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معاونت بررسیهای اقتصادی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

افزایش میزان افت شاخص کل تولید صنعتی شرکتهای بورسی در اسفند ماه  1400نسبت به ماه مشابه سال قبل (منفی  1.4درصد)
باالترین رشد شاخص تولید در اسفند ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل متعلق به صنایع تولید منسوجات ( ، )%12.5تولید خوودرو و
قطعات ( )%4.6و تولید ماشینآالت و تجهیزات (( -)%0.5نرخ رشد تولید سایر رشته فعالیتهای صنعتی در این ماه؛ منفی است)
مهمترین عوامل موثر در افت شاخص تولید اسفند؛ استمرار کاهش تولید صنایع شیمیایی ( 4ماه متوالی افت تولید همراه با افزایش سررعت
افت در این ماه) و ادامه روند کاهشی تولید فلزات اساسی (سه فصل متوالی افت تولید همراه با کاهش سرعت افت در این ماه)
گروههای دارای بیشترین رشد منفی شاخص تولید شامل؛ صنایع دارویی ( ،)%5.1صونایع ذویایی ( )%4.3و صونایع مصصووالت
فلزی()%3.5
تغییر در موجودی انبار (تفاوت رشد تولید و فروش) اسفند  1400در صنایع شیمیایی ،کانی غیرفلزی و فلزات اساسی و صنایع غذایی مثبت
بوده که با توجه به رشد منفی تولید این فعالیتها ،میتواند عالمتی بر تاثیر کاهش تقاضا باشد .در مقابل موجودی انبار در صنایع دارویی و
خودرو و قطعات ،رشد منفی داشته که با توجه به رشد منفی تولید صنایع دارویی نشانی از وجود محدودیت در سمت عرضه و برا توجره بره
رشد مثبت تولید خودرو ،ممکن است عالمتی بر تغییر استراتژی فروش این صنایع باشد.
رشد منفی شاخص تولید در صنایع با محوریت باالتر صادرات همراه با میل به صفر رشد صنایع با محوریت کمتر صادرات و در مقابل رشد
مثبت شاخص تولید در صنایع با محوریت باالتر واردات در مقایسه با تشدید رشد منفی صنایع با محوریت کمتر واردات در اسفند 1400
رشد باال و بیش از  25درصدی تولید کاالهای سرمایهای (ماشینآالت و تجهیرزات) ،رشرد نزدیرب بره صرفر درصردی تولیرد کاالهرای
مصرفی و در مقابل رشد منفی  1.8درصدی تولید کاالهای واسطهای در اسفند ماه  1400نسبت به ماه مشابه سال قبل
رشد اسمی سودآوری صنایع بورسی طی  9ماهه  1400نسبت به مدت مشابه سال قبل ،فلزات اساسی  97درصد ،فرراوردههرای نفتری 66
درصد ،صنایع شیمیایی  53درصد ،صنایع دارویی  30درصد ،صنایع غذایی  3درصد و صنایع خودرو و قطعات  2درصد.
از  459شرکت بورسی صنعتی ،عملکرد تعداد  56شرکت طی  9ماهه  1400با زیان همراه بوده که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سرال
قبل ،تعداد  10شرکت به تعداد شرگتهای زیانده ،افزوده شده است.
درصد تغییر شاخص تولید صنایع بورسی طی دو ماه بهمن و اسفند  1400در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
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شاخص تولید صنعتی بر اساس دادههای مربوط به بیش از  280شرکت صنعتی پییرفته شده در بورس با سهم بیش از  50درصدی از کل تولید صنعتی
کشور ،توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران به صورت ماهانه منتشر و اطالع رسانی میشود.
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منبع دادهها :پژوهشکده پولی و بانکی

