شرکت سرمایهگذاری
توسعه ملی

دیـــدگاه توسعـه ملـی
خرداد ۱400

w w w . t m i c o . i r

شرکت سرمایه گذاری
مدیریت سرمایه مدار

شرکت سرمایهگذاری
گروه صنایع بهشهر ایران

چکیده

اقتصادجهانی

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 2 1400

علیرغــم رشــد شـاخصهای تــورم در اقتصادهــای بــزرگ دنیــا نظیــر چیــن و آمریــکا و نگرانــی ســرمایهگذاران از کاهــش سیاسـتهای محــرک مالــی و افزایــش نــرخ بهــره ،بانکهــای مرکــزی اعتقــادی بــه رشــد پایــدار
تــورم نداشــته و بازگشــت آن بــه هــدف میانگیــن را انتظــار دارنــد.
اگــر چــه بازگشــت دامنــه نوســان بــه شــرایط قبــل ،انتشــار گزارشهــای مناســب و برگــزاری مجامــع شــرکتها و همچنیــن روشــن نگردیــدن خروجــی مذاکــرات باعــث بهبــود رونــد بــازار و افزایــش نقدشــوندگی در
هفتههــای اخیــر گردیــده اســت ،بــا ایــن وجــود همچنــان پیشبینــی رونــد بــازار در ســال  ۱۴۰۰بــه وضعیــت توافــق بســتگی داشــته و روندهــای کنونــی در هــر ســمت موقــت میباشــند.
بودجــه ســال  ۱۴۰۰بــه لحــاظ رشــد مبلــغ ســاالنه ،نســبت بودجــه بــه تولیــد ناخالــص داخلــی و نســبت پرداختهــای جــاری بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بســیار فراتــر از میانگینهــای بلندمــدت بــوده کــه نشــاندهنده
ابعــاد انبســاطی بــزرگ آن میباشــد .بــا لحــاظ ســناریوهای مختلــف ،کســری بودجــه (اختــاف درآمدهــای عمومــی و نفــت بــا هزینههــا) در بــازه  ۲۰۰همــت تــا بــاالی  ۴۰۰همــت ارزیابــی میشــود.
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اقتصادجهانی

ظهور جهشهای جدید ویروس کرونا ،روند بهبودی اقتصاد برخی کشورها را کمی دچار نوسان نموده است

میانگین هفت روز پروازهای تجاری (هزار)
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مــوج جدیــد کرونــا ،ظهورجهشهــای جدیــد ایــن ویــروس و تعلیق مجدد
فعالیتهــای اقتصــادی در برخــی کشــورها رونــد بهبــودی اقتصادهــا
پــس از بــروز پاندمــی را کمــی دچــار نوســان و توقــف نمــود .از آنجــا کــه
تحــوالت ایــن حــوزه بســیار ســریع بــوده و دادههــای اقتصــادی مربوطــه
پیــش از جمـعآوری و انتشــار عمـا ً منســوخ میشــوند ،فایننشــال تایمز
از برخــی دادههــای جایگزیــن بعنــوان شــاخص تغییــرات در فعالیتهای
اقتصــادی اســتفاده نمــوده اســت؛ از جملــه تعــداد پروازهای تجــاری در
ســطح جهــان و تغییــرات روزانــه و ماهانــه آن طــی چنــد ســال اخیــر کــه
در ذیــل ارایــه شــده اســت.
 -1صنعــت ســینما :پــس از یــک رشــد تدریجــی مجــددا ً افــت حضــور
افــراد در ســالنهای ســینما در ســطح جهــان مشــاهده میگــردد.

سطح رزرو اتاق ،نرخ اشغال و درآمد در مقایسه با هفته مشابه در سال 2019

 -2گردشــگری :میــزان رزرو اتــاق هتــل در ســطح جهــان پــس از یــک
دوره افزایــش ،کاهــش یافتــه اســت.
 -3پروازهــای تجــاری :همانگونــه کــه در نمــودار واضــح اســت ،اوضــاع
نســبت بــه ســال قبــل بهبــود یافتــه و رونــد رو بــه رشــد ماههــای
آغازیــن ســال  2021برهــم نخــورده اســت.

Source: www.ft.com
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اقتصادجهانی

نگرانی خیلی جدی از بروز تورم شدید در چین وجود ندارد
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مرورگزارشــات بانــک خلــق چیــن نشــان میدهــد ماننــد ســایر نقــاط

نرخ تورم ماهانه در چین

جهــان نگرانــی خیلــی جــدی از بــروز تــورم شــدید در چیــن وجــود
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آوریــل بیشــترین رشــد در ســه ســال اخیــر ( )6.8%را شــاهد بــود.
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ســرمایهگذاریها و محــدود بــودن مصــرف داخلــی اســت .بــا ایــن حــال
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نــدارد .از جملــه دالیــل مطــرح شــده در این ارتبــاط ،ناکافی بــودن حجم

امــا در ایــن مــاه شــاخص قیمــت مصــرف کننــده تنهــا 0.9%افزایــش
یافــت .لــذا بــا توجــه بــه ایــن مــوارد انتظــار نمـیرود امســال نــرخ بهــره
سیاســتی بانــک مرکــزی چیــن تغییــر خاصــی داشــته باشــد.
نگرانــی اصلــی و اولویــت اول بانــک مرکــزی چیــن شــکنندگی مالــی
ناشــی از وجــود حبــاب در بــازار داراییهــا ،ســطح بــاالی بدهــی و
افزایــش ریســک ورشکســتگی در ایــن کشــور اســت ،لــذا برنامــه
جــدی بــرای کاهــش و حــذف سیاسـتهای محــرک مالــی در دســتورکار
نیســت (ســی ان بــی ســی).
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فدرال رزرو به گذرا بودن جهش تورمی آمریکا اطمینان دارد
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بررسی کسب و کارها ،افزایش محدود قیمت طی  10-5سال آینده نشان میدهد

مقامـات فـدرال رزرو معتقدنـد هرچنـد امسـال تـورم تـا  2.4%خواهد
رسـید ،امـا سـال 2022بـه هـدف بلندمدتـی خـود ( )2%بازخواهـد
گشـت .دالیلـی که برای اطمینان از نبود جهـش تورمی غیرقابل کنترل

3.0%

دارنـد عبارتند از:
 -1انتظـارات تورمـی :اولیـن سـد فـدرال رزرو در برابـر افزایـش
قیمتهـا ،انتظـارات تورمـی اسـت .پایـش دانشـگاه شـیکاگو نشـان

2.8

میدهـد انتظـارات تورمـی بـرای سـال آتـی حـدود  3.4%درصـد اسـت
امـا بـرای  5تـا  10سـال آینـده بـه حـدود  2.7%سـقوط خواهـد کـرد.
 -2ضعف بازارکار :بازارکار قوی عامل افزایش دستمزدها و متعاقب آن

2.6

افزایش تورم است ،در حالیکه امروز چنین بازاری مشاهده نمیگردد.
 -3چسـبندگی قیمتـی :تـورم صرفـا ً ناشـی از نوسـانات قیمـت
کامودیتیهایـی نظیـر مس و نفت نیسـت بلکه بسـیاری از کاالهایی که

2.4
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Source: www.bloomberg.com

تغییـرات قیمـت آنهـا باعث تورم اسـت ،قیمتهای منعطفی نداشـته و
دارای چسـبندگی قیمتی هسـتند .مطالعات فدرال رزرو در این زمینه
نشـان میدهـد رشـد قیمتـی طـی دوازده مـاه آتـی منتهـی بـه آوریـل
حـدود  2.4%خواهـد بـود.
-4فناوریهـای انقالبـی و تحول آفرین :رشـد قابل توجـه خرید آنالین
و تغییـر در سـبک زندگـی با کمـک فنـاوری دیجیتال اثـرات ضدتورمی
خـود را همچنـان در اقتصاد خواهد داشـت.
 -5تـوان قیمتگـذاری :بـه جـز کامودیتیهـای مهـم جهانـی ،در مـورد
کاالهـای مختلف شـرکتها تـوان و تمایل جدی بـرای افزایش قیمتها
بویـژه در بـازه پنـج تا ده سـال آینده وجـود نـدارد (بلومبرگ).
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اقتصادجهانی

پیشرفت واکسیناسیون منجر به بهبود پیشبینیها از رشد اقتصادی اروپا شده است
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تغییر در نرخ اشتغال در منطقه یورو

درحالیکـه فصـل آخـر سـال  2020نـرخ اشـتغال 0.4درصـد بهبـود
یافتـه بـود ،در فصـل اول سـال جدیـد ایـن نـرخ شـاهد افـت
0.3درصـدی بـود و اقتصـاد  19کشـور حـوزه یـورو (بـر مبنـای تغییـر
در تولیـد ناخالـص داخلـی) نیـز 0.6درصـد افـت نمـود .علت ایـن امر

10

مـوج جدیـد کرونـا و قرنطینـه مجـدد در برخـی اقتصادهـای ایـن ناحیه

Percent

5

بـود .امـا بـا رفع مجدد پیک مـوج جدید کرونا و پیشـرفت ادامهدار در
واکسیناسـیون ،با کاهش محدودیتها و ظهور اثرات واکسیناسـیون،

0

کمیسـیون اروپـا پیشبینـی خـود از چشـمانداز اقتصـادی ایـن ناحیه
را ارتقـا داده اسـت (بـا در نظـر گرفتـن اجـرای کامل بسـته انگیزشـی

-5

 800میلیـارد یورویـی) و نـرخ رشـد اقتصـادی امسـال و سـال 2022

Pandemic

-10

را بـه ترتیـب  4.3%و  4.4%درصـد اعلام نمـوده اسـت .البتـه در کل
اتحادیه این رشـد همگون نبوده و در برخی کشـورها بویژه فرانسـه،
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ایتالیـا و اسـپانیا حداقـل تـا سـال آینـده سـطح تولیـدات بـه پیـش از
دوره پاندمـی کرونـا بـاز نخواهـد گشـت (بلومبـرگ).

Source: www.bloomberg.com
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کاالهایپـایــه

کسری شدید عرضه همچنان مهمترین عامل رشد قیمت مس است

قیمت مس (دالر/تن)
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بـا آغـاز حرکت به سـوی توسـعه انرژیهای سـبز بـرآورد میگـردد که
ت هـر تـن مـس تـا سـال  ۲۰۲۵بـه قلـه  ۱۵هـزار دالر دسـت
قیمـ 
یابـد .هـم اکنـون ،مـس چالشـیترین مـاده خـام اسـت کـه در عمـده
صنایـع کاربـرد دارد و با رشـد مصرفی که در حال وقوع اسـت در طی
 ۱۰سـال آتـی ،شـکاف عرضـه میتوانـد بـه  ۸میلیـون تـن کـه حـدود
 ۴۰درصـد انـدازه فعلـی بـازار اسـت ،افزایـش پیـدا کنـد .بنابراین،
بـازار نیازمنـد تعریـف پـروژه های جدیـد تولیدی با هدف پاسـخگویی
بـه رشـد تقاضـای سرسـام آور آینـده اسـت .در حـال حاضـر ،در طـی
 18مـاه گذشـته هیـچ پـروژه جدید تولیدی تعریف نشـده اسـت و در
نتیجـه ،اساسـا ً بـازار در حـال حرکت تدریجی به سـوی کسـری شـدید
اسـت و بـا وجود این شـرایط ،قیمتهـا فراتر از سـطح کنونی خواهند
بـود .از مهمتریـن دالیـل کمبود عرضـه ،رویکرد بسـیار محافظهکارانه
شـرکتهای معدنـی نسـبت بـه سـرمایهگذاریهای جدیـد و کافـی در
معـادن جدیـد ناشـی از اتفاقـات سـال ( ۲۰۱۰سیاسـتهای تنبیهـی
افزایـش تولید) اسـت .از دیگر دالیل این کسـری میتـوان به چالش
ویـروس کرونـا و کنـدی تاییـد مجوزهـای اسـتخراج ،سیاسـتهای
مالیاتـی جدیـد دولت شـیلی نسـبت بـه افزایـش مالیات معـادن و نیز
کیفیـت پاییـن و هزینههـای باالی تولیـد در معادن جدید اشـاره نمود
کـه همگـی ایـن عوامـل ،رشـد قیمـت را مهیـا خواهنـد کـرد (گلدمـن
ساکس).

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

پیشبینی میشود روند قیمت سنگ آهن در نیمه دوم سال  2021نزولی باشد

قیمت سنگ آهن (دالر/تن)

کاالهایپـایــه

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 11 1400

کماکان نشـانهای مبنی بر وجود آغاز روند کاهشـی قیمتها مشـاهده
نمیگـردد و انتظـار مـیرود قیمتهـا همچنـان تـا پیـش از نیمـه دوم
سـال  ،2021هنـوز فضـای بیشـتری را در جهـت ثبـات و تقویـت
داشـته باشـند .امـا در نیمـه دوم سـال بـا بهبـود عرضـه سـنگ آهـن
از سـوی برزیـل و اسـترالیا و نیـز کاهـش رشـد تقاضـای چیـن ،رونـد
قیمتهـا رو بـه کاهـش خواهـد رفـت .انتظـار بـر آن اسـت کـه تقاضای
برخاسـته از محرکهـای مالـی بـا کاهـش فعالیتهـای زیرسـاختی از
اواخـر سـال  2021و نیـز کاهـش تعریـف پروژههـای جدیـد بـا توجـه
بـه محدودیتهـای اعتبـاری ،رونـدی نزولـی بـه خـود گرفتـه و سـبب
کاهـش قیمتهـا شـود .از سـوی دیگـر ،در بخـش عرضـه سـنگآهن
نیـز انتظـار مـیرود تولیـد در اسـترالیا و برزیـل روندی افزایشـی به
خـود گرفتـه و کسـری عرضـه در بـازار بیاثـر گـردد (فیـچ).

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

کاالهایپـایــه

قیمت جهانی روی در اوج  18ماهه خود قرار دارد

قیمت روی (دالر/تن)

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 12 1400

آخریــن ارزیابــی دو ســاله  ILZSGنشــان میدهــد ،میــزان عرضــه
روی در سراســر جهــان تــا پایــان فوریــه  2021حــدود  83هــزار
تــن بیــش از میــزان تقاضــای جهانــی اســت .مــازاد عرضــه روی در
همیــن زمــان در ســال  2020حــدود  220هــزار تــن بــوده اســت.
قیمــت جهانــی روی رونــدی افزایشــی دارد و در محــدوده اوج قیمــت
 18ماهــه خــود قــرار دارد ،آمــار نشــان میدهــد کــه کرونــا باعــث
تعطیلــی معــادن و کســری  151هــزار تنــی کنســانتره روی جهانــی
شــده اســت .طبــق گــزارش ایــن هفتــه  Antaikeدر کنفرانــس
روی چیــن انتظــار مــیرود بــازار در ســال  2021مشــابه ســالهای
 2019و  2018بــه مــازاد عرضــه برگــردد و ایــن رونــد تــا ســال
 2025حفــظ شــود.

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

با وجود احتمال افزایش عرضه نفت ،پیشبینی میشود همچنان در بازار مازاد تقاضا وجود داشته باشد

قیمت نفت برنت (دالر/بشکه)

کاالهایپـایــه

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 13 1400

قیمـت هـر بشـکه نفـت در ماهـی کـه گذشـت تـا محـدوده  64دالر
کاهـش پیـدا کـرد امـا مجـددا ً بـا توجـه بـه افـت ارزش دالر در نتیجـه
دادههـای ضعیـف اقتصـاد آمریـکا از بخش صنعت تـا  69دالر افزایش
پیـدا کـرد .بنا بـه گزارش آژانـس بینالمللی انـرژی ( ،)IEAپیشبینی
میشـود رشـد تقاضـای جهانی نفت از عرضه پیشـی بگیـرد .در صورت
ادامـه پیـدا کـردن سیاسـتهای اوپک پلاس ،عرضه جهانـی نفت خام،
تقاضـای جهانـی را پوشـش نخواهـد داد .امـا شـیوع ویـروس کرونـا
بـه ویـژه در هنـد ،یـک ریسـک در سـمت تقاضـای نفـت اسـت اگرچـه
براسـاس ارزیابـی ایـن نهـاد ،حتـی بـا وجـود ادامـه یافتن بحـران کرونا
در هنـد ،بـازار جهانـی نفت همچنـان با مـازاد تقاضا روبـرو خواهد بود.
آژانـس بینالمللـی انرژی تصریح نموده که نفت عرضهشـده از سـوی
اوپـک پلاس در سـه مـاه دوم امسـال  ۱۵۰هزار بشـکه در روز کمتر
از تقاضاسـت و کمبـود عرضـه تـا پایان امسـال به  2.5میلیون بشـکه
در روز خواهـد رسـید .حتـی بـا وجـود بازگشـت کامـل نفـت ایـران به
بـازار (در صـورت موفقیت مذاکرات غیرمسـتقیم هسـتهای آمریکا و
ایـران) تولیـد اوپـک پالس به میزان  1.7میلیون بشـکه در روز کمتر
از تقاضـا خواهـد بـود .شـرکت ملـی نفـت ایـران در حـال آمادهسـازی
میادیـن نفـت و ارتبـاط بـا مشـتریان اسـت تا اگـر توافق جدیـد برجام
اعلام شـود ،بتواند صـادرات را افزایـش دهـد .در خوشبینانهترین
برآوردهـا ،سـه مـاه زمـان خواهد برد تـا ایران به سـطح تولید خود در
پیـش از تحریمهـا بازگـردد ،همچنین ایران میتواند از ذخایر شـناور
نفـت خـود بـرای عرضه به بـازار اسـتفاده کند.

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

روند حرکت بازار متانول می تواند متاثر از قیمت زغالسنگ و توقفهای غیرمنتظره تولید ،به سرعت تغییر کند

قیمت متانول  CFRچین (دالر/تن)

کاالهایپـایــه

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 14 1400

پـس از روندهـای نزولـی و صعـودی قیمـت متانـول و محصـوالت
پتروشـیمی در سـال  2020بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا و پـس از
افزایـش قیمتهـا از ابتـدای سـال  ،2021اکنون شـاهد وضعیتهای
ناهمگـون در بازارهـای مختلـف آسـیا هسـتیم.
در هنـد علیرغـم وجود شـرایط بحرانی به سـبب شـیوع کوویـد ،بازار
شـرایط نسـبتا ً مناسـبی داشـته و این بازار باالترین قیمت متانول در
آسـیا را در مـاه آوریـل بـه خـود اختصـاص داده اسـت .امـاپیشبینی
میشـود بـا پایـان یافتـن فصل مراسـمهای مذهبی در هنـد و با توجه
بـه عـدم تمایـل خریـداران ،تقاضـای متانـول در هند کاهـش یابد .در
حـال حاضـر چشـم معاملهگـران بـه ایـن منطقـه از جهـان دوخته شـده
اسـت و وضعیـت کرونـا در هنـد به شـدت دنبال میشـود.
بـه گـزارش تحلیلگـران  ،ICISشـرایط چیـن بـه گونـهای دیگـر و بـا
توجـه بـه تغییـرات داخلی رقـم خورده اسـت .پس از تعلیـق مبادالت
تجـاری بـا اسـترالیا ،بـازار سـنگ آهـن ،کک و زغـال سـنگ در چیـن
شـاهد رونـد صعـودی بود .از آنجایـی که ماده اصلی تولیـد متانول در
چیـن ،زغـال سـنگ اسـت ،لـذا تحـوالت اخیر موجـب باال رفتـن قیمت
متانـول شـد .قیمـت متانـول  CFRچیـن از  293دالر در هـر تـن در
انتهـای آوریـل بـه  311دالر در ابتـدای ژوئـن افزایـش یافـت .امـا
انتظـار مـیرود رشـد قیمتهـا موقتـی بـوده و قیمتهـا تـا حـدی اصالح
شـوند ،زیـرا چیـن و اسـترالیا در نهایـت بـه توافقاتـی دسـت خواهـد
یافـت .در حـال حاضـر قیمـت متانـول به تغییـرات قیمت زغال سـنگ
وابسـته اسـت و پیشبینـی میشـود پـس از یـک اصلاح محـدود ،در
محـدوده ثابتـی باقـی بماند.
شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

کاالهایپـایــه

قیمت اوره به واسطه وضعیت مطلوب بازار محصوالت کشاورزی صعودی است اما ثبات آن به تعادل عرضه و تقاضا گره خورده است

قیمت اوره گرانول (دالر/تن)

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 15 1400

پـس از اینکـه تقاضـای هنـد در آخریـن تنـدر پایینتـر از انتظارهـا
بـود ،ایـن کشـور بـا شـرایط بسـیار وخیـم بـه لحـاظ گسـترش ویروس
کرونـا مواجـه شـد .درحالیکـه دولـت هنـد یارانههایـی را بـرای تولید
اوره داخلـی بـا خـوراک زغالسـنگ بـه تصویـب رسـانده بـود و انتظار
میرفـت کـه ظرفیـت داخلـی ایـن کشـور در سـال  2021افزایـش
یابـد ،بحرانـی شـدن وضعیـت شـیوع کرونـا و قرنطینههـا ،راهاندازی
این طرحها را به تعویق انداخت .از طرفی شـرایط نامطلوب گسـترش
ویـروس در هنـد کشـتیهای تجـاری را نسـبت به بارگیـری محصوالت
بـه مقصـد هنـد بیمیـل کرده اسـت.
بـه گـزارش آرگـوس فروشـندههای چینـی فـروش خود به هنـد را به
امیـد فـروش بـا قیمتهـای باالتـر در هفتههـای آتـی لغـو کردهانـد.
بـه عقیـده کارشناسـان  ،ICISایـن تصمیـم بـه ایـن دلیـل اسـت کـه
خـرداد و تیـر فصـل واردات اوره هنـد اسـت و هندیها بـه هیچ وجه
از تولیـدات کشـاورزی خـود در تابسـتان نخواهنـد کاسـت .تعطیلـی
کارخانههـای داخلـی ،هنـد را مجبـور به واردات بیشـتر خواهـد کرد و
میتوانـد صـادرات چین در  2021را به سـطح سـال قبـل و به میزان
 5.5میلیـون تن برسـاند.
همچنیـن با رونق کشـاورزی در تابسـتان ،و بـاال رفتن قیمت محصوالت
کشـاورزی باید منتظر گرانتر شـدن نهادههای کشـاورزی از جمله کود
اوره باشـیم .مجموعـاً با توجه به ایـن عوامل انتظار میرفت قیمت اوره
در پایـان بهـار رشـد داشـته باشـد ،امـا رشـد قیمـت اوره در مـاه اخیر
فراتـر از انتظار بوده اسـت؛ بطوریکه قیمت قرارداد آتـی اوره از 345
دالر در پایـان آوریـل بـه  439دالر در ابتدای ماه ژوئن رسـیده اسـت.

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

کاالهایپـایــه

انتظار میرود قیمت پلیاتیلن در اواخر ماه ژوئن افزایش یابد

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 16 1400

قیمتهــای پلیاتیلــن آســیا در آوریــل کاهــش یافــت ،امــا ایــن کاهــش قیمــت در هفتــه آخــر آوریــل بیــش از حــد انتظــار بــود .بــه ویــژه بــرای گریــد فیلــم ایــن محصــول انتظــار مــیرود قیمتهــای پلیاتیلــن چیــن در مــاه
ژوئــن کاهــش یابــد ،زیــرا برخــی از تقاضاهــای منطقــهای بــه دلیــل بــاال بــودن قیمتهــای کاالی مذکــور ،کاهــش یافتــه اســت .همچنیــن بــا شــروع فعالیــت آزمایشــی کارخانههــای جدیــد در ســه مــاه دوم ســال ،عرضــه در
چیــن نیــز افزایــش خواهــد یافــت .هنگامیکــه ایــن کارخانههــا بــه طــور معمــول فعالیــت خــود را آغــاز نماینــد ،انتظــار مـیرود تولیــد پلیاتیلــن چیــن از مــاه ژوئــن  60هــزار تــن در مــاه افزایــش یابــد و بعــد از آن بــا توجــه
بــه چندیــن عملیــات تعمیــر و نگهــداری از قبــل برنامـ ه ریــزی شــده بــرای واحدهــای تولیــدی داخلــی ،قیمــت ایــن محصــول از اواخــر مــاه ژوئــن افزایــش یابــد.

قیمت پلی اتیلن سبک  CFRخاور دور آسیا (دالر/تن)

قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم  CFRخاور دور آسیا (دالر/تن)

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

کاالهایپـایــه

قیمت پلیپروپیلن با توجه به افت تقاضا و افزایش عرضه چین کاهش یافته است

قیمت پلی پروپیلن  CFRخاور دور آسیا (دالر/تن)

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 17 1400

قیمتهــای پلیپروپیلــن در منطقـ ه شــمال شــرقی آســیا در مقایســه
بــا اوایــل مــاه آوریــل بــه دلیــل تقاضــای ضعیــف و عرضــه زیــاد در
چیــن ،کاهــش یافتــه اســت .قیمتهــای داخلــی کاالی مذکــور در چیــن
نیــز نزولــی بــوده و خریــداران صنایــع پاییــن دســتی در مقایســه بــا
واردات ایــن کاال ،مشــتاق خریــد کاالهــای محلــی بودهانــد .در نتیجــه،
تولیدکننــدگان پلیپروپیلــن مجبــور شــدهاند پیشــنهادات خــود را
بــرای افزایــش حجــم فــروش بــا قیمــت کمتــری ارائــه دهنــد.
میــزان تقاضــا در منطقــه آســیا در مــاه ژوئــن ضعیــف خواهــد مانــد و
خریــداران بــا احتیــاط نســبت بــه خریــد رفتــار خواهنــد نمــود .محدود
بــودن حاشــیه ســود بــرای محصــوالت صنایــع پاییــن دســتی ،ماننــد
کیس ـههای بافتــه شــده ،رشــد تقاضــا بــرای پلیپروپیلــن را محــدود
مــیرود کــه پــس از کاهــش شــدید قیمــت
کــرده اســت .انتظــار 
پلیپروپیلــن در ماههــای آوریــل و مــی ،حاشــیه ســود تولیدکننــدگان
صنایــع پاییــن دســتی بهبــود یابــد .تولیدکننــدگان صنایــع پاییــن
دســتی بــا وجــود موجــودی کــم پلیپروپیلــن خــود ،احتمــاال ً خریدهــای
خــود را در مــاه ژوئــن افزایــش دهنــد کــه ایــن مســئله کاهــش
قیمتهــا را محــدود خواهــد نمــود.
در منطقــه آســیا بیشــتر نگرانیهــا مربــوط بــه راهانــدازی ظرفیتهای
جدیــد تولیــدی میباشــد .پیشبینــی میشــود در مجمــوع حــدود 1
میلیــون تــن در ســال ظرفیــت تولیــد مــازاد در طــول ســه مــاه دوم
ســال  2021بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید و  1.6میلیــون تــن
ظرفیــت تولیــدی جدیــد دیگــری نیــز در طــول ســه مــاه ســوم ســال
در چیــن ایجــاد خواهــد شــد.
شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

ـی
ـعه ملـ
دیــدگاه توسـ

اقتصاد ایران
بررسی بودجه 1400

w w w. t m i c o . i r

اقتصاد ایران

مروری بر ابعاد انبساط بودجه 1400

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 19 1400

قانــون بودجــه  1400ابــاغ شــده از ســوی مجلــس ،بــه دو ســقف تقســیم شــده اســت؛ ســقف اول مقــداری اســت کــه در الیحــه اصالحــی دولــت معیــن شــده و ســقف دوم آن اســت کــه در ابتــدای ســال  ،1400مجلــس
بــه آن اضافــه کــرده اســت.
میانگیــن رشــد بلندمــدت بودجــه ســاالنه در اقتصــاد ایــران معــادل  27درصــد اســت ،یعنــی بودجــه بــه طــور میانگیــن ســاالنه  27درصــد بــزرگ شــده اســت .امــا بودجــه  1400نســبت بــه عملکــرد  1399معــادل 128
درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ایــن افزایــش چــه در الیحــه بودجــه و چــه در قانــون بودجــه ،حتــی در صــورت تحقــق درآمدهــای نفتــی در ســطح پیــش بینــی شــده ،ناگزیــر بــا کســری بودجــه بزرگــی همــراه اســت؛ بــه طــوری کــه یــک ســوم کل بودجــه،
خالــص واگــذاری داراییهــای مالــی (انتشــار اوراق و ســایر اقــام جهــت پوشــش کســری بودجــه) اســت.

بودجه در سالهای  1399و ( 1400هزارمیلیارد تومان)
الیجه اصالحی
تخمین
عملکرد ( 1399سقف اول)

قانون بودجه
1400
(سقف دوم)

درصد تغییر الیحه بودجه نسبت به سال قبل
درصد تغییر
قانون نسبت به
عملکرد 1399

دریافتها
درآمد عمومی

267

366

455

70%

درآمد نفتی

12

225

395

3192%

229

262

427

86%

واگذاری داراییهای
مالی (کسری بودجه)
پرداختها
هزینه های جاری

436

652

918

111%

هزینههای عمرانی

76

108

176

132%

تملک داراییهای مالی

50

93

183

266 %

کل بودجه

562

853

1277

127 %

درصد تغییر الیحه بودجه نسبت به الیحه سال قبل     درصد تغییر الیحه بودجه نسبت به قانون بودجه سال قبل     

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

اقتصاد ایران

منطق افزایش بودجه و اهمیت نحوه تأمین مالی آن

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 20 1400

نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی
بــه طــور میانگیــن در بلندمــدت نســبت بودجــه بــه تولیــد (بــه
قیمتهــای جــاری) معــادل 20درصــد بــوده اســت .هنــگام
رشــدهای بــزرگ بودجــه ،ایــن نســبت از  20درصــد فراتــر رفته
و منجــر بــه تشــدید کســری بودجــه شــده و نهایتـا ً نحــوه تامیــن
مالــی آن منجــر بــه افزایــش قیمتهــا در اقتصــاد و در نتیجــه
افزایــش تولیــد بــه قیمــت جــاری و بازگشــت بــه نســبت 20
درصــد شــده اســت.
هــرگاه ایــن نســبت کمتــر از میانگیــن بلندمــدت خــود بــوده
اســت ،فشــارهای اجتماعــی و سیاســی جهــت افزایــش بودجــه
وجــود داشــته و منجــر بــه افزایــش بودجــه شــده اســت.
طــی دهــه  ،90در اکثــر ســالها نســبت بودجــه بــه تولیــد در

نسبت پرداختهای جاری و عمرانی به تولید ناخالص داخلی

محــدوده کمتــر از  20درصــد باقیمانــده کــه ایــن نشــان از
کاهــش خدمــات رفاهــی دولــت دارد .فشــارهای سیاســی و
اجتماعــی بــرای افزایــش بودجــه ،نهایتــا ً بــر بودجــه 1400
تخلیــه شــد و کســری معــادل یکســوم بودجــه را وارد قانــون
بودجــه کــرد.
چنانچــه متعاقــب ایــن شــرایط ،اصالحــات اساســی بودجــه از
جانــب افزایــش درآمدهــای عمومــی صــورت نگیــرد ،بــا افزایــش
ســطح عمومــی قیمتهــا نســبت بودجــه بــه تولیــد (بــه قیمــت
جــاری) بــه محــدوده  20درصــد بــاز خواهــد گشــت.
در صــورت تحقــق ســقف دوم بودجــه و تامیــن مالــی نامناســب
آن ،بازگشــت بــه نســبت مذکــور نیازمنــد تورمهــای بــاال طــی

پرداختهای جاری

    بودجه عمرانی به تولید

ســالهای آتــی اســت.
شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

اقتصاد ایران

مقایسه قانون بودجه سال  1400با الیحه اصالحی دولت -بخش هزینهها

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 21 1400

قانون بودجه  1400ابالغ شـده از سـوی مجلس در  ۲۵فروردین  ،۱۴۰۰به دو سـقف تقسـیم شـده اسـت؛ سـقف اول مقداری اسـت که در الیحه اصالحی دولت معین شـده و سـقف دوم آن اسـت که در ابتدای سـال
 ،1400مجلـس بـه آن اضافه کرده اسـت.
در سـقف دوم ،هزینههـای جـاری معـادل  918همـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه نسـبت به الیحـه اصالحی دولت معـادل  268همت افزایش یافته اسـت .در متن قانون بودجه تصریح شـده اسـت که تنهـا  36همت از
ایـن مقـدار خـارج از سـقف اول اسـت .لـذا بـه نظـر میرسـد کـه مابقـی که معـادل  228همت اسـت ،در هر صـورت عملیاتی خواهد شـد (مگـر اینکه تخصیص ایـن منابع تا پیـش از تحقق درآمدهـای مربوط انجام نشـود).
لـذا بسـیار محتمـل اسـت کـه در پایـان سـال  1400عملکـرد هزینههـای عمومـی دولـت به بیـش از  900همت افزایش یابد که حاکی از رشـد  100درصدی نسـبت به سـال  1399اسـت.

بخش هزینههای دولت در بودجه

قانون بودجه  -1400سقف دوم بودجه

الیحه اصالحی بودجه  -1400سقف اول بودجه

بودجه ( 1399بر اساس عملکرد  11ماهه)

هزینههای جاری      هزینههای عمرانی         تملک داراییهای مالی        

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

اقتصاد ایران

مقایسه قانون بودجه سال  1400با الیحه اصالحی دولت -بخش درآمدها

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 22 1400

در سـقف اول درآمـدی ،واگـذاری داراییهـای سـرمایهای (درآمدهـای نفتـی)  225همـت ،واگـذاری داراییهـای مالـی  262همـت و درآمدهای عمومی  366همت در نظر گرفته شـده اسـت .در سـقف دوم بودجه ،معادل
 170همـت بـه واگـذاری داراییهـای سـرمایهای و  165همـت بـه واگذاریهـای داراییهـای مالـی و همچنین معـادل  89همت به درآمدهای عمومی افزوده شـده اسـت .ایـن افزایشها در مجموع منجر بـه افزایش 424
همـت در سـقف درآمـدی بودجـه شـده اسـت .از ایـن میـزان ،مجمـوع درآمدهـای نفتـی و واگـذاری داراییهـای مالی اضافه شـده ،معـادل  335همت اسـت که تحقق آن قطعی نیسـت و منـوط به موفقیت دولت در کسـب
این درآمدهاسـت.

بخش درآمدهای دولت در بودجه

قانون بودجه  -1400سقف دوم بودجه

الیحه اصالحی بودجه  -1400سقف اول بودجه

بودجه ( 1399بر اساس عملکرد  11ماهه)

درآمدهای عمومی (عمدتا مالیات)      واگذاری داراییهای سرمایهای (عمدتا نفت)         کسری بودجه(اختالف درآمدهای عمومی و نفتی با هزینهها)        

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

اقتصاد ایران

مروری بر اقالم عمده تغییرات قانون بودجه  ۱۴۰۰نسبت به الیحه اصالحی
مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی

درآمدهای
عمومی

مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی گرانقیمت
حقوق ورودی سایر کاالها

 18.8همت افزایش

حقوق ورودی خودرو

 6.2همت افزایش

مالیات بر ارزش افزوده

 13.3همت افزایش

درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده

 2.6همت افزایش

درآمد حاصل از مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ سامانه معامالت الکترونیکی (خارج از سقف اول بودجه)

واگذاری
داراییهای مالی
هزینههای
جاری و عمرانی

 3همت کاهش
 5.7همت افزایش

مالیـات بـر مصـرف سـیگار ،سـود سـهام شـرکتهای دولتـی ،درآمـد حاصـل از مالکیـت دولـت در بخـش ارتباطـات و
فنـاوری اطالعـات و حـق امتیـاز شـبکه و جریمـه ،درآمـد حاصـل از جرایـم معـوق رانندگـی

درآمدهای
سرمایهای

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 23 1400

 10همت
 10همت  -مستلزم حذف تخصیص دالر
برای کاالهای اساسی  -غیرقطعی با احتمال کم

درآمد حاصل از دعاوی مطروحه از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پذیرفته شده در محاکم بین المللی

 20همت  -غیر قطعی با احتمال کم

مـازاد منابـع حاصـل از صـادرات نفـت خـام ،میعانـات گازی و خالـص صـادرات گاز طبیعـی نسـبت بـه منابـع پیشبینـی
(خـارج از سـقف اول بودجـه)

 60همت  -غیر قطعی با احتمال کم (در صورت فروش دالرهای نفتی در بازار
اوال ً بـه دلیـل افـت قیمـت دالر ،این مابهالتفـاوت حاصل نمیشـود ،ثانیا بانک
مرکزی قادر به ترمیم ذخایر ارزی از دست رفته در سال  1399نخواهد بود.

منابـع موضـوع تحویـل نفـت خـام و میعانـات گازی صادراتـی بـه اشـخاص حقیقـی ،حقوقـی ،تعاونـی ،بنیاد مسـتضعفان،
سـتاد اجرایـی فرمـان امـام ،و بخـش خصوصـی در مقابـل دیـون دولـت بـه ایـن اشـخاص (خـارج از سـقف اول بودجـه)

 90همت  -با احتمال متوسط -ظاهر این ردیف به این معناست که در جهت
شفافسازی هزینهها و تسویههای دولت انجام شده است.

واگذاری اموال و داراییهای منقول مازاد دولت (خارج از سقف اول بودجه)

 20همت

منابـع حاصـل فروش بنگاهها ،سـهام ،سهمالشـرکه ،امـوال و داراییها بـرای اجرا و تکمیل طرحهای تملـک داراییهای
سـرمایهای (خارج از سقف اول بودجه)

 30همت

ارائه حق االمتیاز ،واگذاری سهام و حقوق مالکانه  -خارج از سقف اول بودجه

 130همت

هزینههـای جـاری در ردیفهـای مختلـف بـه میـزان  268همـت اضافـه شـده اسـت کـه تنهـا  36همـت آن منـوط بـه محقق شـدن سـقف درآمـدی دوم عنوان شـده اسـت .در این میـان تغییـرات هزینههای
عمرانـی  ۶۷همـت بـوده و هزینههـای مربـوط بـه نیروهای مسـلح نیز افزوده شـده اسـت.

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

اقتصاد ایران

نکات تکمیلی در مورد قانون بودجه -واگذاری داراییهای سرمایهای

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 24 1400

بـا فـرض رفـع تحریمهـا ،میـزان تحقـق درآمـد حاصـل از واگـذاری داراییهـای سـرمایهای (درآمد فـروش نفت و میعانات) بسـته به میزان سـقف بودجه (سـقف اول یـا دوم) و حذف یا حفظ نـرخ ارز ترجیحـی ( )۴۲۰۰متغیر
خواهـد بـود .بـه طـور خالصـه بسـته بـه میـزان تحقـق فروش نفت در طول سـال  ،۱۴۰۰سـهم درآمدهای نفتـی دولت حدودا ً بین  ۲۵الی  ۲۸میلیارد دالر برآورد میشـود .بر این اسـاس ،بسـته به سـقف بودجـه درآمدهای
دولـت از ایـن محل بیـن  ۲۲۵تا  ۳۹۵همت متغیر اسـت.
در فـرض قانـون بودجـه جهـت تحقـق درآمـد  395همتـی ،چنانچـه نـرخ ارز ترجیحـی حذف نشـود ،میبایسـت میانگین صـادرات نفت تا پایان سـال  2.3میلیون بشـکه در روز باشـد .با توجه بـه اینکه در فصـل اول این ارقام
محقـق نشـدهاند ،الزم اسـت سـه فصـل باقـی مانـده بـه طـور میانگیـن  2.75میلیـون بشـکه نفـت در روز صـادر شـود ،و مابهالتفـاوت صـادرات نفـت و  8میلیـارد ارز تخصیـص داده شـده ،در بازار بـه قیمت حـدود  ۱۸هزار
تومان فروخته شـود.
الزم بـه توجـه اسـت عرضـه دالرهـای نفتـی در احجـام بـاال بـر تعـادل بـازار ارز و متعاقـب آن بـر درآمدهـای نفتی دولت اثـر منفی خواهد گذاشـت .به عالوه ،ایـن موضوع ترمیـم ذخایر ارزی از دسـت رفته در سـال  1399را
دچـار چالـش خواهـد نمـود .در صـورت انتقـال دالرهـای نفتـی بـه داراییهای خارجـی بانک مرکزی نیز به تناسـب رشـد نقدینگی مـورد انتظـار خواهد بود.

متوسطفروشروزانهنفتومعادلمیعاناتنفتی(میلیونبشکه)

سقف اول -حذف ارز
ترجیحی

سقف اول -حفظ ارز
ترجیحی

سقف دوم -حذف ارز سقف دوم -حفظ ارز سقف دوم -حذف ارز سقف دوم -حفظ ارز
ترجیحی
ترجیحی
ترجیحی
ترجیحی

2.3

2.3

2.3

2.3

2

2

60

60

60

60

60

60

کل فروش نفت (میلیارد دالر)

50.37

50.37

50.37

50.37

43.8

43.8

کل سهم درآمد نفتی دولت (دالری)

27.9

27.9

27.9

27.9

24.7

24.7

میزان ارزش ترجیحی (میلیارد دالر)

0

8

0

8

0

8

نرخ ارز ترجیحی (تومان)

0

4200

0

4200

4200

4200

کل درآمد ارز ترجیحی (همت)

0

33.6

0

33.6

0

33.6

27.87

19.87

27.87

19.87

24.75

16.75

225

225

395

395

395

395

8.074

9.634

14.174

18.190

15.962

21.580

قیمت نفت (دالر بر بشکه)

میزان ارز باقی مانده سهم دولت (میلیارد دالر)
درآمد مورد نظر دولت (همت)
براورد نرخ تسعیر برای تحقق درآمد مورد نظر دولت

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

نکات تکمیلی در مورد قانون بودجه
واگذاری داراییهای مالی
واگذاری داراییهای مالی در قانون بودجه معادل  427همت لحاظ شده است که جزییات آن مطابق نمودار روبرو است:

اقتصاد ایران

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 25 1400

جزییات واگذاری داراییهای مالی

تامیـن مالـی  161همـت از طریـق واگـذاری سـهام بـا توجه به شـکنندگی شـرایط فعلی بازار سـرمایه ،شـیوه چنـدان قابل
اتکایی نیسـت.
 36.2همت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.
فروش اوراق مالی اسلامی نیز اگر محدود به  120همت مشـخص شـده باشـد ،با توجه به تجربه سـال  1399از قابلیت
تحقـق باالیی برخوردار اسـت.
اگـر مابقـی  110همـت ایـن بخـش نیـز از طریـق اوراق تامیـن شـود ،بـا توجـه بـه کنـدی فـروش اوراق در دو مـاه و نیـم
ابتدائـی سـال (حـدود  2همـت) و احتمـال تـداوم ایـن روند تا انتهـای نیمه اول سـال  ،1400فـروش این حجـم از اوراق
در نیمـه دوم سـال تحـوالت قابـل توجهـی در بـازار پول و نرخ بهـره ایجاد خواهد کـرد .لذا نحوه تامین مالی کسـری مذکور
دچـار ابهـام اسـت و آثـار مترتـب بـر سـناریوهای مختلـف نحـوه تامین منابـع این بخـش در تحلیل شـرایط بازارهـا در نیمه
دوم سـال  1400مهـم خواهـد بود.

انتشار اوراق مالی      واگذاری سهام       استفاده از منابع صندوق توسعه ملی          سایر    

سایر نکات در مورد قانون بودجه
مابهالتفـاوت هزینههـا و درآمدهـای سـقف اول و دوم برابر نیسـت .در واقع در قانون بودجه نسـبت به الیحـه اصالحی دولت،
افزایـش  228همـت در هزینههـای جـاری وجـود خواهـد داشـت کـه محـل تامیـن منابـع آن در بودجـه محـل سـوال اسـت .بـه
همیـن ترتیـب ،در برخـی ردیفهـای درآمـدی اضافهشـده در قانـون بودجـه ،مـورد هزینهکرد آن درآمد مشـخص شـده اسـت
درحالیکـه در بخـش هزینههـا پیـدا کـردن مابـهازای هزینـهای مطرح شـده در بودجـه قابل ردگیری نیسـت.

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

اقتصاد ایران

خالصه سهم نفت و میزان کسری در قانون بودجه

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 26 1400

براورد کسری بودجه معادل اختالف درآمدهای عمومی و نفتی با هزینهها (همت)

بودجه 1399
(بر اساس عملکرد  11ماهه)

الیحه اصالحی بودجه -1400
سقف اول بودجه

قانون بودجه -1400
سقف دوم بودجه

سهم درآمد نفت و میعانات از بودجه ()٪

بودجه 1399
(بر اساس عملکرد  11ماهه)

الیحه اصالحی بودجه -1400
سقف اول بودجه

قانون بودجه -1400
سقف دوم بودجه

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

ـی
ـعه ملـ
دیــدگاه توسـ

بازار سرمایه
مطالعه روندها و اخبار تأثیرگذار بر بازارهای سرمایه

w w w. t m i c o . i r

نسبت P/Eنزدیک به محدوده ابتدای سال  ۱۳۹۹قرار گرفته است

بازار سرمایه

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 28 1400

روند تغییرات نسبت  P/Eگذشتهنگر ( )ttmبازار سرمایه

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

بازار سرمایه

روند خروج پول اشخاص حقیقی کاهش یافته است

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 29 1400

نسبت ابطال به صدور  7روزه صندوقهای در سهام

میانگین سه روزه نسبت خالص ورود پول حقیقی به ارزش بازار سرمایه

در ده هزار
شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

در صندوقهای در سهام سرعت خروج پول کاهش یافته است ،روند ورود پول به صندوقهای با درآمد ثابت نیز همچنان ادامه دارد

خالص ورود پول هفتگی به صندوقهای با درآمد ثابت

بازار سرمایه

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 30 1400

خالص ورود پول هفتگی به صندوقهای در سهام

هزار میلیارد ریال

هزار میلیارد ریال

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

بازار سرمایه

در اردیبهشت و خرداد  1400متوسط قیمت محصوالت فوالدی در بورس کاال به ترتیب  11و  4درصد افزایش یافته است

ارزش هر تن محصوالت فوالدی

دیدگاه توسعه ملی  -خرداد 31 1400

حجم معامالت و نسبت تقاضا به عرضه محصوالت فوالدی

میلیون ریال

تن

خرداد  1400

اردیبهشت  1400

فروردین1400

خرداد  1400

فروردین1400
اردیبهشت  1400

   درصد تغییرات ارزش هر تن

     ارزش هر تن محصوالت فوالدی (میلیون ریال)

حجم معامله (تن)

        نسبت تقاضا به عرضه

  

* محصوالت فوالدی شامل شمش فوالد ،تختال ،انواع ورق ،میلگرد و تیرآهن میباشد.

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی

بازار سرمایه

قیمت سبد محصوالت پلیمری در اردیبهشت و خرداد ماه  1400هر ماه  9درصد کاهش یافته است

حجم معامله و نسبت تقاضا به عرضه محصوالت پلیمری

میلیون ریال

ارزش هر تن محصوالت پلیمری
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تن

خرداد  1400

فروردین1400

اردیبهشت  1400

خرداد  1400

فروردین1400

اردیبهشت  1400

درصد تغییرات ارزش هر تن

                   ارزش هر تن محصوالت پلیمری (میلیون ریال)

نسبت تقاضا به عرضه

                    حجم معامله (تن)

* سـبد محصـوالت پلیمـری شـامل پلیاتیلـن سـنگین ،پلیاتیلـن سـبک ،پلیوینیـل کلرایـد ،پلیاتیلـن ترفتاالت ،پلی اسـتایرن و پلیپروپیلن میباشـد.

شــرکت ســرمایهگذاری گــروه توســعه ملــی
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