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 (درصد از کل بازار مالی) 2018مارس  –کشورها تفکیک عناصر تشکیل دهنده بازار مالی 

 (Bank for International Settlements) و بانک تسویه بین المللی( world bank)بانک جهانی : منبع
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 (GDPدرصد از ) 2017-عمق مالی کشورها 

 (Bank for International Settlements) و بانک تسویه بین المللی( world bank)بانک جهانی : منبع



 



 

 (هزار میلیارد ریال 321ماهه بودحه عمرانی  9عملکرد )برآورد و مقدماتی * 
 اوراق بهادار تهران، فرابورس ایرانسازمان بورس ایران، بورس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، : منبع

 سال
تسهیالت 

 بانکی
سرمایه گذاری  

 خارجی
بودجه 
 عمرانی

 سرمایه بازار

 کل بازار سهام اوراق بدهی

1390 1,685 53 289 50 128 178 

1391 1,855 55 152 130 95 225 

1392 2,401 84 220 61 213 274 

1393 3,414 39 300 36 267 303 

1394 4,173 29 272 148 325 473 

1395 5,484 104 387 292 236 528 

1396 6,139 92 439 649 180 829 

1397 7,737 *75 *428 521 275 796 



 

بازار سرمایه ایران نقش رو به رشدی در تأمین منابع مالی اقتصاد کشور داشتته و ایتن رونتد    

 .می تواند با شتاب بیشتری ادامه یابد

 ایرانبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان بورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس : منبع

 برآورد و مقدماتی* 

 مالیمنابع تأمین 
1390  1397 

 درصد ارزش درصد ارزش

 %86 7,737 %76 1,685 بانک

 %9 796 %8 178 بازار سرمایه

 %1 75* %2 53 گذاری خارجی سرمایه

 %5 428* %13 289 بودجه عمرانی دولت

 %100 9,036 %100 2,205 جمع
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 :استبازار سرمایه ایران در چند سال گذشته شاهد حضور ابزارهای نوین مالی بوده 

 مشارکتاوراق 

 اوراق اجاره

 اوراق مرابحه

 اوراق سفارش ساخت

 خزانه اسالمیاسناد 

 سرمایه گذاری زمین و ساختمانصندوق های 

 اوراق سلف استاندارد موازی

 پروژهسرمایه گذاری صندوق های 

 اوراق فروش تبعی

 خرید دیناوراق 

 



 

 .رشد کرده است% 252ارزش اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه ایران  1397تا  1394از سال 
 سازمان بورس و اوراق بهادار: منبع

عملکرد 94عملکرد 95عملکرد 96عملکرد 97عنوان

96,47047,59016,5989,675انتشار اوراق بهادار بدهی با مجوز سازمان بورس

9,85019,70037,98910,827انتشار اوراق سلف موازی استاندارد

20,000111,61924,00013,492اوراق مشارکت دولت، شهرداری  و بانک ها

41,0005,000انتشار اوراق سلف موازی استاندارد دولتی

0031,0000گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص

00050,000اوراق مشارکت شرکت ملی نفت

021,50022,5005,000اوراق اجاره دولتی

037,38020,0000اوراق مرابحه دولتی

050,000اوراق منفعت دولتی

342,069348,234130,00050,000اسناد خزانه اسالمی

11,83212,75210,2939,020امتیاز تسهیالت مسکن

521,221653,775292,380148,014جمع
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ایران ترکیب اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام در بازار سرمایه 

 (هزار میلیارد ریال) -1397

 اوراق بهادار با درآمد ثابت سهام
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WFE Members 2017 

Domestic Market Capitalisation Value of bonds listed

سهم ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه ایران بسیار کمتر از استانداردهای جهانی استت و از  

 .پتانسیل باالیی برای رشد برخوردار است

 و سازمان بورس اوراق بهادار( WFE)فدراسیون بورس های جهانی : منبع



 

 تأمین مالی با استفاده از اوراق اختیار تبعی

 (میلیارد ریال)ارزش کل تأمین مالی تعداد عرضه سال انتشار

1396 1 1,897 
1397 7 12,837 

 2,301 2 سه ماهه 1398  

 تأمین مالی با استفاده از اوراق صکوک خرید دین

 (میلیارد ریال)ارزش کل تأمین مالی نام انتشارتاریخ اولین 

 133 صکوک خرید دین مسکن جنوب 1398/03/28



 سال
 بورس تهران بازار سهامارزش 
 (هزار میلیارد ریال)

سهام بورس نسبت ارزش بازار 

 داخلیبه تولید ناخالص تهران 

1390 1,283 20% 
1391 1,707 23% 
1392 3,848 39% 
1393 2,791 25% 
1394 3,461 31% 
1395 3,220 25% 
1396 3,823 26% 
1397 6,829 32% 

 تهرانمرکزی جمهوری اسالمی ایران، بورس اوراق بهادار بانک : منبع






