
نگاه کـاردان
1401فروردین مــاه 



خالصه مدیریتی

جهانیاقتصاد

ختالالتاازناشی)تقاضاوعرضهتعادلعدمتاثیرتحتکشوراینتورم.استتقویتحالدرآمریکاکشوراشتغالواقتصادیهایهایفعالیتشاخص❖

اوراقموثربازده.استتورمنرخکنترلنیزدولتدغدغهمهمترین.استزیادهمچنانتورمیانتظاراتوانرژیقیمتافزایش،(کرونابیماریشیوعازمتاثر

.باشدصعودیهمچنانشودمیبینیپیشواستیافتهافزایشتورمکنترلسیاستاتخاذتاثیرتحتسالهدهقرضه

منفی2021سالپایانیماه2درانرژیوارداتقیمتافزایشتاثیرتحتامانداشتمعناداریتغییرکروناویروسشیوعدورهطییورومنطقهتجاریتراز❖

مشکلآمریکاازمایعگازوارداتعلیرغماستذکرشایان.شدگزارشیورومیلیارد7/6و27/2ترتیببه2022سالابتداییماه2درتجاریکسری.شد

.استاخیرهایسالدرمقداربیشترینکهاسترسیدهدرصد7/4بهنیزمنطقهاینتورم.استبحرانیونگردیدهحلمنطقهایندرانرژیکمبود

اهشکدولتتوسطمحدودیتاعمالدلیلبهکشورایندرداخلیتقاضایووارداتچین،کشورازایگستردهبخشدرکروناویروسشیوعبهتوجهبا❖

اینمشکلمهمترین.یافتکاهشمارسماهدردالرمیلیارد47به2021سالآخرفصلدردالرمیلیارد84میانگینازنیزکشوراینتجاریتراز.یافت

.استجهانیهایقیمتافزایشوجهاندرصنعتیتولیداتکاهشدلیلبهتولیدکنندهتورمکشور

جهانیاقتصاد



خـالصـه مـدیـریتـی

ایراناقتصاد

عامل اصلی اثرگذار بر افزایش . هزار تومان رسیدند24/7و 27/8درصد افزایش به 3و 6به ترتیب با 1401دالر آزاد و نیمایی در فروردین ماه سال ❖

.نرخ دالر در این ماه طوالنی شدن روند مذاکرات برجام است

.واحد درصد کاهش یافته است1درصد رسیده است و نسبت به ماه گذشته، 39/2برای خانوارهای کشور به 1401نرخ تورم ساالنه فروردین ماه سال ❖

ین درصد بود و با توجه به اجرای سیاست رشد محدود پایه پولی انتظار می رود نرخ بهره بین بانکی در هم20/3نرخ بهره بین بانکی در فروردین ماه ❖

.محدوده نوسان نماید

حاکی از کسری 1400مقایسه حجم صادرات و واردات کشور در سال . میلیارد دالر است52و 48به ترتیب 1400صادرات و واردات کشور در سال ❖

.  میلیارد دالر است4تجاری به ارزش 

.  درصد کاهش یافته است2/4میلیون تومان است و نسبت به ماه قبل 34/2، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران 1401در فروردین ماه سال ❖

ایراناقتصادخالصه مدیریتی



خـالصـه مـدیـریتـی

پایهکاالهای

نفتتولیدبیشترکاهشپیراموننگرانیتاثیرتحتنفتجهانیقیمتچین،کشورتقاضایکاهشوآمریکاکشوراستراتژیکذخایرازنفتبشکهمیلیون9آزادسازیعلیرغم❖

.یافتافزایشدرصد4روسیهکشور

کشوردرداخلینیازتامینلزومبهعنایتباکارشناسانزعمبه.استیافتهکاهشدرصد22حدودآمریکاکشورازوارداتافزایشتاثیرتحتاروپااتحادیهدرگازقیمت❖

.استذهنازدوربیشترکاهشآمریکا،

افزایشساززمینهشدهذکرروندتداوم.رسیداونسهردردالر1980بهویافتافزایشآمریکاکشوردرتورمافزایشواوکراینجنگتداومتاثیرتحتطالجهانیقیمت❖

.بودخواهدطالجهانیقیمتبیشتر

مزارزهارقیمتکاهشدالیلجملهازشددالرتقویتبهمنجرکهمتحدهایاالتخصوصبهمرکزیبانک هایترازنامهسازیکوچکومختلفکشورهایدربهرهنرخافزایش❖

.گرفتخواهدرونقمجددابازاراینجهان،اقتصادهایدرتورممهارعدمصورتدر.رودمیشماربه

.استیافتهشافزایتولیدمجدداآتیهایماهدرتقاضاافزایشانتظاربالیکنشدگذشتههایماهدرچینکشوردرتقاضاوتولیدافتساززمینهکروناویروسمجددشیوع❖

.باشدثباتبافوالدجهانیقیمترودمیانتظار

افزایشوپروورکشدرعوارضوضعشیلی،کشوردرمعادنتولیدکاهشدلیلبهلیکناستشدهمسفلزتقاضایکاهشساززمینهچینکشوردرکرونابیماریمجددشیوع❖

.نمودنوساندالرهزار10محدودهدرانرژیقیمت

پایهکاالهایخالصه مدیریتیخـالصـه مـدیـریتـی



پایهکاالهایخالصه مدیریتیخـالصـه مـدیـریتـی

عرضهازبیشترتقاضانیز2022سالدررودمیانتظار.نمودنوسانتنهردردالر4000محدودهدررویفلزقیمتتقاضاوعرضهتعادلعدمبهتوجهبا❖

.گرددتقاضاازبیشترعرضهساله5دورهدرلیکنباشد

هردردالر400بهمتانولقیمتافتبهمنجراروپامنطقهدرانرژیقیمتافزایشتاثیرتحتتقاضاکاهشوچینکشوردرضدکروناهایمحدودیتاعمال❖

.باشدثباتباآتیهایماهدرمتانولقیمتشودمیبینیپیش.استشدهتن

.بگیردفاصلهخودصعودیروندازاورهقیمتعرضهتشدیدوتقاضاافتبهتوجهبامی رودانتظار❖

.یابدافزایشپتروشیمیمحصوالتآتیماهقیمت هاینفتقیمتصعودیروندحفظصورتدرشودمیبینیپیش❖

بازارتحلیل

ازدالرقیمتافزایشومجامعفصلبهشدننزدیک.یافتندافزایشدرصد14/5و8/7ترتیببهوزنهمکلشاخصوبهاداراوراقبورسکلشاخصماهفروردیندر❖

.استمذکوررشداصلیدالیل



اقتصاد جهان
اقتصاد ایران
بازار کاالیی
بازار سرمایه

عملکرد کاردان

فهــرست



اقتصـاد جهـان



آمریکـااقتصاد جهـان

بیماریشیوعازمتاثراختالالتازناشی)تقاضاوعرضهتعادلعدمتاثیرتحتکشوراینتورم.استتقویتحالدرآمریکاکشوراشتغالواقتصادیهایهایفعالیتشاخص

سیاستاذاتختاثیرتحتسالهدهقرضهاوراقموثربازده.استتورمنرخکنترلنیزدولتدغدغهمهمترین.استزیادهمچنانتورمیانتظاراتوانرژیقیمتافزایش،(کرونا

.باشدصعودیهمچنانشودمیبینیپیشواستیافتهافزایشتورمکنترل

تجاریتراز

به2022سالفوریهماهدرکشوراینوارداتوصادرات.استشدهگزارشدالرمیلیارد73گذشتهمیالدیسالدرودالرمیلیارد48کرونابیماریازپیشآمریکاکشورتجاریترازکسریماهانهمیانگین

(دالرمیلیارد89.2مبلغ)تغییربدونتقریباگذشتهماهبهنسبت2022سالفوریهماهدرتجاریکسریشدهذکرارقامبهتوجهبا.رسیددالرمیلیارد318و229مبالغبهافزایشدرصد1و2باترتیب

.استاخیرسال25درتجاریکسریمبلغبیشترینکهاستشدهگزارش

اشتغال

درصد3/8ازبیکارینرخ2022سالمارسماهدر.یافتکاهشتدریجبهسپسورسید(درصد14/8)میزانبیشترینبه2020سالآپریلدر.بوددرصد4تا3کرونابیماریازپیشآمریکابیکارینرخ

غالاشتاگرچه.استرسیدهبیماریشیوعازپیشسطحبهکشورایندربیکاریواستیافتهافزایشدرصد0/4کارساعتهرازایبهدرآمدمتوسطشدهمنتشرآماراساسبرهمچنین.رسیددرصد3/6به

.یافتافزایشنفرهزار431جاریسالمارسدرکشاورزیغیربخشدراشتغالاستذکرشایان.استزیادهمچنانکارنیرویبرایتقاضاامااست،داشتهمطلوبیرشد2021سالپایانیهفته هایدر

تورم

مارسماهدرتورم.یافترشدکنندهمصرفقیمتشاخصشهروندانازحمایتوانبساطیسیاستاتخاذدنبالبه.بوددرصد0/2کروناویروسشیوعازپیشکنندهمصرفقیمتشاخصماهانهمیانگین

مبودکوتولیدیزنجیرهدراختالالت،(گازونفت)انرژیقیمتافزایش.استتورمکنترلکشورایندولتدغدغهمهمترین.شداعالمدرصد8/5ماهایندرنقطهبهنقطهتورمنرخودرصد1/2جاریسال

.استکشورایندرتورمایجاددالیلجملهازکارنیروی
بهرهنرخ

اقاورسررسیدتابازدهنرخونمودقرضهاوراقانتشاربهاقدامدولتکشورایندرتورمنرخافزایشدنبالبه.بوددرصد1ازکمترمیالدی2020سالپایاندرآمریکاکشورساله10قرضهاوراقبازدهینرخ

.استشدهگزارشدرصد2/72آوریلماهدرودرصد1/44گذشتهمیالدیسالدرکشوراینسالهدهقرضهاوراقسررسیدتابازدهنرخمیانگین.یافتافزایش



اروپـااقتصاد جهـان

درتجاریکسری.شدمنفی2021سالپایانیماه2درانرژیوارداتقیمتافزایشتاثیرتحتامانداشتمعناداریتغییرکروناویروسشیوعدورهطییورومنطقهتجاریتراز

وهنگردیدحلمنطقهایندرانرژیکمبودمشکلآمریکاازمایعگازوارداتعلیرغماستذکرشایان.شدگزارشیورومیلیارد7/6و27/2ترتیببه2022سالابتداییماه2

.استاخیرهایسالدرمقداربیشترینکهاسترسیدهدرصد7/4بهنیزمنطقهاینتورم.استبحرانی

تجاریتراز

دروارداتوصادراتماهانهمیانگین.شدمنطقهایندرصادراتووارداتدرصدی10کاهشسببکروناویروسشیوع.استیورومیلیارد180و190ترتیببهیورومنطقهوارداتوصادراتماهانهمیانگین

یورومیلیارد223/4و215/8به2021سالفوریهبهنسبتافزایشدرصد38/8و17باترتیببهوارداتوصادراتمبلغ2022سالفوریهدر.استشدهگزارشیورومیلیارد191و198ترتیببه2021سال

23/6تجاریمازاد2021فوریهدرکهحالیدرنمودثبترایوروییمیلیارد7/6تجاریکسری2022فوریهدریورومنطقه.استانرژیوارداتمبلغافزایشازناشیعمدتا  یورومنطقهوارداتافزایش.رسید

.بودیورومیلیارد

تورم

2021سالژانویهازتورمنرخاستذکرشایان.استیافتهافزایشدرصد25(درصد5/9)فوریهماهبامقایسهدرکهاستشدهگزارشدرصد7/4یورومنطقهنقطهبهنقطهتورمنرخ،2022سالمارسماهدر

(0 .استشدهگزارشدرصد2/6گذشتهمیالدیسالدرودرصد1/3اخیرسال4طیتورمنرخمیانگین.استرسیده(درصد7/4)مقداربیشترینبهوبودهصعودی(درصد9/



اقتصاد جهـان

اینجاریتتراز.یافتکاهشدولتتوسطمحدودیتاعمالدلیلبهکشورایندرداخلیتقاضایووارداتچین،کشورازایگستردهبخشدرکروناویروسشیوعبهتوجهبا

کاهشدلیلبهتولیدکنندهتورمکشوراینمشکلمهمترین.یافتکاهشمارسماهدردالرمیلیارد47به2021سالآخرفصلدردالرمیلیارد84میانگینازنیزکشور

.استجهانیهایقیمتافزایشوجهاندرصنعتیتولیدات

چیـن

تجاریتراز

شیوعازناشیهایمحدودیتاعمالتاثیرتحتایغیرمنتظرهطوربهمارسماهدرچینواردات.استرسیدهدالرمیلیارد229و276مبالغبه2022سالمارسماهدرچینکشوروارداتوصادرات

.استدالرمیلیارد47/38مبلغمارسماهدرکشوراینتجاریترازمازادشده،ذکرصادراتووارداتمبلغبهتوجهبا.یافتکاهشکشوراینازبزرگیهایبخشدرکروناویروس

اشتغال

.استیافتهافزایش(درصد5.5)قبلماهبهنسبتکهاستشدهگزارشدرصد5.8جاری،سالمارسماهدربیکارینرخ.استدرصد5.2اخیرسال4درکشورایندربیکارینرخمیانگین

تورم

سالمارسماهدرچینکشورساالنهکنندهمصرفقیمتشاخصرشد.استیافتهتوجهیقابلافزایشچینکشورتولیدکنندهتورمجهانی،هایقیمتافزایشوجهاندرصنعتیتولیداتکاهشدنبالبه

.بودشدهگزارشدرصد8.8و0.9ترتیببهگذشتهماهدرارقاماین.استشدهگزارشدرصد8/3کنندهتولیدقیمتشاخصرشدودرصد1/5میالدیجاری

ثابتدارائیدرگذاریسرمایه

از.استیافتهافزایشدرصد4/9به2021سالدسامبرماهپایاندربیماریاینکنترلبابود،یافتهکاهشکروناویروسشیوعتاثیرتحت2020سالدرکهکشوراینثابتهایداراییدرگذاریسرمایه

بتدای .استیافتهافزایشدرصد9/3ثابتداراییدرگذاریسرمایهمارسپایانتا2022سالا



اقتصـاد ایـران



نرخ ارزاقتصاد ایـران

بسبجامعهسطحدرانتظاریتورمافزایشوبرجاممذاکراتخصوصدرابهاماتجاریسالماهفروردیندر

میلیارد7آزادسازیپیرامونتوافقخبرلیکنیابدافزایشتومانهزار28ازبیشتربهآزادیازاردرارزنرخشد

خبراستذکرشایان.شدتومانهزار28ازکمتربهارزنرخکاهشسببکشورشدهبلوکهمنابعازدالر

.شدتکذیبکشورشدهبلوکهمنابعآزادسازی

لسادرایراننفتیدرآمداست،دولتارزیدرآمدهایافزایشارز،نرخبراثرگذارعواملمهمترینازیکی

زریقتساززمینهدولتارزیدرآمدافزایش.استبودجهدرگرفتهصورتهایبینیپیشازبیشترجاری

.بودخواهدارزقیمتنسبیثباتوبازاربهارزیمنابع

میلیارد192معادل1400سالپایاندردالرینقدینگیاستشدهارایهنقدینگینموداردرکهطورهمان

تداومبالذاواستدالرمیلیارد378مبلغ1396سالدرکشوردالرینقدینگیسقفکهحالیدراستدالر

.باشدباثباتدالرقیمترودمیانتظارنفتصادراتروند
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و27/8بهافزایشدرصد3و6باترتیببه1401سالماهفروردیندرنیماییوآزاددالر

دنشطوالنیماهایندردالرنرخافزایشبراثرگذاراصلیعامل.رسیدندتومانهزار24/7

.استبرجاممذاکراتروند
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درصد39/2بهکشورخانوارهایبرای1401سالماهفروردینساالنهتورمنرخ

.استیافتهکاهشدرصدواحد1گذشته،ماهبهنسبتواسترسیده

درصد35/6بهگذشتهسالماهفروردینبهنسبت1401سالماهفروردیندرنقطه ایتورمنرخ

عمدهگروهنقطه ایتورمنرخ.استیافتهافزایشدرصدواحد0/9قبلماهبهنسبتکهرسید

کاالهای»گروهودرصد43/4بهدرصدی2/7افزایشبا«دخانیاتوهاآشامیدنیخوراکی ها،»

.استرسیدهدرصد31/3بهدرصدیواحد0/1کاهشبا«خدماتوخوراکیغیر

استرسیدهدرصد39/2بهکشورخانوارهایبرای(گذشتهماهدوازدهمیانگین)ساالنهتورمنرخ

.می دهدنشانکاهشدرصدواحد1ماه،اسفنددرشدهگزارشنرخبهنسبتکه

کهاستدرصد41/6ودرصد38/7ترتیببهروستاییوشهریخانوارهایبرایساالنهتورمنرخ

کاهشدرصدواحد1/2روستاییخانوارهایبرایوکاهشدرصدواحد1شهریخانوارهایبرای

برایدرصد38/1ازهزینه ایمختلفدهک هایبرایساالنهتورمنرختغییراتدامنه.استداشته

.استاولدهکبرایدرصد41/7تانهمدهک

تـورماقتصاد ایـران

5٠%
47% 48%

44% 4٣% 44%

٣٩%
٣٦% ٣5% ٣٦% ٣5% ٣5% ٣٦%

نرخ تورم نقطه به نقطه

٣٩%

41%

4٣%

44%
45%

4٦% 45%
44%

4٣%
4٢%

41%

4٠%
٣٩%

نرخ تورم ساالنه



.دشاجراییسودداالنمحدودهدربانکیبینسودنرخکنترلراستایدر1400سالدربازبازارعملیات

.داشتهرهبنرخکاهشدرسعینقدینگیتزریقمیزانافزایشبابازبازارعملیاتاجرایدرمرکزیبانک

میلیاردهزار95بهسالاینپایاندرپولهفتگیتزریقخالصنهاد،اینآمارهایطبقرابطههمیندر

.رسیدتومان

شود،میرگزاربهفتگیصورتبهیکدیگرموازاتبهبازبازاروبانکیبینبازارعملیاتکهاینبهتوجهبا

راشبانهبازاردرمالیهایستدودادبتواندبازبازاردرنقدینگیتزریقباتاداشتسعیمرکزیبانک

جاریسالماهفروردین25دربانکیبینسودنرخ.دهدکاهشنیزرابهرهنرخادامهدرونمودهکنترل

ماهدررمتوافزایشبهمنجرشدهذکرسیاستتداوممعتقدندتحلیلگران.استشدهگزارشدرصد20/3

.شودمیآتیهای

محدودشدرسیاسترودمیانتظاراست،تورمکنترلدولتاصلیهدفاینکهبهتوجهبااستذکرشایان

ایه .نمایدنوساندرصد20یمحدودهدربانکیبینبهرهنرخویابدتداومنقدینگیکنترلوپولیپ

نرخ سـود بین بانکیاقتصاد ایـران

رشدسیاستاجرایبهتوجهباوبوددرصد20/3ماهفروردیندربانکیبینبهرهنرخ

.دنماینوسانمحدودههمیندربانکیبینبهرهنرخرودمیانتظارپولیپایهمحدود

1٩.8% 1٩.8%

18.٠% 18.٠% 18.٠%

18.7%

1٩.٦%

٢٠.٩% ٢1.1%

٢٠.5%
٢٠.٣% ٢٠.٣% ٢٠.٢٩%

نرخ بهره بین بانکی



صادراتاسفندماهدر.استرسیدهدالرمیلیارد4/5و5/4بهترتیببه1400سالماهاسفنددرصادراتووارداتارزش

.استداشتهرشدوارداتلیکننمودهافتبهمن ماهبهنسبتکشور

به.استاساسیکاالهایصادراتقیمتمیانگینافزایشبهمربوط1400سالدرصادراتارزشزیادرشداصلیعلت

شدهتدوینهایبرنامه.رسیدخواهددالر میلیارد55به1401سالدرکشورصادراتتجارت،توسعهسازمانرئیسگفته

نطقهمهمسایه،کشورهای)صادراتیهدفکشورهایباتجاریمراوداتافزایشپیرامونشدهذکرهدفبهنیلراستایدر

اصالحومانع       زدایی)صادراتتسهیلهایسیاستو(آفریقاییکشورهایهند،قارهشبهآسیا،شرقجنوبوشرقاوراسیا،

.است(بازاریابیوتوزیعشبکهبازتعریفوکنسرسیوم       ایجادمالی،سازوکارهایتعریفوتامینمقررات،

عربی،امارات متحده.اندبوده1400سالدرایرانصادراتیمهممقاصدافغانستانوامارات متحده عربیترکیه،عراق،چین،

5ستلیازسوئیساستذکربهالزم.بودندایرانباواردات معاملهطرفعمدهکشورپنجروسیهوآلمانترکیه،چین،

کاالی1400سالدرکشوربهوارداتیکاالهایعمده.استدادهروسیهبهراخودجایوشدهحذفوارداتیعمدهکشور

.بودندتولیدماشین آالتوموادخاماساسی،

میانلتعادکشورارزتقاضایمدیریتوجهانیبازارهایدرپایهکاالهایقیمتکاهشعدمفرضباوکارشناسانزعمبه

خارجیارزهایقیمتافزایشسیاسیشوکبروزعدمصورتدروبودخواهدبرقرار1401سالدرارزتقاضاوعرضه

امحتمل .استن

تجارت خارجیاقتصاد ایـران

قام به میلیارد دالر ار

رزش صادراتارزش واردات دوره راز تجاریا ت

3/9-139938/434/5سال 

14002/830/2فروردین 

ردیبهشت  -14003/73/40/3ا

14003/74/40/7خرداد 

یر -14004/33/60/7ت

14002/13/31/2مرداد

-14006/54/12/4شهریور 

14004/55/30/8مهر

-14004/340/3آبان 

-1400541آذر 

-14004/53/60/9دی 

-14005/14/80/3بهمن 

سفند  -14005/44/50/9ا

-14005247/94سال 

مقایسه حجم صادرات . میلیارد دالر است52و 48به ترتیب 1400صادرات و واردات کشور در سال 

.  دالر استمیلیارد 4به ارزشتجاریکسری حاکی از 1400سال و واردات کشور در



تومانمیلیون34/2تهرانشهردرمسکنقیمتمیانگین،1401سالماهفروردیندر

.استیافتهکاهشدرصد2/4قبلماهبهنسبتواست

دهشمعاملهمسکونیواحدزیربنایمربعمتریکفروشوخریدقیمتمتوسط1401سالماهفروردیندر

میلیون351)قبلماهبهنسبتکهبودریالمیلیون342/7تهرانشهرملکیمعامالتهایبنگاهطریقاز

درصد16.9معادلقبلسالمشابهماهبهنسبترقماینهمچنین.استیافتهکاهشدرصد2/4(ریال

مراتببه(درصد91.7معادل)1400سالفروردین ماهنقطهبهنقطهرشدبامقایسهدرکهداشتهافزایش

.است1401فروردین ماهدرمسکنقیمتنقطهبهنقطهرشدآهنگشدنکنددهندهنشانوبودهکمتر

قبلماهبهنسبتکهرسیدمسکونیواحدهزار3/4بهتهرانشهرمسکونیآپارتمان هایمعامالتتعداد

.می دهدنشانافزایشدرصد63/7قبلسالمشابهماهبهنسبتوکاهشدرصد49/9

کهاستآنازحاکیبناعمرتفکیکبهتهرانشهردرشدهمعاملهمسکونیواحدهایتعدادتوزیعبررسی

.انددادهاختصاصخودبهراسهمبیشتریندرصد28/7سهمباساختسال5تاواحدهای

می دهدنشان1401سالماهفروردیندرتهرانشهرشدهمعاملهمسکونیواحد هایتعدادفراوانیتوزیع

درصد56/3معادلسهمیمربع،متر80ازکمترزیربنایسطحبامسکونیواحد هایمساحت،لحاظبهکه

کمترقیمتیبامسکونیواحد هایدرصد59/3همچنین.دادنداختصاصخودبهراشدهانجاممعامالتاز

2ازکمترواحدهرارزشبامسکونیواحد هایبهنیزمعامالتازدرصد45/3واندشدهمعاملهمتوسطاز

.استیافتهاختصاصتومانمیلیارد

هبقبلسالمشابهماهبهنسبتشهریمناطقکلدروتهرانشهردرمسکونیواحدهایاجارهشاخص

.استیافتهرشددرصد50/1و45/6ترتیب

تحوالت بـازار مسکناقتصاد ایـران

٢٩ .٣ ٢8 .8 ٢٩ .7 ٣٠ .٠
٣1 .٠ ٣1 .7 ٣1 .٦ ٣٢ .٠ ٣٢ .٦ ٣٢ .٩ ٣٣ .1

٣5 .1
٣4 .٢

ت هران متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی تعدیل شده 
(  میلیون تومان)



بـازار کـاالیی



نفتبـازار کـاالیی

گرفتهدرنظررانفتبشکهمیلیون240آزادسازیبرنامهآمریکاکشورنفتجهانیقیمتکنترلراستایدر

ذخایرازنفت(روزدربشکهمیلیون1میانگین)بشکهمیلیون180آتیماه6ظرفرودمیانتظارواست

بشکهمیلیون12بهبشکهمیلیون11/8ازنیزکشورایننفتتولیدهمچنین.شودآزادکشورایناستراتژیک

.استیافتهافزایشروزدر

ماهدربشکهمیلیون9آزادسازی)آمریکاکشوراستراتژیکذخایرآزادسازیبرنامهنمودنعملیاتیعلیرغم

عدمیرامونپهانگرانیتداومدلیلبهکرونا،ویروسگیریهمهتاثیرتحتچینکشورتقاضایکاهشو(آپریل

معتقدنیزاوپکگروه.یافتافزایشدرصد4ماهایندرخامنفتقیمتروسیهکشورنفتتولیدکاهشجبران

.نداردراآنجبرانتوانگروهاینوشودمیجبرانجایگزینیباصرفاروسیهکشورنفتعرضهکاهشاست

اروپاحادیهاتبهکشوراینتولیدینفتعمدهواستنفتبزرگکنندهصادردومینروسیهاینکهبهتوجهبا

ضوعکشورهایسایروآلمانبهتااستنمودهروسیهایمرحلهتحریمبهاقداماتحادیهاینشود،میصادر

میزانبهمیهماازروسیهنفتتولیدشودمیبینیپیش.شوددادهنفتجایگزینیجهتکافیفرصتاتحادیه

.استااروپاتحادیهباهندوستانکشورجایگزینیمترصدکشوراینویابدکاهشروزدربشکهمیلیون3

کاهشوآمریکاکشوراستراتژیکذخایرازنفتبشکهمیلیون9آزادسازیعلیرغم

تولیدشتربیکاهشپیراموننگرانیتاثیرتحتنفتجهانیقیمتچین،کشورتقاضای

.یافتافزایشدرصد4روسیهکشورنفت
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تولید و مصرف نفت آمریکا

ظرفیت تولید نفت خام آمریکا اردات نفت خام آمریکا و مصرف نفت خام آمریکا
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نفت برنت، تگزاس و سبک ایران 

نفت برنت نفت تگزاس



کاهشدرصد22حدودآمریکاکشورازوارداتافزایشتاثیرتحتاروپااتحادیهدرگازقیمت

کاهشآمریکا،کشوردرداخلینیازتامینلزومبهعنایتباکارشناسانزعمبه.استیافته

.استذهنازدوربیشتر

گاز طبیعیبـازار کـاالیی

حدودیهروسکشورازگازانتقالتداوموآمریکاکشورازوارداتافزایشتاثیرتحتاروپااتحادیهدرگازقیمت

17/8کهیافتافزایشمکعبمترتریلیون1/4بهگذشتههفتهدرامریکاگازذخایر.استیافتهکاهشدرصد22

.استکمتر(مترمکعبتریلیون1/7)سالهپنجمیانگینازدرصد

ذخایرافزایشمیانگین.یابدمیافزایشتقاضافصلیکاهشتاثیرتحتبهارفصلدرآمریکاگازذخایرموجودی

در.استمکعبفوتمیلیارد55و33ترتیببهگذشتهسالدروگذشتهسال5درآوریلماهابتدایهفتهتا

النتیک،آتمنطقهدرغیرمنتظرهگرمایوکاناداکشوردرغیرمنتظرهسرمایتاثیرتحتجاریسالمشابهمدت

.استیافتهافزایشمکعبفوتمیلیارد15صرفاگازذخایر

وارددادامههمچنانآمریکاکشورازاتحادیهاینتقاضایاروپا،اتحادیهگازتامینبحرانتداومبهعنایتبا

ازاستذکرشایان.استیافتهافزایشدرصد97گذشتهسالبهنسبتآمریکاکشوردرگازآتیمعامالتقیمت

رغمعلی.استیافتهافزایشدرصد57آتیمعامالتقیمتاوکراینوروسیهکشوردومیاندرگیریشروعزمان

افزایشیشتربآمریکاکشوردرگازقیمترودمیانتظاراروپا،اتحادیهبهمایعگازصادراتیقیمتشدیدافزایش

کشورایندروانتحداکثرباتولیدوکشوراینداخلینیازتامینلزومگازقیمتبیشترافزایشعدمدلیل.نیابد

.است

7٣

84

54

٦5
71

57
٦٢

41

٣٢

٢٢
171٩18

1411
7٦8٩

1٣11٩٩1٢
1٦

٢٠٢1
17171٦

(متر مکعب/ سنت)منطقه4میانگین نرخ گاز 
Herny hub - NBP - TTF - Alberta



طالبـازار کـاالیی

افزایش،اوکراینجنگادامه.رسیداونسهردردالر1980بهوداشتصعودیروندطالقیمتجاریماهدر

هرهبنرخزمانیساختارشدنمعکوسودستمزدوتورمنرخافزایشعلتبهآمریکاخزانهاوراقبازدهنرخ

قیمتدرشسببداردتورمیانتظاراتافزایشازنشانکه(مدتبلندازمدتکوتاهبهرهنرخشدنبیشتر)

.شدطال

درخود،ترارنامهکردنکوچکوبهرهنرخافزایشباموجودوضعبامقابلهبرایرزروفدرالمدتهمیندر

درصد2/5بهمتحدهایاالتبهرهنرخ2022سالپایاندرمعتقدندگرانتحلیل.استتورمرشدبامقابلهحال

.رسیدخواهد

یکاریبنرخوداخلیناخالصتولیدکاهشساززمینهبهرهنرخافزایشکهصورتیدرگرانتحلیلزعمبه

جنگمتداوباتوامآمریکاکشوردرتورمیرکود.شدخواهدتورمیرکوددرگیرآمریکاکشوراقتصادنشود

.بودخواهدگذاریسرمایهبرایامنپناهگاهیکعنوانبهطالبرایتقاضاافزایشساززمینهاوکراینوروسیه

مراتببهبازدهوشدهسرکوبشدتبهطالقیمت(2008مالیبحراناز)اخیرسال15دراستذکرشایان

.استداشتهمالیهایداراییدیگربهنسبتکمتری

افزایشریالمیلیون131بهدالرقیمتوطالجهانیقیمتافزایشتاثیرتحتنیزآزادیبهارسکهقیمت

.یافت

یافتایشافزآمریکاکشوردرتورمافزایشواوکراینجنگتداومتاثیرتحتطالجهانیقیمت

قیمتبیشترافزایشساززمینهشدهذکرروندتداوم.رسیداونسهردردالر1980بهو

.بودخواهدطالجهانی
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رمز ارزبـازار کـاالیی

کشورهایدربهرهنرخافزایش.نمودنوساندالرهزار48تا39قیمتیبازهدرگذشتهماهدرکوینبیتقیمت

جملهزاشددالرتقویتبهمنجرکهمتحدهایاالتخصوصبهمرکزیبانک هایترازنامهسازیکوچکومختلف

پریلآماهپایانیهفتهدرشدهمنتشرآماراساسبر.رودمیشماربهداراییازطبقهاینقیمتکاهشدالیل

.استشدهخارجدیجیتالارزهایبازارازدالرمیلیون100میالدیجاریسال

نشانکهتاسنیافتهتوجهیقابلکاهشکوینبیتقیمتبازار،اینجذابیتافتعلیرغمکارشناسانزعمبه

استذکرشایان.استپولکیفبهصرافیازداراییازبخشیانتقالدلیلبهفروشندگانتعدادکاهشدهنده

مزارز هاردرگذاریسرمایهبهروسیهمردمتمایلافزایشباعثاقتصادثباتیبیمی دهدنشانهادادهتحلیل

.استشده

کهنمایداخذمالیاتدالرهزار10ازبیشتررمزارزهایداراییاز2023سالازداردقصدآمریکادولتهمچنین

ینکوبیتوطالمعتقدندبرخیطرفیاز.استنوظهوربازاراینبرنظارتبرایهادولتجدیعزمازنشان

وتورممهارعدمصورتدروجوداینبا.می شوددیگریافتبهمنجرآن هاازیکیرونقودارندمعکوسرابطه

.گرفتخواهدرونقمجددابازاراینجهان،اقتصادهایدرموجودوضعیتادامه

صخصوبهمرکزیبانک هایترازنامهسازیکوچکومختلفکشورهایدربهرهنرخافزایش

یمشماربهرمزارزهاقیمتکاهشدالیلجملهازشددالرتقویتبهمنجرکهمتحدهایاالت

.گرفتخواهدرونقمجددابازاراینجهان،اقتصادهایدرتورممهارعدمصورتدر.رود

40 ,850

45 ,825

35 ,075

63 ,845

41 ,064

50 ,337

29 ,806

62 ,943

57 ,376

30 ,454

39 ,407

18 ,050
11 ,531

4 ,927

(دالر)قیمت بیت کوین 



جودیموافزایشموجبوگذاشتمنفیاثرفوالدتقاضایبرچینکشوردرکروناویروسمجددشیوع

افزایشماهنایدرکشورایندرفوالدتولیدرویداد،اینبودنموقتبهعنایتبا.شدکشوراینفوالدانبار

بهنسبتکهاستشدهثبتتنمیلیون2/8آپریلماهاولروزدهطیخامفوالدتولیدمیزان.استیافته

.استیافتهکاهشدرصد12گذشتهسالمشابهدورهبهنسبتویافتهرشددرصد2/4گذشتهماه

86/4گذشتههفتهدرچینکشورسراسردرفوالدکارخانه247دربلندکورهظرفیتازبرداریبهرهنرخ

2021سالجوالیاواخرازمقداربیشترینوقبلهفتهدردرصد84/9ازبیشترکهاستبودهدرصد

بر.اندهگرفتسرازراخودتولیددستیپایینهایبخشدرتقاضاافزایشانتظاربافوالدسازان.است

بایجهانقیمترودمیانتظارواستافزایشیفوالدیمحصوالتظاهریمصرفرویترزگزارشاتاساس

.باشدثبات

اهمیکطیخبرمهمترینفوالدیمحصوالتواولیهموادبرصادراتیعوارضاعمالنیز،داخلبازاردر

سودحاشیهکاهشوداخلیعرضهافزایشساززمینهعوارضوضعمنتقداننظراز.استگذشته

.شودمیتولیدکنندگان

فـوالدبـازار کـاالیی

هایماهدرچینکشوردرتقاضاوتولیدافتساززمینهکروناویروسمجددشیوع

.استافتهیافزایشتولیدمجدداآتیهایماهدرتقاضاافزایشانتظاربالیکنشدگذشته

.باشدثباتبافوالدجهانیقیمترودمیانتظار
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مسبـازار کـاالیی

ازیاریبسدرتولیدکاهشسببصفرکوویدسیاستبهپایبندیوچینکشوردرکروناویروسمجددشیوع

یادیبنمسایلدلیلبهاقتصادی،هایفعالیتکاهشوجودبامسقیمتامااستشدهکشوراینهایکارخانه

.نمودنوساندالرهزار10محدودهدروبودباثبات(انرژیقیمتافزایش)روسیهواوکراینجنگازناشی

درصد7/5باژانویهماهدرتولیدواستنمودهتوجهیقابلافتشیلیدرمسماهانهتولیدکارشناساناعتقادبه

معدن)پروکشورمعادنازیکی.استگذشتهسال11درمیزانکمترینکهاسترسیدهتنهزار425بهکاهش

برنامهنیزکشوراینداراییواقتصادوزارتونمودخواهدمتوقفآوریل20ازراخودتولیدنیز(بامباسالس

.داردکاردستوردررافلزاینجهانیقیمتافزایشبهتوجهباعوارضافزایش

ممنوعراروسیهمسجدیدتحویللندنفلزاتبورسمسکمیتهگردیدذکرگذشتهماهگزارشدرکهطورهمان

.پذیرفتنخواهدصورتتحریمیکهنمودابرازاعالنیهآخریندرلیکناستنموده

بهیکنلاستشدهمسفلزتقاضایکاهشساززمینهچینکشوردرکرونابیماریمجددشیوع

درژیانرقیمتافزایشوپروکشوردرعوارضوضعشیلی،کشوردرمعادنتولیدکاهشدلیل

.نمودنوساندالرهزار10محدوده
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رویبـازار کـاالیی

ولیدتافزایشعلیرغمواستیافتهافزایشتقاضاوعرضهتعادلعدمدلیلبه2020سالازرویفلزقیمت

نوساندالر4000محدودهدر2021سالدررویفلزقیمت.استنامتعادلهمچنانشده،تصفیهروی

.است2006سالازرقمبیشترینواستنموده

فوالدتولیددرقویرشدو2022سالدردرصد3/6بهجهانخامفوالدتولیدرشدانتظاربهتوجهبا

تولیددرشسرعتکاهشبهتوجهبالیکنیافتخواهدافزایشسالایندررویفلزبرایتقاضاگالوانیزه

چفیموسسهاستذکرشایان.شودکندتقاضارشدرودمیانتظار2023سالدردرصد2/2بهجهانفوالد

سالتا2018سالازدرصد5/5ساالنهمیانگینازچیندرفوالدتولیدرشدکهاستنمودهبینیپیش

.یابدکاهشبعدیسالپنجدردرصد1/3به2022

بهدهشتصفیهرویتوجهقابلخالصواردکنندهیکازچینکشورکهداردانتظارموسسهاینهمچنین

واستداشتهکسریتن292،000متوسططوربهرویفلز2020تا2016سالاز.شودتبدیلصادرکننده

.گرددتبدیلتولیدمازادتن196،000به2031تا2026سال هایدرساالنهتولیدترازشودمیبینیپیش

تنهردردالر4000محدودهدررویفلزقیمتتقاضاوعرضهتعادلعدمبهتوجهبا

5رهدودرلیکنباشدعرضهازبیشترتقاضانیز2022سالدررودمیانتظار.نمودنوسان

.گرددتقاضاازبیشترعرضهساله
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انرژیمتقیافزایشتاثیرتحتتقاضاکاهشوچینکشوردرضدکروناهایمحدودیتاعمال

میبینیپیش.استشدهتنهردردالر4٠٠بهمتانولقیمتافتبهمنجراروپامنطقهدر

.باشدثباتباآتیهایماهدرمتانولقیمتشود

رونا،کویروسشیوعکاهشنقل،وحملهزینهافزایشنفت،قیمتافزایشگذشتهسالیکطی

سببیدستپایینواحدهایتقاضایافزایشومتانولکنندهتولیدبزرگواحدهایازبرخیتوقف

.استشدهمتانولجهانیقیمتدرصدی52افزایش

ادایجباعثچین،درکروناویروسمجددشیوعونفتقیمتکاهشگذشته،ماهطیحالاینبا

والتمحصبرایتقاضاوشدمتانولکنندهتولیدکارخانه هایفعالیتکاهشوجدیدمحدودیت های

ایین .دادکاهشرادستیپ

انشای.استشدهخریدارانتوسطمعامالتانجامدرتردیدباعثمشخصاندازچشمعدمهمچنین

درنرژیازیادهزینهدلیلبههلندویونانآلمان،کشورهایدرصنعتیفعالیت هایکاهشاستذکر

روپیشماهردمتانولقیمتشودمیبینیپیش.استبودهاثرگذارمتانولقیمتبرنیزکشوراین

ا .باشدثباتب

متانولبـازار کـاالیی
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برفهتعراعمالنقل،وحملهزینه هایافزایشتولید،کاهشتاثیرتحتاورهجهانیقیمتگذشتهسالدر

رشدفتنقیمترشدآنتبعبهواوکراینوروسیهبینتنشافزایشانرژی،هزینه هایافزایشاوره،صادرات

.نمودمالحظه ایقابل

افزایشعلتهبکه)اروپاییکنندگانتولیدبازگشتآمریکا،وبرزیلهند،سویازتقاضاکاهشگذشتهماهدر

قرنطینه هایاتمامازپسچیندراورهتولیدافزایشاحتمال،(بودشدهمتوقفتولیداتشانطبیعیگازنرخ

اورهتقیمکاهشآنتبعبهوچیندولتتوسطحرارتیزغالسنگقیمتکاهشاحتمالکرونا،بهمربوط

.استشدهاورهبرایتقاضاکاهشباعثآتی،ماه هایدر

بیعیطگازقیمتبودنغیراقتصادیروسیه،واوکراینکشورهایسویازاورهعرضهدراختاللوجود،اینبا

بهآنبازگشتواورهقیمتشدیدکاهشبرایمانعیذرتتولیدبرایفصلیتقاضایافزایشواروپادر

کاهشواستآنتاریخیمیانگینسطحازبیشترطبیعیگازقیمتاگرچه.استگذشتهقیمتیسطوح

واوکراینوروسیهمیانجنگاماشوداورهقیمتکاهشباعثمی تواندگرمافصلشروعباآنقیمت

بستگی .استنمودهسخت راپیش بینی هادولت هااقداماتبهبازارهازیادوا

تشدیدواتقاضافتبهتوجهباوفعلیمحدوده هایدرنفتقیمتثباتبامی شودپیش بینیمدتکوتاهدر

.بگیردفاصلهخوداخیرسال هایصعودیروندازاورهقیمتعرضه

ورهبـازار کـاالیی ا
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.بگیردفاصلهخودصعودیروندازاورهقیمتعرضهتشدیدوتقاضاافتبهتوجهبامی رودانتظار



پتروشیمیمحصوالتآتیماهقیمت هاینفتقیمتصعودیروندحفظصورتدرشودمیبینیپیش

فزایش .یابدا

اتیلن و پلی اتیلنبـازار کـاالیی

نفتا،تقیمافزایشآنتبعبهوخامنفتقیمتافزایشاوکراین،وروسیهمیانجنگگذشتهسالیکطی

درضعفویبهره بردارنرخکاهشاتیلن، تولیدکنندهکارخانهچندآتش سوزیوتعطیلیزغال سنگ،قیمترشد

کرونااکسنوکشفازمتاثراقتصادیشرایطبهبودواتیلنپایین دستیمحصوالتمناسبسودحاشیهعرضه،

.استشدهدستیپایینمحصوالتازبرخیواتیلنقیمتافزایشباعث

مناسبموجودیلیکنشداتیلنقیمتافزایشباعثعرضهدرمحدودیتوتولیدکاهشگذشتهماهیکطی

اتیلنکنندهیدتولواحدچندتولیدبهبازگشتاحتمالاتیلن،دستیپایینمحصوالتپایینسودحاشیهانبارها،

.شدناتیلقیمتبیشتررشدازمانعاتیلنکنندهتولیداولیهمادهعنوانبهنفتاقیمتافتژاپن،در

سطحیشافزاکرونا،ویروسمجددشیوعازناشینقلوحملهایمحدودیتپروپیلنپلیواتیلنپلیبازاردر

موجودیرمضان،ماهشروعدلیلبهمالزیواندونزیمانندکشورهاییدرکارساعتکاهشچین،درذخایر

.شدقیمتافتوتقاضاکاهشباعثآسیاشرقیجنوبوشرقخریدارانکافی

هایرکتشسودکاهشباعثپتروشیمیمحصوالتبرصادراتیعوارضاعمالمصوبهانتشارنیزداخلیبازاردر

تقاضا،طشرایبهتوجهبدوننفتقیمتصعودیروندحفظصورتدرمی شودپیش بینی.استشدهصادراتی

.باشدصعودیپتروشیمیمحصوالتآتیماهقیمت های
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محصوالت

1401فروردین ماه 

بورس میانگین قیمت  
(تن/میلیون ریال)کاال 

بورس میانگین قیمت  
(تن/دالر)کاال 

میانگین قیمت جهانی
(تن/ دالر )

منطقه
اختالف درصد نرخ بورس
کاال با قیمت جهانی

ی
ت شیمیای

صوال
ح
م

Fob Middle East-24% 945 715 175اوره

1 1,490 364یپلی اتیلن سبک تزریق ,484 Fob Middle East0%

Fob Middle East-17% 1,218 1,012 247یقیپلی اتیلن سنگین تزر

ی
ت فوالد

صوال
ح
م

Fob ports Iran-11% 700 621 152بیلت و بلوم

Fob ports Iran-1% 777 766 187اسلب

-CIS 974 887 217ورق گرم Black Sea-9%

1 995 243ورق سرد ,074 CIS- Black Sea-7%

ی
LME-3% 4,360 4,226 1,032شمش رویرو

س
LME-1% 10,276 10,221 2,496کاتد مسم

 75 21 25خاکستری تیپ سیمان
های میانگین قیمت کشور

همسایه
-72%

بورس کاالبـازار کـاالیی

مالحظهکهطورهمان.استشدهارایهماهفروردینطیجهانیقیمتوکاالبورسدرمعامالتقیمتاختالفوجهانیقیمتمیانگینکاال،بورسدرپایهکاالهایمعاملهقیمتمیانگینزیرجدولدر

.استجهانیقیمتازکمترکاالهااغلبدرمعامالتیقیمتشودمی



بـازار سرمایه



تحلیل بازار سرمایهبازار سرمایه

.یافتندافزایشدرصد14/5و8/7ترتیببهوزنهمکلشاخصوبهاداراوراقبورسکلشاخصماهفروردیندر

صلفدرهاشرکتمطلوبسودآوریانتظارمجامع،فصلبهشدننزدیکشدهذکرهایشاخصرشداصلیدلیل

.استبرجاماحیایمذاکراتروندتاثیرتحتدالرقیمتافزایشوزمستان

پایهالهایکاقیمتافزایشبهتوجهبا.استصادراتیکاالهایبرعوارضوضعابالغیهماهفروردینرویدادمهمترین

کاالهایقیمتافزایشبرعوارضوضعبهاقدامدولتتولید،هاینهادهقیمتثباتوسیاسیبحرانتاثیرتحت

رابازارافتآنتبعبهوشدبورسیهایشرکتازبسیاریسودافتساززمینهاقداماین.نمودماهدیازصادراتی

.زدرقمماهفروردیناواسطدر

همکلشاخصوکلشاخصهمزمانافتبهمنجرصادراتیعوارضاعمالاستشدهارایهنموداردرکهطورهمان

.گردیداصالحشدهذکرروندسرمایه،بازاردرفعالهایشرکتکلیهبراثرگذاریعدمبهتوجهبالیکنشدوزن

دراستدالرمیلیارد19حدود1400سالدرسرمایهبازاردرفعالهایشرکتکلیهخالصسوداستذکرشایان

ربیشتسودتقسیمانتظار.استبودهدالرمیلیارد10میانگینطوربهقبلسنواتدرهاشرکتاینسودکهحالی

شاخصدرشاصلیدالیلازشدهذکرانباشتهسودبههاشرکتازبسیارینیازعدمبهتوجهباروپیشمجامعدر

.است

ورمذکرشداصلیدالیلازدالرقیمتافزایشومجامعفصلبهشدننزدیک.یافتندافزایشدرصد14/5و8/7ترتیببهوزنهمکلشاخصوبهاداراوراقبورسکلشاخصماهفروردیندر

.است
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نمودار شاخص کل و شاخص کل هم وزن

شاخص کل هم وزن شاخص کل



تحلیل بازار سرمایهبازار سرمایه

جاریسالدر.استارزنرختغییراتو(محصوالتگذاریقیمتوعوارضوضعتولید،هاینهادهنرخ)دولتسیاستثباتپایه،کاالهایجهانیقیمتثبات1401سالدرسهامبازاربرموثرمولفهمهمترین

میزانودولتسیاستثباتخصوصدرنظراظهار.ندهدرخپایهکاالهایجهانیقیمتخصوصدربااهمیتیتغییررودمیانتظارجهانسطحدرشدهتمامبهایافزایشوانرژیبحرانبروزبهتوجهبا

.استشدهتبدیلبازارریسکمهمترینبهامراینونیستمیسرارزیمنابعبهدسترسی

ازاصلحارزنقدوجهبهدسترسیمیزانوکشورخامنفتصادراتبرجام،احیایمذاکراتروندتاثیرتحتسالایندرارزنرختغیرات.استارزنرختغییرات1401سالدرسهامبازاربرموثرمولفهآخرین

آنتبعبهوباشدمطلوبتولیدیهایشرکتسودآوریرودمیانتظارشدهذکرمواردبهتوجهبا.باشدثباتبا1401سالدرارزنرخرودمیانتظارارزیمنابعبهدولتدسترسیصورتدر.استصادرات

ازار .باشدداشتهنسبیرونقنیزسهامب

درسهامیمتق.استداشتهمطلوبیرشدبرجاممذاکراتروندتاثیرتحتدالرنرخرشدوزمستانفصلدرصنایعاغلبسودآوریرشدمجامع،فصلبهشدننزدیکتاثیرتحتسهامقیمت1401سالدر

غلب .شودمیارزیابیمطلوبمدتمیاننگاهباسهامبازاردرگذاریسرمایهواستذاتیارزشبهنزدیکصنایعا



تحلیل تکنیکال شاخص کل بورسبازار سرمایه

1در ادامه روند صعودی، محدوده ی . رسید1،512،000شاخص کل بورس تهران پس از خروج از الگوی کنج در فروردین ماه با رشد مناسبی همراه شد و به محدوده  واحد محدوده ی 1،585،000–530،000،

برای شاخص می باشد و در  .  سال گذشته چندین بار به این محدوده واکنش نشان داده است2مقاومتی سنگینی 



تحلیل تکنیکال شاخص کل بورسبازار سرمایه

واحد است و در چند روز گذشته با واگرایی 1،530،000واحد که هدف قیمتی مورد انتظار پس از شکست کانال نزولی خود بود، درحال حاضر درگیر محدوده 1،460،000پس از عبور شاخص کل بورس از سطح 

.واحد است1،460،000اولین محدوده حمایتی شاخص کل درصورت ریزش، محدوده . صعود همراه با واگرایی منفی شاخص کل احتمال ریزش این شاخص را افزایش می دهد. منفی همراه بوده است



تحلیل تکنیکال شاخص کل هم وزنبازار سرمایه

واحد با 416،000–415،000با رشد مناسبی همراه بود و در اردیبهشت ماه با رسیدن به محدوده 1401و فروردین ماه 1400شاخص کل هم وزن بورس تهران، همانند شاخص کل بورس در ماه ای پایانی سال 

.این شاخص نیز نشانه های واگرایی منفی درحال تشکیل می باشدRSIدر نمودار اندیکاتور . فشار عرضه و توقف رشد همراه خواهد بود



پرونده ویژه

1400نگاهی به متغیرهای کالن اقتصادی در سال 



درهنقطبهنقطهتورمنرخشدهاتخاذهایسیاستدنبالبه.شداعالمتورمکنترلانتخاباتازپسدولتهدفمهمترین.استشدهپرداخته1400سالدراقتصادیکالنمتغیرهایبررسیبهویژهپروندهدر

.استشدهاعالمدرصد40کشورخانوارهایبرایساالنهتورمنرخو(یافتکاهشدرصد35بهدرصد50از)داشتنزولیروند1400سال

ومذاکراتروندشدنطوالنی.یافتکاهشتومانهزار٢٠یمحدودهتادالرنرخوشدسالابتدایماه2درارزنرخکاهشسبب14٠٠سالدرکشورشدهبلوکهارزیمنابعشدنآزادوبرجاممذاکراتنتیجهبهامیدواری

سبب1400سالبودجهکسریو1401سالیبودجهخصوصدرنااطمینانیدلیلبهارزنرخافزایشماهآباننیمهاز.شدپاییزوتابستاندرارزنرخافزایشبهمنجرجامعهسطحدرانتظاریتورمافزایش

.شدسالپایاندرتومانهزار27بهدالرنرخکاهشسببتورمیانتظاراتکاهشوبرجاماحیایبهامیدواری.شدتومانهزار31مبلغتادالرنرخافزایش

.استدالرمیلیارد4مبلغبهتجاریکسریازحاکی1400سال درکشوروارداتوصادراتحجممقایسه.استدالرمیلیارد52و48ترتیببه1400سالدرکشوروارداتوصادراتخارجیتجارتحوزهدر

جهانیهایقیمتافزایشدلیلبهعمدتاافزایشاین.استبودهدالرمیلیارد3معادلرقماین1399سالدراستذکربهالزماست،بودهدالرمیلیارد4سالایندروارداتوصادراتماهانهارزشمتوسط

.استبوده

ازکلیتصویربیانگرصرفا  اشارهموردارقامکهاستتوجهشایان.است1400سالدر(افزایشتومانمیلیون35بهتومانمیلیون29از)هاقیمتدرصدی20رشدازحاکیمسکنبازارمعامالتبهمربوطامار

.گیردقرارنظرمدباید(عواملسایروساختکیفیتانباری،وپارکینگهمچونمشاعاتوضعیتسبقه،محله،ناحیه،نظراز)شدهمعاملهمسکونیواحدهایبودنناهمگنواستتهرانشهردرقیمتیتحوالت

معادل)1400سالبهمن ماهپایاندرنقدینگیحجمهمچنین.استداشتهدرصد26.6معادلرشدی،1399سالپایانبهنسبت(ریالمیلیاردهزار5807.5معادل)1400ماهبهمنپایاندرپولیپایه

.یافترشددرصد33.0معادل1399سالپایانبهنسبت(ریالمیلیاردهزار46241.0

روند تغییرات متغیرهای کالن اقتصادی



.جدول روند تغییرات ماهانه ی برخی از متغیرهای کالن اقتصادی ایران را نمایش می دهد

روند تغییرات متغیرهای کالن اقتصادی

شرح
رخ تورم  ن
ورم ساالنه ه نقطه به نقط ت

کونی متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مس
(  ریال)تعدیل شده در شهر تهران 

رخ بهره ن
ین بانکی ب

ارزش واردات 
(  میلیارد دالر)

ارزش صادرات
راز تجاری (  میلیارد دالر) ت

ایه پولی پ
(هزار میلیارد ریال)

نقدینگی
(  هزار میلیارد ریال)

4 0 3 3%19.80 29%39%140050فروردین  ,613 34,898 

4(0) 3 4%19.80 29%41%140047اردیبهشت  ,891 36,010 

5 1 4 4%18.00 30%43%140048خرداد  ,009 37,054 

5(1) 4 4%18.00 30%44%140044تیر ,175 38,200 

5 1 3 2%18.00 31%45%140043مرداد ,159 39,214 

5(2) 4 7%18.74 32%46%140044شهریور ,189 40,676 

5 1 5 5%19.55 32%45%140039مهر ,300 42,275 

بان  5(0) 4 4%20.94 32%44%140036آ ,406 43,160 

5(1) 4 5%21.05 33%43%140035آذر  ,609 44,270 

5(1) 4 5%20.50 33%42%140036دی  ,679 45,015 

5(0) 5 5%20.31 33%41%140035بهمن  ,808 46,241 

(1) 4 5%20.28 35%40%140035اسفند



.  ارایه شده است1400در جدول زیر تغییرات کاالهای پایه و بازارهای موازی در سال 

1400تغییرات کاالهای پایه و بازارهای موازی در سال 

نتهای سال واحدشرح نتهای سال 1399ا درصد تغییر1400ا

%5 1,367,250 1,307,707واحدشاخص کل

%9 262,800 240,990ریالدالر

بر اونسطال %12 1,957 1,743دالر 

بهار آزادی %10 120 109میلیون ریالسکه 

بر بشکهنفت اوپک %91 119 62دالر 

%122 20 9سنت بر مترمکعب(هنری هاب)گاز طبیعی 

بر تنمس %13 10,221 9,057دالر 

بر تنبیلت صادراتی ایران %26 692 550دالر 

بر تنچین% 62سنگ آهن  %9- 146 160دالر 

بر تنورق گرم %19 990 830دالر 

بر تنورق سرد %17 1,090 930دالر 

لومینیوم بر تنآ %59 3,605 2,265دالر 

بر تنسرب %16 2,308 1,985دالر 

بر تنروی %43 4,061 2,837دالر 

بر تن(سی اف آر چین)متانول  %37 398 291دالر 

بر تن(خاورمیانه)اوره  %155 909 357دالر 

بر تن(فوب خلیج فارس)پلی اتیلن سبک  %1- 1,579 1,600دالر 

بر تن(فوب خلیج فارس)پلی اتیلن سنگین  %5 1,269 1,209دالر 

بر بشکه(فوب خلیج فارس)میعانات گازی  %53 97 63دالر 



عملکرد کـاردان



صندوق های سرمایه گذاریعملکرد کاردان



صندوق های سرمایه گذاریعملکرد کاردان
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