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2020نیمه اول سال اقتصاد جهان در

2008شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصاد جهانی بزرگتر از سال •

%(25رشد )قیمت طالساله8شکسته شدن سقف•

اف ای تی اف انسداد مالی ایران به علت •

سقوط تاریخی قیمت نفت•

اقدامات نهایی بریتانیا برای به سر انجام رساندن برگزیت•

اسرائیل با برخی از کشورهای عربی منطقهتوافق•



2020اقتصاد جهان در سال 

س کرونابه دلیل شیوع ویروقرار گرفتن میلیونها نفر در معرض فقر شدید•

سایه جنگ تجاری آمریکا و چین•

جهاندر افزایش نرخ بیکاری •

و غیر نفتی در جهان کاهش صادرات نفتی •

2020پیش بینی رشد تولید ناخالص جهانی در سال 



اقتصاد چین

20152016201720182019
%6.1%6.7%6.9%6.8%7رشد اقتصادی 
%8.7%8.1%8.1%11.3%13.3رشد نقدینگی 

%2.9%2.1%1.6%2%1.4تورم 
%0.5%9.9%7.9(%7.7)(%2.9)صادرات 
(%2.7)%15.8%16.1(%5.5)(%14.3)واردات 

آمریکایازنموردکاالهایازبسیاریجهانیعرضهزنجیرهکهکشوریاست،جهانیتولیدکنندهبزرگ تریناختالفباچینآمارها،اساسبر
.مصرف کنندگانالکترونیکتجهیزاتتاگرفتهزمینیکمیابفلزاتازدارد،قبضهدرنیزرا

بارعت،سبهراخودمحصوالتمی توانندکهجاییکرده اند،انتخابخوداصلیتولیدیپایگاهبه عنوانراچینچندملیتی،شرکت های
.کنندتولیدباالکارآییوپایینهزینه های

برایمگیریچشفناوریپیشرفت هایبلکهکرده،ایجادکشورایندرشغلمیلیونده هاتنهانهچیندرخارجیسرمایه گذاریاساساینبر
.استآوردهارمغانبهکشوراین



چیناقتصاد 
تقاضایرشدباچنینهماستشدهانتظارازترسریعبازیابیخوشدستکشورایناقتصاداخیرهایماهدرچیناقتصادیرشدبهبودبا

بهچینیهایکارخانهفعالیتبهشروعدولت،طرفازشدهصادرپولیومالیهایسیاستکمکوداروییتکنولوژیومحصوالتخارجی
.استگرفتهپیشدرمجددارارشدیروبهروندوشدهاحیاسرعتبهچیناقتصاد2020بهاردرکشوراینصادراتبازگشتومجددتولید

انندمملیتیچندشرکتهایبرایپناهگاهیبهحاضردرحالچینروایناز
.استشدهتبدیل«تسالونایکی»

دراقتصادیرشداکونومیکسفوکوسسایتازشدهاعالمهایآمارطبق
رداقتصادیناخالصرشدچنینهموشدهبینیپیش%2020،2سال

بینیپیشاز%0.1عدداینکهرسیدخواهد%7.6به2021سال
.باشدمیکمترگذشتهماه



اقتصاد آمریکا

20152016201720182019
%2.3%2.9%2.4%1.6%2.9رشد اقتصادی 
%8.7%8.1%8.1%11.3%13.3رشد نقدینگی 

%5.1%3.9%5.7%6.8%5.8تورم 
%0%3%3.5%0%5صادرات 
%1%4.4%4.7%2%5.3واردات 

کروناسویروگیریهمهدلیلبهکشورایناقتصادیتاریخدرممکنشکلترینسریعبهدومماههسهدرآمریکااقتصادشدنکوچکازبعد
.استداشتهسومماههسهدرراخوبیبازیابیآمریکااقتصاد

nonfarmریتکهحالیستدراین.کردهپیداکاهشقبلماهبهنسبت%1.8بیکارینرخآگوستماهدر payrollاستبودهافزایشحالدر.
رینبهتدرچندهراستبهبودحالدرفروشیخردهنرخاینبرعالوه.استترپایینفوریهماهبهنسبتمیلیون11.5هنوزآمارهااینچهاگر

اههمسهبامقایسهدرسومماهسهدرشخصیمصارفاوصافاینبا.استرسیدهپایانبهجوالیماهآخردرنفرمیلیون25بیکاریبیمهحالت
خردهکروناواکسنآمدنزمانبودننامشخصبرعالوهآگوستماهدربازاردرترسوجودکلدر.استدادهنشانخودازراکمیبرگشتدوم

.کردخواهدمحدودراآتیهایماهدرفروشی



سیاست های پولی انبساطی
بانک مرکزی امریکا



اقتصاد اروپا 
آمدنردتعلیقبهباقرنطینهدورهسهطیاروپااقتصاد
انهمدرکروناویروسگیریهمهدلیلبههاوکارکسب

.شدتخریبمارچماه
فیمنرشدبااروپااقصادبزرگترینآلمانکهنحویبه

.استشدهمواجه6.6



وضعیت اقتصاد های بزرگ جهان 
جهانبزگاقتصادهایPMIشاخصوضعیتتغییرات

واقتصادیهایفعالیتآغازباکهدهدمینشانرا
بزرگاقتصادهایPMIشاخصافرادکاربهبازگشت

.استحرکتحالدرمطلوبسمتبهمجددا
رداکنونهمافتادهاتفاقچینمورددرابتداکهامراین

PMIهایشاخصواستدادهرخنیزاروپاوآمریکامورد
.استشدهنزدیکمطلوبناحیهبهنیزاقتصاددواین



طالی جهانی
یهاسیاستبهتوجهباطالبازاردر

هبمنجرکهکشورهااغلبانبساطی
نهاآارزنرخوتضعیفبهرهنرخکاهش
شدنتقویتحالدرطالشد،خواهد

.باشدمی

پیش بینی افزایش نرخ بیکاری•
کاهش نرخ بهره در راستای سیاست های پولی انبساطی فدرال رزرو•
در سایه انتخاب مجدد ترامپ( مواضع اقتصادی با چین)ادامه سیاست های اقتصادی امریکا•
دالر3000به 2022قیمت طال تا •



نفت جهانی
.استنوساندردالر40محدودهدرنفتقیمت
ینفتهایدکلتعدادنفت،بازاربررسیمعیار

کاهشبه2020ژوئنماهدرکهاستآمریکا
.رسیدعدد200ازکمتربهودادهادامهخود
.استاخیرسال10درمیزانکمتریناین



نفت جهانی
:نفتقیمتافزایشمانعدلیلسه

.بازاربهنفتعرضهمجددافزایش.1
.کروناویروسگیریهمهبهمربوطهایثباتیبی.2
.پذیرتجدیدهایانرژیرونق.3

میانگین 
قیمت

سال

43.83 2016

54.26 2017

71.07 2018

64.32 2019



اقتصاد ایران



مقایسه رشد اقتصادی  ایران وجهان 



2021چالش های اقتصاد ایران در سال

اقتصاد 
ایران

افزایش نرخ بیکاری 
به واسطه کاهش 

تقاضای کاال و 
خدمات 

40تورم باالی 
درصدی 

بحران محیط 
زیست و کم 

آبی
کا انتخابات امری
و تحرکات 
اسرائیل و 
کشورهای 

عربی

عدم تحقق 
برخی از درآمد 
های پیش بینی 
شده دولت در 

بودجه

مشکالت شرکت 
های خصوصی 
که وارد کننده 

مواد اولیه 
هستند



نرخ تورم
مرقبهنیزخردادپایانتاسالابتدایازهاقیمتشاخصرشدمجموع

.ودشمیمحسوبایمالحظهقابلرقمفصل،یکبرایکهرسیده6.8
جاریسالماهفروردین نقطهبهنقطه تورمآمارمرکزاعالمطبق

19٫8میانگینطوربهکشورخانوارهاییعنیشدهاعالمدرصد19٫8
وکاالمجموعهیکخریدبرای1398سالماهفروردینازبیشتردرصد

.کرده اندهزینهیکسانخدمات



تورم ماحصل شش سیاست

 درصد باالتر از میانگین۶نرخ رشد نقدینگی در سال جاری حدود

۷0درصد هزینه های تولید ایران وابسته به دالر

ریشه دیگر تورم، کسری تراز تجاری و ناترازی ارزی است

دیپلماسی اقتصادی ضعیف، عامل دیگر افزایش نرخ تورم

ردمازاد تقاضا قیمت ها را صعودی خواهد ک/ نگاه مونتاژمحور به تولید

کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم را افزایش می دهد



رشد نقدینگی و پایه پولی
درصد رشدپایه پولیدرصد رشدنقدینگیسال
88235.58823.960.37811.9
89294.88725.268.63913.7
90354.25521.176.45611.4
91460.6932997.57927.6
92693.55033.5118.49016.9
93782.38422.3131.14710.7
941.017.28030153.36016.9
951.253.39023.3179.83017.03
9۶1.529.98022.06213.98019
9۷1.881.87523262.55322.7
982.470.90131.3352.52032.6

ت
ارقام به میلیارد تومان اس

.



عوامل موثر بر جهت دهی به مسیر نقدینگی

حجم 

نقدینگی

بازار 
سهام

بازار 
مسکن

ارز و طال

سپرده های 
بانکی خدمات کاال

بازده نزولی بخش حقیقی

بازاردارایی هابخش حقیقی



رشد اقتصادی



نفت



نرخ دالر
تورموارزخنردرافزایشمقصررادیگریمزبورسازمانهایازهریکهستند،ایراناقتصاددرگذارتاثیرسازماندوبودجهوبرنامهسازمانومرکزیبانک
بانکرنظدیگرطرفازیا.استشدهدورهایندرتورمنرخافزایشموجبنیماییارزقیمتافزایششودمیگفتهمثالً.دانندمیاخیردورهدرفعلی

.استگردیدهارزنرختشدیدباعث99سالدرویژهبهدولتسنگینبودجهکسریکهاستاستوارنظریهاینبرمرکزی



هنوزاکرونازناشیهایمحدودیتازمتاثرکشورخارجیتجارتکهمیدهدنشانماهاردیبهشتطیگمرکیخارجیتجارتآمارانتشارطرفیاز
مشابهزمانبهنسبترقماینکهبودهدالرمیلیارد9.3حدودسالابتدایماههدودرکشورخارجیتجارتمجموع.داردقرارپایینیسطحدر

نفتیرغیصادرات)نفتیغیرتجارتکهبودهشکلیبهنیزتجارتترکیبخارجی،تجارتمیزاندرکنار.بودهکمتردرصد39حدودقبلسال
میلیون700منفیرقمبه99سالابتدایدوماههدرکشور(وارداتمنهای

.استرسیدهدالر
ایتقاضگرفتنپیشیمعنایبهکشورمنفیتجاریترازروندتداوم

.استارزعرضهبرارزمصرفی



2021چشم انداز دالر در سال 

تقاضای جهانی نفت

 امنیت سرمایه گذاری در دنیا

 (  0.25)تصمیمات فدرال رزرو

 ارزی غیر نفتیکاهش چشم گیردرآمد های

 نفت در سال آیندهکاهش صادرات

 منفیتراز تجاری ایران

 به واسطه مهاجرتارز خروج

دالر در ایران جهانیدالر

حجم دالر در ایران= تزریق ها( ورودی ارز)-نشت ها (  خروجی ارز)



عوامل موثر بر دالردر بلند مدت 



بانک مرکزی: منبع

(تومان)مبلغ  شرح

2.۶10.42۷ وزارت کار بدون حق اوالدحقوق

23.108.000 متوسط قیمت مسکن در تهران

1.38۶.480.000 متری۶0قیمت آپارتمان 

:   1399متری با حقوق وزارت کار 60زمان دسترسی به آپارتمان 

ماه2سال و 44

دسترسی به مسکن در ایران
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70تا 40درصد از متراژهای مورد تقاضا بین 38
جمعیت جوان
کاهش درآمد سرانه خانوار
بهای تمام شده پایین
نرخ طالق و میل به تنهایی

: بهترین استراتژی برای تولید مسکن

مناطق دارای دسترسی به امکانات و حمل و نقل عمومی

 متر60متراژهای کمتر از

(متریال ارزان و نوع طراحی)توجه به قدرت خرید و سلیقه متقاضیان

(99تا ابتدای شهریور )توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنا



ازدواج و مسکن

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

1300

829 774 724 685 660 608 549

فر335
ر ن

زا
ه

ازدواج در کشور

90نرخ رشد نسبت به سال 



وضعیت مسکن
10 هزار واحد آن در اختیار مصرف کننده قرار400میلیون و 2)ساخته شده95تا 85هزار واحد مسکونی از سال 500میلیون و

).میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثیر گذار در بازار مسکن است7گرفته است؛ بقیه 

 وارد بازار شوند( خانه های خالی)با وضع مالیات و موارد تشویقی این واحد ها : هدف گذاری دولت

افزایش قیمت ارز و باال رفتن نرخ تورم، قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها هم بطور نجومی باال رفت .

 اثر سایه ای  قیمت

چسبندگی قیمت ها



بازار بورس

فتهیاادامهکماکاننوسانات،برخیوجودبابازارصعودیروندکهبودهشکلیبهماهخرداددرسهامبازارشرایط
432رشدیرقماینکهاستگردیدهبالغتومانمیلیاردهزار4750بهماهخردادپایاندرتهرانبورسارزش.است

یطسهامبازاررونقپرشرایطبیانگرتنهاییبهرقمهمین.دهدمینشانقبلسالمشابهزمانبهنسبترادرصدی
بانکینظامهایسپردهمجموعازبزرگتر%75تهرانبورسفعلیارزشمقایسهمقامدر.استاخیرسالیک

.است(98سالپایان)



2018(میلیارد دالر)GDPارزش بازار سهام به نسبت
stock market value 

/ GDP
Stock market 

value
GDP value countries

148.4 30436 20,513 United States

47.0 6324 13,457 China

104.4 5296 5,071 Japan

84.6 2365 2,795 France

77.4 2083 2,690 India

85.3 1413 1,656 Korea

36.5 576 1,576 Russia

64.4 496 770 Saudi Arabia

54.3 235 433 United Arab Emirates

33.2 143 430
Islamic Republic of 

Iran

بورس ایران نسبت به 
کشورهای

.دیگر جای رشد دارد
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سرعت گردش پول

= Pسطح قیمت ها
=Vسرعت گردش پول
=Yمقدار تولید

= Mحجم پول

موانع تولید 
کنونی

سرعت گردش پول در حالتهایی که 
انتظارات تورمی در جامعه وجود داشته 

.باشد، افزایش می یابد

(IMFمنبع )درصدی رشد اقتصادی 9کاهش 

میلیارد تومان ۶0000افزایش هر ماهه 
نقدینگی به اقتصاد

هشدار



1399تغییرات الیحه بودجه 
الیحه 

98بودجه 

هزار 
میلیارد 

تومن

قانون 
98بودجه 

هزار
میلیارد 

تومن

الیحه 
99بودجه 

هزار 
میلیارد 

تومن

تغییر 
ه نسبت ب

98الیحه 

تغییر 
ه نسبت ب

98قانون 

1،۷031،۷441،9881۶.۷13.9کل بودجه
1،2۷41،2۷۷1،4841۶.51۶.2بودجه شرکت های دولتی

۷0.9۷1.4۷9.211.۷11درآمد اختصاصی دستگاه ها
40۷44848418.98جمع کل منابع عمومی

208.۶238.92۶125.19.2درآمدها
153.51۷2.51952۷13درآمدهای مالیاتی
-۶8.4-142.515348.3۶۶.1درآمدهای نفتی
۶2۶۶.8۷012.94.۷بودجه عمرانی



 ("احتیاط"نرخ )دالر50یک میلیون بشکه نفت با نرخ بشکه ای روزانه
 درصد درآمدها از محل فروش نفت تامین می شود10، کمتر از 99در الیحه بودجه.
 همه درآمدهای نفتی بودجه به طرح های عمرانی اختصاص می یابد
 میلیارد دالر 4میلیارد دالر صادرات نفت و 18/2میلیارد دالربرسد؛ 22/2مجموع درآمد نفت و گاز به 99در سال

ندان توجه به تحریم های نفتی آمریکا و خودداری کشورها از خرید نفت از ایران، تحقق چنین درآمدی چبا .گازصادرات 
.واقعی به نظر نمی رسد

 ماهJune  (خرداد و تیر : ) هزار بشکه که بخش عمده آن هم بدون خریدار 400حدود
مانده است

 در ماهNov(آبان و آذر : )هزار بشکه213
عد ، کمترین صادرات را ب(اوپک)عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت 14ایران در میان )

(.از گابون و گینه داشته است

1398روزانه نفت ایران در سال صادرات 

1399نفت در الیحه بودجه 

1399چالش های منابع تامین بودجه در سال 



Thanks for Your Attention



www.VFI.group




