ازبعدقطعاتساختوخودروسازیصنعتتولیدشاخصرشد

نیزمهرماهردتابستانماههسهمشابهغیرفلزیکانی هایصنعت.داردانبارموجودیکاهشازنشانکهاستبودهتولیدرشدازبیشترماهایندرصنعت
.کردثبتراتولیدمنفیرشد

درصنعتاینکهمی دهدنشانماهه6مالیصورت هایبررسیوبودمنفیرشدشاهدمتوالیماهششمینبراینیزمهرماهدرداروییمحصوالتصنعت
در(دهتورم زدایی شصورتبهسودآوری)آنهاسودحقیقیارزشکهطوریبهداشتندجاریسالدرراسودآوریوضعیتبدترینغذایی،محصوالتکنار

دربازاریغیرودولتیقیمت گذاریبه دلیلمی تواندحقیقیسودکاهشاینکهاستداشتهکاهشقبلسالمشابهمدتبهنسبتجاریسالماههشش
.باشدضروریکاالهای
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تجارت خارجی

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

بهصادراتدرصدی140جهشوچینبهصادراتدرصدی4رشدازنشانترکیهوچینبامیالدیجاریسالاولماه9درکشورخارجیتجارترسمیآمارهای
فصلسهدرمی داد،نشانرادالریمیلیون491منفیرقمگذشتهسالمشابهدورهدرکهحالیدرنیزترکیهباایرانخارجیتجارتترازهمچنین.می دهدراترکیه

.استیافتهبهبوددالرمیلیون34مثبتبهمیالدیجاریسالابتدایی
600حدودامسالاولنیمهدرکهمی دهدنشاننفتکش هاردیابیشرکت هایآمارهاینمی دهند،نفتصادراتازخبریرسمیآمارهایکهحالیدرمیانایندر

هربرایدالر40قیمتبهگازیمیعاناتوخامنفتبشکهمیلیون2.3صادراتجاریسالبودجهدردولت.استشدهصادرنفتیمیعاناتونفتروزدربشکههزار
امسالاولماههششدردولتبودجهنفتیدرآمدهایکهمی دهدنشانمحاسباتدیوانتوسطمنتشرشدهداده هایمیانایندراما.بودکردهپیش بینیرابشکه

بودهدالر65امسالاولماههششدرنفتقیمتمتوسطکهحالیدر.استبودهدرصدی25.5تحققشاهدتنهامی شد،تومانمیلیاردهزار101ازبیشبایدکه
40ققتحشاهدحداقلبایدبین المللیبازارهایوبودجهقانوندرنفتقیمتچشمگیراختالفبهتوجهباو(شدهلحاظبودجهدرکهرقمیبرابر1.5ازبیش)

.باشدلیفعتحریمیشرایطدررفتهفروشنفتازکمترمحقق شدهدرآمدهایکهاستشدهباعثپولانتقالدشواری هایکهمی رسدنظربهامامی بودیمدرصدی
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صادرات غیر نفتیصادرات نفتیوارداتصادراتتجارت

ترکیه
(میلیون دالر)

2021333816861652351651ماهه اول 9

20201893701119238663ماهه اول 9

149-76.314038.67.8درصد تغییر

چین
(میلیون دالر)

202110،27748155462134802ماهه اول 9

202011،1964595660110023593ماهه اول 9

34-99-4.817.3-8.2درصد تغییر



تجارت خارجی

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

یکازکمتررشدکهکرده اندمحمولهتنهزار442صدوربهاقدامماهمهردرکشورفوالدیبزرگواحدهایمی دهدنشانایمیدروجانبازمنتشرشدهداده های
4.25بامعادلصادراتماهه،7مجموعدر.می دهدنشانقبلسالمشابهماهبامقایسهدررادرصدی44سقوطومی دهدنشانماهمهربهنسبترادرصدی
.می دهدنشانراگذشتهسالبهنسبترشددرصد31کهاستبودهتنمیلیون

اینواستبودهماهخردادتنیهزار916رکوردثبتازپسصادراتافتمهمعواملازیکینظربهفوالدی،واحدهایبهبرقتحویلدرتحمیل شدهمحدودیت های
رافوالدیواحدهایبهتحویلیگازازدرصد62تافاز،سهدرکهداردقصدوزارتخانهاینکهمی دهدنشاننفتوزارتتوسطمنتشرشدهبرنامهکهاستحالیدر

.بودخواهدشرکتاینتولیددرصدی50سقوطمنزلهبهامراینکشور،فوالدتولیدکنندهبزرگ ترینعنوانبهمبارکهفوالدهمچونشرکتیبرایکهدهدکاهش
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98صادرات  99صادرات  1400صادرات 



تراکنش های خرید

هازار میلیاارد توماان صارف خریادهای 72از وضعیت شبکه پرداخت های الکترونیک در مهر ماه نشان می دهد که حدود شبکه شاپرک آمار
درصدی 60اگرچه در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، افزایش می دهد، درصدی نسبت به شهریور ماه را نشان 20اینترنتی شده است که افت 

76درصدی از کل تراکنش ها بوده است در حالی که کارتخوان های فروشگاهی ساهم 12همچنین سهم خریدهای اینترنتی، . را ثبت کرده است
.درصدی را داشته اند11.6درصدی و ابزارهای پذیرش موبایلی نیز سهم 

را در مقایساه باا درصادی 2.4افت هزار میلیارد تومان بوده است که 480ماهه، مجموع خریدهای اینترنتی معادل با 7عالوه بر این در دوره 
. دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد
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تامین مالی بازار سرمایه

چشم انداز تغییر تقاضای نفت 

درصدی موفاق 46رشد ماهه سال جاری با حذف محاسبات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری، با 7تامین مالی از بازار سرمایه در دوره 
درصد از کل تامین مالی صورت گرفته در ایان دوره 5در این میان سهم بخش بدهی، . شده استهزار میلیارد تومانی300به عبور از مرز 

کاهش میزان عرضه اولیاه . درصدی را داشته است3درصدی و عرضه اولیه نیز سهم حدود 42زمانی بوده است و افزایش سرمایه با سهم 
هزار میلیارد تومان 25.4هزار میلیارد تومان در حالی حاصل شده است که در دوره مشابه سال گذشته، این رقم معادل با 9به رقم اسمی 

.بوده است
هزار میلیارد تومان آن اختصاص به اسناد خزانه اساالمی، 107هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شده است که 152همچنین حدود 

. هزار میلیارد تومان اختصاص به سلف استاندارد داشته است12هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام و 34
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(هزار میلیارد تومان)تامین مالی از طریق بازار سرمایه 

(واحد)تغییرات 1399ماهه 14007ماهه 7نوع

سرمایه ای
(بدون احتساب صندوق ها)

136.296.840

164.2108.850بدهی

300.4205.646جمع




