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صندوق بین المللی پول2021بر اساس گزارش آوریل 

معاونت ارشد استراتژی و مدیریت پورتفلیو
مدیریت تحقیق و پایش



چرا پیش بینی نرخ ارز برای ما مهم است و مفروضات ما چیست؟

شدهتالشگزارشایندر.می رسدنظربهضروریآتیسال هایدرنرخاینپیش بینیپاسارگاد،انرژیگسترشگروهکاروکسبدراهمیتبهتوجهبا
.پذیردصورتآتیسال  هایدرازتخمینیاقتصادیسادهمدلیکازاستفادهبااست

 هایبانکدرارزنرخپیش بینیوتحلیلدررایجوشدهشناختهروشکهتعبیریبهوPPPپولیمدلازدالرنرخرفتارمدلسازیمنظوربه
کشوردوساالنهتورمداده هایازاستفادهباآنازپسومی شودگرفتهنظردرارزنرخبرایپایهسالیکروشایندر.می شوداستفادهاستسرمایه گذاری

.می آیددستبهارزهابرابرینرخویافتهکاهشساالنهخریدقدرت(آمریکاوایراناینجادر)

.کردنخواهدپیش بینیراناگهانیتغییراتواستکالناقتصادتعادلدرارزطبیعینرخمدل،اینخروجی:توجه

استنهفتهکشورهاتورمنرختاریخیداده هایدرتماما  کشورهااقتصادیرشدنرخونقدینگیتغییراتبهمربوطاطالعات.
مرکزیکباناینکهدلیلبه.استشدهدریافتارزنرخرسانیاطالعشبکهازارزنرخداده هایوپولجهانیصندوقاینترنتیدرگاهازتورمنرخداد ه های

آوریلگزارشمبنایبرداده هاآخرین.نیستارزبازارینرختغییراتبرایاتکاییقابلمنبعمی کند،گزارشدولتینرخاساسبرراارزنرخداده های
.استشدهگردآوری2021سالدرپولجهانیصندوق

استشدهگرفتهنظردرگذشتهسال24مدتبلندرفتاربامتناظرآیندهسال4درکشورکالناقتصادرفتار.
نمی دهدرخآن هادرمحسوسیتفاوتدولت هاتغییرباواستساختاریایراناقتصادمشکالت.
شدنخواهدمتوقفقبلسال هایرشدنرخمتوسطبانقدینگیرشدعمال  نگردد،مستقلدولتازمرکزیبانککهمادامی.



مقدمهایبرنظریهمقداریپولوآراء
چیست و چرا مبنای محاسبات ما قرار گرفته است؟نظریه مقداری پول 

نظریهمجددا  ،«پولمقدارینظریهمورددرمطالعاتی»عنوانتحتکهکتابیدر
ظریهنداراییرجحاننظریهعنوانبهآنازتازه ایتعبیروارائهضمنوکردهاحیاراپولمقداری
.کرده استادغامسرمایهنظریهباراخودپولیمقداری

سطحیادرآمد،تولید،سطحتعییننظریهپول،مقدارینظریهفریدمن،تازٔهتفسیراساسبر
تابعیمارشالتحلیلاساسبرپولبرایتقاضا.استپولبرایتقاضانظریهبلکهنیست،قیمت
.بهرهنرخودرآمدازاستتابعیکینزنظرازودرآمدازاست

  کاالیمتقیودرآمدآن،قیمتازتابعیبایدقاعدتا  دیگرکاالیهرمانندپولبرایتقاضاضمنا
دارایینوعیونبودهمصرفیکاالییکپولچونکهاستمعتقدفریدمنلیکن.باشدنیزوابسته
همانکهردکتلقیدارایینوعیکبرایتقاضاصورتبهبایدراپولبرایتقاضابنابراین،است،
.استداراییرجحاننظریه

ازدهبنرخازاستتابعیپولگردشسرعتمی کند،ارائهفریدمنکهپولتقاضایتابعدر
عواملوواقعیدرآمدفرد،ثروتترکیبانتظار،موردتورمنرخپول،جزبهمالیدارایی های

ولیپسیاست هایبرایزیادیاهمیتفریدمن.می شوندمعرفیسلیقهعنوانتحتکهدیگری
فریدمن.کندتغییرواقعیتولیدتغییراتبهتوجهبابایدپولحجماستمعتقدواستقایل

حجمتغییراتیزتردیدآموغیرمستقیمتأثیروپولیسیاست هایکاراییعدمبرمبنیکینزتحلیل
.استواسطهبدونومستقیمپولتأثیراودیدگاهاز.نمی پذیردرامؤثرتقاضابرپول

موجبنهایتا  کهمی شودمنجرواقعیموجودی هایتقاضایبرعرضهفزونیبرپولحجمافزایش
ار قیمت هاپول،حجمافزایشآیاکهاستاینمهمسؤالحال.شدخواهدپولیدرآمدافزایش

جودوواشتغالسطحبهبستگیسؤالاینبهجوابمی دهد؟افزایشراتولیدیامی بردباال
دمنفری.استقطعیپولیدرآمدوتقاضاافزایشحال،هردرولیدارد؛بیکارتولیدیظرفیت
ییراتتغباکهباشدداشتهوجودمی تواندزمانیتنهامالیسیاست هایکاراییاست،معتقد
در.ندارندراالزمکاراییسیاست هااینصورتاینغیردروباشدهمراهپولحجمدرمناسبی
یاستستنهاراپولیسیاستپول،نقشبراصرارباپولیاقتصاددانانگفتمی توانمجموع
.می دانندتورممهاربرایمؤثر

𝑀𝑉 = 𝑃𝑇
PT : استارزش کاالی نهایی در اقتصاد

M : پول               مقدارV :سرعت گردش پول



نظریه مقداری پول چیست و چرا مبنای محاسبات قرار گرفته است؟

استفادهاستسرمایه گذاریبانک هایدرارزنرخپیش بینیوتحلیلدررایجوشدهشناختهروشکهPPPپولیمدلازمنظوربه
(مریکاآوایراناینجادر)ازاستفادهباآنازپسومی شودگرفتهنظردرارزنرخبرایپایهسالیکروشایندر.استشده
.می آیددستبهارزهابرابرینرخویافتهکاهشساالنهخریدقدرت
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ایران آمریکا

درشنرخونقدینگیتغییراتبهمربوطاطالعات
نرختاریخیداده هایدرتماماکشورهااقتصادی

.استنهفتهکشورهاتورم
در1۳۷0و1۳۶0پایهسالمختلفسناریودودر

سالانتخاببهمدلحساسیتتاشده،گرفتهنظر
.گرددبررسیپایه

یجهانصندوقاینترنتیدرگاهازتورمنرخداده های
نرخرسانیاطالعشبکهازارزنرخداده هایوپول
کزیمر بانکاینکهدلیلبه.استشدهدریافتارز

گزارشدولتینرخاساسبرراارزنرخداده های
بازارینرختغییراتبرایاتکاییقابلمنبعمی کند،

.نیستارز

نشانکمیتاین.شدخواهدفراهمارزنرخساالنهتغییراتتخمینامکانزیررابطهازاستفادهوکشوردوساالنهتورمداده هایداشتناختیاردربا
.کردخواهدرشددرصدچندآیندهسالدرارزبرابرینرخمی دهد

مقایسه نرخ تورم ساالنه ایران و آمریکا-1شکل 



ازشدهجمنتکالنتعادلنقطه یازارزنرخگرفتنفاصلهامکانرفتاریاقتصادمنظراز
،گله ایرفتارسفته بازی،هدفباعقالییرفتارازانحراف.داردوجودپولیمدل های

وجوداینبا.دارندارزنقطه اینرخبرمستقیمیتاثیرکهمی دهدرخ...وریسک گریزی
ایجادمدتکوتاهدراستممکناینکهبا)بودنخواهدپایداررفتاریمنشابانوسانات
با.ددار وجودساالنهدورنمایدررفتاریاثراتازنظرصرفامکانو(کندقیمتیحباب
وامدباکاالهایوطالوبورسبازارهایالتهابوتورمیانتظارمانندعواملیبهتوجه
.نمی شودمشاهدهارزنرخاصالحاتبررفتاریاقتصادفاکتورهایاثرگذارینشان



اثرمترایکهرارزقدرتمی تواندکشوردوالمللبینروابطدرتغییراگرچه
بهتوجهابهمچنینوروابطروندبرنگرگذشتهتحلیلمبنایبرلیکننماید
ته ایهستوافقانجامصورتدراستمعتقدنگارندهحاکم،روابطاساسیاصول
بازارهایدرایراننفتفروشاجازه یوارزیمنابعآزادسازیبهمنتج

ادلیتعاعدادبهنسبتوگرفتهقرارعرضهفشارتحتارزنرخبین المللی،
یتعادلنرخبهبازارنرخساالنهدیددرحالاینبا.کردخواهدعقب  نشینی

.شدخواهدهمگرا



نرخ بازارتحلیل (5
این . نی کنیمدر این قسمت عوامل انحراف از نرخ تعادلی که پیش روی اقتصاد کشور است را بررسی کرده و تالش  می کنیم روند هر یک را پیش بی

.امر سبب می شود ذهنیت کلی نسبت به جهت انحرافات داشته باشیم



صادراتبشکههزار۸00گرفتننظردربابودجهکسریمی شودپیش بینی
بهاقدامناگزیردولتکهباشدهمت200حدوددرآمدها٪۹0تحققونفت

فزایندهضریببرای۶.۸عددگرفتننظردربا.کردخواهدپولیپایهافزایش
ابکهمی شودزدهتخمیننقدینگیافزایشهمت1۳۶0حدودنقدینگی،خلق
درصدی41رشدشاهد، (همت۳۳00)نقدینگیآمارآخرینبهتوجه

.بودخواهیمنقدینگی

دولتیدهیباوراقانتشارپولی،پایهافزایشبهدولتیمالیتامینگزینه های
یکسرتامینکهصورتیدر.می شودمحدودمالیاتیمطالباتدریافتو

قدینگینافزایشبهمنجرشکبدونباشد،پولیپایهافزایشمحلازبودجه
یباقازروشاینکهآنجاییازعالوهبه.شدخواهدتورمافزایشادامهدرو

رسایازبیش دولتاقدامدارندانتظاربازارفعاالناست،ساده ترروش ها
.باشدپولیپایهافزایشگزینه ها

بودجه دولتکسری.۶.1



مالیتامیندرنوینیکانالبدهیاوراقحراجطریقازدولتمالیتامین
هیبدمدیریتمرکزهمکاریبهگذشتهسالتابستاندرکهاستایران
۹۹،۵سالتیرماهدر.گرفتقراراستفادهموردمرکزیبانکواقتصادوزارت
همت1)همت۶میانگینطوربهیکهردرکهگرفتصورتاوراقحراج
دردشسببامراین.رفتفروشبهاوراق(هفتگیبودجهکسریازبیشتر
خوبیبسیارخبرکهشودثبتدرصد-۳/4پولیپایهرشد۹۹مردادوتیر

4/0تنهابعدیحراج۳درکهطوریبهرفتافولبهرواوراقحراجاما.است
فروشبورس، ازحمایتبهانه یباآنازپسورفتفروشبهاوراقهمت
.شدمتوقفاوراق

سریککهدولتکردندنتیجه گیریبازارفعاالناوراق،حراجشدنمتوقفبا
پایهافزایشجزبهراهیمی کرد،جبراناوراقحراجروشازراخودبودجه
نخواهدتورمافزایشنهایتدرومرکزیبانکازاستقراضمحلازپولی

.دادندافزایشراخودتورمیانتظاراتلذا.داشت

توقف حراج اوراق بدهی دولتی.۶.2



ازسهامخریدطریقازبورسازحمایتتکلیفماهشهریور2۳درمجلس
یاوانکیباعتباراتمنابعازمی توانندمنابعاین.کردابالغرادولتیمنابع
هرازنکردخرجکهمی دانندبازارفعاالن.باشندملیتوسعهصندوقمنابع
پولیایهپافزایشومرکزیبانکازاستقراضبهمنجرنهایتدرمنابعایندو

اینحاضرحالدر.می دهندافزایشراخودتورمیانتظاراتلذا.شدخواهد
ازحمایتهدفباملیتوسعهصندوقمنابعگذاشتناختیاردرباامکان

.استانجامحالدربورسبازارنقدینگی

مجلس و دولت از بورسحمایت .۶.۳



طی سال های گذشتهنگاهی به 
است و ربطی به عملکرد تاکتیکی دولتها نداردساختاریمشکالت اقتصادی ایران 
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یمت پس با تحلیل نرخ ارز، طال، و ق. مستقیم قابل مشاهده نیستبه طور کاهش ارزش پول یا همون تورم، 
.زدکاهش ارزش پول رو تخمین می توان میزان سبد کاالهای مختلف 

:۱۳۹۹طالودالردرسال
استرسیدهتومانمیلیون11/24بهتومانمیلیون۶/0۳ازرشد٪۸۶باامامیسکه.

استرسیدهتومان10۸۵بهتومان۶00ازرشد٪۸1باعیار1۸طالی.

استداشتهرشد٪۸1نیزعیار24طالی.

اونسیک.طالستجهانیقیمترشددلیلبهبخشیبلکهنیست،تورمانعکاسطالرشدهمهاما
.استرسیدهدالر1۷4۵بهدالر14۷۶ازرشد٪1۸باطال

این.کردندرشدطالجهانیقیمترشدازبیشتر٪۶۸امامیسکهو٪۶۳عیار24و1۸طالیلذا
.بودخواهدریالارزشکاهشازانعکاسی

ریالارزشکاهشازدیگریانعکاسکه،تومان2۳۹۶0بهرسیدتومن14۹00ازرشد٪۶1بانیزدالر
.است

کرد،رشددالرازبیشتر٪2عیار24و1۸طالیقیمتکهمی کنیممشاهدهدالروطالرشدمقایسهدر
.کردرشددالرازبیشتر٪۷سکهو

انزمهرگذشتهدراست،کم ریسک تروآسانترخردکنندهپس اندازبرایسکهخریدکهآنجااز
بودهالطاشکالسایرازسریعترسکهرشدبوده،افزایشبهروکشوردراقتصادی-سیاسیریسک
.کردیرتعباقتصادی-سیاسیریسکافزایشاندکیبهمی شودراطالوسکهاختالف٪۵یعنی.است

درخردپس اندازهایبرایزیرابوده،شدیدترسکهربعوسکهنیممورددرهموارهپدیدهاین
٪144سکهربعوطالست،ازبیشتر٪۳۹کهکردرشد٪120سکهنیم۹۹سالدر.هستنددسترس تر

.طالستازبیشتر٪۶۳کهکردرشد

طورهبندارد،مالیتوانتمامسکهخریدناندازهبهکهکننده ایپس اندازکهاستمعنیبداناین
.داردبیمکشوراقتصادیسقوطازتوجهیقابل



طی سال های گذشتهنگاهی به 
است و ربطی به عملکرد تاکتیکی دولتها نداردساختاریمشکالت اقتصادی ایران 

:۱۳۹۹سالاقتصادکالندر
اسکناس)نقدینگیو٪۶2(جاریسپرده های+اسکناس)پول،٪1۳۹۹2۹سالدرپولیپایه

.کرده اندرشد٪41(بانکیسپرده هایهمه+ 

ادیاقتصرشدهنوز.هست«اقتصادیرشدمنهاینقدینگی»حدوددرتورمبلندمدتروند
منفیرو۹۹سالاقتصادرشدسال،اولماهنهرشدبهتوجهبالیکننشدهمنتشرزمستان

.هست٪42بلندمدتتورمدر۹۹سالسهمازتخمینلذا.زدمی توانتخمین1٪

هستیمنآشاهدکهنیستبی دلیل.هست«پول»رفتارتابعبیشترتورم،کوتاه مدتروند
وطال،درصدی۶۳رشددالر،درصدی۶1رشدنداشت،ارزیسرکوبتواندولتکهسالیدر

.بودندنزدیکهمبهاینچنینپولدرصدی۶2رشد

ننده،شکساختاربااقتصادیدرامااست،بلندمدتتورماستمهمآنچهسالماقتصاددر
.اوردخواهددردابهرابلندمدتچالش هایبرایخطرآژیرباالکوتاه مدتتورم



طی سال های گذشتهنگاهی به 
است و ربطی به عملکرد تاکتیکی دولتها نداردساختاریمشکالت اقتصادی ایران 

:تورمسبدمصرفخانوار
استکردهگزارشخانوارمصرفسبدقیمتدررشد٪4۹آمارمرکز.

داشته اندرشد٪41سبدبقیهوداشتهقیمترشد٪۶۷سبددرونخوراکیاقالم.

شدر نزدیک(غذامثل)تجارت ها قابلقیمترشدمعموالکهچرااستطبیعیاختالفاین
تورمبامتناسب(غیرمنقول هاوخدمات)تجارت هاغیرقابلقیمترشدواست،ارزنرخ

.بلندمدت

بینوده،بومصرفیسبدکلتورمازبیشتر«منزللوازمومبلمان»تورموغذاتورم۹۹سال
.استبوده٪۸0حدودوبقیه،ازبیشترروغنوگوشتتورمغذایی،گروه های

استبودهسبدکلتورمازکمترخدماتیمحصوالتتورمدیگرطرفاز.

هتجربمتفاوتیریالارزشکاهشمحصوالتاینکهنیستمعنیاینبهاختالفاین
.کرده اند

کرده اندتغییرهمنسبیقیمت هایلیکندارد،ارزشکاهشمیزانیکبهریال.

وسیاسیریسک هایافزایشوسویی،ازاساسیکاالهایدردولتمداخله ایسیاست های
متقیودستمزدبهنسبتمنزللوازموغذاقیمتشدندباعثدیگه،سویازاجتماعی
.باشدداشتهبیشتریافزایشخدمات



:رشد نقدینگی
است و ربطی به عملکرد تاکتیکی دولتها نداردساختاریمشکالت اقتصادی ایران 

گمراهامادرست،اگرچهحرفاین.بودشدهخلقنقدینگیت.م.ه400ازکمترقبلیدولتدرکهحالیدراست،شدهخلقنقدینگیت.م.ه۳000ازبیشروحانیدولتدر
ت.م.ه۶۷،1/۵۶۹اسفندوبود،ت.م.ه۷۵،11/۶۵اسفندبود،ت.م.ه۸۳،۶۸/۵۸اسفندبود،ت.م.ه۹1،4۶0/۶اسفندبود،ت.م.ه۹۹،۳4۷۶اسفندنقدینگی!استکننده
دروبوده،٪24/۶( خاتمی)قبلترسالهشتدربوده،٪2۶/۸(احمدی نژاد)قبلشسالهشتدربوده،٪2۸/۷نقدینگیساالنهرشد(روحانی)اخیرسالهشتدریعنی.بود

.استبوده٪2۸/4(رفسنجانی)پیشترسالهشت

استاندکتفاوتامابوده،کمترینخاتمیسالهشتدروبیشتریناخیرسالهشتدرنقدینگیرشدکهحالیدرلذا.



انتخابات بنابراین می توان نتیجه گیری کرد اثرات جانبی مانند توافق برجام و
خ ریاست جمهوری ایران در کوتاه مدت سبب کاهش نرخ بازار نسبت به نر 

کالن تعادلی خواهد شد اما در بلندمدت متغیرهای جانبی ریشه دار در اقتصاد
.باعث افزایش نرخ بازار بیش از نرخ تعادلی خواهد شد

نتیجهگیری



صورتبهکه1404تا1400سال هایپیش بینی.می شودمشاهدهتاریخیواقعیداده هایوپولیمدلخروجی هایبینقبولیقابلانطباقکهمی دهدنشانمدلسازینتایج
سالتخابانبهمدلحساسیتعدم.است(پولجهانیصندوقدرشدهگزارش)آمریکاوایرانبرایجاریسالتورمنرخپیش بینیاساسبراست،شدهدادهنشانخطچین

.داردبهتریعملکرد1۳۷0پایهسالبامدلگذشته،سالچهاردرحالاینبااستمشاهدهقابلپایه
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1360مدلسازی با سال مبنای  13۷0مدلسازی با سال مبنای  میانگین سالیانه محقق شده

1404نرخ دالر تا سال پیش بینی 



٪۸0احتمالباآمریکادالرنرخ1400سالدرلذا.می گرددپیش بینیریالهزار1۷معیارانحرافباریالهزار2۶0حدودآمریکادالرنرخمیانگین1400سالبرایمبنااینبر
.استمشاهدهقابلذیلنموداردرتوزیعاین.گرفتخواهدقرارریالهزار2۸2و2۳۹بین

1400پیش بینی توزیع نرخ ارز در سال 




