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از کروناپسنقش کلیدي مس در دنیاي 
مس و دانش آموخته مطالعات برق در انستیتو سرمایه گذار » ویچجیانی کوواچ«

که انتقال انرژي، روندي غیر قابل توقف از آنجا«فناوري بریتیش کلمبیا، می گوید: 
»است.قرار داده، مس را در وضعیت مطلوبی از نظر سوددهی شرایطاین ،بوده

دقیقا چه اتفاقی می افتد، یجهاناقتصادوبازارهايبرا2020سالنکهیاینیبشیپ
درکشورهانیقدرتمندتراین پرسش مطرح می شود کهاما،کمی دشوار است

کرد؟خواهندچه19- کوویدازپسيایدن
در یک وبینار در مورد CopperBank Resourcesمدیر اجرایی » ویچچکووا«

بعد از کرونا و روندهاي پیش بینی شده از  بازارهاي آسیا، اروپا و آمریکا نقش مس
به بحث و گفت و گو پرداخت.

کیتحريبراپولنیاازچگونهاینکه آنها . استدالرونیلیتر10ازشیب،داردوجوداین کشورهادرکهیمحرک: گفتوي 
سازوساخت. هدایت می شودمدرنيهارساختیزسمت بهپولنیاشتریبکنمیمفکرمن، کردخواهنداستفادهاقتصاد
درمسکلازیمیناین است کهمسيبراخوبخبرو به شمار می رودجهانسراسردرسرخفلزمصرف کنندهنیتربزرگ

استفاده می شود.سازوساختصنعت
ود؛ شاید مانند آنچه که براي تنباکو رقم خورد.ویچ در مورد اتفاقات بازار نفت هم گفت: نفت وارد عصر جدیدي می شکوواچ

ازياریبسآنچهبهومینیببراییهاسرنخمیتوانیمفقطامابود،خواهدچهآیندهسال20تا10یطنفتيتقاضادانمینم
یبستگفناورانه مدرنيهاطرحبیتصووکنندهمصرفرفتارتغییرات نوعبهنیا. البتهمیکننگاه،ندیگویممابههامدل
.دارد
100ازدرصد60ازشیبهرچند . شودیممصرفيکمترنفتروزهررایزکاهش می یابد،يانرژيتقاضاکهستینیشک

کهدیفهمتوانیمیراحتبهتوقف آنایمسافرتکاهش بااماشود،یمنقلوحملبخشواردي نفت تقاضابشکهونیلیم
.استافتهیکاهشنفتبه ازینچرا
بهاقطعوينوآورويفناور،نقطه عطفنیاکهمعتقدمواستشدهیخیتارنقطه عطف نیاواردیجهانيانرژ: گفتوي
يهاشرکتاکنونو همرندیبگفاصلهیلیفسيهاسوختازاندشدهمتعهدموسساتي ازتعداد.استی کردنبرقيمعنا
.است» رویال داچ شل«ها شرکتنیاازنمونهکی- هستندگریديزهایچبهشدنلیتبدحالدريانرژ
يانرژرهیذخوبرقجملهازهابرنامهمختلفانواعيبرامحركدالرهزاران میلیاردمی توانید،19- کوویدازپسيایدندر

مس بیشتري نیاز دارید.برابرپنجایچهاربهبنابراین ودیباشداشته
وجودزینيکمتريخودروهااگریحتکهامااست،رساندهبیآسخودروبخشبهوضعیتاین چه: اگرکرددیکاتچیچوواکو

ساختمورددرتنهانهنیاوافتیخواهدشیافزامسازاستفادهمجموعدریبرقخودروهايافزایش مصرفباباشد،داشته
.بوددخواهزینیبرقلیاتومبدستگاه هاونیلیمشارژيهارساختیزبرايبلکه،خودرو

يانرژمتعلق به ندهیآرایزخواهد داشت،یتوجهقابلرشدکهاستییکاالهامعدودازیکیو سبزيانرژدیتولعامل،مس
.استتهیسیالکتر

دردیجديتقاضايبرایتوجهقابلرشدفرصتمننظربه: گفتویروس کرونابامبارزهدرمسقابلیتدربارهچیکوواچو
کنندیمهیتوصکهدیکنمنتشرراییهاگزارششماکنمیمفکر.داردجودشیوع کرونا وازپسجهاندرجهانسطح

انواعجست و جويصرفرايادیزمبلغ،ندارندقصدهاشرکتمعتقدم.رندیگقرارمسپوششتحتمايهامارستانیب
. کنندذخایردیجد

قرار اکتشافموردراداردوجودنیزماعماقدرکهآنچهبتواند تامیباشداشتهدیجديفناورینوعدیبا: خاطر نشان کرديو
بدهد.

Investingnews.comمنبع: 
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در صورت تداوم همه گیري کرونا

زمان نیاز داردمدت هامسيتقاضابهبود 
طولهاسال،»سوکدن«کارگزاريبر اساس برآورد -وركیوین

کروناویروسگیريهمهقبل از بهمسيتقاضاتاکشدمی 
تقاضايمی تواند ازدولتیمحركهايبستهتنهاوبازگردد

بهوکرونايریگهمهبامواجههدرمس.حمایت کندواقعی
و سازگاربادهاي از سوي همزمان،بازارشدنقفلآندنبال

. استگرفتهقراراصابتموردمخالف
ازيریجلوگبه دلیلجهانتوجه به رکودباتقاضا گریديسوزاواندکاهش دادهرادیتول،دکنندگانیتولسوکیاز

.استکاهش یافته،انسان هاجاننجاتوبیماريشتریبگسترش
خدمات،وکاالهايبراتقاضاکاهشويکاریبشیافزابا: کردخاطرنشانسوکدنپژوهشمدیر»زلکیويجورد«

.استشدهمختلمسيتقاضا
درویلکز افزود: البته .برسديریگهمهازشیپسطوحبهتقاضاتاکشدمی طولهاسال: یادآور شدیگزارشدروي

.دشویمخارجقفلحالتازیآرامبهکشورهابازار رایزخواهد شد،تیحماهامتیقازکینزدندهیآ
.کرده استینیبشیپ2020براي مس در سال راتندر هردالر5500تا4800یمتیقدامنهکارگزاري سوکدن،

دالر آغاز 6188را با 2020مس بعد از اینکه سال .شودیمداد و ستددالر5100در محدودهحاضرحالدرمس 
دالر رسید.4400کرد، اواسط مارس به کمتر از 

بودهیجنوبيکایآمردریلیشماننددیتولمهميکشورهادرمسدیتولدراختاللنیشتریببا بیان اینکهویلکز
وبیرون می آیدقفلحالتازجهانچگونهکهخواهد شدمشخصاین طورمدتیطوالنروند: کردخاطرنشان،است

.کنندیمدیتول] يریگهمه[یمنحنپشتدرنیالتيکایآمرمانندییکشورهاحدچهتا
-جهانمس ندهکنمصرفنیتربزرگ- چینیرساختیزهاي محركاز طریقتقاضاازتیحما: افزوداین پژوهشگر

تواند منجر به ثبات قیمت ها بکه نیچمحركيهابرنامهشفافیت و وضوح کافی برايهنوز. البته شودیمحاصل
شود، وجود ندارد.

مدیر اجرایی بورس فلزات لندن گفت: مس بعد از شیوع کرونا، دستخوش کاهش تولید و » ماتیو چمبرلین«از طرفی، 
چهاین مسالهکهستینمشخصهرچند است،قیعمنسبتارکودکیمشاهدهحالدرجهانافت تقاضا شده است. 

.کندمی واردیجهاناقتصادبهخسارتزانیمچهوابدیادامهتواندیممدت
افزایشهرگونهبهنسبتگفته بود که لیآورلیاوا»ساکسگلدمن«درکاالهایجهانقاتیتحقسیرئ،»يکورجف«

؛ موضوعی که تاکنون وجود داردتنهردردالر4000بههانرخکاهشاحتمال،بانکاینرنظبه واستمحتاطمس
اتفاق نیفتاده است.

منبع: پالتز
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درصدي تقاضاي آلومینیوم جهان8کاهش 
درصدي مواجه شد. گزارش شرکت نروژي 8با کاهش 2020تقاضاي آلومینیوم اولیه جهان در فصل نخست 

بهکرونا روسیوشیوعلیدلبه2020سالنخستماههسهدراولیهومینیآلومیجهانياضاحاکی است، تق» هیدرو«
عرضه مازاد را ثبت کند.،براي کل سالبازار،رسدیمنظربهوه استافتیکاهششدت

درصد خارج از 7درصد افت تقاضا مربوط به چین و 10مدیرعامل شرکت هیدرو نروژ تصریح کرد: در این مدت 
ویروس ریثاتباهمزمانینیچنوسالالتیتعطباارتباطدریفصلتقاضاي يعادکاهش،ويه گفتبوده است. بهچین

.گرفتشدتکرونا
درصد2حدودنیچازخارجچه وداخلدرچه،ین مدتهمدریجهانعرضهبرآورد می شود کهحالنیهمدر

کهشده2020در فصل نخست تنونیلیم2حدودیجهانزادماکیبهمنجرنیا،یکلطوربه.استافتهیشیافزا
شیافزابهمنجرمساله نیاکهستینتعجبيجا: افزوديو.استنیچمازادمربوط بهآنازياعمدهبخش

روز است. 70سطح موجودي فعلی به اندازه مصرف .شدزانیمهمانبهيموجود
اماکند،یمدشوارراسالهیبقدورنمايیابیارزبازار،یفعلنامشخصاندازچشم: گفتمدیرعامل شرکت هیدرو 

افزوده خواهد زینیجهانيموجودسطحبه وداشتخواهدوجوديریچشمگمازاد2020سالدرکهستینیشک
شد.

تنونیلیم5,5تاونیلیم1,5حدوداز2020ساليبرامختلفلگرانیتحلجهان از سويآلومینیوممازاد: افزوديو
.داردوجودنیچازخارجچه وداخلدرچه مازادواستبرآورد شده

دالر کاهش یافته است. 1450، هم اکنون به کمتر از 2019دالر در اواخر سال 1800قیمت آلومینیوم اولیه از 
فصلبهنسبتدرصد9کهکردهدیتولهیاولومینیآلومتنهزار 528نخست امسالماههسهدردرویهشرکت
درصد3)تنهزار 545(2019فصل چهارم بهنسبتاین میزان اما،داشتهشیافزا)تنهزار 485(2019نخست 
.استداشتهکاهش

کمشرکتومینیآلوميهاکارخانه،19-کوویدریگهمهيماریبریثاتوجودبامدیرعامل هیدرو در این زمینه گفت: 
.هستندکارحالدرموجودي متفاوتبیترککیبااما،یعیطبحددرشیبو

کیيسوزآتشلیدلبهمارسلیاوادرشدمجبور،لیبرزدردرویهيدرصد51تیمالکباAlbrasذوبکارخانه 
قصدشرکتنیا. کندرفعالیغراکارخانهیتنهزار 400تیظرفازدرصد25موقتطوربهوتعطیلرادیتولخط

.کنددوباره راه اندازيسالاماواخر،چهارمخطدررادیتول،دارد
مترهردردالر1650متیقباراامسال در سه ماهه دوم خودومینیآلومهیاولدیتولازدرصد55حدوددرویه

.استکردهثبتتنهردردالر260حدوددر فصل دوم راثرومپرمیومازدرصد60کهیحالدرفروخته،
درصد بیشتر از 90هزار تن آلومینا تولید کرده که 531میلیون و حدود یک 2020این شرکت در فصل نخست 
هزار تن) است. 805(2019میزان تولید در فصل نخست 

درصد ظرفیت کار می کرد. 50به دلیل محدودیت هاي دولتی با 2019برزیل در فصل نخست » آلونورته«پاالیشگاه 
درصدي مشغول به کار بوده است.97فیت به گفته شرکت، این کارخانه در فصل نخست امسال با ظر

پالتزمنبع: 
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در کارخانه هاي ذوب روي چه خبر است؟
شاید بتواند بخشی از سناریوي بازار این از راه رسید تا 19-، کوویدشدبه دلیل مازاد نزولی رويفلز به هادرست زمانی که نگاه 

و این تاثیر همچنان بوده تاثیر آن بر هر بخش و کاالیی متفاوت فلز را بازنویسی کند. با گسترش ویروس در سراسر کشورها، 
از وضعیت کارخانه هاي ذوب روي پس از شیوع همه گیري INGدر حال گسترش است. گزارشی که می خوانید تحلیل بانک 

ویروس کروناست.
***

و عرضه معدنی داخل چین در حال در کل زنجیره بازار وارداتی)TCs(فلز رويفرآوري و تصفیههزینه هايبه طور کلی، 
.استمتفاوتبخشهروکاالهانیبآنراتیثات،در حال گسترش بوده19-ي کوویدریگهمهکهآنجاازکاهش بوده است. 

در فاصله کمی با این زمان، رقم دالر در تن بود.160مشاهده شد، ابتدایی ماه میکه در هفته روي فلز TCsکمترین میزان
هزینه ها در نتیجه این ریزشدالر بود.299و شرکت روي کره جنوبی، بالغ بر » تک ریسورسز«ه بین شرکت هاي توافق شد

دربوده،يقوروي کنسانترهيبراتقاضا: دیگویمرا زیچدومابهوضعنیا. استکنسانترهبازاريتقاضاوعرضهتیوضع
رويذوبیاصلکارخانه هاي دکنندهیتهدعامل عمدهطوربه19- ووید، کهیفورماهدر.استافتهیکاهشآن عرضهکهیحال
.استهبودیجنوبکرهونیچدر گان بزرگدکنندیتولجملهازایآس

رويتصفیههزینه هاي فرآوري و : 1نمودار 

ر ماه آوریل درصدي همراه بوده و این رشد د8با رشد 2020آنچه مشخص شده تولید روي تصفیه شده چین در فصل نخست 
تواندیمکهيطوربه،بودهيقوخاممواديبرااشتهاکهاستیهیبداست. افزایش یافتهدیگردرصد2,5در مقایسه با مارس 

. کندحفظراشدههیتصفرويدیتولرشد
Onenessمشاورهبه گفته موسسهمقابل،در info،کاهشددرص9,2امسالنخستماههچهاردرمعادنیداخلدیتول
.استافتهی
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هايکارخانهودنامعدراختاللاند،شدهواقعآندريرویاصلمعادنکههیانوسیاقوکایآمردر19-شیوع کوویددنبالبه
موسسه . شدلیتعطاز اواخر مارس لامتیپلويرومعادننیتربزرگازيویبولدر»ستابلیکرسان«معدن. شدداریپدذوب

وگرفتقراراین مسالهریثاتتحتمعدنیيروتولید هزار تن374لیآوراواسطتااعالم کرد کهدر پکن» هکیآنتا«تحقیقاتی 
.پذیرفتندتاثیر از این وضعیتیجنوبيکایآمريکشورهااولدرجهدر
راآنهاسود هیحاشیاحتماليامدهایپاست،ذوبکارخانه هايدرآمدیاصلمنبعتصفیه و پاالیشيهانهیهزکهآنجااز

دیتولرشدکاهشبهتواندیمبالقوهطوربهمسالهنیاایآاین پرسش وجود دارد که ،يرومورددر. دهدیمقرارفشارتحت
کند؟کمکشدههیتصف
کردهکمککنسانترهبازارانتظارموردمازادازمقداري برداشتنبهکهشدهیاختاللجادیاباعثویروس کرونايریگهمه

معادن،محدودیت درکاهشباکشورهاکهمیدارانتظار. شودیسیبازنودوبارهيروبازاريبراسناریواستممکن. تاس
. سرعت پیدا کندنیچیداخلمعادنتولید ،رودیمانتظارهمچنین . ببخشندبهبودراتولیدمشکالت

وسوسهومیهستجهانشدهتصفیهيروتعادلدرنی هزار ت210مازاديداراهنوزکامل،سالکیمدت يبراوجود،نیابا
وجود،میکردصحبتکنسانترهبازارمورددرابتداي مطلبدرکهآنچهلیدلبهشدههیتصفروي مازادکردنرهايبرایکم

زینتصفیهروي دیتولرشدواحساس ذوبکارخانه هايبرمدتکوتاهدرهزینه هاي فرآوري و تصفیه افتازیناشفشار.دارد
کند،عیتسررايگذارهیسرمابتواندپکناگرها،رساختیزبخشدرژهیوب،يرومصرفتیماه. به دلیلاستشدهآغاز

.خواهد بودانتظارحدازبهتراین کشور یداخليتقاضا
درمتیقرشد يرابمناسبیمحركتواندیم،با کاهش تعطیلی هاهمراهمناطقگریددرتقاضابهبود،هاي آتیهفتهدر

.باشدمدتکوتاه
حاشیه سود کارخانه هاي ذوب روي(یوان/تن): 2نمودار 
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گزارشی از وضعیت بازار خودروهاي برقی

روهاي الکتریکیچالش کاهش قیمت نفت براي بازار خود

بازار خودروهاي برقی که در سال هاي اخیر، رشد مداوم و آهسته فروش را تجربه کرده، هم اکنون با عامل نابودکننده اي به نام 
مواجه شده است.19-کووید

مایشگاه هاي فروش انجمن خودرو آمریکا اعالم کرد: بیماري کرونا نه تنها با تاثیر بر قدرت خرید مصرف کنندگان، آنها را از ن
درصدي نسبت به پارسال) شده 86دالر در هر گالن(کاهش 1,89خودرو دور نگه داشته، بلکه سبب افت شدید قیمت بنزین به 

است. به طور کلی از نظر تاریخی، فروش خودروهاي برقی ارتباط نزدیکی با قیمت بنزین دارد.
کاهشدرصد43امسالالکتریکینقلیهوسایلجهانیفروشکهکردهبینیپیشبریتانیایی،گريتحلیلموسسه»مکنزيوود«

نفتقیمتآمدنپاییندلیلبهخریددراحتمالیتاخیرکروناویروس،شیوع. برسدهزار دستگاه نفر300و میلیونیکبهویابد
د.دارننقشفروشبینیپیشکاهشدرهمگیجدید،مدل هايخریدبرايصبر و انتظاررویکردو
براياقتصاديصرفهبماند،پایینبه مدت زیاديبنزینقیمتاگر: گفت»گلوبال دیتا«درخودروتحلیلگر»ووسدنمایک«

به سمت خودروهاي برقیبزرگیتغییر،بودقرارکهسالیدرتواندمیاینبرد ومیسوالزیرراالکتریکینقلیهوسایلدرتغییر
.شودسازلبراي این صنعت مشکدهد،نشان

کاهش فروش در چین
درصدي کل فروش خودرو 79درصدي مواجه شد که به موازات افت 75فروش خودروهاي برقی در چین طی ماه فوریه با افت 

از 2020در این کشور اتفاق افتاد. با این وجود، وود مکنزي پیش بینی کرده که فروش خودروهاي برقی در چین طی کل سال 
.بیشتر شود2019

در BMWو » مینی«فروش خودروهاي الکتریکی شرکت هاي .داردوجوددر تصویر خودروهاي برقی، نقاط روشنی همالبته
دستگاه رسید. 692هزار و 30درصدي به 13,9با رشد 2020سه ماهه نخست 
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اروپااتحادیهسیدکربناکديانتشار اهدافبهرسیدنمسیردر این زمینه گفت: درBMWمدیرههیاتعضو»ناتاپیتر«
.بینیمنمیهواوآبازحفاظتاهدافتعویقبرايضرورتیهیچهستیم و

که فروش » براد برمان«در مقایسه با پارسال حائز اهمیت است و » بولت«مدلدرصدي فروش شورولت36همچنین رشد 
ماه مارس شورولت، مشوق هایی را در ، تصریح کرد که دررا پوشش می دهدElectrek.comخودروهاي برقی در وبسایت 

.به نظر می رسدسخاوتمندانهخودروهاي برقیبراياماگسترده است،بازاردرهانظر گرفت. به گفته وي، اکنون مشوق
کنند، امامیخریداريخودروهاي برقیمردمازکمتريتعدادهم اکنونکرونا،گیريهمهدلیلبهکهاستدرست: افزودبرمن

اقتصاديوضعیتبرايودارندباالتريدرآمداین خودروها معموالخریداران: گفتاین خودروها آینده بهتري دارد. ويارباز
مجهز هستند.نامناسب

دلیلهمینبهبخشند، اظهار کرد:تحققراايگلخانهگازهايتولیدکاهش شدیداهداف،موظفندبا بیان اینکه خودروسازانوي
.افزایش دهندچشمگیريطرزبهرابرقی خودنقلیهتولید وسایلتاانددهشآمادهآنها

رشد تولید مدل هاي برقی
-150Fهیبریدي نسخهکهکرداعالمتازگیبه»فورد«خودروسازان بزرگ در حال رشد تولید مدل هاي برقی هستند. شرکت 

سطحدرالکتریکینقلیهوسیله40میالدي2022سالتاکهاستکردهاعالمشرکتاین. داشتخواهدبیشتريبردمایل10
.کار خواهد کردباتريفقط باآنهامورد16کهداشتخواهدجهان

الکتریکیسمتبهراخودنقلیهوسایلوهانمونهکلکههستیمهم گفت: مصمم»ولوو«مدیرعامل»ساموئلسونهاکان«
هزار دستگاه خودرو 88تجربه کرده، به طوري که در سه ماهه نخست امسال نیز فروش خوبی را » تسال«شرکت .بدهیمحرکت

با کاهش مواجه 2020برقی تحویل داده است و به نظر می رسد در شرایطی که کل بخش تولید خودروهاي برقی در سال 
خواهد شد، فروش این شرکت مناسب باشد. 

ماههسهدر» لیف«نیسان مدلفروشنمونه،عنوانبه. د استخودروسازان بسیار بهم اکنون فروش بیشتروجود،اینبا
ازقبلوفوریهوژانویهدرصنعتاینزیرااست،کنندهگمراهکمیماههسهنتایج. مواجه شدکاهشدرصد27با2020نخست 

.برخوردار بودخوبیبسیاربازدهازهمه گیري ویروس
به عنوانفروش خودروهاي برقیکهدادهشدار»وود مکنزي«درتحركونقلوحملاصلیتحلیلگر»چاندراسکانرام«

سبببیماري کروناشیوعازناشیترسواطمینانافزود: نبودوي. ریسک پذیر داردکنندگانمصرفبهبستگیجدیدفناوري
.باشندداشتهجدیدفناورياتخاذبهتمایلیکمترکنندگانمصرفمی شود که

Barrons.comمنبع: 

کاهش فروش خودروهاي تجاري در چین
4,4در چین طی ماه آوریل با رشد هاي تجاريکه فروش خودروداده هاي صنعتی نشان می دهد

مواجه شده است. این آمار نشان دهنده نخستین افزایش 2019درصدي نسبت به مدت مشابه سال 
در بزرگ ترین بازار خودرو جهان بعد از دو سال رکود است. این آمار در حالی منتشر شده که در 

درصدي را به دلیل شیوع ویروس کرونا 79وریه سقوط درصدي و در ف43ماه مارس شاهد افت 
شاهد بودیم.

خودروصنعتتشکلبزرگ ترینکه) CAAM(چینخودروکنندگانتولیدانجمنهايدادهبراساس
.دستگاه فراتر رفتمیلیون2از آوریلدرخودروکلفروشکشور به شمار می رود،در این

منبع: رویترز
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اقتصاد جهان به روایت نمودارها
، ویروساین .استدادهرییتغجهانسراسردرراکنندهمصرفيهانهیهزویروس کرونا،چگونهکهدهدیمنشاننمودارهاي این گزارش

.ستینینمستثقاعدهنیااززینکنندهمصرفيهانهیهزوداده استرییتغراروزمرهیزندگياهجنبهتقریبا
به ،کردنخرجپوليبراراییهاتیمحدود،محدودیت هاي اعمال شدهرایزاست،افتهیکاهشعیصناتمامدرهانهیهز،یکلطوربه

.انددرآمدهقیتعلحالتبهییهواسفروشدهبستههامغازهوهارستوراناست،آوردهوجود
ي از آنهااریبسو ندارنديشتریبنهیهزصرفبهلیتماکنندگانمصرفکهاستآنيمعنابهویروس کرونايریگهمهياقتصاديامدهایپ

يشتریبهزینهتااستشدهباعثخانهداخلدرشدهصرفزمانحال،نیابا.ابدیکاهشندهیآيهاماهدرشان درآمدکهدارندانتظار
.شودییغذاموادویخانگی هايسرگرمصرف خرید
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يهانهیهزويکاریبزانیمکننده،مصرفاعتمادشاخصجملهاز؛کندیمنییتعراکنندهمصرفهاي نهیهزکهیعواملریثاتازفراتر
.کنندخرجراخودنقدپولکجادروچگونهکنندگانمصرفکهاستدادهرییتغاین نگرش رايریچشمگطرزبهکرونايریگهمه،یزندگ

McKinseyموسسهتوسطیجهانینظرسنجکیازراییهادادهنمودارهاي مذکور، & Companyمصرفچگونهکهکندیملیتحل
يبهترطیشراعیصنایبرخکهیحالدر.شوندیمی صنعتهردرتغییر ناگهانیجادیاباعثورا کنترل می کنندخوديهانهیهزکنندگان

.کنندمیتالشبقايبراتعدادي هم دارند،در وضعیت کنونی 
يهانهیهزآنها،استواضحآنچه. شودیمنامنظم تر آنهادیخرهايرفتارشوند،یمروه روبنانیاطمعدمباکنندگانمصرفمیزانهر
.انددادهکاهشرايضرورریغخدماتومحصوالتهیکل

19-خوش بینی به بهبود اقتصادي بعد از کووید
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شیافزاحالدرواناتیحازمراقبتخدماتویسالمتن،یبنزمانندهامقولهازياریبس،ینچدرهاتیمحدودبرداشتنبارسدیمنظربه
و ضروريازینموردمسائليبراراخوديهانهیهزکنندگانمصرفکهیحالدر. باشدکشورهاریسايبرایمثبتنشانهتواندیمکهاست
.کنندمی ینیبشیپمواردگریدبرايزینرايکمتريهانهیهزکنند،یمتیتقو
يهانهیهزباخودنوبهبهکهمیهستینیبخوشاندکی ازشیافزاشاهدکند،یمحرکت19-کوویدیمنحنامتداددري کهکشورهردر 

قصدهاخانوادهشتریبومی دهندنشانراینیبخوشازيباالترسطح،يهندکنندگانمصرف،نمونهنوانبه ع.استمرتبطباالتر
.استمشهودزینهیجرینوياندونزن،یچدرکهموضوعیدارند؛راهانهیهزشافزای

کهمعتقدندهاییکایآمرازدرصد37. هستندترنیبخوشندهیآبهنسبتهاییاروپابهنسبتییکایآمرکنندگانمصرفحال،نیهمدر
.دارنددرآمددالرهزار100ازشیبکهيافراديبراسطحنیباالتردرینیبخوشباالبته؛ابدییمبهبودآیندهماهسهایدویطکشورنیا

نسبتیخانگلوازموییغذاموادمانندملزوماتازیبعضدري شتریبنهیهزموارد،یبرخدروهمچنانکنندگانمصرف،یجهانسطحدر
. کنندیمصرفيریگهمهازشیپریمقادبه

خانهدریسرگرميبراراخوديهانهیهزکهندیگویماند،گرفتهقراریبررسموردکهییشورهاکتمامدرکنندگانمصرفتقریبا اکثر 
.استاجتماعاتحضور درفرهنگيداراکهيکشور،جنوبی صدق می کندکرهمورددرژهیبونیا. دهندیمشیافزا

نقلوحملوسفر، پوشاك
کمتر شده درصد 50تا 40رف آن در چین در مقایسه با سطح قبل از همه گیري صنعت پوشاك با کاهش نگران کننده فروش مواجه و مص

.بودخواهدمتفاوتيریگهمهازپسیزندگ: استمواجهیجهانقتیحقکیبایصنعتهر،هر موضوعیازصرفنظراست.
تیمحدوددیتشدویاجتماعگذاريفاصله گستردهسطوحبازتاب،و سفرهانقلوحملصنعتدرریناپذاجتنابکاهشدر همین حال، 

. داشته استرا درآمديدرصد81کاهشانتظارمتوسططوربهیمماهولیآورماه هاييبرامتحدهاالتیادرسفرصنعت.استسفر
صنعتنیادرشغلونیلیم50،سفرويجهانگردي جهانیشورااعالمبنا بر. بودخواهددالراردیلیم519بابرابرزیان ها،2020سالدر
ناخالصدیتولازدرصد10,4يجهانگردوسفر.یا تعلق داردآسدرصنعتکارکنان این بهمشاغلنیاازونیلیم30واستخطرمعرضدر

.دهدیملیتشکراجهانیداخل
بر درآمد صنعت گردشگري19-پیش بینی تاثیر کووید
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قیمت جهانی کاالهاجدیدترین 

2020می 18نی: به روز رسا
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تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
ریاخيروزهاتحرکاتمجموعدر. استبودهصفدهیپديداریپاریاخماهدویکیدرسهاممعامالتبازاريهایژگیوازیکی

مواضعبهدیبانخستيویسناردر. کرديبنددستهیکلانیجردوقالبردتوانیمراهامتیقیآتروندکهدهدیمنشان
آنکهیبراخوديسهامدارتیموقعلحظهیک درودهندیمنشانتیحساسصفبهاساساکهکرداشارهیسهامدارانیرمنطقیغ

درتوانیمرادوميویسنار. دهندیمرییتغباشد،شدهیخاصرییتغدستخوشصنعتوبازاربرگذاراثرعواملواطالعاتریمس
بهشدهمطرحاقتصاددانانولگرانیتحلازيادیزشماريسوازقبلهاماهازویسنارنیا. کردخالصهبورسحباباصطالح

باجهینتدر. استکردهقیتزربازاررپوستیزبهراشاخصدیشداصالحازترسوشدهلیتبدبازانبورسذهندریروانیمانع
.ندانپروریمسردرراخروجعزمحبابدنیترکگمانبهسهامدارانازیمیعظلیخبازاردرعرضهموجهر

يخبرگاهیپاگزارشبه.شودیمخارجETFيهاصندوقتیریمداز1400سالانیپاازبعددولت: گفتاقتصادریوزمعاون
تاقانونبراساس: کرداظهار) ETF(یماليگرواسطهيهاصندوقتیریمدنحوهدربارهمعمارنژادعباس،)سنا(هیسرمابازار

نیاتیریمدبعدبه1400سالازکهاستموظفدولتاما،بودخواهددولتاریاختدرصندوقتیریمدششمبرنامهانیپا
.کندواگذارراهاصندوق

تیریمدازراخودجیتدربهدیبادولتنکهیا: فزودااست،قانونودولتاتیهمصوبهکاروسازنیانکهیاانیببايو
راصندوقيواحدهادرصددهمکیکهيافراد. استآمدهقانوندرکند،خارجETFهماناییماليگرواسطهيهاصندوق

.کنندمشارکتهايریگمیتصمدرصندوقتیریمدنییتعدرتوانندیمودارندرامجامعدرشرکتحقباشند،داشته
دارد،وجودیحقوقاشخاصبهماندهیباقيواحدهافروشامکاننکهیابهاشارهبایدولتيهاشرکتومهیب،یبانکامورمعاون
دیخريبرایحقوقاشخاص،میکنیمینیبشیپاست،ارزندهوخوبهاصندوقنیادرحاضرسهامبیترککهآنجااز: دادادامه

.باشندداشتهیتوجهقابلمشارکتکنند،یميداریخرکهیتیونیكاندنیهمباوشوندبیترغواحدها
نخستینيواحدهادیخرازمناسبیاستقبال،یسینورهیپذمهلتیانیپايروزهادرکهاستنیامابرآورد: گفتمعمارنژاد
متیقکهشدهفروختهدممربهتومانهزار10يگذارهیسرماواحدهریحالدرچراکه،ردیبگصورتیماليگرواسطهصندوق

.استتومانهزار20بهکینزدآنیواقع
گذشتهمینوماهکیطیواستانجامحالدرهابانکییدارايواگذارروند: کرداظهارهابانکییدارايواگذاردربارهيو

.      فروختندسهامتوماناردیلیم7000هابانک
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1398-خانوارهامصرفیخدماتوکاالهاقیمتشاخصساالنهگزارش
درصد42,7يشهرمناطقدرصد،42،6کشورکليبرا98سالدر»دخانیاتوهاآشامیدنیها،خوراکی«عمدهگروهتورمنرخ

.استبودهدرصد42,2ییروستامناطقو
و185،1،184عددبیترتبهییروستاويشهرمناطقوکشورکليبرا1398سالدر) 1395=100مبنايبر(کلشاخص

ودرصد34,4يشهرمناطقدرصد،34,8کشورکليبرا) تورمنرخ(از آنقبلسالبهنسبتکهدهدمینشانرا191,4
ويشهرمناطقکشور،کليبراقبل از آنسالبهنسبتکلتورمنرخ. دهدیمنشانشیافزادرصد37,3ییروستامناطق
.استافتهیشیافزادرصدواحد9,2و7,9،7,8بیترتبهییروستامناطق

42,7يشهرمناطقدرصد،42،6کشورکليبرا1398سالدر»دخانیاتوهاآشامیدنیها،خوراکی«عمدهگروهتورمنرخ
قبل از آنسالبهنسبت»اتیدخانوهایدنیآشاموهایخوراک«تورمنرخ. استبودهدرصد42,2ییروستامناطقودرصد

.استافتهیشیافزادرصدواحد4,9و4,4،4,3بیترتبهییروستامناطقويشهرمناطقکشور،کليبرا
درصد31,1يشهرمناطقدرصد،31،4کشورکليبرا1398سالدر»خدماتوخوراکیغیرکاالهاي«عمدهگروهتورمنرخ

کليبراقبل از آنسالبهنسبت»خدماتویخوراکریغيکاالها«تورمنرخ.استبودهدرصد33,5ییروستامناطقو
.استافتهیشیافزادرصدواحد11,7و9،8,6بیترتبهییروستامناطقويشهرمناطقکشور،
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...اخبار مهم اقتصادي

صمتوزارتسرپرستانتصاب

مدرسنیحسمهندسیحکمصدورباجمهورسیرئ
ومعدنصنعت،توزارسرپرستعنوانبهرایابانیخ

.کردمنصوبتجارت
حجتحکممتندر دولت،یرساناطالعگاهیپاگزارشبه

آمده است:یروحانحسندکترنیوالمسلماالسالم
مراتببهتیعناباویاساسقانون135اصلبراساس

وصنعتحوزهدرارزشمندتانیتیریمدسوابقوتعهد
یسرپرستبهرایعالجنابحکمنیاموجببه،یبازرگان
.مینمایممنصوب»تجارتومعدنصنعت،وزارت
کهدیتولجهشبهژهیوتوجهضرورتبهنظرداردانتظار

عزتواقتدارارتقاءموجبظالمانهيهامیتحرطیشرادر
ویسازماندرونیهماهنگشیافزاضمنبود،خواهدیمل

ویدولتبخشازاعمربطیذيهادستگاهبامؤثرتعامل
بازینراخودوقتوتوانتمامصرفویردولتیغ

يآراوهمکارانمجموعهتیظرفازيریگبهره
يکاالهانیتأموبازارتیریمدبهنسبتنظرانصاحب

ودیتولموانعرفعخودرو،متیقیسامانده،یاساس
ویرنفتیغصادراتتوسعهبهکمکداخل،ساختقیتعم

.دییانماقدامکاروکسبيفضابهبود
نظامورانیافیشرملتبهخدمتدرراشماقیتوف

،يمدارقانوناصولتیرعابایاسالميجمهورمقدس
ازدیاموریتدبدولتیاخالقمنشوروییگرااعتدال
».دارملتامسمتعالخداوند

يریجلوگيبرادیجديهاتیمحدود
خودروبازاردريسوداگراز

ریاخنشستهیحاشدرتصموزارتعیصناامورمعاون
هدفباخودروعرضهتیریمد: کرداعالمخودروتهیکم

عالوهوگرفتقراریبررسمورديسوداگريبسترهاحذف

يریجلوگيبراییهاتیمحدودخودرو،عرضهشیافزابر
گرفتهنظردرخودرودیخرنامثبتيبرادالالنحضوراز

.شد
سرفصلحیتشرابیارکینیصادقيمهدشاتا،گزارشبه

یندگانینماحضورباکهخودروتهیکممصوباتنیترمهم
تیحماسازمانکشور،کلیدادستانوینظارتينهادهااز

،یداخلیبازرگانمعاونتدکنندگان،یتولوکنندگانمصرف
انیببرگزارشد،خودروسازانانجمنوخودروسازاندرو،یا

يهاروشاضا،تقتیریمدفیتکلنییتعبرعالوه: کرد
نامثبتنحوهوالعادهفوقفروشنامثبتنحوهفروش،

قراریبررسموردخودرودیتولدرمشارکتوفروششیپ
.گرفت

خودروخروجعدمخصوصدریماتیتصماتخاذازيو
تیوضعفیتکلنییتعويخودروسازازپالكبدون

: گفتوخبردادهانگیپارکدراحتکارشدهيخودروها
درکهپالكفاقديخودروهايبراییهاتیدمحدو

.ه استشدگرفتهدرنظرقراردارندهانگیپارک
: کرددیتاکنیهمچنصمتوزارتعیصناامورمعاون

.ندارندراپالكبدونخودرورشیپذحقهانگیپارک
يبرادیجديهاتیمحدوداعمالازیارکینیصادق

زماندرمولفهچهار: گفتوخبردادخودروانیمتقاض
یملکدهرشود،تیرعاانیمتقاضتوسطدیبانامثبت
کارتنامثبتموقعدروبخردتواندیمخودروکیفقط

نامبهدیبامکارتیسویبانکحسابنامه،یگواه،یمل
هرنبودنایمهصورتدروباشدنامثبتیمتقاضشخص

فراهمشخصيبرانامثبتامکانطیشرانیاازکی
وسال18يباالسندیبایمتقاضنیهمچن. شدنخواهد

ازگذشتهماه36دروباشدداشتهیرانندگنامهیگواه
.باشدنکردهافتیدرییخودروخودروسازانازکیچیه

فروشدرنکهیابهاشارهباصمتوزارتعیصناامورمعاون
: افزودماند،یمیباقرهندرسالکیسند،العادهفوق

مصرفتاداشتنخواهدصلحامکانراردادهاقازکدامچیه
.شودنامثبتندیفرآواردیواقعکننده

ییخودرواگر: گفتودانستیگارانتراگریدموضوعيو
سیسرويبراماهسهطیوشودگرفتهلیتحوشرکتاز
شرکتوشدخواهدلغوآنیگارانت،نکندمراجعههیاول

نخواهدرادروخونیابهسیسروهئاراحقخودروساز
.داشت
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گام؛ یدولتسهامفروشوهیسرمابازارتوسعه
تورمکنترلجهتدریمثبت

سازمانگزارش،99سالدریتورمانتظاراتینیبشیپبا
بازارتوسعهرینظیاقداماتدارد،دیتاکبودجهوبرنامه
جهتدرمثبتگامکییدولتETFعرضهوهیسرما

یگزارشیطبودجهوبرنامهسازمان. استتورمکنترل
یمالنیتامخصوصدردولتاقداماتمجموعه:کرداعالم
هیسرمابازارتوسعهرینظیرتورمیغطرقبهبودجهيکسر

ETFيهاصندوقچارچوبدریدولتسهامفروشو
. شودمحسوبتورمکنترلنهیزمدریمثبتگامتواندیم

ارزتقالانبدونهیاولموادوارداتباموافقت 
وارداتبايمرکزبانکموافقتازصمتوزارتسرپرست

ودادخبرارزانتقالبدونروشازدیتولبخشهیاولمواد
موادواردات،يمرکزبانکنظارتویهماهنگبا: گفت

بنادردرموجودموادتیاولوبايدیتوله هايکارخانهیاول
. بودخواهدریپذامکانارزانتقالبدونکشور،

تیحماقرارگاهجلسهدریابانیخمدرسنیحسمهندس 
درکهدیتولبهتوجهمفهومامسال: اظهار کرددیتولاز

شده،متبلور»دیتولجهش«شعاربايجارسالينامگذار
يرهبرمعظممقامواستقبليهاسالازمتفاوتاریبس

توجهباخصوصبهدیتولحوزهيبراراياژهیوتیاهمزین
هیعلبرکشورهایبرخکهییهاتیمحدودوهامیتحربه

خواستاروداشتهمبذولاند،گرفتهنظردررانیااقتصاد
.اندشدهيجارسالدردیتولجهش

نییتعويرهبرمعظممقاميرهنمودهابهاشارهبايو
ينامگذار: افزود»دیتولجهش«عنوانبايجارسالشعار

مقاميسوازیطیشرادر»دیتولجهش«نامبهامسال
م،یتحريفضادردشمنانکهگرفتهصورتيرهبرمعظم
رااشتغالومردمشتیمعبخشدوتااندکردهتالش
نیابرسانند؛بیآسکشوربهآن،محلازوگرفتههدف

کیعنوانبهزینکروناروسیووعیشکهاستیحالدر
شورکيهاتیمحدودمجموعهبهنشدهینیبشیپعامل
بهجهشسخت،طیشرانیهمدردرستاماشد؛اضافه
رخیپزشکزاتیتجهواقالمیبرخدیتولدریواقعيمعنا
.استداده

اهدافبهیابیدستراهنکهیابردیتاکبایابانیخمدرس
بهتوجهبا: کردحیتصرگذرد،یمصادراتازدیتولجهش

رقرارانیايروشیپکهياقتصادمشکالتمجموعه
یداخلبازاردرراییتقاضاشیافزاچیهبایتقراست،گرفته

اقتصادداناننیترنانهیخوشبیحتوبودمتصورتوانینم
طیشرادریداخليتقاضاکیککهباورندنیابرزین

بدوندیتولکهی حالدرندارد؛شدنبزرگتیقابلیکنون
یاصلریمسپسدهد؛ینمادامهرایدرستریمستقاضا،
.گذردیمصادراتازدیتولجهش

يبرااولمرحلهدریوارداتيهاتیممنوع: کرداظهاريو
تجارتومعدنصنعت،وزارتيسوازکاالقلم1600
تعرفهفیرد50يبراز،یندیجدمرحلهدروشداعمال

ضمنشده؛گرفتهنظردروارداتتیممنوعزینگرید
دیتولمشابهياراديکاالهاوارداتيجلوشدتبهنکهیا

گونهچیهر،یمسنیادروکردمیخواهسدرایداخل
.ستینزیجایپوشم چش

بازبازاراتیعملياجرادرتعجیل

یگزارشیطبودجهوبرنامهسازمانکالناقتصاددفتر
احجامبریمبتنکهجیرایپوليهااستیس:کرداعالم

. ستینراهگشاچندان) یفعلطیشرادر(استیپول
یگزارشیطبودجه،وبرنامهسازمانکالناقتصاددفتر

دریپوليرهایمتغوياقتصاديهاشاخصیبررسضمن
اتیعملياجرادريمرکزبانکعیتسرخواستار98سال
.شديانتظارتورمکنترلهدفبابازبازار
غالبنقشبهتوجهبا:استآمدهگزارشنیاازیبخشدر

،رسدیمنظربههامتیقيریگشکلدریتورمانتظارات
استیپولاحجامبریمبتنکهجیرایپوليهااستیس

بایپوليهااستیسمقابلدر.نباشدراهگشاچندان
بازبازاراتیعمللهیوسبه»یورمتینیبشیپيریگهدف«
.باشدکارگشایتورمانتظاراتيریگشکلدرتواندیم

بانکاستيضروراست،شدهدیکاتگزارشپایاندر
گستردهصورتبهبازبازاراتیعملياجرابهنسبتيمرکز

.دینمالیتعجمشخصشدهيگذارهدفيهانرخاعالمباو
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يگشتی در فضاي مجاز


