
نگاه کـاردان
1400آبان مــاه 



خالصه مدیریتی

جهانیاقتصاد

بیکارینرخ.استشدهگزارشدالرمیلیارد80.9افزایشدرصد10.3باگذشتهماهبهنسبت2021سالسپتامبرماهدرآمریکاکشورتجاریترازکسری

ماهایندردرصد1,44بهسپتامبرماهدر1,34ازکشوراینساله10قرضهاوراقنرخ.یافتکاهشدرصد4,6به4.8از2021اکتبرماهدرکشوراین

.استگرفتهصورتتورمنرخکنترلراستایدربهرهنرخافزایش.استیافتهافزایش

سالسپتامبرماهدرمنطقهاینبیکارینرخ.یافتافزایشیورومیلیارد7.3بهقبلماهدریورومیلیارد4.8ازسپتامبرماهدریورومنطقهتجاریترازمازاد

درصد4.1بهسپتامبرماهدردرصد3.4ازجاریمیالدیسالدریورومنطقهنقطهبهنقطهتورمنرخ.استیافتهکاهشدرصد7,4بهدرصد7.5از2021

.استیافتهافزایشاکتبرماهدر

ماهایندربیکارینرخ.یافتافزایشاکتبرماهدردالرمیلیارد85.4مبلغبه2021سالسپتامبرماهدردالرمیلیارد66.8مبلغازچینکشورتجاریتراز

6.1اکتبرهماپایانتاجاریمیالدیسالابتدایازثابتداراییدرگذاریسرمایه.استنیافتهتغییرقبلماهبهنسبتکهاستشدهگزارشدرصد4,9

.استیافتهرشددرصد

جهانیاقتصاد



خـالصـه مـدیـریتـی

ایراناقتصاد

رسیدریالهزار236و283حدودبهافزایشدرصد1.2و2.5باترتیببهنیماسامانهدروآزادبازاردرارزنرخجاری،سالماهآباندر.

می دهدنشانکاهشدرصد1گذشته،ماهبهنسبتواسترسیدهدرصد44,4بهکشورخانوارهایبرای1400ماهآبانساالنهتورمنرخ.

استبودهجاریسالدرمقداربیشترینکهیافتافزایشدرصد20.94به1400سالماهآباندربانکیبینبهرهنرخ.

استدالریمیلیون800تجاریمازادازحاکی1400سال مهرماهدرکشوروارداتوصادراتحجممقایسه.

یافتکاهشدرصد0.2قبلماهبهنسبتواستبودهتومانمیلیون31,63تهرانشهردرمسکنقیمتمیانگین،1400ماهمهردر.

ایراناقتصادخالصه مدیریتی



خـالصـه مـدیـریتـی

پایهکاالهای

یابدکاهشبشکههردردالر70محدودهبه(پالساوپکائتالفوآمریکاتولید)عرضهمازاددلیلبهمیالدیآیندهسالدربرنتخامنفتقیمتمی شودپیش بینی.

کاهشگازیمت قسرد،ماه هایشدنسپریازپسکهاستاینازحاکیپیش بینی ها.استشدهطبیعیگازقیمتافزایشبهمنجرگازتقاضایوعرضهمیانتعادلعدم

.یافتخواهد

یتتقوبهمنجرونمودتقویتراکشورایندربهرهنرخزودهنگامافزایشخصوصدرزنیگمانه(رزروفدرالرئیس)پاولازآمریکاجمهوریریاستحمایت

.یافتافزایشریالمیلیون124بهارزنرخافزایشتاثیرتحتآزادیبهارسکهقیمت.شدطالجهانیقیمتکاهشودالرشاخص

تاسبودهماهایندررمزارزهاقیمتریزشاصلیدالیلازآمریکاانقباضیپولیسیاستورمزارزهاحوزهدرفعالهایشرکتازآمریکاکنگرهمالیاتاخذطرح.

فصلبهشدننزدیکهمچنین.استبودهتاثیر گذارفوالدیمحصوالتقیمتکاهشدرکشور،ایندروارداتکاهشوچیندولتسیاست هایبارابطهدرقطعیتعدم

.بودخواهدتاثیر گذارآتیماه هایدرفوالدیمحصوالتقیمتکاهشدرفوالدیمحصوالتبرایتقاضاکاهشوسرما

هرازایبهدالر9600بهجاریسالماهآباندرچینکشورساختمانیبخشرشدخصوصدرهایینگرانیوتولیدظرفیتافزایشعلتبهمسفلزقیمت

.یابدکاهشفلزاینقیمتبلندمدتدررودمیانتظار.رسیدتن

خواهدادامهنیززمستاندروضعیتاینمعتقدندگرانتحلیل.رسیدتنهرازایبهدالر3230به(رزروفدرالانقباضیسیاست)دالرشاخصتقویتدلیلبهرویفلزقیمت

.یابدافزایشنیزدالر3500تامی تواندرویتنهرقیمتخوشبینانهحالتدرویافت

پایهکاالهایخالصه مدیریتیخـالصـه مـدیـریتـی



پایهکاالهایخالصه مدیریتیخـالصـه مـدیـریتـی

محصولاینیمتقرودمیاتظار.یافتکاهشهندتعطیالتفرارسیدنوچیندرالفینیهایشرکتبرداریبهرهنرخکاهشسنگ،زغالقیمتکاهشتاثیرتحتمتانولقیمت

.یابدافزایشزمستاندرطبیعیگازوسنگزغالنرخافزایشتاثیرتحت

سببآیدا،فانطوازپسآمریکاپتروشیمیواحدهایوهاپاالیشگاهمداربهبازگشتوکرونابیماریمجددشیوعدلیلبهچینکشوردراقتصادیفعالیتهایافت

.شدماهایندرپلیمرهاقیمتکاهش

درتولیدیدهایواحازبسیاریبازگشتبهمنجراورهجهانیقیمتافزایش.استیافتهچشمگیریافزایشطبیعیگازقیمتافزایشتاثیرتحتجهانیاورهقیمت

.باشدصعودیهمچنانمحصولاینقیمت2021میالدیسالپایانتاجهان،درانرژیبحرانبهتوجهباشودمیبینیپیش.استشدهاروپا

بازارتحلیل

وزنهموکلشاخصکاهشاصلیدالیل.بودندهمراهکاهشدرصد3/5و3/4باترتیببهوزنهمکلشاخصوبهاداراوراقبورسکلشاخصگذشتهماهطی

70انتشارتاثیرتحتبازارنقدینگیکاهشبودجهکسریتامینبرایدولتراهنقشهبودننامشخصخودرو،گذاریقیمتخصوصدرتقیضوضدنظراتارایه

.باشدمیسهامخریدبهگذاریسرمایههایصندوقالزامعدمودولتیاوراقریالمیلیاردهزار



اقتصاد جهان
اقتصاد ایران
بازار کاالیی
بازار سرمایه

عملکرد کاردان

فهــرست



اقتصـاد جهـان



اقتصاد جهـان

ماهدرکشوراینبیکارینرخ.استشدهگزارشدالرمیلیارد80.9افزایشدرصد10.3باگذشتهماهبهنسبت2021سالسپتامبرماهدرآمریکاکشورتجاریترازکسری

دربهرهنرخافزایش.استیافتهافزایشماهایندردرصد1,44بهسپتامبرماهدر1,34ازکشوراینساله10قرضهاوراقنرخ.یافتکاهشدرصد4,6به4.8از2021اکتبر

.استگرفتهصورتتورمنرخکنترلراستای

آمریکـا

تجاریتراز

ماهدرتجاریکسریشدهذکرارقامبهتوجهبا.رسیددالرمیلیارد288.5و207.6مبالغبهافزایشدرصد0.52وکاهشدرصد2.8باترتیببه2021سالسپتامبرماهدرآمریکاکشوروارداتوصادرات

سپتامبرماهدرکشوراینتجاریترازکسری.(بودشدهگزارشدالرمیلیارد73.3آگوستماهدرتجاریکسری)استرسیدهدالرمیلیارد80.9بهافزایشدرصد10.3باکشورایندر2021سالسپتامبر

شدسببکرونابیماریواستبودهدالرمیلیارد260و211مبالغترتیببهکرونابیماریازپیشآمریکاوارداتوصادراتمتوسط.باشدمی(دالرمیلیارد72.8)اقتصادیکارشناسانبینیپیشازبیشتر

این.استرسیده2018سالازمیزانبیشترینبهوارداتوبازگشتهقبلیسطوحبهصادراتکهاستآنازحاکیکشوراینتجارتازشدهمنتشرآمار.یابدکاهشدالرمیلیارد148تاکشوراینصادرات

.برسد2018سالازمقداربیشترینبهآمریکاتجاریکسریاستشدهسببامر
اشتغال

دردرصد4,6بهسپتامبرماهدردرصد4.8ازبیکارینرخ.است(نفرهزار312)شدهبینیپیشمیزانازبیشترکهیافتافزایشنفرهزار531تعداد2021سالاکتبرماهدرکشاورزیغیربخشاشتغال

3.7کرونابیماریازپیشآمریکادربیکارینرخمتوسطاستذکربهالزم.استیافتهافزایشماهایندردرصد0,4کارساعتهرازایبهدرآمدمتوسطشدهمنتشرآماراساسبرهمچنین.رسیدماهاین

.استبیماریشیوعازپیشسطحبهبازگشتحالدرکشورایندربیکاریمنتشره،آمارآخریناساسبر.یابدافزایشدرصد14.8تانرخاینشدسببکرونابیماریواستبودهدرصد
تورم

.بودشدهگزارشدرصد0,5و0,4ترتیببهگذشتهماهدرارقاماین.یافتافزایشدرصد0,6کنندهتولیدقیمتشاخصودرصد0,9کنندهمصرفقیمتشاخص2021سالاکتبرماهدر
بهرهنرخ

بهسپتامبرماهدرویافتکاهشادامهدرنرخاین.رسیددرصد1,68به2021سالآوریلماهپایاندروبوددرصد1ازکمترمیالدی2020سالپایاندرآمریکاکشورساله10قرضهاوراقبازدهینرخ

نجاتطرحو(استرسیدهاخیرسال13درخودحدبیشترینبه2021سپتامبردر)تورمنرخافزایشبهتوجهبا.استرسیدهدرصد1,44به2021سالنوامبردرسالهدهاوراقنرخ.رسیددرصد1,34

.یافتافزایشتورمنرخکنترلراستایدربهرهنرخوشدمتوقفقرضهاوراقنرخکاهشیروندکشور،ایندالریتریلیون1.9آمریکایی



اقتصاد جهـان

ماهدرمنطقهاینبیکارینرخ.یافتافزایشیورومیلیارد7.3بهقبلماهدریورومیلیارد4.8ازسپتامبرماهدریورومنطقهتجاریترازمازاد

دردرصد3.4ازجاریمیالدیسالدریورومنطقهنقطهبهنقطهتورمنرخ.استیافتهکاهشدرصد7,4بهدرصد7.5از2021سالسپتامبر

.استیافتهافزایشاکتبرماهدردرصد4.1بهسپتامبرماه

اروپـا

تجاریتراز

184.3قبلماهدرمبلغاین)استیافتهافزایشدرصد10میزانبه2020سالسپتامبرماهبهنسبتکهشدگزارشیورومیلیارد209.3مبلغ2021سالسپتامبرماهدریورومنطقهصادرات

بامقایسهدرکهاستشدهگزارشیورومیلیارد202مبلغ2021سالسپتامبرماهدریورومنطقهواردات.استکرونابیماریکنترلافزایشایناصلیدلیلکارشناسانزعمبه.(بودیورومیلیارد

7.3مبلغ2021سالسپتامبرماهدریورومنطقهشدهذکرارقامبهتوجهبا.(بودشدهگزارشیورومیلیارد179.5قبلماهدرمبلغاین)استیافتهافزایشدرصد21,6گذشتهسالسپتامبر

.بودیورومیلیارد24.1مبلغ2020سالسپتامبرماهدردرمنطقهاینتجاریترازمازاداستذکرشایان.داشتتجاریترازمازادیورومیلیارد

اشتغال

گذشتهسالسپتامبرماهدربیکارینرخ.استیافتهکاهش(درصد7,5)سالهمینآگوستماهبامقایسهدرکهاستشدهگزارشدرصد7,4یورومنطقهبیکارینرخ،2021سالسپتامبرماهدر

سپتامبرماهدرنرخاین.استیافتهکاهش(درصد6,9)سالهمینآگوستماهبامقایسهدرکهشدگزارشدرصد6,7نیزسپتامبرماهدراروپااتحادیهبیکارینرخ.بودشدهگزارشدرصد8,6

.بودشدهگزارشدرصد7,7گذشتهسال

تورم

سالابتدایازتورمنرخاستذکرشایان.استیافتهافزایش(درصد3.4)سپتامبرماهبامقایسهدرکهاستشدهگزارشدرصد4.1یورومنطقهنقطهبهنقطهتورمنرخ،2021سالاکتبرماهدر

.استدرصد1.3اخیرسال4طیتورمنرخمیانگین.استرسیده(درصد4.1)مقداربیشترینبهوبودهصعودی(درصد0.9از)2021



اقتصاد جهـان

نرخ.یافتافزایشاکتبرماهدردالرمیلیارد85.4مبلغبه2021سالسپتامبرماهدردالرمیلیارد66.8مبلغازچینکشورتجاریتراز

میالدیالسابتدایازثابتداراییدرگذاریسرمایه.استنیافتهتغییرقبلماهبهنسبتکهاستشدهگزارشدرصد4,9ماهایندربیکاری

.استیافتهرشددرصد6.1اکتبرماهپایانتاجاری

تجاریتراز

مبلغ2021سالاکتبرماهدرکشوراینواردات.استیافتهکاهش(دالرمیلیارد305.8)قبلماهبهنسبتکهشدگزارشدالرمیلیارد300.2مبلغ2021سالاکتبرماهدرچینکشورصادرات

میدالرمیلیارد85.4مبلغماهایندرکشوراینتجاریترازصادرات،ووارداتمبلغبهتوجهبا.استیافتهکاهش(دالرمیلیارد239)گذشتهماهبهنسبتکهشدگزارشدالرمیلیارد215.7

.استیافتهافزایش(دالرمیلیارد66.8)سالهمینسپتامبرماهدرچینکشورتجاریترازبامقایسهدرکهباشد

اشتغال

.استنداشتهتغییرقبلماهبهنسبتکهاستشدهگزارشدرصد4,9جاری،سالاکتبرماهدربیکارینرخ

تورم

بهگذشتهماهدرارقاماین.استشدهگزارشدرصد13.5کنندهتولیدقیمتشاخصرشدودرصد1.5میالدیجاریسالاکتبرماهدرچینکشورساالنهکنندهمصرفقیمتشاخصرشد

.استدرصد1.97اخیرسال4درتولیدکنندهتورمنرخمیانگیناستذکرشایان.بودشدهگزارشدرصد10.7و0.7ترتیب

ثابتدارائیدرگذاریسرمایه

درصد6.1میزانبه2021سالاکتبرماهپایانتاثابتداراییدرگذاریسرمایهمبلغ.یافتکاهشکروناویروسشیوعتاثیرتحت2020سالدرکشوراینثابتهایداراییدرگذاریسرمایه

.استکمتر(درصد7,3)پذیرفتهصورتبینیپیشبامقایسهدرشدهمحققگذاریسرمایه.استیافتهافزایش

چیـن



اقتصـاد ایـران



نرخ ارزاقتصاد ایـران

موجبدرصدی50کسریواستبودهسالآنمصوببودجهکلدرصد50حدود1399سالدربودجهکسری

بینیپیشدرآمدهایتحققعدمبهتوجهباکارشناسانزعمبه.یابدافزایششدتبهگذشتهسالدرتورمشد

سهامفروشاوراق،انتشار.بودخواهددرصد50نیزسالاینبودجهکسریجاری،سالنخستنیمهدرشده

.استبودجهکسریجبرانبرایدولترویپیشراهکارهایپول،چاپوتوسعهصندوقازاستقراضدولتی،

آمارآخرینطبق.استتومانمیلیاردهزار50.5مبلغ1400سالنخستهشتدولتاوراقانتشارمبلغخالص

بدهیاوراقفروش.استیافتهافزایشتومانمیلیاردهزار60نیزسالنخستینیمهدرپولیپایهشده،منتشر

2پولچاپیماهانهمتوسطاخیر،سال15در)میانگینسطحدرپولچاپشدسببسالنخستینیمهدر

تظاراتانکاهشبهمنجراقداماتاین.شودجلوگیریبودجهکسریشدنپولیازوبماندباقی(استبودهدرصد

.استشدهاخیرهایماهدرارزنرخثباتوتورمی

283حدودبهافزایشدرصد1.2و2.5باترتیببهنیماسامانهدروآزادبازاردرارزنرخجاری،سالماهآباندر

درنتیجهحصولعدموبودجهکسریشدنپولیبدهی،اوراقفروشعدمصورتدر.رسیدریالهزار236و

افزایشتومانمیلیاردهزار5000حدودمبلغبهنقدینگی1400سالپایانتاشودمیبینیپیشبرجام،مذاکرات

.یابدافزایشتومانهزار30ازبیشبهارزنرخویابد

133 143

1۹0

115

161

(  میلیارد دالر)نقدینگی به دالر فصلی 

و2.5باترتیببهنیماسامانهدروآزادبازاردرارزنرخجاری،سالماهآباندر

.رسیدریالهزار236و283حدودبهافزایشدرصد1.2

276030 276510

2۸6400

2۸2۹60

(ریال)نرخ ارز آزاد 



رسیدهدرصد44,4بهکشورخانوارهایبرای1400ماهآبانساالنهتورمنرخ

.می دهدنشانکاهشدرصد1گذشته،ماهبهنسبتواست

3.5قبلماهبهنسبتکهرسیددرصد35.7عددبه1400سالماهآباندرنقطه ایتورمنرخ

«اتدخانیوهاآشامیدنیخوراکی ها،»عمدهگروهنقطه ایتورمنرخ.استیافتهکاهشدرصدواحد

افزایشبا«خدماتوخوراکیغیرکاالهای»گروهودرصد46.4بهدرصدیواحد14.1کاهشبا

.استرسیدهدرصد30.2بهدرصدیواحد0.7

استرسیدهدرصد44,4بهکشورخانوارهایبرای(گذشتهماهدوازدهمیانگین)ساالنهتورمنرخ

نرختغییراتدامنه.می دهدنشانکاهشدرصدواحد1ماه،مهردرشدهگزارشنرخبهنسبتکه

برایدرصد47.2تااولدهکبرایدرصد44ازهزینه ایمختلفدهک هایبرایساالنهتورم

درلوکسکاالهایبیشترتورمازناشیعمدتاهادهکمیانتورمنرختفاوت.استدهمدهک

.تاسکاالهااینبهیافتهتخصیصارزنرخازناشیکهباشدمیضروریکاالهایبامقایسه

تـورماقتصاد ایـران

46% 45%
46%

4۸% 4۹% 50%
47% 4۸%

44% 43% 44%

3۹%

36%

نرخ تورم نقطه به نقطه

2۹%
31%

32%
34%

36%
3۹%

41%
43% 44% 45% 46% 45% 44%

نرخ تورم ساالنه 



کهیافتافزایشدرصد20.94به1400سالماهآباندربانکیبینبهرهنرخ

.استبودهجاریسالدرمقداربیشترین

مرکزیبانکتنخواهازدولتاستفادهدلیلبهپولعرضه1400سالاولنیمهدرگذشتهسنواتمشابه

آنبعتبهویافتکاهشتورمیانتظاراتبرجاماحیایبهامیدواریدلیلبهدیگرسویاز.یافتافزایش

بینشبکهدردرصد17محدودهتابهرهنرخکاهشبهمنجرشدهذکرعوامل.یافتکاهشنیزپولتقاضای

.شدبانکی

آغازراخودودیصعروندبانکیبینبهرهنرخوگرفتپیشدرانقباضیسیاستسیاستگذارماه،شهریوردر

20.94بهبانکیبینسودنرخ،1400سالماهآبان20درمرکزیبانکتوسطشدهمنتشرآماربنابر.نمود

.استبودهجاریسالدرمقداربیشترینکهرسیددرصد

سودرخنبودنمنفیشدتافزایشآنتبعبهوتورمیانتظاراتافزایشبهتوجهباکارشناسانزعمبه

امینتبهملزمنیزدولتاستذکرشایان.یابدافزایشبهرهنرخرودمیانتظارآتیهایماهدرحقیقی

.ودبخواهداثرگذاربهرهنرخبربودجهکسریتامیننحوهوباشدمیسالپایانتاخودبودجهکسری

نرخ سـود بین بانکیاقتصاد ایـران

15.0%

1۸.0%

22.0%
23.0%

1۹.۸% 1۹.۸% 1۹.۸% 1۹.۸% 1۹.۸% 1۹.۸%

1۸.0% 1۸.0% 1۸.0%
1۸.7%

1۹.6%

20.۹%

نرخ بهره بین بانکی



ومیلیارد4دورهایندرواردات.استرسیدهدالرمیلیون300ومیلیارد5به1400سالماهمهردرصادراتارزش

.استشدهگزارشدالرمیلیون800جاریسالماههفتمیندرکشورتجاریمازاد.استبودهدالرمیلیون500

وراتیصادموانعکاهشاولسناریویکرد؛تحلیلسناریودوقالبدرتوانمیراپاییزاولین ماهدرصادراتیجهش

خریدنتیجهدروایرانبامبادلهازشرکاترسکاهشآنموازاتبهوتحریم هاجانبیآثارکاهشنیزدومسناریوی

.استدهشایجادتجاریشرکایترکیبدراخیرماه هایازکهاستتغییراتینیزادعااینشاهد.استایرانیکاالهای

وبودند1400سالنخستماهههفتدرکشورصادراتینخستمقصدپنجافغانستانواماراتترکیه،عراق،چین،

کاالوارداتزمینهدرایرانبامعاملهطرفکشورهایمهمتریننیزسوییسوآلمان،ترکیهچین،امارات،کشورهای

.هستند

عمدهقلم10پالمروغنوشکربرنج،جو،سویا،کنجالهآفتابگردان،روغنسویا،دانهگندم،دامی،ذرتتلفن همراه،

،پلی  اتیلنمتانول،طبیعی،گازرامدتایندرصادراتنخستقلم10همچنین.بودندمدتایندروارداتیکاالهای

.استدادهتشکیلقیرومسکاتداوره،آهنی،میله هایآهن،شمشپروپان مایع،آهنی،نیمه تماممحصوالت

تجارت خارجیاقتصاد ایـران

ارقام به میلیارد دالر

.  دالری استمیلیون 800تجاری مازاد حاکی از 1400سال مهرماه مقایسه حجم صادرات و واردات کشور در

تراز تجاریارزش صادراتارزش وارداتدوره

3,9-139938,434,5سال 

14002,7942,9680,174فروردین 

0,379-14003,7313,352اردیبهشت 

14003,6754,380,705خرداد 

0,7-14004,33,6تیر

14002,13,31,2مرداد 

2,4-14006,54,1شهریور 

1,3-140023,1021,80نیمه اول سال 

14004.55.30.8مهر



ماهبهنسبتواستبودهتومانمیلیون31,63تهرانشهردرمسکنقیمتمیانگین،1400ماهمهردر

.یافتکاهشدرصد0.2قبل

گاهبنطریقازشدهمعاملهمسکونیواحدزیربنایمربعمتریکفروشوخریدقیمتمتوسط1400سالماهمهردر

یافتهکاهشدرصد0.2(ریالمیلیون317)قبلماهبهنسبتکهبودریالمیلیون316تهرانشهرملکیمعامالتهای

29.8قبلماهبهنسبتکهرسیدمسکونیواحدهزار5.5بهتهرانشهرمسکونیآپارتمان هایمعامالتتعداد.است

معاملهمسکونیواحدهایتعدادتوزیعبررسی.می دهدنشانکاهشدرصد36.8قبلسالمشابهماهبهنسبتودرصد

سهمبیشتریندرصد33سهمباساختسال5تاواحدهایکهاستآنازحاکیبناعمرتفکیکبهتهرانشهردرشده

.انددادهاختصاصخودبهرا

متوسطاساساینبریافت؛تداومگذشتهماهدرتهرانشهردرشدهمعاملهمسکنقیمتنقطهبهنقطهرشدنزولیروند

سالهمشابماهبهنسبتجاریسالماهمهردرتهرانشهردرشدهمعاملهمسکونیواحدزیربنایمربعمتریکقیمت

وادمردتیر،خرداد،اردیبهشت،فروردین،درنرخاینرشدکهاستحالیدرایناست،یافتهافزایشدرصد18.4قبل

.استبودهدرصد30.5و43.7،34و69.7،56.6، 91.7ترتیب،به1400ماهشهریور

و48.4ترتیببهقبلسالمشابهماهبهنسبتشهریمناطقکلدروتهرانشهردرمسکونیواحدهایاجارهشاخص

.استداشتهرشددرصد51.3

تحوالت بـازار مسکناقتصاد ایـران

5.0

۸.4

20.۸
23.۸

2۹.3 2۸.۸ 2۹.7 30.0 31.0 31.7 31.6

ده تهران متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی تعدیل ش
(  میلیون تومان)



بـازار کـاالیی



رضهعمازاددلیلبهمیالدیآیندهسالدربرنتخامنفتقیمتمی شودپیش بینی

.یابدکاهشبشکههردردالر70محدودهبه(پالساوپکائتالفوآمریکاتولید)

تحتامایافت،افزایشبشکههردردالر86تاتقاضاتقویتوانرژیبحرانبهتوجهبانفتقیمت

نمودتافقیمت،کنترلجهتآمریکانفتذخایرآزادسازیوعرضهاحتمالبرمبنیخبرهایتأثیر

.رسیدبشکههردردالر77بهو

ازخشیبآزادسازیپیرامونابهاماتافزایشآمریکا،تورم مهاربرایانقباضیپولیسیاستاتخاذ

هزار400زانمیبه)تولیدافزایشبرمبنیپالساوپکگروهتصمیمکشور،ایناستراتژیکذخایر

.نمایدافتنفتقیمتشدسببدالرشاخصتقویتو(روزدربشکه

برایجهانیتقاضایبازار،کوتاه مدتدورنمایازانرژیبین المللیآژانسگزارشجدیدترینطبق

درنفتقیمتپایداریسببعاملاینواستبیشترعرضهازمیالدیجاریسالپایانتاخامنفت

.استجاریمیالدیسالپایانتابشکههردردالر80محدوده

زایشاف)بازاردرعرضهمازادبهتوجهبامیالدیآیندهسالدربرنتخامنفتقیمترودمیانتظار

.یابدکاهشبشکههردردالر70محدودهبه(پالساوپکائتالفوآمریکاتولید
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صورتهبطبیعیگازقیمتگاز،ونفتقیمتزیادهمبستگیونفتقیمتکاهشدلیلبهگذشتهماهدر

بهمجددامی شود،بررسیادامهدرکهدالیلیبهولییافتکاهشمترمکعبهردرسنت55محدودهتاموقت

.استشدهپرداختهشدهذکررونددالیلبررسیبهادامهدر.بازگشتشدهبینیپیشصعودیروند

،(اروپاهبروسیهصادراتیگازاصلیلولهخطسهازیکی)اروپا-یاماللولهخطازگازصادراتدراختاللایجاد

درفصلنفتتولیدکاهشدنبالبهطبیعیگازدرصدی45تولیدکاهشاخیر،روزچنددرباردومینبرای

.استعرضهافتدالیلمهمترینازگذشتهسالتابستان

حالدریطبیعگازقیمت.استشدهطبیعیگازقیمتافزایشبهمنجرگازتقاضایوعرضهمیانتعادلعدم

تانزمسآستانهدرطبیعیگازذخایرکاهشطرفیاز.استگذشتهسالازبیشتردرصد80آمریکادرحاضر

 دهدمینشانآمریکاانرژیاطالعاتادارهگزارشجدیدترین.بودخواهدگاز،قیمتافزایشکنندهتشدید

باعثمحدودتولیدکناردرکهاستمیالدیگذشتهسالازکمتر درصد10کشوراینطبیعیگازذخایر

راارخانه هاکبرخیواستشدهبرابرپنجنیزاروپادرطبیعیگازقیمت. استشدهمحصولاینقیمتافزایش

هبمنجرقیمتافزایشونمودهتجربهراگازقیمتافزایشهمچین. استنمودهتولیدکاهشبهمجبور

.شده استکشورآنشهرهایبرخیدرگستردهخاموشی های

سالزارقمبیشترینبهزمستاندرآمریکاطبیعیگازقیمتاستزدهتخمینآمریکاانرژیاطالعاتاداره

کردنگرمبرایطبیعیگازازآمریکاییخانواده هایازدرصد48این کهبهتوجهبا.برسدمیالدی2005

کهکندپرداختگازهزینهزمستاندردالر746خانوادههرمی شودپیش بینیمی کنند،استفادهخانه هایشان

. استگذشتهسالازبیشتردرصد30

گاز طبیعیبـازار کـاالیی

55
62

32

19

11
68119

21
16

(متر مکعب/ سنت)منطقه 4میانگین نرخ گاز 

Herny hub - NBP - TTF - Alberta

ماه هایدنشسپریازپسکهاستاینازحاکیپیش بینی ها.استشدهطبیعیگازقیمتافزایشبهمنجرگازتقاضایوعرضهمیانتعادلعدم

.یافتخواهدکاهشگازقیمت سرد،



دالرخصشاتقویتبهمنجرونمودتقویتراکشورایندربهرهنرخزودهنگامافزایشخصوصدرزنیگمانهپاولازآمریکاجمهوریریاستحمایت

.یافتافزایشریالمیلیون124بهارزنرخافزایشتاثیرتحتآزادیبهارسکهقیمت.شدطالجهانیقیمتکاهشو

یکشاورزغیربخشاشتغالداده هایبهواکنشدرطالقیمتگذشتهماهابتداییهایهفتهدر

نرخافزایشهب(انگلستانمرکزیبانکمانند)دنیابزرگبانک هایتمایلعدملیکننمودافتآمریکا

فلزینابیشترافتمانعقرضهاوراقخریدازکانادامرکزیبانکنشینیعقبوحاضرزماندربهره

.شدگران بها

گمانهو،رزرفدرالبرپاولریاستتداومازبایدنجوپشتیبانیازپسگذشتهماهپایانیروزهایدر

کاهشودالرشاخصتقویتبهمنجرونمودتقویترابهرهنرخزودهنگامافزایشمورددرزنی ها

.شدطالجهانیقیمت

آبانانپایدرارزبرابرینرخوطالجهانیقیمتنوساناتتاثیرتحتنیزآزادیبهارسکههرقیمت

.رسیدریالمیلیون124بهماه
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.استودهبماهایندرهاقیمتریزشاصلیدالیلازآمریکاانقباضیپولیسیاستورمزارزهاحوزهدرفعالهایشرکتازآمریکاکنگرهمالیاتاخذطرح

خوداریخیتسقفازآنقیمتکهاینباونمودتجربهراشدیدیبسیارنوساناتجاریماهدرکوینبیتقیمت

مالیاتاخذطرحشدننهاییگرانتحلیل.رسیددالرهزار60ازکمتربهسرعتبهنمودعبور(دالرهزار67)

یاتجزیحالاینبا.دانندمیقیمتریزشاصلیدلیلراهارمزارزحوزهدرفعالهایشرکتازآمریکاکنگره

.استنشدهمشخصهنوزالیحهاین

تصاداقبهپولتزریقکاهشباعث(انقباضیپولیسیاست)آمریکاساله10قرضهاوراقنرخافزایشطرفیاز

.ارزهاسترمزبازاراخیرنزولیروندبرایدیگریدلیلکهاستگردیده

تواندمیموضوعاینکهاستیافتهکاهشرمزارزبازارپیشتازعنوانبهکوینبیتنوساناتاخیرهایماهدر

نشانیل هاتحلطرفیاز.شودنوظهوردارایی کالساینریسککاهشباعثوباشدبازاراینبلوغافزایشنشانه

وهستندمهمرمزارزهایخریدحالدرهمچنانسرمایه گذاریصندوق هایونهادیگذارانسرمایهمی دهد

.استمثبتهمچنانسرمایه گذاراناینورودیجریانخالص

.بودکوینبیتجاریماهمهماتفاقاتدیگراز(Taproot)تپروتنامباکوینبیتبالکچینشبکهروزرسانیبه

اینمتقیومحبوبیتافزایشباعثوگرددمیشبکههایتراکنشافزایشوبهبودباعثروزرسانیبهاین

.شودمیبلندزمانیافقدررمزارز

رمز ارزبـازار کـاالیی

57,2۹1

67,526

41,064

2۹,۸06

62,۹43
61,207

45,300

57,376

30,454

3۹,407

4,۹27
۹,70۸

(دالر)قیمت بیت کوین 



سرماصلفبهشدننزدیکهمچنین.استبودهتاثیر گذارفوالدیمحصوالتقیمتکاهشدرکشور،ایندروارداتکاهشوچیندولتسیاست هایبارابطهدرقطعیتعدم

.بودخواهدتاثیر گذارآتیماه هایدرفوالدیمحصوالتقیمتکاهشدرفوالدیمحصوالتبرایتقاضاکاهشو

جهانیفوالدقیمتکشور،ایندرتقاضاافزایشوچینکشوراقتصادیبهبودبهتوجهبامیالدی،سالابتدایماه هایدر

قیمتکاهشباعثمیلگرد،مانندمحصوالتیبراینهاییمصرف کنندگانتقاضایتضعیفماهایندر.یافتافزایش

.شدفوالدیمحصوالت

ایرانفوالدیمحصوالتقیمتکاهشدرکشور،ایندروارداتکاهشوچیندولتسیاست هایبارابطهدرقطعیتعدم

محصوالتقیمتافتدیگردالیلازآهنسنگقیمتشدیدافتوسنگزغالقیمتکاهش.استبودهتاثیر گذارنیز

.استبودهفوالدی

دردیفوالمحصوالتقیمتکاهشدرفوالدیمحصوالتبرایتقاضاکاهشوسرمافصلبهشدننزدیکهمچنین

.بودخواهدتاثیر گذارآتیماه های

تامینبحرانماماتبهنسبترابازارفعالیناکتبر،ماهدرچیندرمسکنبخششدهتاییدوام هایتعدادافزایشحالاینبا

ولتدهمچنین.داردوجودمدتکوتاهدرکاالاینقیمتبهبودانتظارونمودهبینخوشسازوساختپروژه هایمالی

قیمتبیشترکاهشدرموضوعاینکهمی دهدکاهشدرصد40تاراتولیداتشآتیهفته هایدرکهنموداعالمچین

داشتهاندکیننوسافعلیمحدودهدرفوالدیمحصوالتقیمتمی شودپیش بینی.نمایدمیجلوگیریفوالدیمحصوالت

.باشد

فـوالدبـازار کـاالیی
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80ازبیشکرونابیماریشیوعابتدایازفلزاینقیمت.رسیدتنهرازایبهدالر9600بهماهآبانپایاندرمسقیمت

ضعیفتوکارگریاعتصاباتقرنطینه،دلیلبهعرضههایمحدودیترشد،ایناصلیدلیل.استداشتهرشددرصد

درمسایتقاضزدایی،کربنجهانیرونددلیلبهبودندمعتقدتحلیلگرانگذشته،هایماهدر.استبودهدالرشاخص

بخشرشدمورددرهایینگرانیامادانستندمیمحتملرافلزاینقیمتافزایشوبودخواهدصعودیمدتمیان

شدهاتقاضرشدمورددرهاییتردیدباعث،(مسنهاییکنندهمصرفترینبزرگعنوانبه)چینکشورساختمانی

درصدی5کاهشبا2022سالدرمسقیمتمی شودبینیپیشجهانیبانکجدیدگزارشاساسبرهمچنین.است

.شودمواجه2021سالبهنسبت

اینوعمجم.استشدهمختلفکشورهایدرتولیدظرفیتافزایشوجدیدمعادنایجادباعثمس،قیمترشدطرفیاز

جمهوریریاستانتخاباتنتیجهمنتظربازارمدتکوتاهدراماشدخواهدقیمتکاهشسببمدتمیاندرعوامل

ریبضافزایشباجدیدجمهوررییسداردوجوداحتمالاین.است(جهانمسکنندهتولیدترینبزرگ)شیلیکشور

ادامهصورتدرکهاستشدهدالرشاخصتقویتباعثرزروفدرالسیاستطرفیاز.شودتولیدکاهشباعثمالکانه

.گرفتخواهدقرارفشارتحتمسقیمترونداین

مسبـازار کـاالیی

ازایبهدالر9600بهجاریسالماهآباندرچینکشورساختمانیبخشرشدخصوصدرهایینگرانیوتولیدظرفیتافزایشعلتبهمسفلزقیمت

.یابدکاهشفلزاینقیمتبلندمدتدررودمیانتظار.رسیدتنهر
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بهفلزاینقیمتگذشتههایهفتهدر.رسیدتنهرازایبه3230بهجاریماهپایاندررویفلزقیمت

سالخالفبراخیرماه هایدرواستمشهودهمچنانفلزایندرعرضهکمبود.بودرسیدهنیزدالر3800

ازبیشترویرفلزنقدیقیمتسابقهکمدراتفاقی.استگرفتهپیشیعرضهازتقاضامقدارگذشتهمیالدی

تاخیرولجستیکبخشدرمشکالتوقرنطینهدوبارهآغازوضعیت،ایندلیل.استماههسهآتیهایقرارداد

دادهایقرارخریدجایبهکنندگان،مصرفعلتهمینبه.می باشداروپاییکشورهایدرمحصوالتتحویلدر

در.شوندنمطمئمحصولموقعبهدریافتازتانمایندخریداریرانقدمحصولبیشتریقیمتبهحاضرندآتی

اهشکراخودتولیدآلودگی،کاهشبرایتالشدلیلبهرویتولیدهایکارخانهازبرخینیزچینکشور

.دادند

ازایبهدالر3230بهحاضرحالدرفلزاینقیمت(رزروفدرالانقباضیسیاست)دالرشاخصتقویتدلیلبه

حالتدرویافتخواهدادامهنیززمستاندروضعیتاینمعتقدندگرانتحلیل.استبازگشتهتنهر

.یابدمیافزایشدالر3500تارویتنهرقیمتخوشبینانه

رویبـازار کـاالیی

خواهدادامهنیززمستاندروضعیتاینمعتقدندگرانتحلیل.رسیدتنهرازایبهدالر3230به(رزروفدرالانقباضیسیاست)دالرشاخصتقویتدلیلبهرویفلزقیمت

.یابدافزایشنیزدالر3500تامی تواندرویتنهرقیمتخوشبینانهحالتدرویافت

۹60

1,250

1,101
2,۹33

2,354

1,۹04

2,441

2,745
2,۹66

3,036

3,332

2,۹۸3

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

200

400

600

۸00

1000

1200

1400

ن
ر ت

 ه
در

الر 
د

ضا
تقا

 و 
ضه

عر
(

10
00

ن
ت

)

تولید روی مصرف روی قیمت روی نرخ دالری شمش روی بورس کال



سنگ،زغالقیمتافزایشمهاربرایدولتاقداماتپیدرچیندرمتانولقیمتگذشتهماهدر

درنیالفیهایشرکتبرداریبهرهنرخکاهشکربن،انتشارازناشیمحیطیزیستهایمحدودیت

فرارسیدندلیلبهمتانولتقاضایکاهشونفتقیمتریزشدلیلبهطبیعیگازنرخکاهشچین،

.یافتکاهش(جهانکنندگانمصرفبزرگترینازیکی)هندتعطیالت

ازیکی)تنمیلیون1.65ظرفیتبازاگرسپتروشیمیاولفازماه،آبانآخرهفتهدراستذکرشایان

بهرمنجوشدخاموشفنیمشکلدلیلبه(جهاندرمتانولتولیدکنندهشرکت هایبزرگترین

.شدمحصولاینقیمتبیشترکاهشازجلوگیریوعرضهکاهش

کشورها،اکثردرزودهنگامزمستاندلیلبهطبیعیگازوسنگزغالنرخمجددافزایشوبرققطعی

.شودمتانولنرخافزایشموجبمجدداتواندمی

متانولبـازار کـاالیی
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(CFR China)قیمت متانول 

اینیمتقرودمیاتظار.یافتکاهشهندتعطیالتفرارسیدنوچیندرالفینیهایشرکتبرداریبهرهنرخکاهشسنگ،زغالقیمتکاهشتاثیرتحتمتانولقیمت

.یابدافزایشزمستاندرطبیعیگازوسنگزغالنرخافزایشتاثیرتحتمحصول



قیمتکاهشببسآیدا،طوفانازپسآمریکاپتروشیمیواحدهایوهاپاالیشگاهمداربهبازگشتوکرونابیماریمجددشیوعدلیلبهچینکشوردراقتصادیفعالیتهایافت

.شدماهایندرپلیمرها

کشورایندولت.استاخیرماهههشتاوجدرپکندروداشتصعودیروندیچیندرکرونابیماریبهابتال

افتوکاملقرنطینهعاملاستممکنکهاستنمودهوضعبیماریگسترشازجلوگیریبرایفراوانیمحدودیت های

.سازدفراهمپتروشیمیمحصوالتقیمتکاهشبرایراشرایطوشودکشورایندراقتصادیفعالیتهای

کاهشراودخبهره بردارینرخ هایسمیگازهایانتشارکنترلقوانیندلیلبهچیندرپلی پروپیلنواحدهایازبسیاری

نندهکمصرفصنایعسپتامبر،اواسطدرچیندولت.هستندنقدیبازاردرخودپروپیلنخوراکفروشحالدروداده

.نمودبرداریبهرهنرخکاهشبهملزمراسنگزغال

.شودیپلیمرمحصوالتقیمتریزشبهمنجروباشدعرضهکاهشازبیشترتقاضاکاهشدارندانتظارکارشناسان

افتاتمقدموگذاردتاثیرنیزآسیادرکوچکتربازارهایبرتواندمیچینبازاردرپلیمریمحصوالتقیمتریزش

واحدهایوپاالیشگاههاواستشدهروروبهکاهشبانیزLNGگازقیمتاستذکرشایان.نمایدفراهمراهاقیمت

.اندگشتهبازمداربهظرفیتتمامبادوبارهآیداطوفانازپسهمآمریکاییپتروشیمی

تعطیلی ها،جهنتیدرمنطقه ایمحدودیتبهتوجهباراخودپلی پروپیلنقیمت هایآسیاشرقجنوبتولیدکنندگاناکثر

اینبازارتهگذشهفتهدودرآسیاشرقجنوبدرچینپلی پروپیلنرقابتیقیمت هایمجددظهوراماداشتندنگاهثابت

.استدادهقرارتاثیرتحترامنطقه

اتیلن و پلی اتیلنبـازار کـاالیی
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اورهادراتصبرتعرفهاعمالنقل،وحملهزینهافزایشتولید،کاهشتاثیرتحتاورهجهانیقیمتاخیرسالیکدر

تحتاورهتقیمگذشتههفته هایطیدر.یافترشدکرونادوراندرجامعهغذاییعاداتتغییرچینی،تولیدکنندگان

.دشمواجهتوجهیقابلقیمتیرشدباهندتقاضایافزایشوعرضهافتطبیعی،گازقیمتافزایشتاثیر

هایزینههافزایشباعثوداردقرارباالییسطحدرطبیعیگازقیمتهمچنانروسیه،طبیعیگازصادراترغمعلی

وچینصادراتمحدودیتبا.استنمودهمحدودراخودصادرات2022سالابتدایتاحداقلچین.استشدهاورهتولید

درتولیدکاهشبهمنجرانرژیبحران.بگیردپیشیعرضهازهمچناناوره تقاضایمی رودانتظاراروپا،تولیدکاهش

بهطبیعیگازقیمتافزایشرغمعلیاروپاتولیدکنندگانازبسیاریلیکناستشدهاروپاهایکارخانهاززیادیتعداد

.اندنمودهتولیدبهشروعمجددامناسبسودحاشیهدلیل

هروبقیمتنسبیکاهشباآنازبعدوباشدداشتهصعودیروندی2022ژانویهپایانتااورهقیمتمی شودبینیپیش

.شودرو

اورهبـازار کـاالیی

٢٩٠
٢٤٢ ٢٢١

٢٦٠ ٢٦٣

٣٨٣

٧٣٠

٩١١

قیمت جهانی قرارداد آتی اوره

واحدهایازیاریبسبازگشتبهمنجراورهجهانیقیمتافزایش.استیافتهچشمگیریافزایشطبیعیگازقیمتافزایشتاثیرتحتجهانیاورهقیمت

.باشدصعودیهمچنانمحصولاینقیمت2021میالدیسالپایانتاجهان،درانرژیبحرانبهتوجهباشودمیبینیپیش.استشدهاروپادرتولیدی



بـازار سرمایه



تحلیل بازار سرمایهبازار سرمایه

نامشخصوبازارنقدشوندگیشدیدکاهشوزنهموکلشاخصکاهشاصلیدالیل.بودندهمراهکاهشدرصد3/5و3/4باترتیببهوزنهمکلشاخصوبهاداراوراقبورسکلشاخصگذشتهماهطی

24بهخزانهاوراقریسکبدونبهرهنرخافزایشودولتیاوراقریالمیلیاردهزار70دولتیاوراقانتشارتداومبازارنقدینگیکاهشدلیلمهمترین.باشدمیبودجهکسریتامینبرایدولتراهنقشهبودن

ذکرواملعازیکهراجرایاستذکرشایان.گردداصالحبودجهدرانرژینرخومالیاتتولید،هاینهادهنرخآتی،سالدربودجهکسریسازیکمینهجهتدردولتارادهبهتوجهبارودمیانتظار.استدرصد

.شودمیتولیدیهایشرکتسودکاهشبهمنجرشده
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3۹5000
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1320000
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1360000
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1460000
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شاخص کل شاخص کل هم وزن

دالیل اصلی کاهش شاخص کل و  . درصد کاهش همراه بودند3/5و 3/4طی ماه گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار و شاخص کل هم وزن به ترتیب با 
ازار تحت کاهش نقدینگی بهم وزن ارایه نظرات ضد و تقیض در خصوص قیمت گذاری خودرو، نامشخص بودن نقشه راه دولت برای تامین کسری بودجه

.  ریال  اوراق دولتی و عدم الزام صندوق های سرمایه گذاری به خرید سهام می باشدهزار میلیارد 70تاثیر انتشار 



تحلیل بازار سرمایهبازار سرمایه

میانتظار،1401سالدربودجهکسریسازیکمینهخصوصدردولتاقتصادیسیاستاعالمبهتوجهبا.است1401سالبودجهوپایهکاالهایجهانیقیمتارز،نرخبهوابستهکلشاخصبینیپیش

هایشرکتسودآوریکاهشبهمنجرشدهذکرسیاستاتخاذ.گردداتخاذ(مالیاتیاانرژینرختولید،نهادهنرخافزایشطریقازدولتدرآمدافزایشیاودولتمخارجکاهش)انقباضیمالیسیاسترود

.شدخواهدتولیدی

جبرانلکناستگرفتهقرارکاردستوردرسالپایانتااوراقریالمیلیاردهزار450انتشاربرنامهاقتصادوزیرهایگفتهطبقجاری،سالدردولتدرصدی50بودجهکسریخصوصدراستذکربهالزم

.داردارزرخنافزایشآنتبعبهوتورمیانتظاراتگیریشکلبربسزاییاثربودجهکسریکاملجبرانبرایدولتسیاست.باشدنمیمیسردولتیاوراقانتشارطریقازتنهابودجهکسریاین

تامینهایوشردیگراز.استنگردیدهمنتشرآنجزییاتکهباشدمیاحتمالیهایگزینهجملهازبودجهکسریجبرانجهتسهامفروشبرنامهاست،گردیدهاعالمدولتتوسطاینازپیشآنچهطبق

تامینجهتدیگرینهگزی.است(پاالیشیوپتروشیمیفلزی،صنایعمطلوبسودآوریبهتوجهبا)بزرگصنایعدرفعالهایشرکتبهغیرمستقیمیامستقیمفروشودولتیاوراقانتشاربودجهکسری

.بودخواهداثرگذاربهاداراوراقبورسبازاربرمذکورهایگزینهازیکهراتخاذ.باشدمیتورمنرخوارزنرخافزایشآنمهمتبعاتجملهازکهباشدمیپولچاپدولت،بودجهکسری

دیگرسویاز.یستنمیسرفعلیمقطعدرمتغیراینخصوصدراظهارنظرمذاکراتنتیجهبودننامعلومبهتوجهبا.استبرجاممذاکراتدرنتیجهحصولیاارزیمنابعبهدولتدسترسیبهوابستهارزنرخ

انتظارازورددولتارزیدرآمدکاهشبلندمدتمیانگینبهجهانیهایقیمتبازگشتصورتدرواستدادهرخکروناویروسشیوعازپیشسطحبهجهانیصنعتیتولیداتبازگشترسدمینظربه

انتظارازدور2021سالپایانتاپایهکاالهایجهانیقیمتکاهشلیکنیابدکاهش2022سالدرپایهکاالهایجهانیهایقیمتعمومیواکسیناسیونبهتوجهبارودمیانتظارهمچنین.بودنخواهد

.است

بودجهرددولتسیاستبهوابستهتولیدیهایشرکتسودآوریلیکنباشدصعودیارزنرخوباشندبرخوردارنسبیثباتازجهانیهایقیمت1400سالپایانتارودمیانتظارشدهذکرمواردبهتوجهبا

.بودخواهدسرمایهبازارروندکنندهتعیینشدهذکرعواملبرآیندواست1401سال



تحلیل تکنیکال شاخص کل بورسبازار سرمایه

افتواحد1.340.000محدوده یتاوگردیداصالحدوره یواردکلشاخصواحد،1.580.000تاواحد1.100.000محدوده یازجاریسالتابستاندرشاخصرشدازپس

.باشدمیشاخصحمایتیمحدودهواحد1.310.000–1.340.000محدودهوداردقرارنزولیکانالداخلکلشاخصحاضردرحال.نمودتجربهرا



تحلیل تکنیکال شاخص کل بورسبازار سرمایه

370.000محدوده یدراخیرسالیکدرکلشاخصنمود،آغازراخودصعودیروندواحد370.000سطحتاکاهشازپسوزنهمکلشاخصمی رفتانتظارکههمانطور

.استمهمیمقاومتیناحیهواحد405.000ناحیهوزن،همکلشاخصصعودیمسیردر.استبودهنوساندرحال470.000تاواحد



عملکرد کـاردان



صندوق های سرمایه گذاریعملکرد کاردان



صندوق های سرمایه گذاریعملکرد کاردان



www.kardan.ir

info@kardan.ir331162۹6(021)

110062۹6(021)

(0۹۹1)۹021266ره تلفن تماس سبدگردانشما


