تامین مالی
فروردین 1401

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

مریم خزاعی

خرداد 1401

تامین مالی ماه نخست 1401
تامین مالی بازار پول (تسهیالت پرداختی بانکها) و بازار سرمایه – هزار میلیارد تومان
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 149.7هزارمیلیاردتومان تامین مالی طی فروردین  1401با سهم  95درصدی بازار پول و  5درصدی بازار سرمایه (افت  9واحددرصدی سهم بازار سرمایه نسبت به
ماه مشابه سال قبل)
رشد  10.9درصدی کل تامین مالی در ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل
افزایش حدود  22.8درصدی تامین مالی از بازار پول و افت  62.7درصدی تامین مالی از بازار سرمایه در ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال قبل
مشارکت مثبت  19.6واحددرصدی بازار پول و مشارکت منفی  8.7واحددرصدی بازار سرمایه در رشد  10.9درصدی تامین ماالی در مااه نسسات ساال جااری در
مقایسه با ماه مشابه سال قبل
معاونت بررسیهای اقتصادی

تسهیالت پرداختی بانکها  /هدف از دریافت
•

•

•

•

حدود  109هزارمیلیاردتومان تسهیالت پرداختی بارای تاامین سررمایه در گرردش
بسشهای اقتصادی کشور (با ساهم  76درصادی از کال تساهیالت پرداختای) در مااه
نسست  1401اختصاص یافته که  52.5درصد آن در بسش خادمات و بازرگاانی و 38.6
درصد از این مبلغ هم در بسش صنعت و معدن مصرف شده است.
مجمااوت تسااهیالت پرداختاای باارای ایجرراد و توسررعه در ماااه مااورد بررساای 21.2
هزارمیلیارد تومان با سهم حدود  14.9درصدی از کل تسهیالت پرداختی است .بیشترین
تسهیالت پرداختی در این زمینه به بسش خدمات با سهم  43.7درصد و بسش صنعت و
معدن با سهم  28درصد اختصاص یافته است .قابل توجه اسات کاه از کال تساهیالت
پرداختی به بسش صنعت و معدن فقط  12درصد با هدف ایجاد و توسعه دریافت شده و
 87درصد از تسهیالت به منظور تامین سرمایه در گردش بوده است .باا توجاه باه ناوت
مصرف تسهیالت پرداختی ،همچنان سرمایهگذاری در بسش صنعت و معدن ضعیف باه
نظر میرسد.
یکی از محرکهای رشد تولید ،افزایش تقاضاا بارای کااهاا و خادمات اسات .در مااه
نسست  1401در مجموت  9.7هزارمیلیاردتومان تسهیالت بارای خرید کاال ،خودرو و
مسکن و تعمیرات اختصاص یافته که حدود  88درصد از آن توسط خانوارها دریافت
شده است .سهم تسهیالت مزبور از کل تسهیالت پرداختی در این ماه  6.8درصد است.
تسهیالت قرض الحسنه پرداختی تحت سه عنوان؛ ضروری ،ازدواج و اشتغال در مااه
ابتدایی سال جاری حدود  3.2هزارمیلیارد تومان و با سهم  2.2درصدی از کل تسهیالت
پرداختی است.

ترکیب تسهیالت پرداختی طی فروردین  1401از حیث هدف از
دریافت -هزارمیلیارد تومان
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تسهیالت پرداختی بانکها /بخش اقتصادی
•
•
•

•

•

دو بسش خدمات و بازرگانی در مجموت حادود  69هزارمیلیاردتوماان از تساهیالت
پرداختی طی فروردین  1401را به خود اختصاص دادهاند که حادود  48درصاد از کال
تسهیالت پرداختی در این ماه را در بر میگیرد.
سهم صنعت و معدن از کل تسهیالت پرداختی در ایان مادت حادود  33.8درصاد،
سهم مسکن و ساختمان حدود  6.1درصد و سهم بسش کشاورزی نیز حدود  3.6درصد
است.
 31درصد از تسهیالت پرداختی به بسش کشاورزي با هدف ایجاد و توساعه دریافات
شده است که در مقایسه با رقم مشابه  14.9درصد برای کل تسهیالت پرداختای ،رقام
بااتری است و میتواند عالمتی بر گرایش به توسعه سرمایهگذاری در این بسش تلقی
شود.
باااترین سااهم تاامین ساارمایه در گاردش متعلااب باه بسااش بازرگاانی اساات11.4 .
هزارمیلیاردتومان معادل  91.7درصد از تسهیالت پرداختی به بساش بازرگاانی در مااه
مورد بررسی برای تامین سرمایه در گردش مصرف شده ،که بعد از آن بسش صانعت و
معدن با رقم  87درصد قرار گرفته است.
طی ماه نسست سال جاری حدود  11.4هزارمیلیاردتومان تسهیالت برای مصرف کننده
نهایی یعنی خانوار پرداخت شده که سهم آن از کل تساهیالت حادود  8درصاد باوده
است .خرید کاالي شخصی با سهم  48درصد بااترین سهم را از مبلاغ مزباور باه
خود اختصاص داده است.

ترکیب تسهیالت پرداختی طی فروردین  1401بر حسب بخشهاي
اقتصادي -هزارمیلیارد تومان
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تامین مالی بازار سرمایه
•

سه جزء تامین مالی از بازار سرمایه در فاروردین  1401شاامل انتشاار اورا
بدهی شرکتی/بانکها با رقم  3.95هزارمیلیارد تومان ،اورا بدهی شهرداری
با مبلغ  1.82هزارمیلیاردتومان و افزایش سرمایه از محال مجوزهاای ارا اه
شده با مبلغ  1.27هزارمیلیارد تومان است.

•

در ماه نسست سال جاری ،عرضه اولیره انجاا نشاد و اورا بادهی نیاز
توسط بسش دولتی منتشر نگردید.

•

افزایش سرمایه شرکتهای بورسی در این ماه صرفاً از محال افازایش
سرمایه شرکتهای ساهامی عاا (مجوزهاای ارا اه شاده) باود و افازایش
سرمایهای از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی صورت نگرفت.

•

اوراق شرکتی عرضه شده در این ماه شامل اورا گا و اورا اجااره باه
ترتیب با سهم  71درصد و  29درصد بود که مجماوت ارزش اورا شارکتی
منتشرشده در مقایسه با رقم ماه مشابه در سال  1400با افات  59درصادی
همراه بود.

ترکیب تامین مالی از بازار سرمایه در فروردین  -1401درصد
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