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هسته اصلی فعالیت صن وق ضمانت صانرات ایران ،پوشد ریسک های ایاای و تجاری خریش اران کاالهشا و خش مات ایرانشی ااشتر شور
متن اظر ،ارزیا ی ریسک انک ها و نولت های خارجی ،خد نیگری از فعالیت صن وق را ه خون اختصاص می نه ر ر ای ااشا ،،صشن وق،
همچون اایر مواسات همتا نر ارتاار جهان ه ارزیا ی ای ریسكها می پرنازنر ماهنامه ریسک کشوری نر ا ت ا صورت یک ولت ناخلشی
صن وق منتشر میگرنی که ه نلیل ااتقبال اایر خدها و ناتگا های نولتی و خصوصی ،طی چن اال اخیر ،ه صورت مش او و اینترنتشی
منتشر میشونر ااتفان از م الب ای ماهنامه ا ذکر نا صن وق ضمانت صانرات ایران ،المانع ااتر

رد اين شماره:

چش
رعاق :اتدیی رتبه دولتی با مانداز باثبات

عم
چش
قطر :م اندا ز مطلوب بواسطه بهبود اقتصادی و مازاد اهی اتمین مالی ومی
بخ
چین :افزایش ریسکهای مالی و اقتصادی ایپمد کاهش فعالیت ش امالک
تغ
چش
پاکستان :یير رتبه م انداز باثبات توسط موسسات رتبه بندی
رتکیه:تنزل رتبه اعتباری توسط موسسات رتبه بندی

آلمان :آسیب پذریی قدرت صارداتی اروپا خطر رکود منطقه را افزایش می دهد

قی
اوکراين :موافقتناهم صاردات غالت از بنارد ردیای سیاه و اتثير آن رب مت مواد غذا یی
قی
روسیه :افزایش مت جهانی ارنژی بدنبال کاهش صاردات
جم
ی
کنیا :نتا ج انتخابات ریاست هوری ،چالش اهی شیپ رو
و...

صندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتي در منطقه خاورميانه تاسيس شده و با صدور انواع بيمهنامه ،ضمانتنامه و
ارائه ساير خدمات مرتبط از صادركنندگان كشور حمايت مينمايد .بيمهنامههای صندوق ،با پوشش ريسكهای سياسي و تجاری مرتبط با صادرات
به كشورهای خارجي ،امكان دستيابي صادركنندگان /سرمايه گذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران /بانكهای خارجي را فراهم ميآورند.
ضمانتنامه های صندوق نيز با هدف تسهيل تامين مالي صادرات در مرحله قبل از حمل ،طراحي گرديدهاند .اعتبارسنجي خريداران خارجي و ساير
خدمات مشاورهای صندوق نيز در بسياری از موارد راهگشای صادركنندگان ،سرمايه گذاران و بانكهای ايراني فعال در حوزه صادرات ميباشد.
نقش اين موسسه در ايران همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان ،ساچه در ايتاليا ،كوفاس در فرانسه Nexi ،در ژاپن و سايناشور در
چين بر عهده دارند .مديريت ريسك و همكاریهای بين المللي صندوق به منظور كاهش ريسك صادرات و سرمايهگذاری ايرانيان در ساير
كشورها و همچنين اطالع رسانيهای الزم ،ضمن ارزيابي ريسك بانكها و كشورها ،اقدام به تهيه يا ترجمه گزارشات مختلف در حوزههای ريسك
كشوری ،اوضاع اقتصادی ،تامين مالي ،بيمه اعتباری ،فعاليت همتايان و ساير موارد مرتبط مينمايد.
در ماهنامه ريسك كشوری ارائه شده از سوی اين مدير يت ،سعي بر آنست كه اهم آخرين تحوالت تاثيرگذار اقتصادی و سياسي بر ريسك
كشورها پوشش داده شود .نمودارهای مربوط به شاخص ريسك ارائه شده در اين ماهنامه ،با توجه به لزوم بررسي روندها از «سازمان
همكاريهای اقتصادی و توسعه»  OECDاستخراج شده است .شايان ذكر است صندوق ضمانت صادرات ايران در راستای تنظيم سياست پوشش
خود در قبال كشورهای جهان متناسب با سياستهای خارجي دولت محترم و همچنين كاهش نرخهای حق بيمه با هدف كمك به صادركنندگان
كشور ،از سال  1386اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي ،دوست ،همسايه
و برخي از كشورهای آفريقايي و آمريكای التين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تاثير بر ريسك كشوری ارائه شده است.

خاورمیانه و شمال آفریقا
عراق :تایید رتبه دولتی با چشمانداز باثبات
موسسه رتبهبندی اس اند پی ،رتبه اعتباری ارزی داخلی و خارجی عراق را مجدداً به ترتیب در رتبه های  Bو  B-با چشمانداز
باثبات تایید نمود .این رتبهبندی که شش درجه پایینتر از درجه سرمایهگذاری است ،بواسطه درآمدهای ارزی قابل توجه عراق
که ناشی از افزایش صادرات نفت می باشد ،تعیین گردیده است.
به گزارش این موسسه ،رتبه بندی مورد اشاره بدلیل نهادهای ضعیف ،ناتوانی در تشکیل دولت جدید ،تنشهای سیاسی داخلی،
افزایش ریسکهای امنیتی ،عدم انعطافپذیری در سیاستهای پولی و وضعیت بیثبات مالی دولت ،محدود شده است .این در
حالی است که مازاد مالی برای سال  ،2222به میزان  9درصد تولید ناخالص داخلی و برای سال  1/2 ،2222درصد پیشبینی
شده که دلیل آن ناکافی بودن درآمدهای غیر نفتی برای حمایت از وضعیت مالی دولت با توجه به مدیریت ضعیف وصول مالیات
و عوارض گمرکی میباشد .شایان ذکر است ،پیشبینی رتبه "باثبات" بیانگر توانایی دولت برای انجام تعهدات بدهی خارجی در
 12ماه آینده و به دلیل سطح باالی ذخایر ارزی خارجی است.
گروه ریسک کشور عراق درOECD

گروه ریسک کشور عراق در صندوق  :گروه 7
مجموع پوشش بيمهاي صندوق از سال  90تاکنون 1760:ميليون یورو

قطر :چشم انداز مطلوب بواسطه بهبود اقتصادی و مازاد های تامین مالی عمومی
صندوق بینالمللی پول ،رشد تولید ناخالص داخلی واقعی قطر را در سال  2/4 ،2222درصد و در سال  2/5 ،2222درصد پیش-
بینی کرده که عمدتاً به دلیل رشد پایدار در بخش غیرهیدروکربن ،افزایش تقاضای داخلی ،قیمتهای مناسب بخش هیدروکربن
و برگزاری جام جهانی فوتبال در سال  2222میباشد .بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول پیشبینی میشود تولید ناخالص
داخلی بخش هیدروکربن تا  2/2درصد در سال  2222و  1/9درصد در سال  2222افزایش یابد .عالوه بر این ،صندوق بینالمللی
پول مازاد مالی قطر را برای سالجاری 5/4 ،درصد و برای سال  8/5 ،2222درصد پیشبینی نموده و برآورد نموده سطح بدهی
عمومی از  58/4درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال  2221به  23/2درصد تا پایان سال  2222کاهش یابد .از سوی دیگر
پیشبینی میشود مازاد حساب جاری در سال  2222به  22درصد و در سال  2222به  15/1درصد تولید ناخالص داخلی برسد که

ناشی از افزایش مازاد تجاری در میان افزایش درآمدهای هیدروکربنی است .این در حالی است که افزایش ظرفیت تولید گاز
طبیعی مایع سبب تقویت ترازهای مالی خارجی در میان مدت خواهد شد.
بر اساس گزارش صندوق ،ریسکهای نامطلوب در چشمانداز اقتصاد قطر شامل روند طوالنیمدت همهگیری کووید  ،19نوسانات
بازار نفت ،سختتر شدن شرایط مالی جهانی و تشدید تنشهای ژئوپولیتیکی است.
گروه ریسک کشور قطر درOECD

گروه ریسک کشور قطر در صندوق  :گروه 2
مجموع پوشش بيمهاي صندوق از سال  90تاکنون 3/5:ميليون یورو

آسیا
چین :افزایش ریسکهای مالی و اقتصادی ناشی از کاهش فعالیت در بخش امالک
طبق پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول ،اقتصاد چین طی سال جاری  2/2درصد رشد خواهد داشت .این میزان رشد دومین
نرخ رشد اندک در بیش از چهار دهه گذشته میباشد .دادههای ماه جوالی ،بیانگر آن است که رویکرد دولت در خصوص از بین
بردن کووید  ،19از جمله اعمال محدودیتهای مستمر و محدودیتهای سفر همچنان بر فعالیتهای خدماتی و هزینههای
مصرف کننده تاثیر منفی داشته است .این در حالی است که موارد کووید  19مجدداً در ماه اوت افزایش یافت که این امر بیانگر
اختالل بیشتر در فعالیتهای اقتصادی داخلی در سه ماهه سوم سال جاری میباشد.
روند کاهشی فعالیت بازار امالک طی ماه جوالی شتاب گرفته و این در حالی است که کاهش سرمایهگذاری در امالک ،فروش و
نیز کاهش قیمت مسکن موجب تشدید کاهش رشد اقتصادی خواهد شد .امالک و مستغالت و فعالیتهای مرتبط با آن ،حدود
 22درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند ،در حالیکه این رقم در پایان سال  1992کمتر از  12درصد بوده است.
کاهش فعالیت امالک موجب افزایش ریسکهای مالی میگردد و اکثر دست اندرکاران این بخش در بازپرداخت بدهیهایشان
دچار نکول شدهاند .طبق اطالعات موجود ،نکول بدهیهای داخلی شامل تاخیر بازپرداخت طی سال مالی منتهی به  8اوت ،بیش
از دو برابر شده است .در نتیجه ،بانکها با وامهای مشکوک الوصول بیشتری مواجه هستند که توانایی آنها برای اعطای وام
بیشتر را به چالش میکشد.
در واکنش به کاهش فعالیت اقتصادی و مشکالت مسکن ،بانک مرکزی چین نرخ بهره وام و نرخ ترهین مسکن را در ماه اوت
کاهش داد .این در حالی است که اکثر بانکهای مرکزی در سراسر جهان برای مقابله با تورم ،نرخها را افزایش دادهاند .اگرچه

مقامات چینی مراحل جدیدی از سرمایهگذاری زیربنایی برای حمایت از اقتصاد را معرفی نمودهاند ،اما احتیاط نسبت به سطوح
باالی بدهی شرکتها و دولت محلی ممکن است از مشوقهای بزرگتر جلوگیری نماید.
گروه ریسک کشور چين درOECD

گروه ریسک کشور چين در صندوق  :گروه 2
مجموع پوشش بيمهاي صندوق از ابتدا تاکنون 1329 :ميليون یورو

پاکستان :تغییر رتبه چشم انداز باثبات توسط موسسات رتبه بندی
موسسه رتبهبندی اس اند پی ،رتبه چشمانداز دولتی پاکستان را از رتبه «باثبات» به «منفی» و رتبه اعتباری این کشور را در
رتبههای  B/B-اصالح نمود .بر اساس پیشبینی موسسه مذکور ،وضعیت خارجی این کشور بدلیل افزایش قیمت کاالها ،شرایط
دشوار مالی جهانی و تضعیف نرخ روپیه ،بدتر خواهد شد .این در حالی است که دولت پاکستان دارای بدهی خارجی قابل توجه،
کسری مالی گسترده و سطح باالی بدهی عمومی است .همچنین موسسه مذکور ممکن است در صورت تداوم وضعیت خارجی
کشور ،کاهش حمایت مالی از طرف شرکای دو و چندجانبه و یا در صورتی که مقامات این کشور قادر به ایفاء تعهدات بدهی
خارجی نباشند ،رتبهها را تنزل دهد.
همچنین موسسه رتبهبندی فیچ ،رتبه ارزی خارجی این کشور را در رتبه  B-و رتبه چشمانداز بلند مدت را از باثبات به منفی
تغییر داد .بازنگری رتبه چشمانداز ،به وخامت وضعیت نقدینگی خارجی و شرایط تامین مالی کشور از ابتدای  2222نسبت داده
شده است .به عقیده این موسسه در صورت توافق مقامات پاکستان با صندوق بینالملل پول ،پیشبینی میشود شرایط تامین
مالی خارجی و نقدینگی بهبود یابد .شایان ذکر است در صورت عدم بهبود شرایط نقدینگی و تامین مالی خارجی و یا چنانچه
مقامات پاکستانی روند تقویت مالی را معکوس نمایند موسسه مذکور ممکن است رتبه این کشور را تنزل دهد.
گروه ریسک کشور پاکستان درOECD

گروه ریسک کشور پاکستان در صندوق  :گروه 6
مجموع پوشش بيمهاي صندوق از سال  90تاکنون 35:ميليون یورو

اروپا
ترکیه:تنزل رتبه اعتباری توسط موسسات رتبه بندی
وقایع :موسسه رتبهبندی فیچ ،رتبه ارزی داخلی و خارجی ترکیه را از  B+به  Bتنزل داد و رتبه چشمانداز منفی را تائید نمود.
موسسه مذکور دلیل تنزل رتبه را به افزایش ریسکهای کالن اقتصادی و خارجی ،افزایش نیازهای تامین مالی ،افزایش نرخ
تورم ،محدودیتهای ورود سرمایه و نرخ باالی دالری شدن سپردهها نسبت داده است .بر اساس گزارش فیچ ،از یک سو
دسترسی به تامین مالی خارجی به دلیل سختتر شدن شرایط تامین مالی جهانی دشوار شده و از سوی دیگر ،ذخایر ارزی در
صورت کاهش اعتماد سپردهگذاران یا کاهش دسترسی بانکها و شرکتها به تامین مالی خارجی تحت فشار قرار خواهد گرفت.
پیشبینی میشود این ذخایر تا پایان سال  2222به  94میلیارد دالر و تا پایان سال  2222به  88میلیارد دالر کاهش یابد.
به عقیده فیچ ،افزایش قیمت انرژی و تقاضای خارجی ضعیفتر ،علیرغم بهبود گردشگری منجر به کسری حساب جاری 5/1
درصدی تولید ناخالص داخلی در سال  2222خواهد شد .در صورت افزایش بیشتر تورم به دلیل کاهش ارزش پول ،تضعیف
اعتماد سپردهگذاران و کاهش دسترسی به منابع مالی خارجی برای دولت یا بخش خصوصی و همچنین بدتر شدن شرایط
سیاسی یا امنیت ی داخلی و تاثیر آن بر اقتصاد و تامین مالی خارجی ،احتمال تنزل رتبه وجود دارد.
گروه ریسک کشور ترکيه درOECD

گروه ریسک کشور ترکيه در صندوق  :گروه 4
مجموع پوشش بيمهاي صندوق از سال  90تاکنون 2/2:ميليون دالر

آلمان :آسیب پذیری قدرت صادراتی اروپا خطر رکود منطقه را افزایش میدهد
وقایع :به گزارش موسسه  eficاسترالیا ،آلمان در ماه می سال جاری میالدی یک میلیارد یورو کسری تجاری را ثبت نمود که
اولین کسری تجاری برای چهارمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود .این کسری ناشی از افزایش قیمت واردات انرژی
بدلیل عملیات نظامی روسیه در اوکراین بوده است ،به طوریکه قیمت گاز طبیعی اتحادیه اروپا در ماه جوالی نسبت به مدت
مشابه سال قبل شش برابر شده است .بخش صنعتی صادرات محور آلمان به دلیل افزایش هزینههای کسب و کار ،کمبود مواد
اولیه و تقاضای خارجی ضعیفتر با موانعی مواجه است .این در حالی است که به طور خاص ،تورم بیسابقه قیمت مصرفکننده
در منطقه یورو درآمدهای واقعی را کاهش داده و بر تقاضا برای کاالهای آلمانی تاثیر گذار بوده است ( 35درصد از صادرات
کاالهای آلمانی در سال  2222توسط کشورهای اروپایی جذب گردیده است).

آلمان ،قدرت اقتصادی اروپا محسوب شده و چشمانداز ضعیف بخشهای بزرگ صادراتی و صنعتی این کشور ،ریسک ورود اروپا
به رکود را افزایش میدهد .بطور خاص با در نظرگرفتن شاخص مصرف کننده در محدوده رکود ،شاخص اعتماد مصرف کننده در
ماه جوالی به پایین ترین سطح رسید .این در حالی است که ضعیفتر شدن تولید صنعتی آلمان دارای پیامدهای جهانی نیز
خواهد بود ،زیرا اختالل در چرخه تولید کاالهای واسطهای احتماال فشارهای زنجیره عرضه در اتحادیه اروپا را که اخیرا کاهش
یافته بود ،تجدید خواهد کرد.
گروه ریسک کشور آلمان درOECD

گروه ریسک کشور آلمان در صندوق :گروه 1

مجموع پوشش بيمهاي صندوق از سال  90تاکنون:

CIS
اوکراین :موافقتنامه صادرات غالت از بنادر دریای سیاه و تاثیر آن بر قیمت مواد غذایی
وقایع :روسیه در  22جوالی برای از سرگیری صادرات غالت اوکراین از بنادر دریای سیاه توافقنامهای را امضا نمود که بر اساس
آن یک مرکز هماهنگی متشکل از کشورهای متخاصم ،ترکیه و سازمان ملل متحد ،بر عبور کشتیهای باری از بنادر اوکراین
نظارت کرده و این کشتیها را در خصوص حمل تسلیحات نظامی بازرسی نماید .این موافقتنامه هر  122روز یکبار تمدید خواهد
شد.
قرارداد صادرات غالت که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد انجام شده با حمله به شهر بندری اودسا در  22جوالی
مستقیماً مورد تهدید قرار گرفت .علیرغم اعتصابات اخیر ،به نظر میرسد اجرای این قرارداد به موازات تالشها برای مینزدایی
مناطق تردد دریایی پیشرفت داشته است.
تأثیر بر ریسک کشوری:
از سرگیری صادرات غالت ،از طریق تامین ارز مورد نیاز ،پشتیبان اقتصاد اوکراین است .در واقع صادرات مواد غذایی حدود 22
درصد از درآمدهای حساب جاری در سال  2222را به خود اختصاص داده است .در سطحی وسیعتر ،اجرای مؤثر قرارداد صادرات
غالت اوکراین ،ریسک بحران جهانی غذا را کاهش میدهد .اما علیرغم گشایش اخیر ،قیمت مواد غذایی با توجه به اینکه هر دو
کشور روسیه و اوکراین صادرکننده عمده غالت هستند ،افزایش یافته است.
افزایش شدید قیمت مواد غذایی به دو دلیل اصلی سبب نگرانی است .اوالً ،این افزایش ،به همراه سایر عوامل از جمله اختالالت
در زنجیره عرضه و قیمت بسیار باالی سایر کاالها (به ویژه قیمت انرژی) به افزایش تورم در سراسر جهان منجر میشود .این در

حالی است که افزایش تورم بر اعتماد مصرف کننده و در نتیجه بر فعالیتهای اقتصادی نیز تاثیر میگذارد .در راستای مهار فشار
تورمی ،بسیاری از بانکهای مرکزی در سراسر جهان نرخهای پایه بهره خود را افزایش دادهاند .به موازات شرایط پولی دشوار ،به
ویژه در اقتصادهای بزرگ مانند ایاالت متحده و منطقه یورو ،شرایط مالی جهانی به سرعت در حال تضعیف است که این امر بر
نرخ ارز و ذخایر ارزی خارجی و بسیاری از اقتصادها در بحبوحه خروج سرمایه از بازارهای نوظهور فشار وارد می آورد.
دومین منبع نگرانی مربوط به افزایش ریسک ناآرامیهای اجتماعی است .اعتراضات به افزایش هزینههای زندگی در سراسر
جهان و از جمله در کشورهایی مانند قزاقستان ،پرو ،پاکستان و سریالنکا در حال افزایش است که این روند احتماالً در ماههای
آینده نیز ادامه خواهد داشت.
گروه ریسک کشور اوکراین درOECD

گروه ریسک کشور اوکراین در صندوق :گروه7
در سالهاي اخير موردي براي پوشش بيمه اي مطرح نبوده است.

روسیه :افزایش قیمت جهانی بدنبال کاهش صادرات
به گزارش موسسه  Eficاسترالیا ،صادرات انرژی روسیه به اروپا از زمان شروع بحران اوکراین محدود شده است .بر اساس
اعالم اخیر شرکت گاز پروم ،جریان گازی از طریق بزرگترین خط لوله موسوم به نورد استریم  1به  22درصد ظرفیت کاهش
خواهد یافت .این در حالی است که افزایش قیمت انرژی ،اعتماد اقتصادی و قدرت خرید خانوارها را کاهش خواهد داد و رشد
اقتصادی اروپا را متوقف خواهد نمود.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول ،توقف کلی عرضه انرژی روسیه به اروپا ،آسیبهای اقتصادی اساسی و تالطم سیاسی
بهمراه خواهد داشت .این در حالی است که بطور خاص اروپای شرقی و مرکزی وابستگی زیادی به انرژی روسیه دارند .بر اساس
برآورد صندوق بینالمللی پول ،رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی کشورهایی که تاثیرپذیری بیشتری دارند ،از جمله مجارستان،
جمهوری اسالواکی و جمهوری چک ،ممکن است تا  3درصد کاهش یابد .با وجود آنکه تاثیر این اقدام بر ایتالیا ،اتریش و آلمان
ممکن است شدت کمتری داشته باشد ،اما این تاثیر اهمیت زیادی دارد .در این رابطه سودآوری شرکتها در صنایع وابسته به
انرژی مانند صنایع شیمیایی ،فوالد ،شیشه و کودهای شیمیایی ممکن است کاهش یابد .درعین حال قیمت باالی انرژی و
کاهش اعتماد ممکن است بخشهایی مانند ماشین آالت و تولید خودرو را دچار مشکل نماید.
صندوق بینالمللی پول سناریویی را پیشبینی کرده که در آن صادرات گاز روسیه به اروپا تا پایان سال  2222به صفر برسد و
تحریمهای شدیدتر سبب کاهش  22درصدی صادرات نفت روسیه شود .بر اساس این سناریو ،انتظارات تورمی همچنان باال
خواهد بود و شرایط تامین مالی سختتر خواهد شد .به این ترتیب رشد جهانی به  2/3درصد در سال  2222و  2درصد در سال
 2222کاهش مییابد.

گروه ریسک کشور روسيه درOECD

گروه ریسک کشور روسيه در صندوق:گروه 3
مجموع پوشش بيمهاي صندوق از سال  90تاکنون 3/7 :ميليون یورو

آفریقا
کنیا :نتایج انتخابات ریاست جمهوری ،چالش های پیش رو
وقایع :ویلیام روتو ،معاون رئیس جمهور در  15اوت به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد .او با کسب 52/49
درصد آرا پیروز انتخابات شد ،در حالی که رقیب او ،رهبر مخالفان ،رایال اودینگا 48/85 ،درصد آرا را به دست آورد .ائتالف وابسته
به اودینگا دادخواستی را به دادگاه عالی ارائه کرد و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را به چالش کشید.
تاثیر بر ریسک کشوری:
گرچه سابقه خشونت پس از انتخابات در کنیا وجود دارد ( مانند شورشهای پس از انتخابات  2222که  1222کشته برجای
گذاشت) اما پس از اعالم نتایج این انتخابات ،اعتراضات کوچکی صورت گرفت و از بروز اعتراضات بزرگ جلوگیری شد.
عمده ترین چالشهای پیشروی رئیسجمهور منتخب ،هزینههای زندگی و وضعیت مالی دولت است .این در حالی است که
قیمت مواد غذایی و سایر اقالم ضروری مانند روغن خوراکی و فرآوردههای نفتی در یکی دو ماه اخیر به شدت افزایش یافته
است .بانک مرکزی کنیا تورم ساالنه را در ماه ژوئیه  8/2درصد اعالم کرده است ،اگرچه برای مواد غذایی این رقم به میزان
 15/2درصد است.
گروه ریسک کشور کنيا درOECD
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مجموع پوشش بيمهاي صندوق از ابتدا تاکنون 3/2 :ميليون یورو

تحوالت کاال و انرژی در سطح جهان و منطقه
پیش بینی قیمت نفت  09/3دالری در سه ماهه سوم سال 2922
قیمت نفت خام برنت در بازه زمانی اواخر دسامبر  2221لغایت اواخر اوت سال جاری ،به میزان  24درصد افزایش یافته است .این
درحالی است که قیمت نفت در هشت ماهه ابتدای سال  2222نسبت به دوره مشابه سال قبل ،تا  55/2درصد افزایش داشته
است .در  2سپتامبر  2222قیمت به  88دالر در هر بشکه رسید که از  25ژانویه سال جاری چنین کاهشی بی سابقه بوده است.
افت قیمت اساسا به دلیل ترس از رکود اقتصاد جهانی ،رکود اقتصادی چین ،و کاهش نرخ بهره بانک مرکزی چین می باشد.
ائتالف اوپک پالس در آخرین نشست خود در  2سپتامبر ،تصمیم گرفت که از ماه اکتبر ،تولید نفت را تا یکصد هزار بشکه در روز
کاهش دهد و اعالم کرد افزایش قبلی سقف تولید نفت فقط برای ماه سپتامبر بوده است .ائتالف اوپک علت این تصمیم را
کاهش قیمت جهانی نفت ،کاهش تقاضا برای نفت از طرف چین و همین طور تداوم مذاکرات در خصوص برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) و متعاقب آن ،احتمال افزایش تولید نفت ایران اعالم کرده است.
در مجموع پیشبینی میشود قیمت نفت از متوسط  98.22دالر در هر بشکه در سال  2222کاهش یابد و در سال  2222به
متوسط  92.91دالر در هر بشکه برسد.
فلزات پایه :پیش بینی متوسط قیمت هر تن مس در سطح  0099دالر در سال 2922
قیمت متوسط مس در بازار فلزات لندن در  24اوت  2222به  9292/2دالر در هر تن رسید که این امر نشان دهنده یک افزایش
 1/4درصدی نسبت به متوسط قیمت  9134دالر در هر تن در دوره مشابه سال  2221میباشد .اختالالت عرضه و انتظار بهبود
تقاضای جهانی سبب افزایش قیمتها شد .همچنین ،قیمت مس که در  18اکتبر  2221در باالترین قیمت ،در سطح  11299دالر
در هر تن ،قرار داشت در  24اوت  2222به  8223دالر در هر تن کاهش یافت .افت قیمتها ،به علت انقباض سیاستهای پولی
جهانی ،قویتر شدن دالر آمریکا و تداوم محدودیتهای کرونایی در چین در بحبوحه افزایش تعداد جدید موارد ابتال به کرونا
است ،به گونهای که موارد مذکور چشم انداز بهبود تقاضای مس را با محدودیت مواجه کرده است .همچنین ،طبق آخرین آمار و
اطالعات منتشره از طرف گروه مطالعات بینالمللی مس ،در نیمه اول سال  2222تقاضای جهانی برای مس تصفیه شده 12/8
میلیون تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/2 ،درصد افزایش داشته است که علت این افزایش ،رشد 1/3درصدی
تقاضای جهانی برای مس تصفیه شده در کل جهان به استثنای چین و رشد  2/3درصدی تقاضای چین می باشد .شایان ذکر
است چین ،بزرگترین مصرف کننده فلزات در سطح جهان میباشد .بگونه ای که در ژوئن  2222واردات مس تصفیه شده توسط
چین به باالترین سطح خود رسید.
شایان ذکر آنکه تولید مس تصفیه شده در سطح جهان در نیمه اول سال  2222به  12/2میلیون تن رسید که (نسبت به رقم
 12/2میلیون تن در دوره مشابه سال قبل) افزایشی  2/2درصدی را نشان میدهد .در این رابطه افزایش تولید از طرف چین و
جمهوری دموکراتیک کنگو با کاهش تولید در شیلی و ژاپن ،تا حدودی جبران گردید .بر اساس پیش بینی موسسه رتبه بندی
اس اند پی ،قیمت مس به طور متوسط به  2322دالر در هر تن در سال  2222و به  8222دالر در هر تن در سال  2222خواهد
رسید.

ریسکسنج

توضيحات جداول
 )1منابع دادهها و آمار عمدتا از بانکجهانی ،صندوق بینالمللی پول CIA FACTBOOK ،و برآوردهای صندوق
ضمانت صادرات ایران اخذ شده است.
 )2رتبهبندی اعتباری کشورها ودولتها توسط موسسات مختلفی در جهان و با اهداف متفاوت انجام میشود که مهمترین
آنها موسسات  )S&P(Standard and Poor's ،Fitch Ratingsو  Moody'sاست .دولتها برای دسترسی به بازار
سرمایه بین المللی و تامین مالی خارجی ،عمدتا نیازمند اخذ رتبه اعتباری از این موسسات هستند و درجات اعتباری از
بهترین کیفیت اعتبار ( )AAAتا بدترین وضعیت اعتباری ( )Dکه مخفف  Defaultبه معنی قصور در پرداخت است،
طبقهبندی میشوند .موسسه رتبهبندی اعتباری دیگری که صرفاً در اقتصادهای نوظهور فعالیت مینماید و نیز بازار
ایران را هم تحت پوشش خود دارد ،موسسه  Capital Intelligenceیا  CIاست که در کشور قبرس قرار دارد.
در کنار این موسسات ،شرکتهای تخصصی ریسکسنجی نظیر ( Economic Intelligence Unit)EIUیا
( Business International Monitor)BMIنیز با هدف ارائه گزارشات تحلیلی جامع از وضعیت اعتباری کشورها به
سرمایهگذاران خارجی فعال هستند .بعالوه ،موسسات بیمه اعتبار صادراتی که همتایان صندوق ضمانت صادرات ایران در
سطح دنیا محسوب میشوند نیز به منظور پوشش ریسکهای صادراتی شامل ریسکهای سیاسی و تجاری ،کشورها را بر
اساس وضعیت ریسک کشوری به هفت طبقه از ( 1بسیار کم ریسک) تا ( 2بسیار پر ریسک) طبقهبندی میکنند .از همتایان
صندوق در کشورهای دیگر میتوان به Euler Hermesآلمان Sace ،ایتالیا NEXI ،ژاپن Coface ،فرانسه EKN ،سوئد،
 EKFدانمارک SERV ،سوئیس EFIC ،استرالیا EDC ،کانادا EXIAR ،روسیه ECGC ،هند K-sure ،کرهجنوبی و
Sinosureچین نام برد .معادلسازی تقریبی طبقهبندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سایر موسسات
رتبهبندی جهانی در جدول ذیل مشاهده میگردد .شایان ذکر است الگوی رتبهبندی صندوق بر اساس پارامترهای خاص،
بومی سازی شده؛ ولی بطور کلی از همبستگی باالیی در مقایسه با موسسات همتا برخوردار است.
معنای درجات اعتباری

EIU

Moody’s

Fitch - CI-S&P

صندوق ضمانت صادرات ایران

بسیار کم ریسک
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ریسک متوسط به پایین

A

 Baa1تا A

 BBB+تا A

3

ریسک متوسط

BBB

 Ba1تا Baa2

 BB+تا BBB

4

ریسک متوسط به باال

BB

 Ba3تا Ba2

 BB-تا BB

5

پر ریسک

B

 B3تا B1

 B-تا B+

0

بسیار پر ریسک

 CCCتا D

 Caa1تا C

 CCCتا D

0

بهره پایه بانک مرکزي
)%(نرخ جاري

نرخ پایه

نام کشور

2/05

Fed fund Target rates

ایاالت متحده

5/05

Refi Rate

منطقه یورو

1/50

Bank Rate

انگلستان

-5/1

O/N Call Rate

ژاپن

1/80

Cash Rate

استراليا

2/05

Cash Rate

نيوزیلند

-5/20

3 month Libor target

سوئيس

2/05

Overnight rate

کانادا

3/60

One-year lending rate

چين

2/50

Base Rate

هنگ کنگ

1/05

Discount Rate

تایوان

2/05

Base Rate

کره جنوبي

2/20

O/N Policy Rate

مالزي

5/50

ID repo

تایلند

3/30

Reverse repo rate

هند

3/50

Repo rate

امارات متحده عربي

3

Reverse repo rate

عربستان سعودي

11/20

Overnight Deposit

مصر

3/50

CBJ Main Rate

اردن

13

Repo rate

ترکيه

4/50

Repo rate

آفریقاي جنوبي

5/05

Central Bank Rate

کنيا

14

Monetary Policy Rate

نيجریه

11

Prime Rate

غنا

25

Rediscount Rte

آنگوال

8/05

Target Rate

مكزیک

13/50

Selic Rate

برزیل

1/05

Refi Rate

ارمنستان

0/05

Policy Rate

روماني

5

Base Interest

بلغارستان

14/05

Refi Rate

قزاقستان

20

Discount Rate

اوکراین

8

Refi Rate

روسيه

نرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتي ()CIRRs
نرخ مرجع(درصد)

ارز کشور

دوره بازپرداخت

دالر استراليا

-

4/36

 0سال

4/16

 0تا  8/0سال

4/22

بيش از  8/0سال

4/20

 0سال

6/65

 0تا  8/0سال

6/33

بيش از 8/0سال

6/11

 0سال

2/24

 0تا  8/0سال

2/31

بيش از 8/0سال

2/61

-

1/53

 0سال

5/16

 0تا  8/0سال

1/54

بيش از 8/0سال

1/15

وون کره جنوبي

-

4/60

دالر نيوزیلند

-

4/68

کرون نروژ

-

4

زلوتي لهستان

-

8/03

 0سال

2/61

 0تا  8/0سال

2/14

بيش از 8/0سال

2/12

 0سال

1/21

 0تا  8/0سال

1/63

بيش از 8/0سال

1/15

 0سال

2/11

 0تا  8/0سال

3/54

بيش از 8/0سال

3/22

 0سال

4/10

 0تا  8/0سال

4/11

بيش از 8/0سال

4/21

 0سال

2/58

 0تا  8/0سال

2/32

بيش از 8/0سال

2/46

دالر کانادا

کرونا چک

کرون دانمارک
فورینت مجارستان
ین ژاپن

کرون سوئد

فرانک سوئيس

پوند انگليس

دالر ایاالت متحده

یورو
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