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 ماهآذر بررسی شامخ کل  (1

ر شرایط عمومی محیط کسب و کار دکاهش مالیمتری  14/49شامخ کل اقتصاد ایران در آذرماه با ثبت عدد 

 دهد. در حالی که شامخ کل ماه گذشته با ثبت کمترین عدد از ابتدای سالنشان می ت به ماه گذشته رانسب

د مویکمی بهبود نسبت به ماه گذشته، با وجود شامخ آذرماه  ،حکایت از رکود در کسب و کارها داشت 1جاری

ده اشاره ششامخ طی دو ماه گذشته بدان تحلیل ورود اقتصاد به رکود از ابتدای پائیز است که در گزارشات 

آذرماه نسبت هم در و در آبان ماه هم از نظر مدیران خرید وضعیت عمومی محیط کسب  عبارت دیگر،به  بود. 

 ته شده است. کاسها تنزل وضعیت کسب و کاراز شدت در آذرماه به ماه گذشته بدتر شده هر چند که 

، (50.51) تولید محصوالتدر میزان  تغییرعدم ، حاکی از شامخ کلمولفه اصلی اعداد به دست آمده برای پنج 

موجودی مواد کاهش (، 49.75ناچیز در سرعت تحویل سفارشات ) کاهش، (48.47) سفارشات جدیدافت 

یکی از مهمترین  است.( 49.32) در بکارگیری نیروی کار اندک کاهشو ( 46.41) خریداری شده اولیه

( و افت فروش 85.58)بهای مواد اولیه شدید اند افزایش گزارش کرده در آذرماه موضوعاتی که مدیران خرید

 توسط مدیران خرید های زیادی از سال جاری(. افزایش بهای مواد اولیه در ماه48.15محصوالت بوده است )

اقتصاد کشور  دهدنشان میهای اخیر گزارش شده است. شواهد بدست آمده از بررسی شامخ کل اقتصاد در ماه

ها با افزایش شدید قیمت مواد اولیه مواجه و مجبور به . شرایطی که بنگاهدرگیر استرکود تورمی شرایط  با

بوده و مجبور به تولید در مقدار تعدیل قیمت محصوالت خود هستند و در عین حال فروش محصوالت کاهشی 

 د.نباشمیپائین 

 خارجی وداخلی اقتصادی و سیاسی ز عوامل ثر امتأتوان را میذرماه در آوضعیت عمومی محیط کسب و کار اما 

اهمسانی قیمت فروش نتداوم تورم بهای مواد اولیه،  توانمهمترین عوامل موثر را می در بعد داخلی. دانست

 نوسان و افزایش موجبه شرایط نامناسب مبادالت ارزی ب، های تولیدمحصوالت با افزایش بهای تمام شده نهاده

قطعی گاز  و المللیهای بینتحریمانداز مبهم ، چشمارز مین و انتقالأمرتبط با ت هایمحدودیت، نرخ ارز در

ها درباره کم شدن سرعت رشد اقتصاد عوامل موثری از قبیل نگرانی جهانی بعد . دربرشمردبرخی صنایع 

رخ بهره آمریکا ن، افزایش تورم در ایاالت متحده و تصمیم به افزایش 2به رکود احتمال ورود افزایش وجهانی 

تحوالت مربوط به جنگ در ، 4بانک مرکزی انگلستانتوسط افزایش نرخ بهره همچنین و  3توسط فدرال رزرو

 گاز طبیعی و نفت خام روسیه توسط برای اعمال سقف قیمت کرونا در چین وایش تعداد مبتالیان افز ،اوکراین

                                                           
 بدون لحاظ فروردین 1
ایاالت متحده نیز با یک واحد افزایش در ماه  S&Pترکیبی  رسیده و شامخ  47با یک واحد کاهش به رقم در ماه دسامبر شاخص مدیران خرید چین  2

 حکایت دارند.علیرغم کمتر شدن شدت رکود در ایاالت منحده  رسیده که هردو از افت فعالیت های اقتصادی  45دسامبر به عدد 
 درصد 4.5افزایش نرخ بهره به رقم  3
 درصد 3.5افزایش نرخ بهره به رقم  4
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در شرایط رکود تورمی یاد  .دانستمهمترین عوامل موثر برکسب  وکارها در آذرماه توان را می غربیکشورهای 

واره هم خود مواجه می شوند کهامین سرمایه در گردش بنگاه های تشده بدون شک بنگاه ها با مشکل تامین 

 حساسموضوع بویژه در شرایط سخت و  به نظر می رسد این .استترین نیازهای تولید بوده یکی از بنیادی

ها را متأثر خواهد های آتی این بنگاههای ماهو فعالیتفعلی بشدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده 

 .ساخت

 در آذرماه شامخ صنعت بررسی (2

دهد. این اندکی بهبود در شرایط عمومی کسب و کار را نشان می 51.69شامخ صنعت در آذرماه با ثبت عدد 

 هاارضعیف بهبود کسب و کتماه گذشته اندکی کاهش یافته است که حاکی از در عدد نسبت به شامخ صنعت 

ین که برای نخستپس از بروز واگرایی بین شامخ کل و شامخ صنعت در ماه گذشته  طی سه ماه گذشته است.

 شود هرچند که مطابق با پیشجاری نیز این واگرایی مشاهده می در ماهبار از ابتدای پیمایش شامخ روی داد، 

کسب و کار در کل اقتصاد و هم  افتهای ماه گذشته این فاصله کمتر شده و هم شاهد کاهش شدت بینی

البته شود.  ایم تا کمی از میزان واگرایی مورد اشاره کمتضعیف بهبود محیط کسب و کار در بخش صنعت بوده

 کل اقتصاد و بخش صنعتممکن است این واگرایی به همگرایی در بدترشدن وضعیت محیط کسب و کارها در 

 های مختلف اقتصاد کشور خواهد بود.که به معنای تعمیق رکود در بخش بیانجامد

حاکی از  بخش فروش داخلی( و در 53.22دهد )را نشان می یمولفه مقدار تولید بهبود اندکدر شامخ صنعت 

به میزان میزان سفارشات جدید  (.47.28است ) رو بودهروبه افتصادرات با  ( و در50.05ضعیت )عدم تغییر و

( و موجودی مواد اولیه نیز 56.31م و تحویل سفارشات بهبود یافته )(، سرعت انجا49.10) کاهش یافته کمی

( و همچنین افزایش 52.79(. میزان استخدام نیروی کار اندکی افزایش یافته )46.53دهد )کاهش نشان می

( که از مهمترین مسایلی است که در شامخ بخش 83.29است )بسیار شدید در بهای مواد اولیه گزارش شده 

این افزایش شدید در تمام ماه های پیمایش از سوی مدیران خرید گزارش  .خوردبه چشم می آذرماهصنعت در 

تورمی موجود در خصوص  افزایش نرخ ارز و انتظاراتشده که بر اساس شواهد موجود به میزان زیادی ناشی از 

 دامن زده است. ها به سرمایه در گردشافزایش عطش بنگاهاین موضوع به  اد اولیه است.قیمت ارز و مو

 در آذرماه شامخ خدمات و کشاورزی بررسی (3

 0.65شامخ این بخش در شامخ کل  وزن بخش خدمات و کشاورزی سهم زیادی در تعیین شامخ کل دارد.

ن بخش گزارش شده ای فعاالننسبت به مهرماه افت قابل توجهی در محیط کسب و کار  در آبان ماهباشد. می

(، کاهش 50عدم تغییر میزان تولید )حاکی از های اصلی شامخ این بخش برای مولفه بود. اعداد بدست آمده

. همچنین (46.25است )سرعت تحویل سفارشات و موجودی مواد اولیه  کاهش(، 48.75سفارشات جدید )
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از سوی مدیران خرید گزارش شده ماه  ذرماهاستخدام نیروی کار در بخش کشاورزی و خدمات طی آهش کا

افزایش  (.47) محصوالت این بخش نیز هستیمفروش  ( و افت52.5) در صادراتافزایش اندک ( و شاهد 47)

 یش از رقم ثبتکه بگزارش شده  یران خرید بخش خدمات و کشاورزیشدید قیمت مواد اولیه نیز از سوی مد

تواند از (.افزایش نرخ ارز عالوه بر آثای تورمی در قیمت مواد اولیه می86.25است. )شده برای ماه گذشته 

مهمترین دالیل بهبود صادرات محصوالت این بخش باشد. نکته دیگر همچنین افزایش در بهای انرژی مصرفی 

ت عمومی کسب و بنابراین می توان گفت وضعی. (70باشد که به میزان قابل توجهی گزارش شده است )می

 تا حدودی افت داشته است.ماه  کارهای این بخش در آذر

 ماه آذردر  مختلف صنایع شامخ مقایسه (4

سازی و لوازم خانگی  میان صنایع مورد بررسی بیشترین شامخ به گروه ماشینپیمایش شامخ آذرماه در در 

های پس از آن گروه .(59.6) داردبهبود قابل توجه در شرایط کسب و کارهای این گروه  ازعلق یافته که نشان ت

( بهبود 55.3( و صنایع فلزی )56.6های نفت و گاز )(، صنایع فرآورده57.6وسائل نقلیه و قطعات و ابسته )

( 52.7میایی )( وصنایع شی52.5صنایع الستیک و پالستیک )بررسی شامخ  اند.را گزارش داده قابل توجهی

های غیرفلزی نسبت به ماه گذشته تغییر دهند. همچنین صنایع نساجی و کانیبهبود اندکی را نشان می

( و چوب، کاغذ و 48.5های صنایع غذایی )(. گروه50.8و  50.9اند )به ترتیب محسوسی را گزارش نکرده

اند و گروه پوشاک و چرم مانند ماهکرده( افت در شرایط عمومی محیط کسب و کار را گزارش 48.1مبلمان )

های گذشته کمترین عدد را که حاکی از شرایط وخیم محیط کسب و کار در این گروه می باشد گزارش کرده 

 ( این تنزل وضعیت به میزان شدیدی و برای چند ماه پیایی گزارش شده است.30.8اند. )

به  است. این اعداد کاهش یافته دهدنشان میی گذشته هااعداد شامخ مربوط به صنایع پیشگام در ماه بررسی

صنایع پیشگام در آذرماه نسبت به صنایع پیشگام در ماه های مهر و آبان کمتر بدست آمده  عبارت دیگر شامخ

همراهی شامخ صنعت با  احتمال این امر خود دلیلی بر تایید ادعای تشدید رکود در بخش صنعت و است.

 تی می باشد.شامخ کل در ماه های آ

نکته حائز اهمیت که از ابتدای سال جاری در پیمایش شامخ توسط مدیران خرید گزارش شده افزایش بهای 

خورد. در میان صنایع مورد بررسی بیشترین افزایش در ذرماه نیز این امر به چشم میآمواد اولیه است. در 

 فعاالن( همچنین 97.8گی گزارش شده است )سازی و لوازم خانگروه ماشین فعاالنقیمت مواد اولیه توسط 

(. بررسی این مولفه در 89اند )گروه صنایع فلزی نیز افزایش بسیار شدیدی در بهای مواد اولیه را گزارش کرده

 افزایشتمام صنایع مورد بررسی حاکی از افزایش قابل توجه و شدید در بهای مواد اولیه است. این موضوع 
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در پی خواهد داشت و در صورت عدم تعدیل قیمت ها جریان نقدی های آینده را ر ماهد بهای تمام شده کاالها

 بنگاه ها را به شدت متأثر خواهد کرد.

 بررسی شامخ صنایع مختلف (5

 حلیل شامخ گروه ماشین سازی و لوازم خانگیت (5-1

سازی و لوازم دهد گروه ماشینهمانطور که در بخش مقایسه صنایع ذکر شد بررسی شامخ آذرماه نشان می

باالترین عدد را در بین صنایع مورد بررسی به خود اختصاص داده است. این گروه  59.6خانگی با ثبت عدد 

 مقایسه این اعداددر جایگاه پنجم در بین صنایع مورد بررسی قرار داشت.  54.3در ماه گذشته با ثبت عدد 

 است.آذرماه در نشان دهنده تنزل شامخ بدست آمده برای صنایع پیشگام 

در میزان  قابل توجهافزایش  دهندهنشان سازی و لوازم خانگیهای اصلی پیمایش شامخ برای گروه ماشینمولفه

(، افت قابل 58.7(، بهبود سرعت انجام و تحویل سفارشات )56.5، افزایش در سفارشات جدید )(71.7تولید )

( در 58.7فزایش استخدام و بکارگیری نیروی کار )( و ا41.3مالحظه در موجودی مواد اولیه خریداری شده )

 باشد.آذرماه نسبت به آبان ماه می

برای مولفه قیمت خرید مواد اولیه نشان دهنده افزایش شدید بهای مواد اولیه این صنایع  97.8ثبت عدد 

های جهانی فلزات های بورسی فعال در این حوزه مرتبط با قیمتموضوعی که به زعم برخی از شرکت است. 

همراهی این افزایش بهای شدید در مواد اولیه با افت باشد. خصوصاً مس و فوالد و البته افزایش نرخ ارز می

های آتی با دشواری مواجه های این گروه را در ماهتواند تولید بنگاهقابل مالحظه در موجودی انبار مواد اولیه می

( در آذرماه نسبت به 52.2( و همچنین رشد اندک صادرات )54.3افزایش اندک فروش محصوالت )نماید. 

اقتصادی این گروه  فعاالن. بوده استاقتصادی این گروه  فعاالنمورد اشاره  دیگری است که آبان ماه موضوع

 اند.( اشاره داشته54.3همچنین به کاهش موجودی انبارمحصول )

تهیه مواد در  بین المللی محدود کننده تحریم هایتوان این گروه را می فعاالنروی های پیشمهمترین ریسک

 قیمت فلزات اساسی به نوسانات، تامین ارز هایهمچنین چالش و نرخ ارز عدم ثبات ونوسانات، اولیه و قطعات

 .انستد رکود تورمیو شرایط اقتصاد کالن حاکم بر کشور از جمله  آلومینیوم فوالد و برنج، طور مشخص مس،

 در آذرماهدهد که های بورسی این گروه نشان میهای منتشر شده در سامانه کدال برای برخی شرکتاطالعیه

با بررسی  های اقتصادی این گروه تاثیرگذار بوده است.ها و افزایش نرخ ارز به شدت بر فعالیتانداز تحریمچشم

اهد افزایش فروش محصوالت گرمایشی های بورسی فعال در این گروه شهای مالی منتشر شده شرکتصورت

 قیمت هایی مبنی بر احتمال صدور مجوز افزایشهستیم. البته زمزمه سرماه فصل به دلیل ورود ب عمدتاً

 در ماه آذر شده است.گیری انتظارات تورمی  و افزایش تقاضا نیز باعث شکل محصوالت این گروه
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 بررسی گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته (5-2

دومین عدد  57.6گروه وسائل نقلیه و قطعات وابسته با ثبت عدد  ،سازی و لوازم خانگیماشین روهگ پس از

ماه بیشترین عدد را در بین صنایع این گروه در شامخ آبانشامخ در آذرماه را به خود اختصاص داده است. 

در  (58.5در مهرماه و )( 60.5)با ثبت اعداد شامخ این گروه  (.60.5مختلف به خود اختصاص داده بود )

های اصلی این گروه نشان دهنده بررسی مولفه.  بوده استهای اخیر در شامخ ماهجز صنایع پیشگام شهریورماه 

(، افزایش استخدام نیروی 57.7(، افزایش سفارشات جدید )63.5افزایش قابل توجه در میزان تولید محصول )

 باشد.( در آذرماه نسبت به آبان ماه می46.2یه خریداری شده )کار و کاهش اندک در موجودی انبار مواد اول

اقتصادی  فعاالن( و کاهش اندک در صادرات محصول دیگر موضوعی است که توسط 63.5رشد میزان فروش )

 که دهدها نیز موید این موضوع است و نشان میبررسیگروه وسائل نقلیه و قطعات وابسته گزارش شده است. 

هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که بیشترین میزان تولید ماهانه  ۱۲۸سال حدود در آذر ماه ام

 .5دهداین آمار نسبت به ماه پیش نیز افزایش پنج درصدی نشان می ت. خودرو طی پنج سال گذشته اس

 ست.همچنین افت چشمگیر در موجودی انبار محصول نهایی توسط مدیران خرید این گروه گزارش شده ا

با توجه به وارداتی بودن بخشی از قطعات و مواد اولیه مورد استفاده و تأثیرپذیری زیاد قیمت مواد ( 40.4)

ماه آذراولیه مورد استفاده این گروه از نرخ ارز، با رشد نرخ ارز شاهد رشد زیاد قیمت مواد اولیه این گروه در 

قابل توجه کسب و کارهای گروه وسائل نقلیه و قطعات توان گفت پس از بهبود در مجموع می. (84.6)هستیم. 

ته الب تری نسبت به ماه های قبل هستیم. این موضوعیر در آذرماه شاهد بهبود خفیفهای اخوابسته طی ماه

عرضه خودرو در بورس شرایط جدید به واردات خودروهای خارجی و  تواندمی تا حدود زیادیمنطقی است و 

 کاال مرتبط باشد.

 یل شامخ صنایع فرآورده های نفت و گازتحل (5-3

نشان از بهبود کسب و کارهای این   56.4 ماه با ثبت عدد های نفت و گاز در آذرشامخ گروه صنایع فرآورده

بنابراین کسب و کارهای . دهدنشان می 49.5 نسبت به شامخ ماه گذشته یافزایش قابل توجه گروه داشته و

های اصلی بررسی مولفهاند. ذرماه شاهد رشد بودهآدر  ،ماه نسبت به مهرماهاین گروه پس از تنزل در آبان 

مقدار (، 60.7داشته ) قابل توجهی ماه افزایشآذر میزان تولید محصوالت دردهد شامخ این گروه نشان می

( سرعت انجام و تحویل سفارشات و استخدام نیروی کار 53.6) بهبود یافتهبه میزان کمی سفارشات جدید 

همچنین موجودی مواد اولیه خریدای شده نیز افزایش یافته است و  (57.1نیز افزایش قابل توجهی داشته )

(، افزایش اندک در 60.7(، رشد صادرات محصوالت )78.6(. افزایش قابل مالحظه قیمت مواد اولیه )53.6)

                                                           
5 https://www.irna.ir/news//84985866 
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شده در شامخ آذرماه ( از دیگر موضوعات گزارش 46.4( و کاهش موجودی انبار محصوالت )53.6فروش )

 است.

ورده های نفت و گاز انتظارات نسبت به ماه آینده آنکته قابل توجه در میان ارقام به دست آمده برای گروه فر

اقتصادی در مولفه انتظارات نسبت به ماه آینده  فعاالنعموما  (.39.3دهد )است که به شدت کاهش نشان می

وشبینی خ آینده ماه ادی این صنایع تنها گروهی هستند که نسبت بهاقتص فعاالن نمایند.اعالم خوشبینی می

این موضوع ممکن است تا حدود زیادی مربوط به محدودیت های ناشی از کمبود گاز طبیعی  کمتری دارند.

های سرد سال باشد که طی چند سال اخیر رخ داده و منجر به قطع جریان گاز واحدهای پتروشیمیایی در ماه

 شده است.

شود. عوامل موثر متعددی قیمت نفت خام از مهمترین عوامل موثر بر کسب و کارهای این گروه محسوب می

یکی از عوامل اصلی مؤثر شده است. برای هر بشکه دالر  80تا  70در آذرماه موجب نوسان قیمت نفت بین 

 گاندکنندربزرگترین وا ازیکی  به عنوانچین  نفت سیاست کرونای صفر چین است. و درنتیجه قیمت بر تقاضا

باعث کاهش قابل  مواجه شد که اعتراضات در شهرهای مختلف ازجمله پکن و شانگهای بانفت خام در جهان 

د که به سرعت اثر خود را بر قیمت های کرونایی و در نتیجه افزایش تقاضا برای سوخت شتوجه محدودیت

العیه وزارت انرژی آمریکا در مورد آغاز خرید دوباره طجهانی نفت گذاشته و قیمت را افزایش داد. همچنین ا

 .است حمایت کردهدر این ماه نفت خام برای پرکردن ذخایر استراتژیک نفتی هم از دورنمای قیمت باالتر نفت 

عداد افزایش ت انگلستان، تحوالت مربوط به جنگ در اوکراین، وافزایش نرخ بهره آمریکا  مجموعه عوامل فوق به

تا حدودی  افزوده شد و دالری برای نفت خام روسیه نیز 60اعمال سقف قیمت  ومبتالیان کرونا در چین 

ها مبنی بر همچنین سفر رهبر چین به عربستان سعودی و گمانه زنی .گردیدقیمت نفت خام  نوسانباعث 

در اواخر  گیری انتظارات تورمی در بازار نفتشکلهای ایاالت متحده نیز به همسویی کمتر عربستان با سیاست

 در آذرماه شد.دالر  80تا  70انجامید. همه این عوامل باعث نوسان قیمت نفت در بازه آذرماه 

های جهانی، نرخ ارز به شکل مستقیم بر سودسازی این های نفتی از قیمتبا توجه به تاثیرپذیری گروه فرآورده

افزایش صادرات گزارش شده از سوی مدیران همچنین و  افزایشی نرخ ارز . با وجودها اثرگذار استشرکت

در بازارهای این بخش  فعاالن ،افزایش بهای نفت خام و گاز خوراک این صنایع گفت علی رغمتوان خرید می

 جبران نمایند.تا حدودی  اند وضعیت را توانستهصادراتی 

 تحلیل گروه صنایع فلزی  (5-4

در بین تمام صنایع در جایگاه چهارم قرار گرفته است.  55.3با ثبت عدد شامخ آذرماه  در گروه صنایع فلزی

 اقتصادی فعاالنشامخ را به خود اختصاص داده بود. االترین عدد گروه صنایع فلزی در شهریورماه و مهرماه ب
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رعت انجام و (، بهبود س54( رشد میزان سفارشات جدید )57) مقدار تولید محصوالتافزایش در  این گروه

( در آذرماه نسبت به آبان ماه را 60( و افزایش قابل توجه در بکارگیری نیروی کار )53تحویل سفارشات )

موجودی انبار مواد اولیه دراین ماه نسبت به بر اساس اعالم مدیران خرید این گروه، اند. همچنین گزارش کرده

توان به افزایش شدید  ین ارقام گزارش شده میدر بهمچنین  (.49) یافته استکاهش  اندکیماه گذشته 

افزایش اندک در  و (52(، افزایش اندک در میزان فروش )45(، افت میزان صادرات )89قیمت مواد اولیه )

 در آذرماه نسبت به آبان ماه اشاره کرد. (53موجودی انبار محصوالت )

ن ایماه نسبت به ماه گذشته است. ذرر آهای بورسی گروه صنایع فلزی موید افزایش فروش دگزارش شرکت

روند افزایش نرخ ارز در بازار و چشم انداز افزایشی قیمت مواد اولیه  .بودع برای آبان ماه نیز گزارش شده وموض

 خود را تسریع نمایند.در بازار داخلی، خریداران محصوالت فلزی را بر آن داشته تا تأمین تقاضای آتی 

های کره توسط بانهافزایش نرخ ب .بود بروقیمت رو نوسانماه با ذرگروه صنایع فلزی در آدر بازارهای خارجی نیز 

شدید تمیالدی که به  جدیدن در سال آمجدد  شمرکزی ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و انگلستان و انتظار افزای

لزات اساسی را به کار نیروهای کاهنده قیمت فو  ها درمورد بروز رکود در اقتصاد جهانی دامن زدهگرانین

اساسی از سوی دیگر موجب های کرونایی در چین و افزایش تقاضای فلزات کاهش محدودیتالبته انداخته اند. 

همچنین شاخص مدیران خرید چین نیز پس   فعال شدن نیروهای افزایشی قیمت جهانی فلزات اساسی شد.

قاضا در بسیاری از محصوالت از جمله فلزات رسید که خود عالمتی برای افت ت 47از افت یک واحدی به 

در آذرماه پس از افزایش قیمت فلزات اساسی شاهد کاهش آن نیز بودیم و بازارهای جهانی با  اساسی است.

 روند نزولی به استقبال سال جدید میالدی رفتند.

 تحلیل شامخ گروه الستیک و پالستیک  (5-5

های این گروه نشان از بهبود اندک در فعالیت 52.5ثبت عدد ماه با آذرشامخ صنایع الستیک و پالستیک در 

شامخ این گروه طی  با بررسی (58.4یافته است. ) کاهشواحد  6دارد. این عدد نسبت به شامخ ماه گذشته 

طی سه ماه گذشته وضعیت کسب و کارهای این گروه بهبود آرامی را در پیش  شودمشاهده میهای پائیز ماه

گروه  های شامخ اینبررسی مولفه ه این بهبود در آذرماه نسبت به ماه گذشته کمتر بوده است.هرچند ک ،گرفته

ای مواجه ات جدید با کاهش قابل مالحظهسفارش، (55افزایش یافته )مقدار تولید محصوالت  دهد کهنشان می

 داشتهکاهش ( و موجودی مواد اولیه 75به میزان زیادی افزایش یافته )سرعت تحویل سفارشات  ،(40بوده )

گیری نیروی کار در این صنعت اندکی بکار میزانبر اساس اعالم مدیران خرید این گروه،  همچنین .(45است )

نیز  گروه الستیک و پالستیک طی آذرماه ها قیمت مواد اولیه در(. مانند سایر گروه55) افزایش یافته است

با توجه به . این افزایش نسبت به ماه گذشته بیشتر گزارش شده است و (75توجهی داشته )افزایش قابل
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ثرشدن از قیمت نفت، رشد قیمت جهانی نفت و افزایش أوارداتی بودن برخی اقالم مواد اولیه این گروه و مت

محصوالت این گروه  افزایش فروش و صادراتشده است. در این گروه نرخ ارز موجب افزایش بهای مواد اولیه 

 ماه گذشته دیگر موضوعی است که از سوی مدیران خرید گروه الستیک و پالستیک گزارش شده استدر 

(55). 

الستیک، تولیدکنندگان این گذاری دستوری قیمتبر این باور هستند که  صنعت الستیکدر  اقتصادی فعاالن

درصد از حجم مواد در این صنعت، وارداتی است  ۴۰نماید. گفته می شود هایی روبرو میمحصول را با دشواری

و همچنین  از نوسان زیادی برخوردار است. حال با افزایش قیمت جهانی نفت نفتو  دالرکه بسته به نرخ 

افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت مواد اولیه مواجه شده است. تامین هزینه باالی افزایش نرخ ارز این صنعت با 

 های فعال در این گروه را به شدت متاثر می نماید.گذاری دستوری حاشیه سود شرکت

امکان توسعه تکنولوژیکی در این المللی های بینو تحریم گذاری دستوریقیمتنباید از نظر دور داشت که 

مین منابع ارزی مورد أاعمال محدودیت بر صادرات الستیک نیز امکان تهمچنین  صنعت را کم کرده است.

رفع شوند. ابته این صنعت از این موضوع نیز متضرر می فعاالنها از محل صادرات را محدود کرده و نیاز شرکت

نیز از  ممنوعیت صادرات الستیک از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت

 های این گروه در دو ماه گذشته بوده است.اتفاقات موثر بر فعالیت

افزایش اختالف دالر آزاد و دالر نیما و افزایش قیمت محصوالت تولیدی که از سوی مدیران خرید گزارش با 

ر سنتی طوبهشد.  با رونق محسوسی در طول هفته گذشته مواجه پایه پالستیکیتقاضا برای محصوالت شده 

گفت استقبال از خرید محصوالت میتوان  .شودهای قیمتی ارز موجب افزایش خریدها در این بازار میجهش

 تهمین دلیل بوده وباعث شده اس همچنان در سطح باالیی است بهکه بورس کاال  درالستیکی و پالستیکی 

 اشد.ایشی بتقاضای محصوالت این گروه در بورس کاالی ایران طی آذرماه نسبت به ماه قبل افز

 تحلیل شامخ گروه شیمیایی (5-6

اندک در وضعیت کسب و کارهای این  بهبودبدست آمده که حاکی از  52.7 ماه آذرشامخ گروه شیمیایی در 

مقدار تولید محصوالت این گروه به میزان قابل توجهی  ،پیمایش شامخ هایمولفه باشد. بر اساس نتایجگروه می

(. قیمت مواد اولیه به 52)روبرو بوده است  یرشد اندک( و میزان سفارشات جدید نیز با 57.1یافته ) افزایش

(. میزان 42.9داشته است ) قابل توجهی موجودی انبار مواد اولیه نیز کاهش و (85.7شدت افزایش یافته )

 و (51ی رشد )به میزان اندک و در فروش داخلی (52افزایش یافته ) یاندکاستخدام نیروی کار در این بخش 

 (. 48) را تجربه کرده است کاهشاندکی  در صادارت

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOycfOkaP8AhUPPuwKHfwCBVMQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9%25D8%25A7&usg=AOvVaw2Gqn2-cQHZaqSk-4e4Gskt
https://shahrebours.com/category/%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/
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سایه  و شیمیایی ها از جمله محصوالت پتروشیمیجهانی واهمه از رکود بر معامالت کامودیتی هایدر بازار

شامخ چین در ماه دسامبر نیز گویای بدتر شدن وضعیت کسب و کار در این کشور بود هرچند  افکنده است.

ن های اصلی در ایاز طرفی بهای نفت و نفتا نیز که خوراک کمتر شده بود. ن نسبت به ماه قبلآت که از شد

 شده نوساناتی داشته است. در بازار داخلییل پیشتر گفته دالگذشته به آذرماهشوند، طی صنعت محسوب می

دانست. این موضوع باعث شد تا توان مهمترین عامل کماکان انتظارات تورمی در بهای مواد اولیه را می

محصوالت گروه شیمیایی با فروش خوبی در بازار داخلی مواجه باشند. به عبارت دیگر تقاضای آتی صنایع 

 پایینی گروه شیمیایی تسریع شده و بازار داخلی این محصوالت را رونق بخشید.

 تحلیل شامخ گروه نساجی (5-7

از عدم تغییر وضعیت کسب و کارهای این  حکایتذرماه در آ 50.9شامخ گروه صنایع نساجی با ثبت عدد 

( و 56.3یافته )میزان تولید افزایشدهد که نشان میاین گروه  های سنجش شامخمولفهبررسی  .صنایع دارد

را سرعت انجام و تحویل سفارشات این گروه افزایش قابل توجهی  و (43.8) داشتهسفارشات جدید کاهش 

(. 43.8( در حالی که موجودی مواد اولیه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است )62.5) تجربه کرده است

که  (25) ش کرده بودندراقتصادی این گروه در ماه گذشته افت بسیار زیاد موجودی مواد اولیه را گزا فعاالن

گروه میزان استخدام  بر اساس اعالم مدیران خرید این .(43.8) ذر ماه از شدت این تنزل کاسته شده استآدر 

عالوه بر افزایش شدید بهای مواد اولیه  (.50نیروی کار در آذر ماه همانند آبان ماه تغییری نداشته است )

( که به کاهش قابل توجه موجودی انبار مواد اولیه در این گروه منجر شده، در فروش داخلی و صادراتی 81.3)

ارقام مربوط به بهای مواد  بررسیبا  (.50رش نشده است )موجودی انبار محصوالت تغییری گزاهمچنین و 

 قیمت مواد اولیه در گروه نساجی است.رشد های اخیر مالحظه می شود ارقام حاکی از شدت گرفتن اولیه ماه

با های اخیر قعرنشین شامخ بوده است و با تضعیف صنعت پوشاک و چرم که طی ماه باید در نظر داشت که

و  های آتی با افت فروشرود صنعت نساجی در ماهانتظار می ،ایع نساجی با صنایع پوشاکتوجه به پیوند صن

البته با نزدیک شدن به آخر سال ممکن است رونق بازار پوشاک  بدترشدن وضعیت کسب وکارها مواجه شود.

 .شود موضوعو چرم باعث عدم تحقق این 

جبران شود.  محصوالت نساجی در صورت تقویت بازارهای صادراتی ممکن است ضعف بازار داخلی همچنین

ذرماه نسبت به آبان ماه است. در آعدم تغییر صادرات محصوالت در موضوع با اهمیت در خصوص این گروه 

نرخ ارز بوده این شرایط صادراتی با وجود افزایش  .(37.5)گزارش شده بود کاهش شدید صادرات ماه گذشته 

بنابراین موضوعات مهمی از قبیل ارتقای تکنولوژیکی و  شود.که عمدتاً باعث تقویت صادرات محصوالت می
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ها و تنگناهای ارزی به جدید از الزامات این صنعت است. امری که در سایه تحریم خارجی شناسایی بازارهای

 ذاران صنعتی کشور است. شدت با محدودیت مواجه شده و نیازمند توجه بیشتر سیاستگ

 های غیرفلزیتحلیل شامخ گروه کانی (5-8

(. این در حالی 50.8ماه حکایت دارد )آبانها نسبت به فعالیت عدم تغییرهای غیرفلزی از گروه کانی آذرشامخ 

در شهریورماه  ( و47.8و 43.9نشان از افت کسب و کارهای این گروه داشت ) ماهو آبان است که شامخ مهرماه

های این گروه از ابتدای به عبارت دیگر پس از افت فعالیت (.52.5ها گزارش شده بود )هبود اندک در فعالیتب

یش اافز ،(45.8) در میزان تولید کاهش پائیز، کسب و کارهای این گروه به شرایط تابستان برنگشته است.

( و عدم تغییر 62.5) تحویل سفارشاتسرعت انجام و افزایش قابل توجه در  (،54.2اندک سفارشات جدید )

 اقتصادی این گروه گزارش شده است. فعاالن( از سوی 50)بکارگیری نیروی کاردر 

مده برای این آدهد و عدد به دست نشان می کاهشمواد اولیه در این گروه به شدت موجودی انبار همچنین 

این موضوع به همراه افزایش شدید  (37) ذرماه کمترین است.آمولفه در بین تمام صنایع مورد پیمایش در 

های آتی مواجه مین مواد اولیه در ماهأاقتصادی این گروه را با چالش جدی ت فعاالن( 83.3قیمت مواد اولیه )

کاهش افزایش نرخ ارز و علیرغم  (45.8( و مقدار فروش )41.7کاهش قابل توجه در میزان صادرات ) نماید.می

 ( از دیگر موضوعات مورد اشاره مدیران خرید این گروه می باشد.37.5قیمت محصول تولید شده )

های عمرانی و ساخت و ساز در کشور و همچنین فروش صادراتی مهمترین عوامل تعیین کننده میزان فعالیت

 سنگین با وجود سایه باشد.وضعیت عمومی کسب و کارهای این صنعت می تقاضای محصوالت این گروه و

قطعی گاز رفت. و شروع فصل سرد سال انتظار افت فروش محصوالت این گروه میرکود در صنعت ساخت 

ماه اقتصادی این گروه می باشد که در آذر  فعاالناز موضوعات حائز اهمیت و موثر بر های سیمانی شرکت

در آذر ماه امسال فروش خوبی را به ثبت  بورس تهرانشاهد آن بودیم. البته برخی شرکت های سیمانی در 

همین امر باعث شده تا از شدت افت کسب و کارها که در ماه های مهر و آبان گزارش شده است  اند.رسانده

 های غیرفلزی باشیم.های گروه کانیدر فعالیت بهبود ناچیزی شاهد  ذرماهآکمتر شده و در 

 تحلیل شامخ گروه صنایع غذایی (5-9

(. 48.7نسبت به مهرماه حکایت دارد ) کسب و کارهای این گروه افتشامخ آذرماه گروه صنایع غذایی از 

(. افزایش سرعت انجام 45.2خورد )( و سفارشات جدید به چشم می48.4کاهش در میزان تولید محصوالت )

و کاهش استخدام  (51.6ی مواد اولیه خریداری شده )دافزایش اندک در موجو (58.1و تحویل سفارشات )

تورم مواد اولیه همچون سایر  دی این گروه گزارش شده است.اقتصا فعاالننیز از سوی  (45.2نیروی کار )

(. البته کاهش در قیمت محصوالت نیز 77.4)شده است  گزارشاقتصادی این گروه نیز  فعاالنها توسط گروه

https://ecoiran.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


11 
 

(. این موضوع توسط آمار رسمی ارائه شده نیز تصدیق 40.3قرار گرفته است ) گروهاین  فعاالنمورد اشاره 

علیرغم کاهش قیمت  (46.8مقدار فروش ) و (45.2میزان صادرات )ن کاهش قابل توجه در همچنی شود.می

 است. در گروه صنایع غذایی 1401از دیگر موضوعات حائز اهمیت در پیمایش شامخ آذرماه  و افزایش نرخ ارز

واحد درصد افزایش  ۰.۴در مقایسه با ماه قبل  ۱۴۰۱آذر ماه  اینقطه تورم، نرخ  بر اساس اعالم مرکز آمار ایران

واحد درصدی  ۲.۴با کاهش « ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی»ای گروه عمده نقطه نرخ تورم ت. یافته اس

این در حالی است . نیز گزارش شده است گروه صنایع غذاییکه توسط مدیران خرید درصد رسیده  ۶۵.۳به 

واحد درصد  ۰.۶که نسبت به ماه قبل باشد درصد می ۴۷.۹های شهری ای برای خانوارکه نرخ تورم نقطه

 ۰۹درصد بوده که نسبت به ماه قبل. ۵۱.۴های روستایی چنین این نرخ برای خانوارافزایش داشته است. هم

اعتصابات و تعطیلی برخی  الین و همچنین آنقطعی اینترنت و افت فروش . واحد درصد کاهش داشته است

 فروش محصوالت این گروه موثر بوده است.  هشکاهای خرده فروشی در این صنعت بر بنگاه

 صنایع غذایی در ایران سهم باالیی از گردش اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورمان را به خود اختصاص داده

صادرات  از طریقمین نیازهای داخلی و امنیت غذایی فرصتی برای ارزآوری أعالوه بر تاست. این صنایع 

درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور از تولیدات  ۱۰آمارهای موجود بیش از براساس  .شوندمحسوب می

لذا  .شوددرصد مواد غذایی مورد نیاز کشور در داخل تولید می 95حدود . همچنین شودمین میأصنعت غذایی ت

 باشد.وضعیت این صنایع برای اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت بوده و نیازمند توجه می

ی سیاستگذار این صنعت مستلزم کنندگان داخلی ادامه رشد و توسعهکاهش قدرت خرید مصرفبا توجه به 

گفته می  .حضور در بازارهای منطقه است بهبود قدرت خرید خانوارها و البته با هدف کنترل تورم و اقتصادی

مین مالی در أای تهصنایع غذایی، موجب باال رفتن هزینه های فعال در گروهشرکت کمبود منابع مالیشود 

پذیری صنعت غذا را کاهش طوری که در مقایسه با رقبای خارجی، رقابتتولید صنایع غذایی در ایران شده به

  . داده است

 تحلیل گروه چوب، کاغذ و مبلمان  (5-10

این گروه در پیمایش شامخ  بدست آمده است. 48.1 ماه عددصنایع چوب، کاغذ و مبلمان در آذرشامخ گروه 

مده از پیمایش آآمار بدست  قرار داشت. در بین صنایع مختلف در جایگاه سوم 59.1ماه گذشته با ثبت عدد 

افزایش سرعت  (.41.7کاهش قابل توجه میزان تولید و سفارشات جدید )ماه این گروه حاکی از  ذرشامخ آ

کار  یهمچنین افزایش اندک در نیروو  (62.5) ولیهموجودی مواد ارشد شدید ، (54.2) تحویل سفارشات

موضوع حائز اهمیت در پیمایش شامخ این گروه  .استماه ( در آذرماه نسبت به آبان54.2) استخدام شده

این در  (.39.3( است که در ماه گذشته نیز گزارش شده بود )37.5کاهش شدید در بهای محصوالت است )

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85


12 
 

نسبت به ماه گذشته  که ( 66.7) خوردبه چشم مید اولیه در این ماه موا حالی است که افزایش شدید بهای

میزان فروش و صادرات محصوالت این گروه نسبت به ماه  البته(. 60.7) این افزایش بیشتر گزارش شده است

 (.50نداشته است ) یگذشته تغییر

متفاوت است چراکه برخی از شرکت گروه محصوالت کاغذیهای بر قیمت مواد اولیه شرکت نرخ ارزاثر افزایش 

برای شرکت هایی است که بخش های این گروه مواد اولیه خود را از خارج و برخی از داخل تهیه می نمایند. 

ها کنند؛ مطمئنا سودآوری این شرکتمی مینأتزیادی از مواد اولیه خود را از طریق واردات )خمیر کاغذ و...( 

هایی است که شرکت از متشکل دوم . گروهیابدبه دلیل افزایش بهای تمام شده محصوالت آن ها کاهش می

ها از نوسانات آن کنند؛ همین موضوع باعث اثرپذیری کمترمین میأاکثر مواد اولیه خود را از داخل کشور ت

ثر ساخت رفع ممنوعیت أماه فعالیت این گروه را متاواخر آبان ازموضوع مهم دیگر که  .شودنرخ دالر می

آبان ماه آزاد اعالم شد. این موضوع ممکن  25از  صرفاً ذیل تعرفه اعالمیالبته بندی بود که صادرات کاغذ بسته

عیت رکودی گزارش شده طی ماه های اخیر کمک شایانی است با رشد صادرات به خروج این صنعت از وض

 نماید.

 پوشاک و چرم (5-11

بدست آمده است. طی چهارماه گذشته شامخ این گروه  30.8شامخ گروه پوشاک و چرم در آذرماه عدد 

ماه اخیر  4های پیمایش شامخ طی اعداد بدست آمده از مولفه کمترین عدد در بین صنایع مختلف بوده است.

در میزان سفارشات  هکنندکاهش نگران دهد. در آذرماهنابسامان کسب و کارها در این گروه را نشان میوضعیت 

( عدم تغییر در قیمت محصوالت و موجودی 20مقدار تولید و میزان فروش ) در کنندهنگران(، افت 25جدید )

زارش شده از سوی مدیران ( از مهمترین موضوعات گ40( و کاهش بکارگیری نیروی کار )50انبار محصول )

که قیمت مواد اولیه به  گزارش شده عدم تغییر قیمت محصوالت در حالیهمچنین خرید این گروه است. 

شاهد و گزارش شده نیز ( 35(.  کاهش قابل توجه در موجودی انبار مواد اولیه )80است ) یافتهشدت افزایش 

. کاهش در هستیم ماهدر آذرماه نسبت به آبان وه( در این گر45کاهش در سرعت انجام وتحویل سفارشات )

تواند عالمتی برای ورشکستگی سرعت انجام و تحویل سفارشات هم زمان با افت شدید سفارشات جدید می

  .که در بین تمام صنایع منحصر به فرد استهای فعال در این صنعت باشد بنگاه

صدی در فضای فروشگاهی در پی اختالل در در ۵۰درصدی فروش آنالین پوشاک و حدود  ۷۰افت حداقل 

. همچنین عوامل 6توسط صاحبان کسب و کارها در این گروه گزارش شده استهای اخیر اینترنت و ناآرامی

بهای افزایش بهای مواد اولیه، افزایش اجاره ،کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش نرخ ارزبنیادینی مثل 

                                                           
6 https://www.isna.ir/news 

https://alirezamehrabi.com/bours/fundamental-analysis/direct-and-indirect-financing
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مین مالی )برای أدر تمشکالت موجود ، قطعی برق واحدهای تولیدی این گروه در تابستان و واحدهای صنفی

مین أگذاری، خرید تجهیزات، تامین موارد اولیه و سرمایه در گردش(، آموزش نیروی انسانی، تسرمایه

ب کسمسیر  از مهمترین مشکالت موجود در ، استخدام کارشناس خارجی و...هازیرساخت، شرکت در نمایشگاه

 باشد.این گروه می و کارهای

و  استشدت نیازمند حمایت برای یادگیری که این صنعت بهحمایت مشخصی از این صنعت درحالی نبود

های این صنعت را با مشکل مواجه مین نهادهأها تا حد زیادی تهای تجاری و تحریمثباتی سیاستبی البته

المللی و دسترسی به بازارهای ها امکان همکاری با برندهای بینریمبه موجب تحشود گفته میکرده است. 

 .تحت تاثیر قرارگرفته استجهانی تا حد زیادی 

اید در این مورد برسد به نظر میهای پوشاک است. های واردات نهادهتعرفهپذیری بینیپیشنکته مهم دیگر، 

پوشاک تدوین و اعالم شود و از تغییر مداوم چارچوبی مشخص با هدف ارتقای ظرفیت تولید داخل صنعت 

دا ریزی بلندمدت پیهای نساجی و پوشاک امکان برنامهشدت پرهیز شود تا بنگاهها و شرایط واردات بهتعرفه

گروه پوشاک و چرم طی ماه های اخیر به با توجه به شرایط رکودی گزارش شده از سوی مدیران خرید  کنند.

ک ی این گروه و نزدیمدت برای کسب و کارهاهای حمایتی کوتاهبستهبرای تدوین  رسد سیاستگذارینظر می

 نماید.میهای اخر سال کمک قابل توجهی به برون رفت بنگاه ها از شرایط فعلی شدن به ماه

 


