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تهیه ومیظنت:

لمل
مدرییت ریسک و امور نیب ا ل

ماهنامه اینترنتی خبری
تحلیلی ریسک کشوری
پوشششد نهنششخر نخششری
اخبار و تحوالت تاثیرگشاار
اقتصششانی و ایااششی ششر
ریسک کشورهای جهان

هخایت و نظارت
ایخ رضا علیخانی
رییس هیات مخیرر و مخیرعامل

ارن یر
ایخ امیر رهانی نایینی
عضو هیات مخیرر

تخوی و ترجمه
اشكان عباای تهرانی
همكاران
مجتبی موالئی معی
پانتهن حافظیان
فرشیخ رحیمی

هسته اصلی فعالیت صنخوق ضمانت صانرات ایران ،پوشد ریسک های ایاای و تجاری خریشخاران کاالهشا و خشخمات ایرانشی ااشتر شور
متناظر ،ارزیا ی ریسک انک ها و نولت های خارجی ،خد نیگری از فعالیت صنخوق را ه خون اختصاص می نهخر ر ای ااشا ،،صشنخوق،
همچون اایر مواسات همتا نر ارتاار جهان ه ارزیا ی ای ریسكها می پرنازنر ماهنامه ریسک کشوری نر ا تخا صورت یک ولت ناخلشی
صنخوق منتشر میگرنیخ که ه نلیل ااتقبال اایر خدها و ناتگارهای نولتی و خصوصی ،طی چنخ اال اخیر ،ه صورت مشخاو و اینترنتشی
منتشر میشونر ااتفانر از م الب ای ماهنامه ا ذکر نا صنخوق ضمانت صانرات ایران ،المانع ااتر

رد اين شماره:

مخ
جهان :سناریواهی تلف اقتصاد جهانی ،شیپینیب رشد اقتصادی  0/5ات 2/4ردصدی رد سال 2022
پاکستان:شیپ ینیب ر شد  2/5ردصدی رد سال مالی  ،2022-22وجود ریسکهای انمطلوب
چین :دیچیپه رت شدن چالشهای اقتصادی ایپمد موج گرما و خشکسالی

چش
ویتنام :فرصتهای سرماهیگذاری انشی از م اندا ز اقتصادی روشن
رعاق :اجرای ربانهم راهبردی بانک مرکزی ربای سال 2022
تغ
غنا:تنزل رتبه دولتی انشی از احتمال یير ساختار بدهی
چش
من
اتیوپی :اتئید رتبه دولتی و ماندا ز فی
و...

تلف 88739267 :
فكس88733376 :
پست الكترونیک:
intl@egfi.org
وب گار:
www.egfi.ir

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 مديريت ،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.

جهان
جهان :سناریوهای مختلف اقتصاد جهانی ،پیشبینی رشد اقتصادی  0/5تا 2/4درصدی در سال 2022
بانک جهانی در سناریوی پایه خود پیشبینی نموده در سال  2222فعالیت اقتصاد جهانی 2/9 ،درصد و در سال 2/4 ، 2222
درصد افزایش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال  2224به  2درصد خواهد رسید .بر اساس این سناریو ،موانع روند
رشد که عمدتاً ناشی از نوسانات قیمتهای جهانی کاال و اختالالت زنجیره عرضه هستند کاهش یافته و انتظارات بازار مبنی بر
تشدید بیشتر سیاستهای پولی در چندین اقتصاد بزرگ در نظر گرفته شده است .این نهاد مالی ،نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته را
در سال  2224تا  2درصد پیشبینی کرده ،در حالی که فعالیت اقتصادی را در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در
سال  2222به میزان 4/1درصد و در سال  2224به میزان  4/2درصد تخمین زده است.
همچنین در سناریوی «رکود شدید» بانک جهانی ،بانکهای مرکزی اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و اقتصادهای در
حال توسعه نرخ بهره پایه خود را در دو یا سه ماهه آینده به میزان یک درصد باالتر از مفروضات پایه افزایش خواهند داد .بر این
اساس پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی از  2/8درصد در سال جاری به 1/7درصد در سال 2222
کاهش یافته ،اما در سال  2224در سطح  2/7درصد بهبود یابد با این حال ،پیشبینی میشود فعالیت اقتصادی بازارهای نوظهور
و اقتصادهای در حال توسعه تحت تأثیر عوامل نامطلوب مالی ناشی از سیاستهای انقباضی پولی در ایاالت متحده قرار گیرد و
پیشبینی می شود تولید ناخالص داخلی واقعی در این اقتصادها از  2/6درصد در سال  2222به  2/2درصد در سال  2222و به
 4/1درصد در سال  2224بهبود یابد .این در حالی است که انتظار میرود بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعهایی که
به شدت در ارتباط با کانالهای تجاری و مالی ایاالت متحده قرار میگیرند و همچنین کشورهای آسیب پذیر و صادرکننده کاال
در سال  2222شاهد کاهش شدید فعالیت اقتصادی باشند.
عالوه بر این ،بانک جهانی در سناریوی «رکود جهانی» ،تخمین میزند بانک های مرکزی در دو سال آینده نرخ بهره پایه خود را
را  2درصد باالتر از مفروضات پایه افزایش داده که این امر منجر به انقباضی شدن بیش از انتظار شرایط مالی جهانی خواهد شد.
در نتیجه ،پیش بینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی از  2/8درصد در سال جاری به  2/۵درصد در سال  2222و
 2درصد در سال  2224کاهش یابد .همچنین پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصادهای پیشرفته در سال
آینده  2/6درصد کاهش یافته و در سال  2224به سطح قبلی  1درصد بازگردد .بر اساس این سناریو ،انتظار میرود تولید ناخالص
داخلی واقعی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه از  2/۵درصد در سال جاری به  1/8درصد در سال  2222کاهش
یابد و در سال  2224به  2/4درصد افزایش یابد .بانک جهانی پیشبینی کرده وخامت شرایط مالی جهانی تهدیدی جدی برای
بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه است ،زیرا این کشورها عموما کسری حساب جاری گسترده ای دارند و به شدت
به جریانهای سرمایه خارجی وابسته بوده و سطوح باالیی از بدهیهای کوتاهمدت یا بدهی دولتی یا خصوصی به ارز خارجی

دارند.

آسیا
پاکستان:پیش بینی رشد  2/5درصدی در سال مالی  ،2022-22وجود ریسکهای نامطلوب

صندوق بینالمللی پول پیشبینی نموده رشد تولید ناخالص داخلی واقعی پاکستان پس از دو سال رشد از  6درصد در مقطعع -22
 2221به  2/۵درصد در  2222-22کاهش یابد که دلیل آن سختتر شدن شرایط اقتصعاد کعالن و شعرایط اقتصعادی پرچعالش
است .انتظار میرود افزایش قیمت جهانی انرژی سبب کاهش فعالیتهای اقتصادی شده و برنامه تقویت معالی و کعاهش قعدرت
خرید به طور قابل توجهی بر تقاضای داخلی تاثیر بگذارد .به عقیده صندوق ،در صورتی که مقامعات ایعن کشعور شعتاب اجعرای
اصالحات را حفظ نمایند ،رشد تولید ناخالص واقعی در میان مدت به طور متوسط ساالنه  ۵درصد خواهد بود.
همچنین صندوق بینالمللی پول پیشبینی نموده چنانچه شرایط مالی انقباضی حفظ شده و نرخ تورم ،ارزش بدهیهای محلعی را
کاهش دهد ،سطح بدهی عمومی در پایان ژوئن  2222با کاهش  7درصدی به  72/1درصد تولید ناخالص داخلی برسد .از سعوی
دیگر انتظار میرود به پشتوانه تعدیل مالی برنامهریزی شده و رشد قابل توجه تا پایان ژوئن  2227سطح بدهی عمومی بعه 62/7
درصد تولید ناخالص داخلی و سطح بدهی خارجی به  2۵درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد .عالوه بر این پیشبینی میشود
کسری حساب جاری از  4/7درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی  2221-22به  2/۵درصد در سال معالی  2222-22و -24
 2222کاهش یافته و در میان مدت در همین سطح باقی بماند .در نتیجه پیشبینی میشود ذخایر ارزی خارجی از  16/2میلیعارد
دالر در پایان ژوئن  2222به  22/۵میلیارد دالر تا پایان سال  2227افزایش یابد.
به عقیده صندوق بینالمللی پول ،چشمانداز اقتصادی این کشور در معرض ریسکهای نامطلوب قابل تعوجهی اسعت کعه شعامل
افزایش قیمت جهانی کاال ناشی از بحران اوکراین ،سختتر شدن شرایط مالی جهانی ،فشار بر نرخ ارز ،رشد ضعیفتر در میعان-
مدت ،بدهیهای احتمالی از سوی شرکتهای دولتی و همچنین تشدید ابهامات سیاسی داخلی میباشد.
گروه ریسک کشور پاکستان درOECD

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

چین :پیچیده تر شدن چالشهای اقتصادی پیامد موج گرما و خشکسالی
به گزارش موسسه اعتبار صادرات استرالیا ( ، )Eficموج گرما و خشکسالی شدید در جنوب چین (و بارندگیهای شدید در شمال)
به چالشهای پیش روی دومین اقتصاد بزرگ جهان از جمله محدودیتهای کووید  ،19بیثباتی در بازار امالک و همچنین
کاهش تقاضای داخلی افزوده است .این موج گرما شدیدترین موج گرما در بیش از  62سال گذشته است و تقریبا نیمی از این
کشور دمای باالی  2۵درجه سانتیگراد را تجربه مینماید .این در حالی است که به گفته بانک جهانی ،سطح گرمای بیش از حد
چین به تالشهای جهانی برای مهار انتشار کربن بستگی دارد.

در حالیکه موج گرما و خشکسالی طوالنی مدت ،عرضه آب و برق را مختل نموده ،استانهای جنوبی و جنوب شرقی به شدت به
انرژی برق آبی متکی هستند .این در حالی است که این استانها برق تولید شده را به استانهای شرقی صادر میکنند .در این
رابطه دولتهای محلی به ویژه در استان سیچوان ،برق را در بین کارخانهها سهمیه بندی نموده که این امر تولید کارخانجاتی
مانند فاکسکان ،تویوتا و فولوکس واگن را مختل نموده و شرایط نامطلوب پیش روی تولیدکنندگان را تشدید کرده است.
همچنین گرمای شدید و کمبود آب ،سبب وارد شدن خسارت به محصوالت زراعی گردیده که بر تولید کشاورزی و صنایع مرتبط
(بخشهایی که حدود  16/۵درصد از تولید ناخالص داخلی  2222را تشکیل میدهند) تاثیر گذار خواهد بود.
شایان ذکر آنکه کمبود انرژی موجب افزایش تقاضای چین برای زغال سنگ حرارتی شده است .این در حالی است که تقاضای
قوی جهانی و عرضه ضعیف که به دلیل بحران اوکراین تشدید شده است ،قیمت ذغال سنگ حرارتی را در اواخر سپتامبر به
سطح بیسایقه بیش از  442دالر در هر تن رسانده است .همچنین کمبود برق و کاهش ساخت و ساز ملک ،تقاضای فوالد چین
را محدود نموده و قیمت سنگ آهن را کاهش داده است (کاهش  22درصدی طی شش ماه گذشته به  122دالر در هر تن) .این
در حالی است که به عنوان بزرگترین کشور واردکننده محصوالت کشاورزی در جهان ،افزایش تقاضای مواد غذایی از سوی
چین ،میتواند افزایش بیشتر قیمت جهانی مواد غذایی را بهمراه دااشته باشد.
گروه ریسک کشورچين درOECD

گروه ریسک کشور چين در صندوق :گروه 2
مجموع پوشش بيمهاي صندوق از سال  90تاکنون 1329 :ميلوین یورو

ویتنام :فرصتهای سرمایهگذاری ناشی از چشم انداز اقتصادی روشن
در حالیکه بسیاری از اقتصادهای آسیایی کاهش تقاضای خارجی را احساس میکنند ،چشمانداز اقتصادی ویتنعام همچنعان رونعد
مناسبی دارد .صندوق بینالمللی پول انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال  7 ،2222درصد و در سعال 6/7 ،2222
درصد باشد که این شرایط ویتنام را در میان سریعترین اقتصادهای آسیایی در حال رشد قرار میدهد .با وجعود اینکعه ویتنعام در
برابر رکود جهانی آسیبپذیر است ،اما این کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه سرمایه مسعتقیم خعارجی بیشعتری را
جذب نموده که منعکس کننده رقابت رو به رشد کشور به عنوان قطب تولید و صادرات است .ویتنام طی سالهای  2217 -21بعه
طور متوسط  26درصد سرمایه مستقیم خارجی را در منطقه  ASEAN-51به خود اختصاص داده که بیش از  12درصد سال-
های  2221-2۵میباشد .همچنین ویتنام به عنوان یک مقصد جایگزین برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در میان اخعتالالت

 -1شامل کشورهای اندونزی ،فیلیپین ،تایلند ،سنگاپور و مالزی

زنجیره عرضه ناشی از محدودیتهای کووید  19در چین ،بحران اوکراین و تنشهای تجاری ادامهدار بین ایاالت متحده و چین در
نظر گرفته میشود.
شایان ذکر آنکه هزینههای پایین نیروی کار ،وجود نیروی کار تحصیلکرده و جمعیت رو به رشد ،موجب جعذب سعرمایهگعذاری
خارجی بیشتر در ویتنام شده اند .این در حالی است که محیط تجاری این کشور همراستا با همگرایی اقتصاد جهانی و آزادسعازی
تجاری از طریق مشارکت در قراردادهای تجاری چندجانبه ،روند بهبود را طی مینماید.
گروه ریسک کشور ویتنام درOECD

گروه ریسک کشور ویتنام در صندوق :گروه 4
مجموع پوشش بيمهاي صندوق در سالهاي اخير محدود بوده است.

خاورمیانه و شمال آفریقا
عراق :اجرای برنامه راهبردی بانک مرکزی برای سال 2022
بانک مرکزی عراق به منظور تقویت مدیریت سیاست پولی ،اجرای سیستمهای پرداخت پیشرفته ،حمایت از رشد اقتصادی،
اشتغال و توسعه مالی در کشور ،پنج هدف اصلی را برای دستیابی به برنامه راهبری خود برای دوره  2221-22شناسایی نموده
است .در این رابطه ،اولین هدف این طرح حمایت و دستیابی به ثبات پولی و مالی ،دومین هدف تقویت بخش بانکی و موسسات
مالی ،سومین هدف ترویج تحوالت دیجیتال در بانک مرکزی ،هدف چهارم توسعه ساختار سازمانی و منابع انسانی بانک و
پنجمین هدف هماهنگی با نهادهای دولتی و تقویت همکاری با موسسات مالی بینالمللی اعالم شده است .عالوه بر این ،بانک
مرکزی اعالم نموده در برنامه راهبردی خود برای ال  2221به چندین هدف نائل گردیده که عبارتند از ارتقاء ابزار پرداخت
الکترونیک ،اتصال سیستم پرداخت عراق به سیستم های عملیاتی عمده در بانک مرکزی ،اتوماسیون تراکنش های مالی تعدادی
از واحدهای مرتبط با وزارتخانهها و سایر نهادها ،توسعه زیرساختهای فنی و پذیرش فناوریهای جدید برای مراکز عمده داده

های بانک مرکزی ،اتوماسیون عملیات ،عملکردها ،رویههای مالی ،حسابداری و عملیاتی در بخش بانکی مطابق با الزامات
تجاری.
گروه ریسک کشور عراق درOECD

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

غنا:تنزل رتبه دولتی بدلیل احتمال تغییر ساختار بدهی

آفریقا
موسسه رتبهبندی فیچ رتبههای بلند مدت ارزی داخلی و خارجی غنا را از « »CCCبه « »CCتنزل داده است که درواقع
کاهشی هشت درجهای در رتبه سرمایهگذاری این کشور بشمار میرود .همچنین این موسسه رتبههای کوتاه مدت ارزی داخلی و
خارجی را در رتبه  Cحفظ نموده است .تنزل رتبه به تالشهای فزاینده این کشور در بهبود وضعیت بدهی دولت که پیامد
افزایش نیازهای مالی ،افزایش قابل توجه هزینههای خدمات دولتی و همچنین عدم دسترسی طوالنی مدت به بازار اوراق قرضه
یورویی ایجاد شده ،نسبت داده شده است .به عقیده موسسه فیچ در صورت عدم توافق با صندوق بین المللی پول پیشبینی
میشود دسترسی به منابع خارجی جهت تامین مالی محدود شود .همچنین انتظار میرود مقامات این کشور در شش ماه آینده با
صندوق بینالمللی پول به توافقاتی در خصوص تامین منابع مالی دست یابند.
شایان ذکر آنکه صندوق بینالمللی در زمینه تحلیل ثبات بدهی ،غنا را در سال  2221به عنوان کشوری با ریسک باال و دارای
بحران بدهی طبقهبندی کرده است .این در حالی است که در صورت اقدام قوی مقامات کشور در راستای تحکیم سیاستهای
مالی و اطمینان از تامین بدهیهای دولت یا کاهش ریسک نقدینگی امکان ارتقا رتبه بندی توسط موسسه فیچ وجود دارد.
گروه ریسک کشور غنا درOECD

گروه ریسک کشور غنا در صندوق :گروه 5
مجموع پوشش بيمهاي صندوق از سال  90تاکنون 3/8:ميليون یورو

اتیوپی :تائید رتبه دولتی و چشمانداز منفی
موسسه رتبهبندی اس اند پی ،رتبههای ارزی کوتاهمدت و بلندمدت داخلی و خارجی اتیوپی را به ترتیب در رتبه های" "Cو
" "CCCتائید نمود و رتبه بلند مدت چشم انداز "منفی" را حفظ نمود .چشم انداز منفی به ریسکهای ناشی از کاهش رتبه
اعتباری در  12ماه آینده ،افزایش ابهامات در مورد دسترسی به منابع مالی خارجی و احتمال بکارگیری وامدهندگان تجاری در
برنامههای تجدید ساختار بدهیهای دولت نسبت داده شدهاند .بر اساس پیش بینی موسسه مذکور تا زمانی که شرایط روشنتری
در خصوص حل و فصل اختالفات سیاسی و درگیریهای منطقه تیگری حاصل نشود ،وضعیت اقتصادی ،مالی و خارجی این
کشور آسیب پذیر خواهد بود .همچنین ،انتظار میرود با توجه به عدم دسترسی به معافیت گمرکی بازار ایاالت متحده (بر اساس
قانون فرصت و رشد آفریقا ) و پیامدهای ناشی از افزایش جهانی قیمت کاال ،آسیبپذیریهای خارجی اتیوپی افزایش یابد.
به گزارش اس اند پی در صورت تشدید درگیریهای تیگرای و نیز کاهش حمایتهای مالی دوجانبه و چندجانبه ،احتمال تنزل

رتبه بندی وجود دارد .این در حالی است که در صورت تثبیت وضعیت سیاسی امکان ارتقاء رتبه ها نیز وجود دارد.
گروه ریسک کشور اتيوپی درOECD

گروه ریسک کشور اتيوپی در صندوق:
مجموع پوشش بيمهاي صندوق از سال  90تاکنون 11/6:ميليون یورو

تحوالت کاال و انرژی در سطح جهان و منطقه
قیمت نفت :پیش بینی میانگین  89دالر در هر بشکه در سال 2022
قیمت نفت خام برنت در  9ماهه سال  2222به طور متوسط  122/۵دالر در هر بشکه بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل
 ۵12درصد افزایش نشان داده است .علت عمده این امر کاهش عرضه جهانی و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی پیامد عملیات
نظامی روسیه در اوکراین می باشد .همچنین قیمت نفت در  ۵اکتبر به  92/4دالر در هر بشکه رسید که  4/9درصد نسبت به
هفته قبل افزایش یافت و این امر پس از موافقت اعضاء اوپک پالس مبنی بر کاهش تولید نفت جهانی محقق گردید .اوپک

پالس در جلسه  ۵اکتبر تصمیم گرفت از ماه نوامبر تولید نفت خود را تا  2میلیون بشکه در روز کاهش بدهد که بیشترین کاهش
تولید از زمان شروع همهگیری در سال  2222محسوب میشود.
بنا به گزارش بانک  NBDامارات متحده عربی ،این کاهشها از تولیدکنندگان خاورمیانه و آفریقا آغاز خواهد شد ،این در حالی
است که عراق ،کویت ،عربستان سعودی و امارات متحده عربی مجبور خواهند بود تعدیلهای قابل توجهی را برای رساندن تولید
به سطح هدفگذاری شده جدید خود اعمال نمایند .همچنین کشورهای شمال آمریکا ،اروپا و آسیا ممکن است از طریق آزادسازی
نفت بیشتر از ذخایر استراتژیک خود به کاهش تولید نفت واکنش نشان بدهند .در مجموع پیش بینی میشود قیمت نفت در سال
 2222به طور متوسط  98دالر در هر بشکه و در سال  7۵ ،2222دالر در هر بشکه باشد.
فلزات گرانبها/نقره  :پیش بینی میانگین قیمت  29دالر در هر اونس در سه ماهه چهارم 2022
قیمت نقره در  9ماه اول سال  2222به طور متوسط  21/9دالر در هر اونس تروی بود که نسبت به میانگین  2۵/7دالر در مدت
زمان مشابه سال گذشته  14/6درصد کاهش داشته است .کاهش قیمتها عمدتا ناشی از کاهش تقاضا برای این فلز ،افزایش
بازدهی اوراق خزانه ایاالت متحده ،تقویت دالر آمریکا و انقباض پولی در اقتصادهای پیشرفته بوده است .همچنین موسسه city
 researchعرضه جهانی نقره را در سال  1222 ،2222میلیون اونس پیشبینی نمود در حالی که این رقم سال گذشته 1224
میلیون اونس بوده که تولیدات معدنی  81/8درصد از کل را تشکیل میدهند .عالوه بر این ،پیشبینی میشود تقاضا برای این
فلز در سال  12۵6 ،2222میلیون اونس باشد ،در حالی که این رقم برای سال 1226 ، 2221میلیون اونس بوده است .انتظار می-
رود در صورت تداوم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی ایاالت متحده ،تقویت دالر و کاهش سرمایهگذاری در صندوقهای قابل
معامله به پشتوانه نقره 2.قیمت این فلز در سه ماه آینده به طور متوسط از  16دالر به  17دالر برسد .همچنین انتظار میرود در
صورت کاهش نرخ بهره و بهبود جریان خالص ورودی به صندوقهای قابل معامله قیمت نقره در نیمه دوم سال  2222به 22
دالر بازگردد .عالوه بر این ،قیمت نقره در سه ماهه چهارم سال  2222به طور متوسط به  18دالر در هر اونس خواهد رسید.
عراق :وصولیهای صادرات نفت به مبلغ  9/77میلیار دالر در ماه سپتامبر
اطالعات اولیه وزارت نفت عراق نشان میدهد صادرات نفت خام از عراق در سپتامبر  2222در مجموع  98/8میلیون بشکه بوده
است که نسبت به  121/9میلیون بشکه در آگوست  ،2222بیانگر  2درصد کاهش میباشد .همچنین صادرات نفت از میادین
مرکزی و جنوبی در ماه سپتامبر به  96/۵میلیون بشکه رسید ،این در حالی است که محمولههای میادین کرکوک در مجموع
 2/2میلیون بشکه بوده است .شایان ذکر آنکه درآمد صادرات نفت در ماه سپتامبر به  8/77میلیارد دالر رسید ،در حالی که در
است.
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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 ( 7بسیار 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
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بهره پایه بانک مرکزي
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Repo rate
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روسيه

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

ارز کشور

دوره بازپرداخت

دالر استراليا

-

3/80

 2سال

4/15

 2تا  8/2سال

4/01

بيش از  8/2سال

3/18

 2سال

6/24

 2تا  8/2سال

2/81

بيش از 8/2سال

2/48

 2سال

1/16

 2تا  8/2سال

1/84

بيش از 8/2سال

5/08

-

10/48

 2سال

0/13

 2تا  8/2سال

1/05

بيش از 8/2سال

1/11

وون کره جنوبی

-

4/30

دالر نيوزیلند

-

4/56

کرون نروژ

-

3/50

زلوتی لهستان

-

5/81

 2سال

5/66

 2تا  8/2سال

5/65

بيش از 8/2سال

5/65

 2سال

0/16

 2تا  8/2سال

1/12

بيش از 8/2سال

1/34

 2سال

5/56

 2تا  8/2سال

5/81

بيش از 8/2سال

5/14

 2سال

4/03

 2تا  8/2سال

3/16

بيش از 8/2سال

3/15

 2سال

1/22

 2تا  8/2سال

1/80

بيش از 8/2سال

1/11

دالر کانادا

کرونا چک

کرون دانمارک
فورینت مجارستان
ین ژاپن

کرون سوئد

فرانک سوئيس

پوند انگليس

دالر ایاالت متحده

یورو

 2022/08/15لغایت 2022/09/14

صندوق ضمانت صادرات ايران
مديريت ريسك و بین الملل
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تلف 88739267 :
فكس8733376 :
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