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 هابندیچشم انداز رتبه
-رود رتبه بندی. انتظار میباشداندکی منفی کماکان  9102ها در سال بندیروند رتبهشود بینی میپیش

رشد  فرضمالی، با  هایگذاریسیاستها، تحت تاثیر فعالیتهای مربوط به ادغام و تملک شرکتها و 
اندک محیط قرار بگیرد. درخصوص اکثر شرکتهای رتبه بندی شده، چشم اندازهای باثباتی وجود دارد 

و ماهیت غیر ترجیحی بسیاری از دهنده ظرفیتهای مناسب جریان نقدی شرکتها و این موضوع نشان 
 .باشدمیمحصوالت 

 

 هاپیش بینی
ارگانیک، با نرخ  محصوالتو فروش  یافتهمقدار اندکی کاهش محصوالت شود حجم پیش بینی می

های ادغام و افزاییرود به دلیل هم تک رقمی و اغلب در بازارهای نوظهور، رشد نماید. انتظار می
 بطور مختصری، حاشیه سود محصوالتگذاری و تبلیغات تملک و کنترل مدیریت شرکتها بر قیمت

شود زیرا شرکتها از رشد درآمد افزایش یابد. مدلهای ارزیابی اعتباری نیز به مقدار اندکی، تقویت می
 ها، منتفع خواهند شد.ها و پرداخت برخی از بدهیناشی از تملک

 

 فروضاتم
درصد خواهد بود. این در حالی  2/3، رشد جهانی تولید ناخالص داخلی در سطح 9102در سال 

های کند. هزینهتر، سوق پیدا میو مواد غذایی سالممحصوالت است که عادتهای خرید به سمت 
به ا ها سهم بزرگی از مخارج مصرف کنندگان رمربوط به انرژی و پزشکی افزایش یافته و این هزینه

 . شرایط محیطی نیز بشدت تبلیغاتی خواهد بود.دهندخود اختصاص می
 

 ریسکها
شود. ریسک ادغام و تملک به عنوان بزرگترین ریسک برای شرکتهای رتبه بندی شده محسوب می

گذاری خرده فروشان، رشد فعالیت خود را در کانال تجارت الکترونیکی افزایش داده و خواهان قیمت
دارای  محصوالتهای تولیدی بوده و همزمان فضای قابل تخصیص برای افزایش هزینهمناسبتر و 

دهند. ریسکهای ژئوپولیتیکی نیز، محدودیتهای تجاری را به وجود را کاهش می شناسه تجاری )برند(
 آورند. می

 

 روندهای صنعت
متغیر مشتریان را برآورده شرکتها اقدام به ساماندهی مجدد پرتفوی خود نموده تا ترجیحات و سالیق 

روی برندهای خود، نوآوری محصول، کانالهای تجارت  گذاری براین شرکتها با سرمایه نمایند.
دهند. شرکتها در الکترونیکی و قیمتها، از سهم خود در  بازار محافظت نموده یا آن را افزایش می

 

 

 مدیریت ریسک
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 مصرفی محصوالتچشم انداز صنعت 
 S&P Globalبه نقل از گزارش ماه نوامبر 

 



 

 

 

 
2 

 ايرانصندوق ضمانت صادرات 

www.egfi.ir 79 ماه آذر 

تمرکز  خود گذاری در کسب و کارهاییهآینده بر مدیریت هزینه ها و استفاده از ذخایر به منظور سرما
 . نمودخواهند 

 

 مفروضات اصلی
 ایاالت متحده

 .آوردهای ضعیف در این صنعت بر رشد فروش فشار میبرغم محیط اقتصادی قوی، بنیان( 1

اما این میزان رشد  ،ادامه یابد 2112رود رشد اقتصادی ایاالت متحده و کانادا در سال گرچه انتظار می

ارگانیک شرکتهای رتبه  محصوالتفروش چندان تاثیر مثبتی بر های ضعیف صنعت، دلیل بنیانه ب

شود رشد تولید ناخالص بندی شده محصوالت مصرفی ندارد. این در حالی است که پیش بینی می

درصد و رشد تولید ناخالص  7/1و  3/2به ترتیب  2121و  2112داخلی ایاالت متحده در سال 

درصد باشد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده  5/1و  7/1نیز به ترتیب  داخلی کانادا

 تولید، تقویت خواهد شد. به از طریق بازار کار قوی، اعتماد فزاینده مصرف کننده و گرایش مطلوب
 

 ( موانع تحقق حاشیه سود2

-ت تجاری و نیز افزایش هزینهگذاری مجدد در معامالرود با افزایش تورم، نیاز به سرمایهانتظار می

را جذب هزینه  های کاهشهای محصول و کرایه حمل و نقل که احتماالً تمامی سود ناشی از برنامه

توانند رود، سطح حاشیه سود ثابت مانده یا کاهش یابد. شرکتهایی که مینموده و یا از آن فراتر می

  و تملک بهره مند خواهند شد.ادغام حاشیه سود را افزایش بدهند احتماالً از روند 
 

 اروپا
( رشد آهسته تولید ناخالص داخلی در سراسر اروپا و توقف طرح بازخرید اوراق قرضه از 1

 سوی بانک مرکزی اروپا، باید بر شرایط تامین مالی در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد. 

ن شاهد کمترین میزان رشد به تدریج کاهش یافته است و ما اکنو 2117رشد منطقه یورو بعد از سال 

در اقتصاد منطقه یورو برای سالهای آتی هستیم. این در حالی است که رشد ناچیز دستمزدها در کنار 

به دلیل ضعیفتر شدن  2112رود در سال فشارهای تورمی به نفع اقتصاد اروپا بوده است. انتظار می

رشد تولید  شودبینی میپیش تقاضای خارجی، کاهش تدریجی رشد در سراسر اروپا روی دهد.

درصد  7/1به  2112درصد و در سال  2به  2112در سال با کاهش مواجه گردیده و ناخالص داخلی 

ریسکهای سیاسی اروپا نیز تشدید تفاوت نرخ بهره اروپا با ایاالت متحده و افزایش برسد. همچنین 

 ه دالر را در میان مدت تضعیف نماید. تواند نرخ مبادله یورو بو همین موضوع میمورد انتظار بوده 
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انتخابات اروپا در ماه  برگزاری ،با توجه به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( در ماه مارس

را  2112در سال ثباتی بی که افزایشایتالیا،  ویژهمی و افزایش فشارها در سایر کشورهای اروپایی و ب

کاهش داده است. از منطقه یورو موسسه اس اند پی انتظارات خود را در خصوص رشد بدنبال دارد، 

اما  ،کندیک سو، اسپانیا در مقایسه با سایر کشورهای اروپای غربی، شتاب رشد سریعتری را تجربه می

هایی روبرو شده است. از سوی دیگر به لحاظ سیاسی کشور مذکور در اجرای اصالحات با مقاومت

 محقق نشود.  زش یورو قبل از نیمه دوم سال آتیرود افزایش اربه تمام موارد فوق، انتظار می با توجه

پایین بودن سطح تورم مبنا، بانک مرکزی اروپا را از پایان دادن به برنامه خرید اوراق قرضه در ماه 

ی شده است( ) که از قبل برنامه ریز 2112اقدام در جهت افزایش نرخ بهره در فصل سوم  و دسامبر

بازنخواهد داشت. زیرا با اتخاذ سیاست پولی انقباضی توسط بانک مرکزی ایاالت متحده، بانک 

مرکزی اروپا نیز همین رویه را در پیش خواهد گرفت. در نتیجه انتظار اقدام سریعتر برای عادی 

مجدد تا سال سازی روند سیاست پولی در بلند مدت وجود ندارد. بنابراین نرخ بهره تامین مالی 

 درصد خواهد بود. 25/1حدود  2121

 75/1دهد نرخ بهره درصد افزایش داد و این امر نشان می 25/1دولت انگلیس، نرخ بهره را تا 

درصدی و سخت تر شدن شرایط تامین مالی ممکن است در بلند مدت حاکم شود. این در حالی 

رجی و بخصوص افزایش تنشهای تجاری در آینده، تهدیدات خااست که تهدیدهای اصلی بازارها 

 . را متأثر سازدتواند شرکتهای اروپایی بین ایاالت متحده و چین خواهد بود و تهدیدات مذکور می

تامین مالی  مندی از فرصتهایبهره و به منظور پرداختهنیازهای مالی خود  به اکثر شرکتها در انگلیس

این امر میسر نخواهد  در کوتاه مدت که آورندمی تری به سمت بازار رویمجدد به صورت فعاالنه

 محصوالتبوده و شرکتهای تولیدکننده  پایینماه گذشته  12تا  12 طیهمچنین نرخ بهره گردید. 

در اند. این امر به شرکتهای مذکور مصرفی برای فعالیتهای ادغام و تملک به بازارها دسترسی یافته

 کمک نموده است. برندسازی از طریق ترمیم پرتفوی آنها
 

توانند بر اعتماد ( ابهام سیاسی در منطقه یورو همراه با امکان اختالل در روند برگزیت، می2

 مصرف کننده تاثیر گذار باشند.

زیرا هر دو طرف  ؛رو به افزایش است 2112در روند برگزیت در مارس  مشکلاحتمال بروز 

موافقتنامه آینده مذاکره نمایند. این در حالی است که  اند در مورد)انگلیس و اتحادیه اروپا( نتوانسته

ای خود را به های هزینهگذار بوده و شرکتها، برنامهتنشهای فزاینده، بر اعتماد مصرف کننده تاثیر

-اندازند. همچنین احزاب منتقد اتحادیه اروپا، چالش با احزاب سیاسی عمده را ادامه میتعویق می

باشد. این امر بر دولت سوئد برای گرایش به سمت تمایالت راستگرایانه میدهند که نمونه آن فشار 
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که بر  را مسافرت آزاد در بین کشورهای شینگن و اروپاقوانین کاری یکسان در شتاب  تواندمی

. همچنین سیاست دولت ائتالفی ایتالیا در مرحله کاهش دهد، باشدمیگذار صنعت هتلداری تاثیر

را کاهش  2112رود دولت، اهداف بسیار بلندپروازانه خود در سال و انتظار میحساسی قرار داشته 

 درصد تولید ناخالص داخلی برساند. 3داده و کسری را به 
 

 آمریکای التین
 (تاثیر رشد آهسته و نوسان قیمت محصول بر روی حاشیه سود 1

ای آمریکای التین، مانند روند کند رشد تولید ناخالص داخلی و باال بودن نرخ بیکاری در کشوره

و این شود برزیل و آرژانتین به کاهش درآمد خانوارها و کاهش تقاضا در بازارهای محلی منجر می

است که بر فروش داخلی متمرکز می باشند. مکزیک،  یریسک بزرگی برای شرکتهایوضعیت 

ان انتخابات ماه جوالی فعالیت تجاری و اعتماد مصرف کننده از زمآن استثنایی دارد که در  شرایطی

رود تولید ناخالص داخلی در سال ، روند صعودی به خود گرفته است. اما با این حال انتظار می2112

 2112درصد رشد نماید حال آن که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال  4/2تا حدود  2112

شیلی  مانندای کوچکتر اقتصاده درصدی 4رشد همچنین  است.درصد پیش بینی شده  2/2در حدود 

 دور از انتظار نخواهد بود.و پرو 
 

 (شرایط خارجی ضعیف و نوسان ارزی در آینده2

تامین مالی برای بازارهای نوظهور و نرخ های بهره رو به افزایش در ایاالت متحده، سخت  شرایط

( تریا پایین Bرتبه  حائزشرکتهای )بویژه  ییتواند در سالهای آتی، یک چالش جدی برای شرکتهامی

، ریسک نقدیک بازار سرمایه این در حالی است که برغم  مجدد هستند.نیازمند تامین مالی باشد که 

، بازار 2112گریزی افزایش یافته است و با وجود فعال بودن انتشار اوراق در سه ماهه نخست سال 

بسته  اًدر بیشتر ماههای سال تقریب المللی برای برخی از صادرکنندگان اوراق در آمریکای التینبین

 . ه استبود
 

 گذاری خصوصی( افزایش ریسکهای تجاری و سیاسی مانعی در مسیر سرمایه3

روی کار آمدن دولتهای جدید در چند کشور آمریکای التین، از جمله برزیل و مکزیک و تشدید 

در منطقه شده است. در این سناریو، شرکتها اغلب بر حفظ  بی ثباتیتشدید  سببمناقشات تجاری 

-شوند و موضع محافظه کارانهنقدینگی و تقویت استانداردهای اعتباری و ساختار سرمایه متمرکز می

اما  ،تری در سیاست گذاری مالی در پیش می گیرند. اگرچه اغلب شرکتها چشم انداز باثباتی دارند

ی شدیداً شرکتها، واند به کاهش رتبه اعتباری شرکتهای فاقد تنوعتتامین مالی، می سختشرایط 
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ریسک منجر انجام معامله با بازارهای پردارای نقدینگی کم یا متکی به  شرکتهایبدهکار و بویژه 

 شود.
 

 پاسیفیک-آسیا
 (مصرف، موتور محرکه رشد1

د و تداوم رشد طبقه متوسط، ، بسته به کشور، متفاوت باشرود تولید ناخالص داخلی منطقهانتظار می

. نمود که این امر از روندهای اعتباری باثبات حمایت خواهدای شود سبب افزایش مصرف منطقه

ایاالت متحده  -چینی تحت تاثیر تنشهای تجاری چین گرایش مصرف کنندگاناگرچه ممکن است 

مایل داشته باشد برای در منطقه مذکور تدر حال رشد رود طبقه متوسط اما انتظار می کاهش یابد

لوازم آرایشی، البسه  این در حالی است که رشدتر مبلغ بیشتری پرداخت نماید. تولیدات مصرفی سالم

 . و نرخ افزایش تولید ناخالص داخلی را پشت سر بگذارد یافتهورزشی و لوازم بهداشتی احتماالً ادامه 
 

 های فروش در بحبوحه رقابت تنگاتنگ( قیمتهای باال برای مواد خام و باال بودن هزینه2

سودآوری شرکتهای بر های تبلیغات، ممکن است های بالقوه تولید و نیز افزایش هزینهافزایش هزینه

تولیدکننده محصوالت مصرفی تاثیرگذار باشد. به عقیده موسسه اس اند پی، انطباق پذیری شرکتها با 

ن و ظرفیت تطبیق با مکانیزم فروش آنالین، از تغییرات سریع در ترجیحات و سالیق مصرف کنندگا

 آنالین به آفالین و پرداختهای موبایلی، کلید بقای شرکتها در بازار بشدت رقابتی امروزی است.
 

 ( ریسک باالی ادغام و تملک تامین مالی شده از طریق بدهی3

تامین مالی شده از طریق گذاری ها و تملکهای کاهش رتبه و فشار ناشی از آن عمدتاً به دلیل سرمایه

انداز این افزایش فشار، دلیل اصلی برای منفی شدن چشمبدهی در چین و ژاپن رو به افزایش است. 

محصوالت ارگانیک، باشد. با توجه به کاهش رشد پاسیفیک می -مصرفی آسیامحصوالت بخش 

در مورد کشور چین، از هم  .استقراض نمایند، ادغام و تملکبه منظور انجام فرایند توانند شرکتها می

روند گسیختگی بازار و اقدامات شرکتها برای کنترل منابع مواد خام دارای کیفیت باال، ممکن است 

را تسریع نماید. همچنین تولیدکنندگان مواد غذایی عمده و تنباکو در ژاپن بدنبال  ادغام و تملک

ادامه  2112فرصتهای رشد از طریق تملک هستند. به عقیده موسسه اس ان پی، این روند در سال 

 خواهد یافت.
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 چشم انداز رتبه صنعت محصوالت مصرفی بر حسب منطقه                              

 
 

 
  تفکیک منطقهچشم انداز رتبه بندی به                              

 
 

 ریسکهای اصلی و فرصتها
 مواد غذایی بسته بندی شده -الف

 BBBهمگرایی به سمت رتبه ( 1

ها پس از موج جدید واگذاری BBBبطور کلی، تعداد شرکتهای بسته بندی مواد غذایی حائز رتبه 

مربوط به  در ایاالت متحده همراه با رویهمحصوالت ارگانیک افزایش یافته است. رشد اندک درآمد 
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 تملکترجیحات مصرف کنندگان و گرایش به سمت تجارت الکترونیک سبب تقویت ادغام و 

است که از  بوده شاهد را بزرگ معامالت از موسسه اس اند پی بسیاری 2112در سال  گردیده است.

، و خرید General Millتوسط   Blue Boffalo Pet Productsخریدتوان به جمله میآن 

Pinnacle Foods  توسطConagra Brands  اشاره نمود. از آنجا که مصرف کنندگان، برندهایی را

کنند تا پرتفوی دهند که سالمتر و طبیعی باشند، شرکتهای بسته بندی مواد غذایی تالش میترجیح می

خود را تغییر دهند. در این رابطه بسیاری از شرکتها، با خرید رقبای کوچکتر، محصوالت محصوالت 

 .کنندرا ارائه می بسیار مشهورو برندهای 
 

 احتمال تأثیر تورم هزینه کاال و تورم کرایه حمل ونقل بر حاشیه سود( 2

شده اند. با بازگشت های پایین کاال منتفع در سالهای گذشته از هزینهشرکتهای بسته بندی مواد غذایی 

حمل و نقل و هزینه کارگر، بسیاری از این شرکتها تحت فشار  کاالیی همراستا با افزایش کرایه تورم

و تغییرات  تبلیغات کمترگذاری، خواهند بود. شرکتها در نظر دارند تا از طریق قیمتسود حاشیه 

حدی هزینه ها را جبران نمایند. این در حالی است که  ، تاخودبالقوه ساختاری در زنجیره عرضه 

اند که این عوامل شامل کمبود نیروی های لجستیک و کرایه بدلیل عوامل مختلف افزایش یافتههزینه

کار در ایاالت متحده، افزایش حقوق و دستمزد در کانادا، افزایش قیمت نفت، اعتصاب راه آهن در 

برای شرکتهای اروپایی که به یورو گزارش می باشد. داران در برزیل میفرانسه، اعتراضات کامیون 

رود این امر به تمامی شرکتها بدلیل دهند، عامل منفی دیگر عبارت از تبدیل ارز است و انتظار می

نوسان برخی ارزهای آمریکای التین مانند رئال برزیل و پزوی آرژانتین آسیب رساند. تمام این عوامل 

ای را )شامل متنوع ساختن پرتفوی محصول برای نماید تا اقدامات ویژهتها را مجبور میمنفی، شرک

  ها انجام بدهند.برآورده ساختن ترجیحات در حال تغییر مشتری( برای جبران افزایش هزینه
 

های بیشتر است، اما گذاریتجارت الکترونیکی و تغییر کانالهای توزیع مستلزم سرمایه( 3

 ا برای تمایز محصوالت فراهم می آورد.فرصتهایی ر

ترین سطح طیف محصوالت مصرفی نفوذ تجارت الکترونیکی در میان شرکتهای بسته بندی در پایین

 یجغرافیای و منطقه طبقه بر حسبقرار دارد. متوسط صنعت جهانی با اختالفات قابل توجه 

از شرکتها تعهدات خود در قبال خریداران خرد آنالین و  است. بسیاری درصد 5 از ، کمتروالتمحص

دهند. بهره مندی از مزیت رقابتی در تجارت الکترونیک، مستلزم نیز مدل خرید اینترنتی را افزایش می

باشد. در گذاری اساسی در زنجیره عرضه و فروش محصول همراه با اصالح بسته بندی میسرمایه
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موجودی کاال حائز اهمیت بوده و ممکن است پرهزینه باشد ریت عین حال لجستیک مربوط به مدی

 گردد. که بالقوه سبب آسیب رسانی به حاشیه سود می

تواند با افزایش فروش آنالین، موسسه اس اند پی بر این عقیده است که نفوذ برچسب خصوصی می

 . دهندت ترجیح میزیرا خرده فروشان، فضای دیجیتال را به فروش آنالین محصوال ،افزایش یابد

 محصوالت غذایی کشاورزی -ب

ترازنامه تولیدکنندگان مواد پروتئینی برغم موانع تجاری فزاینده تقویت گردیده است، اما رتبه ( 1

 سوداگرانه در صورت بازگشت چرخه اعتباری ممکن است آسیب ببیند.

ریسک عملکرد ضعیفتر شرکتهای فعال در بخش کشاورزی بدلیل محدودیتهای تجاری تاکنون 

به بخش محصوالت پروتئینی بوده است. به عنوان نمونه، تولیدکنندگان گوشت و مرغ در  منحصر

برزیل از محدودیت واردات کشورهای آسیایی و اروپایی از جمله روسیه )بازار مهم محصوالت 

اند. ، آسیب دیده2117های سیاسی برزیل و عدم رعایت مقررات بهداشتی در سال تنشبرزیل( بدنبال 

دارای موقعیت مناسبی در کشورهای همسایه  مستقر دراین در حالی است که تولیدکنندگان برزیلی 

موانع ایجاد شده توسط هند احتماالً مانعی بر همچنین  باشند. جایگزینی صادرات از دست رفته می

خواهد بود. این در  2112در خالل سال   AGT Foods and  Ingredientsکانادایی شرکت سر راه

ممکن است  High Liner Foodsکانادا با نام  حالی است که شرکت تولیدی مواد غذایی دریایی

 تحت تاثیر منازعه تجاری ایاالت متحده و چین قرار بگیرد.

بندی شده، نسبت اهرمی مناسبی دارند. نسبت اهرمی اکثر شرکتهای فرآوری محصوالت پروتئینی رتبه

در مقایسه با همتایانی که  Smithfield Foods ،WH Group ،Pilgrim’s Prideشرکتهایی مانند 

برزیل با توجه به  JBSباشد؛ این در حالی است که شرکت رتبه آنها کاهش یافته است، پایینتر می

-انداز مثبتی برخوردار بوده و با فرض چشماست، از چشم اینکه اخیراً نقدینگی خود را تقویت کرده

 انداز مطلوب سودآوری، حجم بدهی خود را کاهش خواهد داد.
 

 .، شرکتهای جهانی غالت را نیز در برگیرد2112فرایند ادغام و تملک ممکن است در سال  (2

شده بدهی به  تعدیلنسبت ، سبب تقویت 2112حاشیه سود قوی سویای آمریکای شمالی در سال 

خواهد شد. این  2117نامناسب غالت برزیل در سال  اندازچشمناشی از  (EBIDTAسود عملیاتی )

 پایان بسیاری از بازیگران این بخش به سطوح سابق تابازگشت شرایط اعتباری  رویداد، احتماالً سبب

ای چین به طور های سویخواهد شد. همچنین، اختالالت تجاری ناشی از تعرفه 2112 سال

اری چین دگردد زیرا آنها با توجه به خودغیرمستقیم سبب منفعت تجار غالت رتبه بندی شده می

مت بازارهای جدید ستوانند جریانهای تجاری را به از ایاالت متحده، بهتر می لوبیانسبت به خرید 
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والت آرژانتینی ، از محص2112سوق بدهند. همچنین تجار مذکور بدلیل وقوع خشکسالی در سال 

برداشت غالت آمریکای جنوبی در سال آینده روال طبیعی داشته  حتی درصورتیکه اند.مند شدهبهره

ره د شد و این بخش ممکن است دوبانحاشیه سود تکرار نخواهشرایط بهبود دهنده باشد، برخی از 

 دهد. فرایند ادغام را مد نظر قرار 

ممکن است در صورت تداوم بازار ضعیف در سال آینده، رتبه بندی تولید کنندگان شکر ( 3

 تحت فشار قرار بگیرد.

از  ناشیجاری با سودآوری پایینی مواجه هستند که  تولیدکنندگان شکر در برزیل و اروپا در سال

پایین بودن قیمتهای شکر ناشی از رشد مستمر تولیدات تایلند و هند و تا حدودی، مازاد تولید اروپا 

برخی بازیگران )از جمله تولیدکنندگان برزیلی( احتماالً برای . باشدمی زدایی اخیررراتدر پی مق

با فرض کنند. انداز ضعیف حاشیه سود تولید شکر، به سمت تولید اتانول گرایش پیدا میجبران چشم

سال  و در بازار اروپا، چشم انداز سود تولید شکر برای نیمه نخست سطح جهانشکر در  تولیدمازاد 

 باشد.، چالش برانگیز می2112

به منظور گذر از مشکل عالوه بر امکان چرخش به سمت تولید اتانول، تولیدکنندگان به ویژه در اروپا 

انداز سود در بخش شکر در . چشمخواهند آورداحتماالً به تولید مواد غذایی و نشاسته روی فوق، 

به سیاستهای دولت بستگی دارد. آب و هوای نهایتاً اما  ،ممکن است بهبود یابد 2112نیمه دوم سال 

تواند سبب کاهش عرضه در برزیل و اروپا شود. این در حالی است که فصل کاشت می نیز نامطلوب

  دلیل خشکسالی خفیف بوده است.درصدی به  5جاری شاهد کاهش  در برزیل در سال
 

 محصوالت خانگی -ج

 گذاردارزش پول بر حاشیه سود تاثیر میهای باالی تولید و نوسان هزینه( 1

با هزینه تورم مواجه خواهند شد. قیمتهای  2112شخصی و خانگی در سال محصوالت ارائه دهندگان 

 محصوالت)در  محصولباالی نفت به طور خاص به افزایش هزینه بسته بندی و شرایط ظاهری 

د داد. عرضه کنندگان همچنین با شوینده( منجر خواهد شد و هزینه حمل و نقل را افزایش خواه

ریزی برای المللی مواجه خواهند شد. برنامهبه منظور حمل بینمحصول هزینه باالی بارگیری 

 تواند در کوتاه مدت، سودمند باشد. لجستیک بهتر تنها تا حدودی می

ال رفتن تورم ارزش پول در برخی کشورها از جمله ترکیه، آرژانتین و برزیل، احتماال به با شدیدافت 

قیمتها را  ،شخصی و خانگی محصوالتو کاهش تقاضا منجر خواهد شد و شرکتهای ارائه دهنده 

افزایش خواهند داد. این شرکتها در ایاالت متحده، با موانعی از جمله مشکل تبدیل پول و کاهش سود 
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با توجه به افزایش را رود شرکتهای اروپایی، تاثیر منفی ارز عملیاتی مواجه خواهند شد. انتظار می

 ارزش یورو در برابر بسیاری از ارزها، گزارش دهند.
 

 تغییرات ممتد در الگوهای هزینه مصرف کننده( 2

شخصی و خانگی، تغییراتی رخ دهد. این در  محصوالترود در الکترونیکی شدن فروش انتظار می

ناچیز است و موسسه اس کماکان در فضای مجازی محصوالت کلی این  حالی است که حجم فروش

های جغرافیایی اند پی عقیده دارد انحرافات چشمگیری در بین دسته جات محصوالت و تقسیم بندی

مواد وجود دارد. نفوذ تجارت الکترونیکی در بین محصوالت آرایشی بیشتر از تولیدات کاغذی و 

 . ر نرخ تولید کلی رخ دهدرود در کوتاه مدت، افزایش قابل توجهی داست. اما انتظار نمی شوینده
 

 دهندبازارهای بالغ و نوظهور نیازهای متفاوتی دارند و فرصتهای متنوعی ارائه می( 3

نوظهور به تدریج چشمگیرتر شده بالغ و بازارهای ی در بین شخصی و خانگ محصوالتانحراف در 

ر، استانداردهای زندگی رود این روند در کوتاه مدت تغییر یابد. در بازارهای نوظهوو انتظار نمی

)مثل  جدید شده است محصوالتاین وضعیت سبب رونق بازار کنند و مراحل بهبود را طی می

شدند. فاکتور مهم در این غیرضروری محسوب میدر ردیف محصوالت که قبال  ماشین ظرفشویی(

خصوص، کانال توزیع است که سبب افزایش دسترسی مشتریان بالقوه گردیده است. در بازارهای 

تامین  تواناییشخصی و خانگی، به تدریج کاهش خواهد یافت و  محصوالت، تقاضا برای رشد یافته

د سودآور خواهد بود. رشمهمی برای ، عامل که به سرعت در حال تغییر است سالیق مصرف کنندگان

رود انتظار می خواهد بود. از تولیدات بیشتر در این خصوص، عامل موفقیت نوآوری و کسب درآمد

ترجیحات مصرف کنندگان در بازارهای شده و به یک فاکتور مهم تبدیل  موضوعات محیط زیست

تاثیر مواد ضایعاتی،  و تخریب محصول در اثر عوامل محیطیبسته بندی، مواد خام،  شکل دهد. بالغ را

 موضوعاتی هستند که شرکتها ناگزیر هستند خود را با آنها تطبیق دهند. 

 
 نمودار رشد درآمدی محصوالت مصرفی در سطح منطقه و جهان                      



 

 

 

 
11 

 ايرانصندوق ضمانت صادرات 

www.egfi.ir 79 ماه آذر 

 
                                    

 

 
 )تعدیل شده( EBIDTAحاشیه 

 


