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پایش بخش حقیقي اقتصاد ایران در
اردیبهشتماه  1۴01بخش صنعت و معدن

چکیده
تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبههای مختلف ،عاملی کلیدی در تحلیلهای خُرد و کالن اقتصادی و یکی از ارکان
تصمیمگیری در حوزه اقتصاد است .شاخص تولید بخش صنعت بهدلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخشهای
دیگر اقتصاد ،بهعنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاهمدت استفاده میشود .مركز پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالمي بهصورت ماهیانه شاخص تولید ،فروش و قیمت شركتهاي بورسي را محاسبه ميكند .اهمیت این
شاخص بهروز ،برای اقتصاد ایران که تحوالت زیادی دارد بیشتر خواهد بود ،زیرا بازخورد شوکهای وارده به اقتصاد
ایران و واکنشهای سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی
بخش حقیقی بهصورت فصلی و با تأخیر ارائه میشود.
طي اردیبهشتماه  ،1۴01شاخص تولید شركتهاي صنعتي بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش
 1/5درصدي و نسبت به ماه قبل با افزایش  17/7درصدي مواجه شده است و به باالترین سطح خود از آبان سال
گذشته تا كنون رسیده است .در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 7 ،رشتهفعالیت افزایش در شاخص تولید و 8
رشتهفعالیت کاهش در شاخص تولید داشتهاند .رشتهفعالیتهای «ماشینآالت و تجهیزات»« ،محصوالت فلزی بجز
ماشینآالت و تجهیزات » و «منسوجات» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه
مشابه سال قبل و رشتهفعالیتهای «سایر کانی غیر فلزی» « ،غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر » و «تجهیزات برقی» بیشترین
سهم را در کاهش شاخص تولید داشتهاند .همچنین شاخص تولید شركتهاي معدني بورسي نسبت به ماه مشابه سال
قبل با افزایش  9درصدي و نسبت به ماه قبل با افزایش  1/2درصدي مواجه شده است.
طي اردیبهشتماه  ،1۴01شاخص فروش شركتهاي صنعتي بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش
 8/9درصدي و نسبت به ماه قبل با افزایش  ۳8/8درصدي مواجه شده است .در این ماه نسبت به ماه مشابه سال
قبل  9رشتهفعالیت افزایش در شاخص فروش و  6رشتهفعالیت کاهش در شاخص فروش داشتهاند .رشتهفعالیتهای
«ماشینآالت و تجهیزات»« ،تجهیزات برقی»« ،کاشی و سرامیک» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص
فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیتهای «سایر کانی غیر فلزی» و «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»
بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشتهاند .همچنین شاخص فروش شركتهاي معدني بورسي نسبت به ماه
مشابه سال قبل با كاهش  1۳/8درصدي و نسبت به ماه قبل با كاهش  1/9درصدي مواجه شده است.
در اردیبهشتماه  1۴01شاخص قیمت فعالیتهاي صنعتي بورسي  ۴/5واحد درصد افزایش یافت ،رشد
نقطه به نقطه شاخص به  ۳8درصد رسید .شایان ذكر است میانگین سالیانه شاخص قیمت  66/9درصد
افزایش یافته است.
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___________________________________________________ مركز ژپوهشاه جلس شوراي اسالمي

مقدمه
شاخص تولید ،فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از دادههای ماهیانه شرکتهای صنعتی بورسی پذیرفته شده در
بورس 1محاسبه میشود .در تهیه این شاخصها از اطالعات ماهیانه  ۳05شرکت بورسی استفاده میشود و عالوهبر
اندازهگیری تغییرات میزان تولید ،فروش و قیمت در بخش صنعت ،در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا مینمایند و
برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزشافزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و بهدنبال آن در کل اقتصاد منعکس میکنند.
شاخص تولید صنعت توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تواتر فصلی و همچنین شاخص قیمت صنعت
بهصورت فصلی توسط مرکز آمار و ماهیانه توسط بانک مرکزی ،منتشر میشود ،اما الزامی به انتشار شاخص فروش
صنعت ندارند .از طرفی ،این آمار دارای چندین ضعف اساسی است که مهمترین ضعف این آمار وقفه سهماهه در انتشار
دادهها و بعضاً متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهیانه است.
شاخصهای ماهیانه تولید ،فروش و قیمت استخراج شده از اطالعات عملکردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران تا حد زیادی میتوانند با دقت مناسب و بهصورت بهنگام تحوالت بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهند و با
توجه به بررسیهای انجام شده و تطبیق دادن این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که
بهصورت فصلی منتشر میشود ،مشخص شده این شاخص بهخوبی میتواند در وقفه انتشار این شاخصهای رسمی،
شاخص جایگزین مناسبی برای آن باشد ۲.در این مطالعه تغییرات شاخصهای تولید ،فروش و قیمت شرکتهای صنعتی
و معدنی پذیرفته شده در بورس و همچنین مهمترین رشتهفعالیتهای آن در اردیبهشتماه  1401بررسی شده است.
 .1شاخصهاي تولید و فروش شركتهاي صنعتي بورسي
در اردیبهشتماه  ،1۴01شاخص تولید شركتهاي صنعتي بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش
 1/5درصدي و نسبت به ماه قبل با افزایش  17/7درصدي مواجه شده است و به باالترین سطح خود از آبان
سال گذشته تا كنون رسیده است .از طرفی شاخص فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل
با افزایش  8/9درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش  ۳8/8درصدی مواجه شده است .همچنین نتایج طرح شامخ اتاق
بازرگانی ایران نیز نشان میدهد شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشتماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود
طی  ۲4ماه گذشته از خردادماه  1۳99رسیده است ،اما انتظارات تولید برای ماه آینده کاهشی

است۳.

 .1شرکتهای بورسی شامل تمام شرکتهای تولیدی صنعتی و معدنی بورس و فرابورس میشود که گزارشات فعالیت ماهیانه خود را در
سایت کدال منتشر میکنند.
 .2جهت اطالعات بیشتر به گزارش پشتیبان مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص شاخص تولید ،فروش و قیمت شرکتهای پذیرفته شده در
بورس به شماره مسلسل  18001مراجعه شود.
 .3توضیحات بیشتر در پیوست عنوان شده است.
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نمودار  .1شاخصهاي تولید و فروش

نمودار  .2رشد نقطهبهنقطه شاخصهاي تولید و

فعالیتهاي صنعتي ()1۳95=100

فروش فعالیتهاي صنعتي (درصد)

مأخذ :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.

طی سهماهه منتهی به اردیبهشتماه  ،1401رشد میانگین متحرک سهماهه شاخص تولید کاهش  5/۲درصدی و
شاخص فروش آن کاهش  0/۲درصدی را نشان میدهند.
نمودار  .۳رشد میانگین متحرک سهماهه شاخصهاي تولید و فروش فعالیتهاي صنعتي نسبت به دوره مشابه سال قبل
(درصد)

مأخذ :همان.
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جدول  .1رشد شاخص تولید و فروش فعالیتهاي صنعتي و معدني بورسي ـ اردیبهشتماه 1۴01

رشد شاخص تولید و فروش

شاخص تولید

شاخص فروش

رشد دوماهه نسبت به
رشد نسبت رشد نسبت به ماه
دو ماهه مشابه سال
به ماه قبل مشابه سال قبل
قبل

رشد دوماهه نسب به دو
رشد نسبت رشد نسبت به ماه
ماهه مشابه سال قبل
به ماه قبل مشابه سال قبل

صنعت
رشتهفعالیتهای
منتخب صنعت

شیمیایی بجز دارو

5

فلزات پایه
خودرو و قطعات

معدن
مأخذ :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.

 .2شاخصهاي تولید و فروش به تفکیک رشتهفعالیتهاي صنعتي بورسي
طی اردیبهشتماه  1401نسبت به ماه مشابه سال قبل ،از بین  15رشتهفعالیت صنعتی بورسی  7رشتهفعالیت افزایش
در شاخص تولید و  8رشتهفعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کردهاند .در این ماه رشتهفعالیتهای «ماشینآالت
و تجهیزات» و «خودرو و قطعات» بیشترین افزایش در شاخص تولید و رشتهفعالیتهای «سایر کانی غیرفلزی»« ،غذایی
و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «تجهیزات برقی» بیشترین کاهش در شاخص تولید را تجربه کردهاند.
همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ،از بین  15رشتهفعالیت صنعتی بورسی  9رشتهفعالیت افزایش
در شاخص فروش و  6رشتهفعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کردهاند .رشتهفعالیتهای «خودرو و قطعات»،
«ماشینآالت و تجهیزات»و «تجهیزات برقی» بیشترین افزایش در شاخص فروش و رشتهفعالیتهای «سایر کانی
غیرفلزی» و «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» بیشترین کاهش را در شاخص فروش تجربه کردهاند.
بررسی عملکرد شاخص تولید رشته فعالیتهای صنعتی بورسی در دو ماهه نخست سال  1401نسبت به دوره
مشابه سال قبل بهبود عملکرد صنایعی مانند دارو ،خودرو و قطعات و منسوجات را نشان میدهد .همچنین بررسی
شاخص فروش نیز نشان میدهد صنایعی مانند خودرو و قطعات ،تجهیزات برقی و کاشی و سرامیک عملکرد بهتری
نسبت به دوره مشابه سال قبل

داشتهاند1.

طی اردیبهشتماه  1401نسبت به ماه قبل ۲،از بین  15رشتهفعالیت صنعتی بورسی رشتهفعالیتهای
«منسوجات»« ،محصوالت فلزی بجز ماشینآالت و تجهیزات» و «کاشی و سرامیک» و «خودرو و قطعات» بیشترین
افزایش در شاخص تولید و رشتهفعالیتهای « فلزات پایه» و «کک و پاالیش» کاهش در شاخص تولید را تجربه کردهاند.
همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل ،بجز رشته فعالیت «منسوجات» سایر رشته فعالیتها افزایش در شاخص فروش
را تجربه کردهاند.

 .1نتایج کلی در جدول 1و  2پیوست گزارش شده است
 .2بخش مقایسه رشتهفعالیتها اخیراً به گزارش اضافه شده است .اگرچه ممکن است برخی روندهای فصلی در برخی صنایع وجود داشته
باشد ،ولی مقایسه با ماه قبل میتواند در تحلیل مشاهدات کمککننده باشد.
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نمودار  .۴رشد شاخصهاي تولید و فروش رشتهفعالیتهاي صنعتي در اردیبهشتماه  1۴01نسبت به ماه مشابه سال قبل
(درصد)

مأخذ :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.

نمودار  .5رشد شاخصهاي تولید و فروش رشتهفعالیتهاي صنعتي در اردیبهشتماه  1۴01نسبت به ماه قبل

مأخذ :همان.

(درصد)
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طی اردیبهشتماه  1401نسبت به ماه مشابه سال قبل ،رشتهفعالیتهای «ماشینآالت و تجهیزات»« ،محصوالت

فلزی بجز ماشینآالت و تجهیزات » « ،منسوجات» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص و
رشتهفعالیتهای «سایر کانی غیرفلزی»« ،غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر » و «تجهیزات برقی» بیشترین سهم را
در کاهش شاخص تولید داشتهاند .همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ،رشتهفعالیتهای «ماشینآالت و
تجهیزات»« ،تجهیزات برقی»« ،کاشی و سرامیک» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و
رشته فعالیتهای «سایر کانی غیرفلزی» و «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» بیشترین سهم را در کاهش شاخص
فروش داشتهاند.
طی اردیبهشتماه  1401نسبت به ماه قبل ،رشتهفعالیتهای «محصوالت فلزی بجز ماشینآالت و تجهیزات»،
«منسوجات» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشتهفعالیتهای «فلزات پایه» و «کک
و پاالیش» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشتهاند .همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل ،بیشترین سهم
در افزایش شاخص فروش متعلق به رشتهفعالیت «ماشینآالت و تجهیزات »« ،کاشی و سرامیک» و «تجهیزات برقی»
بوده و بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش نیز متعلق به رشتهفعالیتهای «منسوجات» بوده است.
در ادامه به بررسی رشتهفعالیتهای «خودرو و قطعات»« ،شیمیایی (بجز دارو)» و «فلزات پایه» بهدلیل ضریب
اهمیت باالی این رشتهفعالیت ها در محاسبه شاخص و همچنین بررسی نوسانات شاخص تولید و فروش رشتهفعالیت
«غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» در این ماه پرداخته شده است.
نمودار  .6سهم رشتهفعالیتها از رشد شاخصهاي تولید و فروش بخش صنعت
در اردیبهشتماه  1۴01نسبت به ماه مشابه سال قبل

مأخذ :همان.

(درصد)
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نمودار  .7سهم رشتهفعالیتها از رشد شاخصهاي تولید و فروش بخش صنعت
در اردیبهشتماه  1۴01نسبت به ماه قبل (درصد)

مأخذ :همان.

 .2-1شاخصهاي تولید و فروش رشتهفعالیت خودرو و قطعات
در اردیبهشتماه  1401شاخص تولید رشتهفعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه
سال قبل افزایش  ۴6/7درصدي و نسبت به ماه قبل افزایش  67درصدي داشته است .همچنین شاخص فروش
آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش  108/9درصدي و نسبت به ماه قبل افزایش  ۴8/۴درصدي داشته
است .همانطور که در نمودار  11نشان داده شده ،رشد شاخص تولید و فروش خودرو سبک و سواری نسبت به ماه
مشابه سال قبل بهترتیب افزایش  50/۳و  1۲7/8درصدی داشته است ،با توجه به اینکه سهم خودروی سبک و سواری
در شاخص خودرو و قطعات حدود  77درصد است ،شاخص تولید و فروش خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال
قبل افزایش قابلتوجهی را نشان میدهد.

8
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نمودار  .8شاخصهاي تولید و فروش

نمودار  .9رشد نقطهبهنقطه شاخصهاي

بخش خودرو و قطعات ()1۳95=100

تولید و فروش بخش خودرو و قطعات
(درصد)

مأخذ :همان.

نمودار  .10رشد شاخص تولید و فروش زیربخشهاي

نمودار  .11رشد شاخص تولید و فروش زیربخشهاي

خودرو و قطعات نسبت به ماه قبل(درصد)

خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل(درصد)

مأخذ :همان.

 .2-2شاخصهاي تولید و فروش رشتهفعالیت شیمیایي بجز دارو
در اردیبهشتماه  1401شاخص تولید رشتهفعالیت شیمیایی بجز دارو برمبنای شرکتهای بورسی ،نسبت به ماه
مشابه سال قبل كاهش  1/7درصدي و نسبت به ماه قبل با حفظ روند افزایشي آغاز شده از ديماه ، 1۴00
افزایش  5درصدي داشته است .همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش  0/1درصدي
و نسبت به ماه قبل افزایش  15/2درصدي داشته است .دلیل اصلی کاهش شاخص تولید و فروش رشتهفعالیت
شیمیایی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش تولید و فروش متانول در اردیبهشتماه  1401بوده است ،از طرفی
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افزایش شاخص تولید و فروش نسبت به ماه قبل ناشی از افزایش تولید و فروش مواد شوینده که احتماالً تأثیر پذیرفته
از افزایش قیمت شویندهها بوده است.
نمودار  .12شاخصهاي تولید و فروش بخش شیمیایي

نمودار  .1۳رشد نقطهبهنقطه شاخصهاي تولید و فروش

(بجز دارو) ()1۳95=100

بخش شیمیایي (بجز دارو) (درصد)

مأخذ :همان.
نمودار  .1۴رشد شاخص تولید و فروش زیربخشهاي

نمودار  .15رشد شاخص تولید و فروش زیربخشهاي

شیمیایي بجز دارو نسبت به ماه قبل(درصد)

شیمیایي بجز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل(درصد)

مأخذ :همان.

 .2-۳شاخصهاي تولید و فروش رشتهفعالیت فلزات پایه
در اردیبهشتماه  1401شاخص تولید رشتهفعالیت فلزات پایه برمبنای شرکتهای بورسی ،نسبت به ماه مشابه سال
قبل كاهش  ۴/1درصدي و نسبت به ماه قبل كاهش  6/۳درصدي داشته است .همچنین شاخص فروش آن

10
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نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش  0/2درصدي و نسبت به ماه قبل افزایش  ۳5/7درصدي داشته است.
دلیل اصلی کاهش شاخص تولید رشتهفعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش تولید گروه پروفیل در
اردیبهشتماه  1401و کاهش شاخص فروش ناشی از کاهش فروش گروه پروفیل و شمش بودهاست.

نمودار  .16شاخصهاي تولید و فروش بخش

نمودار  .17رشد نقطهبهنقطه شاخصهاي تولید و

فلزات پایه ()1۳95=100

فروش بخش فلزات پایه(درصد)

مأخذ :همان.

نمودار  .18رشد شاخص تولید و فروش زیربخشهاي

نمودار  .19رشد شاخص تولید و فروش زیربخشهاي

فلزات پایه نسبت به ماه قبل(درصد)

فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل(درصد)

مأخذ :همان.
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 .2-۴شاخصهاي تولید و فروش رشتهفعالیت غذایي و آشامیدني بجز قند و شکر
در اردیبهشتماه  1۴01شاخص تولید رشتهفعالیت غذایي و آشامیدني بجز قند و شکر برمبناي شركتهاي
بورسي ،نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش  22/۳درصدي و نسبت به ماه قبل افزایش  18/6درصدي
داشته است .همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش  15/9درصدي و نسبت به ماه
قبل افزایش  2۳/7درصدي داشته است .عمده دلیل کاهش شاخص تولید و فروش این رشتهفعالیت نسبت به ماه
مشابه سال قبل بهدلیل کاهش تولید و فروش روغن خوراکی در اردیبهشتماه  1401ناشی از حذف ارز ترجیحی روغن
و دانههای روغنی بوده است ،همچنین افزایش شاخص تولید و فروش نسبت به ماه قبل ناشی از افزایش تولید و فروش
گروه کیک و بیسکویت و روغن خوراکی بوده است.
نمودار  .20شاخصهاي تولید و فروش بخش غذایي و

نمودار  .21رشد نقطهبهنقطه شاخصهاي تولید و فروش

آشامیدني بجز قند و شکر ()1۳95=100

بخش غذایي و آشامیدني بجز قند و شکر (درصد)

مأخذ :همان.
نمودار  .22رشد شاخص تولید و فروش زیربخشهاي غذایي و

نمودار  .2۳رشد شاخص تولید و فروش زیربخشهاي غذایي و

آشامیدني بجز قند و شکر نسبت به ماه قبل(درصد)

آشامیدني بجز قند و شکر نسبت به ماه مشابه سال قبل(درصد)

مأخذ :همان.

12
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 .۳شاخص قیمت فعالیتهاي صنعتي بورسي
در اردیبهشتماه  1401نرخ رشد ماهیانه 1قیمت فعالیتهای صنعتی بورسی برابر  4/5واحد درصد شد ،رشد
نقطهبهنقطه ۲آن به  ۳8درصد رسید .شایان ذکر است میانگین ۳سالیانه شاخص قیمت  66/9درصد افزایش یافته است.
نمودار  .2۴درصد تغییر شاخص قیمت صنعت ()1۳95=100

مأخذ :همان.

 .۴شاخصهاي تولید و فروش شركتهاي معدني بورسي
در اردیبهشتماه  1401شاخص تولید شرکتهای معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 9درصدی و
نسبت به ماه قبل افزایش  1/۲درصدی را نشان میدهد .در مقابل ،شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل
کاهش  1۳/8درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش  1/9درصدی را نشان میدهد .بهدلیل کاهش فروش کنسانتره و
گندله در اردیبهشتماه  ،1401شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است.

 .1درصد تغییر شاخص قیمت صنعت نسبت به ماه قبل.
 .2درصد تغییر شاخص قیمت صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل.
 .3درصد تغییر میانگین شاخص قیمت صنعت در  12ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل.
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نمودار  .25شاخصهاي تولید و فروش شركتهاي

نمودار  .26رشد نقطهبهنقطه شاخصهاي تولید و فروش

معدني بورسي ()1۳95=100

شركتهاي معدني بورسي (درصد)

مأخذ :همان.
نمودار  .27رشد شاخص تولید و فروش زیربخشهاي

نمودار  .28رشد شاخص تولید و فروش زیربخشهاي

معدن نسبت به ماه قبل(درصد)

معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل(درصد)

مأخذ :همان.
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جمعبندي
شاخص تولید ،فروش و قیمت صنایع بورسی از اطالعات ماهیانه  ۳05شرکت بورسی استخراج میشود و با توجه به
اینکه این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار همحرکتی مناسبی دارد ،با دقت زیادی میتواند
تحوالت بخش صنعت و معدن کشور را بهصورت ماهیانه رصد کند .در این گزارش تغییرات شاخصهای تولید ،فروش
و قیمت شرکتهای صنعتی و معدنی پذیرفته شده در بورس و همچنین مهمترین رشتهفعالیتهای آن در اردیبهشتماه
 1401بررسی شده است.
برآورد این گزارش نشان میدهد ،طی اردیبهشتماه  ،1401شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به
ماه مشابه سال قبل با افزایش  1/5درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش  17/7درصدی مواجه شده است و به باالترین
سطح خود از آبان سال گذشته تاکنون رسیده است .شاخص فروش هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 8/9
درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش  ۳8/8درصدی مواجه شده است .در این ماه شاخص قیمت فعالیتهای صنعتی
بورسی نیز  4/5واحد درصد افزایش یافته است.
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پیوست
جدول  .1آمار مربوط به رشد تولید كل رشتهفعالیتها (نسبت به ماه مشابه سال قبل

 .1در جدول فوق رنگ نارنجی نشاندهنده رشد مثبت و رنگ زرد نشاندهنده رشد منفی است( جهت خوانایی جدول اعداد رند شدهاند).

1)1۳95=100

م
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جدول  .2آمار مربوط به رشد فروش كل رشتهفعالیتها (نسبت به ماه مشابه سال قبل )1۳95=100
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جدول  .۳شاخص قیمت رشته فعالیتهاي بورسي -اردیبهشت 1۴01

شاخص مدیران خرید (شامخ)

1

براساس دادههای بهدست آمده از بنگاههای بخش صنعت ،شاخص مدیران خرید صنعت( تعدیل فصلی نشده) در
اردیبهشتماه عدد  6۳/۲1بهدست آمده است .شاخص بخش صنعت که طبق انتظار بعد از تعطیالت فروردینماه ،در
اردیبهشتماه افزایش داشته ،به بیشترین مقدار خود طی  ۲4ماه گذشته از خرداد  1۳99رسیده است .در میان
مؤلفههای اصلی شاخص بخش صنعت ،همه شاخصها بجز موجودی مواد اولیه خریداری شده باالی 50ثبت شدهاند.
همچنین در میان همه صنایع ،شرکتهای فعال در صنعت الستیک و پالستیک با کاهش شاخص و میزان تولید روبهرو
بودند و صنایع نساجی بیشترین میزان رشد شاخص و تولید را در میان صنایع دیگر به ثبت رساندهاند.
شاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت در اردیبهشتماه(  )69/۲9طی  ۲4ماه گذشته از خردادماه 1۳99به
بیشترین مقدار خود رسیده است که افزایش تقاضای مشتریان در رشد تولید تأثیر داشته است.
شاخص میزان فروش محصوالت(  )6۳/0۲در اردیبهشتماه افزایش یافته است .این شاخص که در فروردینماه
بهدلیل تعطیالت با کاهش شدید روبهرو بود ،با افزایش تقاضای مشتریان در اردیبهشت بهشدت افزایش یافته است.
بهطور کلی افزایش قیمت خرید مواد اولیه و محصوالت به همراه افزایش سایر نهادههای تولید مانند دستمزد و
قیمت انرژی و همچنین باال رفتن هزینه حملونقل باعث شده تا هزینه تمام شده تولید همچنان مقدار زیادی داشته
باشد و درنتیجه بسیاری از صنایع توان رقابت برای صادرات را با سایر کشورها نداشته باشند .پیشبینی میشود طی

 .1شاخص مدیران خرید (شامخ) طبق الگوی جهانی محاسبه شاخص مدیران خرید ( )Purchasing Managers' Indexهر ماه توسط اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و براساس اطالعات دریافتی از مدیران شرکتهای بخش صنعت ،محاسبه و گزارش میشود .این شاخص با بررسی و
ردیابی متغیرهایی مانند مقدار تولید ،سفارشات جدید ،استخدام ،تغییرات قیمتها و ...نسبت به ماه گذشته آن متغیرها ،ارزیابی دقیقی از تحوالت بخشهای
اقتصاد ارائه میکند .عدد شاخص با وزندهی به پنج متغیر اصلی مقدار تولید ( ،)٪25سفارشات جدید ( ،)% 30سرعت انجام و تحویل سفارش (،)% 15
موجودی مواد اولیه ( )% 10و میزان استخدام ( )% 20محاسبه میشود .اعداد بزرگتر از  50بهمعنای بهبود شاخص نسبت به ماه قبل است .باقی متغیرها
نیز از پرسشنامههای شاخص مدیران خرید استخراج میشوند ،ولی وزنی در محاسبه شامخ کل صنعت ندارند .دادهها در شامخ براساس مستندات واقعی
کسبوکارها و نه براساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمعآوری میشوند.

م
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ماههای آینده افزایش شدید قیمت مواد اولیه با اندکی تأخیر بر روی قیمت فروش محصوالت تأثیرگذار باشد ،زیرا در
بعضی از صنایع این افزایش قیمت بهدلیل حفظ مشتریان تاکنون اعمال نشدهاست.

1

جدول .۴شاخص مدیران خرید كل صنعت در سه ماه منتهي به اردیبهشتماه 1۴01
100
90
80
70
60
50
40
۳0
۲0
10
0

اردیبهشت

فروردین

اسفند

مأخذ :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران.

منابع و مآخذ
 .1معرفی و نحوه محاسبه شاخص تولید ،فروش و قیمت شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی ،شماره مسلسل .18001
 .2گزارش طرح شامخ مدیران خرید ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران.
 .3پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در فروردینماه  1401بخش صنعت و معدن ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
شماره مسلسل .18۲51
4. www.codal.ir

 .1برای اطالعات بیشتر به گزارش شاخص مدیران خرید اردیبهشتماه  1401مراجعه شود.
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