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مس وارد کرد2019ماهه به اندازه کل 9چین 

، زیرا هیافتافزایشنسبت به ماه قبل از آن امسالداده هاي رسمی نشان می دهد که واردات مس چین در سپتامبر
.ه استبهبود فعالیت هاي کارخانه اي چین، تقاضاي این فلز را با افزایش مواجه کرد

رسیدتن450هزار و 722سپتامبر بهدرخاممسیمحصوالتومسکرد: واردات تولیداتاعالمگمرك چیناداره
درصد باالتر از ماه 8,1ح این سط.نزدیک شدتنی 210هزار و 762یعنیجواليماهدروارداترکورد سطحبهکه

د.بو)هزار تن445(2019باالتر از سپتامبر درصد 62,3امسال و همچنین آگوست 
شده،تصفیهآند،محصوالتشاملجهاندرآلومینیومومسکنندهمصرفبزرگ ترینبه عنوانچینمسواردات

در سپتامبر -جهاندرفلزاتکنندهمصرفبزرگ ترین-چیندرهاکارخانهفعالیت.استساختهنیمهوآلیاژ
درمسوارداتافزایش، شاهد کروناع ویروسشیوپس ازاقتصاديبهبودتداومبه با توجه همچنین .افزایش یافت

.بودیممیزان به باالترینجواليوژوئن
افزایشدرصد41با(از ابتداي سال تا پایان سپتامبر)2020ماهه9درواردات این کاالهاکرد:اعالمگمرك چین

میلیون تن مس کار 4,98در مجموع بیش از 2019در سال .استرسیدهتنمیلیون4,99بهپارسالبهنسبت
نشده و محصوالت مسی توسط این کشور وارد شده بود.

بودتنهزار140میلیون و 2سپتامبر امسالدرشدهفرآوريمسسنگیامسکنسانترهوارداتاز طرفی، میزان
سپتامبرازهمو2020آگوستهم ازمیزاناین. به شمار می رفتگذشتهماه10طیماهانهمیزانباالترینکه

برنامه چین براي محدودیت واردات قراضه با هدف کنترل آالیندگی سبب ،به نظر می رسد.باالتر بود2019
افزایش واردات انواع مس شده است.

محصوالتجملهازآلومینیومیمحصوالتخام وآلومینیومتن469هزار و 426سپتامبرماهدرچینحال،همیندر
. بودتن424هزار و 395آگوستماهکه این رقم درحالیدرکرد،صادرساختهنیمهینیومآلوموآلیاژاولیه،
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هم اکنون سفارش هايزیرامحسوب می شود،آوریلماهمیزان ازباالترینماهانهسطحبر اساس این گزارش، این
18هنوزسپتامبرتاژانویهآلومینیوم از صادرات.استبهبودهمچنان در حالکرونااولیه ویروسشوكازپس

.استکمترگذشتهسالبهنسبتدرصد
2020ماهه 9چین در 2019تحقق کل واردات مس -نمودار

بود و همین 60,2ت هاي ساخت و ساز چین در ماه سپتامبردر بخش فعالیPMIشاخص مدیران خرید یا همان 
خبر خوبی براي رونق و توسعه فعالیت ها به شمار 50واحد اعالم شد. اعداد باالي 51,5شاخص براي بخش تولید 

می رود.
درصد سنگ آهن حمل شده از راه دریا را می خرد، در ماه هاي اوج 70همچنین گزارش هاي حاکی است، چین که 

شده ایم، 2020رونا همچنان به خرید و ذخیره سازي این کاال ادامه داده و حال که وارد دهمین ماه از سال ک
همچنان بازار این کاال را گرم نگه داشته است. 

میلیون تن سنگ آهن دیگر در بنادر این کشور پهلو 95گمرك چین در روزهاي اخیر اعالم کرد که در ماه آگوست 
به گزارش رویترز، واردات سنگ آهن خریداري شده است.2019درصد بیشتر از آگوست 6,2نی گرفته و این یع

میلیون تن اعالم شد.108این کشور در ماه سپتامبر بیش از 
درصدي را براي قیمت سنگ آهن از ابتداي 34، بازده 2020خرید پرحجم چین در ماه هاي سپري شده از سال 

دالر در هر تن به باالترین 130تا 120و سنگ آهن با حرکت در محدوده قیمتی سال تاکنون به ارمغان آورده
این کشور در ماه سپتامبر عالوه بر افزایش واردات مس و سنگ آهن، شاهد سطح در شش سال اخیر رسیده است.

رشد واردات دانه روغنی سویا و نفت خام نیز بود.
منبع: رویترز
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مسبازیگران اصلی بازار قراضه

محسوب فلزبراي این استراتژیکبعامنیکی از مسقراضهواستروزمرهزندگیدرمورد استفادهموادترینمهمازیکیمس
می شود.

خانگیلوازمونقلوحملتجهیزاتالکترونیکی،محصوالتبرق،هايشبکهساز،وساختدرايگستردهطوربهمس
خوبی براينوید،»هاي تک«محصوالتوالکتریکینقلیهوسایلتجدیدپذیر،هايانرژيايبرتقاضاافزایش. شودمیاستفاده

در حال سبزاقتصادبرايآلایدهايمادهبهراآنودارد)نقرهاستثنايبه(فلزاتبینرارساناییبیشترینچراکه،استمس
.کندمیتبدیلشکوفا
: استآمدهمستوسعهانجمنگزارشدر. داردنقشمسبازارتعادلو مینتادرتوجهیقابلمیزانبهبازیافتیمسقراضه

سنگازشدهاستخراجتازهفلزارزش ازدرصد95معمولطوربهیکدرجهقراضهکهاستزیادقدرآنمسبازیافتارزش«
».داردرامعدن

قراضه مس چیست؟
واستبازیافتقابلدرصد100فلزات،ازبسیاريمانند. مس شودمییاد»جهانمسمعدنترینبزرگ«عنوانبهقراضهاز
مسآنبهکهمسقراضهمواد. کندمیحفظراخودمفیدخواصازايگستردهطیفمجدد،استفادههنگاممواردبیشتردر

.قدیمیقراضهوجدیدقراضه: کردتقسیماصلیدستهدوبهتوانمیراگویندمینیزثانویه
در دارد. قدیمیقراضهنسبت بهيباالترعیاردرجهمعموالوشودمیریختهدورتولیدوساختمراحلدرمسجدیدراضهق

شودمیگفتهمصرفازپسمحصوالتیابه کار رفته در سقف ساختمانمسمسی،لولهمسی،سیمبهقدیمیقراضهمقابل 
.دوشتبدیلآنآلیاژهايوشدهتصفیهمسبهدتوانمیکه

و الکتریکیکاربردهاي. دشومیواقعبیشترتصفیهوفرآوريموردسپسوذوبهاکورهدرثانویهموادطی فرآیند بازیافت، 
ازتوانمیشود،میدادهترجیحکاراینبراياز معادنشدهاستخراجتازهمسکهحالیدروددارنیازباالعیارمسبهبرقی
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غیرمصارفدراستفادهبراياغلبقدیمیضایعاتازبازیافتیمس.کرداستفادهنیزعالیکیفیتباجدیدقراضهمواد
.استفاده می شودسقفهايورقیاهالولهمانندالکتریکی

ضایعاتکاهش وايگلخانهگازهايانتشارکاهش انرژي،مصرفکاهشمانندزیست محیطیجهاتبسیاريازقراضهبازیافت
حدودحاويرایانهیککهکردهنشانخاطرمسالمللیبینمطالعاتگروهنکته،اینبهتوجهبا. بردمیسودزبالهدفنمحل
.باشدداشتهمس) پوند220(کیلوگرم100تواندمیمعمولیخانهیککهحالیدراست،مسکیلوگرم1,5

سطحدر. داردنیازمعدنسطحدرمساولیهدتولیبهنسبتکمتريانرژيدرصد85بهمسبازیافتگروه،اینگفتهطبق
تنمیلیون40از خروجساالنهودهدمیکاهشراالکتریکیانرژيمصرفساعتمگاواتمیلیون100مسبازیافتجهانی،

.کندمیجلوگیريکربناکسیددي

مسقراضهبازاربازیگران
میزان آن در نقاط . کندمیبرآوردهرامسجهانیتقاضايکلازدرصد30حدودقراضه ،مسالمللیبینانجمنبه گفته
مس اروپادرکهحالیدرکند،میمینتاراکشورمسازدرصد35حدودمسقراضهمتحده،ایاالتدر.استمتفاوتمختلف

شامل می شود.راکل مصرفمسدرصد50بازیافتی 
.استقراضهموادازجهاندرمسکنندهتصفیهترینبزرگ،دهدمیتشکیلرامسجهانیتقاضايازنیمیحدودکهچین
.استبودهسالدرتنمیلیون1,5ازبیشمتوسططوربهگذشتهدههطیچینثانویهمستولید

تنهزار 352چین، 2018سالدرکهاستشدهگزارش. شودمیتامینمتحدهایاالتازی چین وارداتثانویهمسبخشی از
.استکردهواردآمریکاازباالعیاربامسقراضه

جملهازفلزاتقراضهوارداتبرايراهاییمحدودیتزیست،محیطآلودگیبامبارزهازبخشیعنوانبهچین،وجوداینبا
دیگرکشورهايویافتکاهشتنهزار 89به2019سالدرمتحدهایاالتازآنوارداتنتیجه،در. استکردهایجادمس
.ارسال کردندچینبهراکمتريموادنیزژاپندمانن
گرفتهنظردرنامدمی» خارجیزباله«راآنچینآنچهوارداتکاملممنوعیتبرايايمقدمهعنوانبههامحدودیتاین

کشورایندولتشفافیتعدمو19-کوویدگیريهمهاما، شوداجراییبه طور کامل 2020سالازرفتمیانتظاروشد 
.استشدهروپیشمسیرمورددرسردرگمیایجادباعث

بهمجبورراسودآورفرآوريصنعتاین ،مسقراضهوارداتدرچینهايمحدودیتنوشت: وضعیتتشریح ایندربلومبرگ
سطحدرثانویهواولیهمستامین،کروناویروسشیوعباوافتادهاتفاقاینسفانهمتا.استکردهکشورازخارجبهحرکت
.استشدهاختاللدچارجهانی

درمسارشدتحلیلگر»بارنزجاناتان«.استگرفتهقرار19-کوویدبحرانثیرتاتحتمسقراضهتجارتتحقیقات،اساسبر
Roskillیافته استکاهشدرصد30حدود2020سالنخستنیمهدرمسضایعاتجهانیتجارتکهبرآورد کرد.

سبب شده مس،ضایعاتکنندگانبازیافتسوي ازشدیدفشارباهمراهکروناازناشیعرضهشکافه به با توجحاضرحالدر
رویترزکند.بنديطبقه»زباله«جايبه»منابع«عنوانبهیک استثنا قائل شود و آنها را درجهمسضایعاتوارداتبراي چین

ایاالتازمسضایعاتواردات) درصد(25بیهینتمالیاتاول،فازتجاريتوافقازبخشیعنوانبهچیندولته کهدادگزارش
.استکردهتعلیقسالیکمدتبهرامتحده

مسقراضهبازاراندازچشم
کهموارديدر.نیستجدیديچیزمسجهانیبازاردرعرضهکمبودمسائلواستکلیديمادهصنایعازبسیاريدرمس

. داردوجودمسضایعاتبهنیازباشد،هداشتوجودعرضهکمبودوتقاضا
یاشوندمیاختاللدچارمسمعادنکهمواقعیدرویژهبهد،کنمیایفامهمینقشمسکلیبازاردرهمچنانمواداین

.وجود نداردتقاضامینتابرايکافیفلزتولیداینکه
Investingnews.comمنبع: 



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

6

2020م بررسی کارنامه فلزات غیرآهنی در فصل سو
آمارهاي منتشر شده نشان می دهد که فلزات رنگین در ماه هاي اخیر از شرایط رکودي فاصله گرفته اند. عوامل مختلفی از 
جمله محرك هاي مالی، گردش سریع تر کارخانه هاي تولیدي و بازیابی اقتصاد چین به عنوان مصرف کننده نیمی از فلزات 

رونق نسبی این بازارها باشیم. محاسبات نشان می دهد که شش فلز پایه اي که در دست به دست هم دادند تا امروز شاهد
درصدي مواجه شدند. این یعنی رشد ماه هاي 9با بازدهی حدود 2020بورس فلزات لندن داد و ستد می شوند در فصل سوم 

ه آنها را بررسی می کنیم، می توانیم از اخیر تا حدودي رکود ابتداي سال را به فراموشی سپرده و وقتی کارنامه سه فصل گذشت
سخن بگوییم.2020ماهه 9درصدي بازار فلزات پایه در 1,7رشد مثبت 

مس
مس که تحلیلگران آن را فشار سنج اقتصاد جهان می نامند و به دلیل مصارف گسترده، هر گونه تغییر قیمت آن نشان دهنده 

7000بی پیدا کرد و قیمت این فلز حتی در هفته هاي اخیر تا نزدیکی تالطم اقتصاد جهان است، در فصل سوم رونق مناس
دالر هم پیش رفت.  اگرچه ماه هاي ابتدایی اوج گیري کرونا و به ویژه در مارس کرونا زده، روزهاي غم انگیزي را سپري کرد و 

ن مصرف کننده نیمی از فلزات و مشکالت بازار این فلز به طرز نگران کننده اي راکد شد، اما با بازیابی تقاضاي چین به عنوا
عرضه در برخی کشورها از جمله پرو که دومین تولیدکننده مس معدنی جهان محسوب می شود، این پرچمدار گروه فلزات 

درصدي را به ارمغان آورد و در 9,4غیرآهنی، تابستان پر رونقی را پشت سر گذاشت. فصل سوم براي مس لندن بازدهی 
درصد رشد را تجربه کرد.7حدود ماهه 9مجموع 

شکل قیمت قبل از آوریل امسال را نشان می دهد، روزهایی که اخبار خوبی از Vتصویر بازدهی قیمت مس به وضوح، بهبود
تقاضا شنیده می شد، اما سمت عرضه مشکالتی داشت.

آلومینیوم
درصدي را در بازار فلزات لندن ثبت 9,2ت و رشد آلومینیوم هم مانند مس فصل سوم را با بازدهی مناسبی پشت سرگذاش

یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان آلومینیوم جهان در فصل سوم با رشد مناسبی مواجه شد. » آلکوآ«کرد. سهام شرکت 

سرب و روي
در فصل سوم به درصدي قیمت را 17,5را باید لیدر رشد صعودي در بازار فلزات غیرآهنی دانست، چراکه این فلز، رشد » روي«

خود اختصاص داد و باالترین بازدهی را در جمع این شش فلز کسب کرد. سرب دیگر فلز نزدیک به روي هم بازده خفیفی 
داشت. قیمت سرب اما نتوانست مانند روي بازدهی جالب توجهی به دست آورد.
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رگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده این درصدي مواجه شد. چین به عنوان بز1,1در فصل سوم این فلز با بازدهی خفیف 
.فلز ظاهرا برنامه هاي گسترده اي را براي کنترل آلودگی در سر دارد

نیکل
همسو با افزایش مس 2020درصدي روبه رو شد، در فصول دوم و سوم 20قیمت نیکل که در فصل اول امسال با افت حدود 
جبران کرد.به عنوان پرچمدار این گروه، زیان ابتداي سال را 

وقتی شرکت تسال با افزایش تولید و سودآوري سهام مواجه می شود، قیمت نیکل هم مورد حمایت قرار می گیرد. مدیرعامل 
خواستار تولید نیکل پاك شده که همین موضوع به حمایت از قیمت این فلز کمک کرده است.،تسال

SeekingAlphaمنبع: 

2020درصدي تولید مس جهان در سال 1,5کاهش 
ی هاي گسترده در کشورهایی نظیر شیلی، پرو و مکزیک از جمله تعطیلی معادن بزرگ تولید مس شیوع ویروس کرونا و تعطیل

درصدي مواجه شود. 3,7با کاهش 2020در این کشورها سبب شد تا تولید فلز سرخ تولیدکنندگان برتر در سه ماهه دوم 
هزار تن برسد.300میلیون و 20درصدي به 1,5با کاهش 2020گلوبال دیتا پیش بینی کرد، تولید مس در سال 

به 2020مشاهده شد و تولید این شرکت در سه ماهه دوم » گلنکور«بیشترین کاهش تولید در فصل دوم امسال از سوي شرکت 
درصدي در مقایسه با 13,9با کاهش » آنتامینا«به ویژه در معدن 19- دلیل عواملی همچون افت عیار و اختالالت ناشی از کووید

شابه پارسال مواجه شد.مدت م
وینث باجاج، تحلیلگر ارشد معدن در گلوبال دیتا با اشاره به کاهش عیار در برخی معادن بزرگ مس معتقد است، این افت عامل 

، »کوبره پاناما«، »چوکی کاماتا«بود. همچنین به گفته وي، معادن مهم دیگري شامل 2020کلیدي کاهش تولید در فصل دوم 
مدتی در فصل دوم به دلیل مشکالت شیوع کرونا تعطیل شدند. همچنین کار توسعه » سرو ورده«و » آنتامینا«، »الس بامباس«

درمسجهانیتولیدکلیطوربهشودمیبینیمتوقف شده بود. بنابراین پیش» ال تنینته«و » الس پالمبرس«دو معدن مهم 
.مواجه شوددرصدي1,5کاهشبا2020سال

(میلیون تن)2020بینی تولید مس جهان در سال پیش -نمودار
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2020بر بازار کار 19- تاثیر کووید
بهبوديبرا»يزیناچدیام«دادهشدارکار،يایدنبر19- کوویدریثاتازخودلیتحلنیآخردر) ILO(کاریالمللنیبسازمان

هاي محرك بزرگشکافرفعبهکمکيبرادیباهاملتاعالم کرد:سازماننیا.داردوجود2020سالدرکاربازاردريقو
.کننديهمکاررتریفقيکشورهادرمالی و خسارت هاي ایجاد شده

متحدمللسازمانآژانساین .داردیاسیستوجهبهازینواستشیافزاحالدريکاریبازترعیسرو کم تحرکی، تیفعالعدم
آسیب) FTE(وقتتمامشغلونیلیم245معادلامسال،چهارمماههسهدرداردانتظار،آن هستندعضوکشور187که
.ندیبب

بسته هاي محرك تاکنون کافی نبوده اند- 1نمودار 

2019مشابهمدتباسهیمقادر2020سالنخستماهههسدردالرونیلیتر3,5ایدرصد10,7یجهانسطحدرکاردرآمد
ویمالمحركيهابستهارزشنیبدالراردیلیم982متوسط،وکمدرآمدبايکشورهادراکنونهم .استافتهیکاهش

.داردوجودفاصله،19- کوویديریگهمهازیناشکاربازاربهشدهواردخسارات
این سازمان. بودخواهديدیکلشکافنیاحليبرا- همیاريتوسعهویبدهکاهشجملهاز-شتریبیالمللنیبیهمبستگ

.دشویمالزم انجامییکارآباوسرعتبهشدهاعالمیمالاقداماتکهکنندحاصلنانیاطمخواهدیمهادولتازنیهمچن
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)2020و 2019صل دوم اشتغال(مقایسه فمجموع کاهش درکم تحرکیسهم افزایش بیکاري و - 2نمودار 

حدهمتاالتیاوکاناداازجدايکشورهردر-ستندینآندنباله بایستندینکاردرکهيافراد- و غیر فعال بودنیتحرکبی
.داردیاسیستوجهبهازینواستکنندهنگراننیا. استشیافزادر حاليکاریببهنسبتيشتریببیشبا

هستندخطرمعرضدرشتریبدهیدبیآسوریپذبیآسيهاگروه- 3نمودار 
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ILOدهدیمنشانیقبليهابحرانتجربهو باشدکنندهگمراهتواندیمییتنهابهيکاریبراتییتغبرتمرکزداده کههشدار
کاربهبوداحتماالیتحرکیبنرخافزایشنیبنابرااست،کارانیبمجدداستخدامازدشوارتریحترفعالیغافرادکردنفعالکه
رایز،هستندخطرمعرضدرانددهیدبیآس19- کوویدبحرانریثاتتحتژهیوبهکهمسنوجوانافراد. کندیمدشوارتررا
.شوندیمرفعالیغگرانیدازشتریبمعمولطوربهگروهدونیا

جملهازدهیدبیآسوریپذبیآسيهاگروهازکاملتیحمايبرایاساساقداماتکهدیگویمسازمان بین المللی کار
ازشتریبزناندرکارافتکهدکنیمدییاتهادادهجدیدترین.استمهماریبسیرسمریغکارگرانوجوانانزنان،مهاجران،

.استمردان
تیحماجملهاز؛ دهندپاسخخوديهااستیسبامتناسبدیباگذاراناستیسکهاستآن يامعنبهیتحرکیبادیزشیافزا
.کاربهکارگرانبازگشتبهکمکيبراتالشودرآمدازاوممد

.اندکردهآرامیتوجهقابلزانیمبهرایقبلرانهیسختگاقدامات،کرونامواردتعدادشیافزابا وجوددرآمدکميکشورها
همچنانیاجتماعوياداقتص،یبهداشتيهااستیسيبرامناسبزمانوتوازنبهیابیدستد،یگویمسازمان بین المللی کار

همهشدنیطوالنخطریبهداشترانهیشگیپاقداماتزودرساینادرستکردنسستداده کههشدارسازماننیا. استمهم
.فزایش می دهداراکاربازاربرآنریثاتشدنبدترجهینتدرويریگ
ILOداردادامهبهازینوکندیممشخصتشدبهرايریگهمهبههیاولواکنش،یاجتماعيهاگوو گفت:دیگویم.

.کنندحفظرادرآمدواشتغالازتیحمابرنامه هاي ،2021سالتاوندهیآيهاماهیطدیباگذاراناستیسهمچنین 
کلیدي خواهد بودتعادل سالمتی، اقتصاد و سیاست گذاري اجتماعی-4نمودار 

weforum.orgمنبع: 
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قیمت جهانی کاالهاجدیدترین 

2020اکتبر71به روز رسانی: 
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تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
هزار500وونیلیمکیکانالانهیمدريدرصد1,3رشدباوشديصعودیمتوالهفتهنیدوميبراتهرانبورسهفته گذشته 

شاهدگریدبارتاشدهسببدالرنرخرشدتداومالبتهودوماههافتازپسسهامتیجذابشیافزاانیمنیادر. ستادیاواحد
دیخرفهرستصدردرینفتيهافرآوردهگروه،گذشتکهياهفتهدر. میشباسهاممعامالتگردونهبهیقیحقيتقاضابازگشت

يپرتفوهادرموجودسهامبودنمحکوم،یبورسفعاالنيروزهانیاپرطرفداريهااستداللازیکی. گرفتقرارهایقیحق
دارا«يپرتفودرموجوديامهیبویبانکسهامدرخصوصشیپيچندکهطیشرانیا. استمتیقرشدبهETFیدولتيهاصندوق

،استشدهسهامبازارشرویپيهاگروهازیکیبهلیتبدصنعتنیاوتکراریشیپاالسهامدرریاخهفتهدودربودشدهتجربه»کمی
حرکتيصعودریمسدریمعامالتجلسههشت،گروهنیايدرهایلژهیوبهینفتيهافرآوردهگروهيهارمجموعهیزکهيطوربه
ودالرنرخرشدچندهر. میهستآنهايهارمجموعهیزدرمثبتيستدهاودادشاهدبازار،یکلروندبهتوجهبدونوکنندیم

یبازدهاختالفسببکهیموضوعنیترمهماماست،ینریتاثیبمذکورسهامبهتوجهشیافزابرییمایندالريهایرکوردشکن
.استکمییشیپاالبهموسومیدولتETFصندوقنیدومدرآنهاگرفتنقرارشده،بازاريردالعیصناگریدبایشیپاالينمادها

بورسشامليموازيبازارهاهیکلدردهد،یمادامهدیجديهاسقفسمتبهخودرشدبهآزادبازاردردالرمتیقاینکهبا وجود
با کاالبورسدرراستانیهمدر. خوردیمچشمبهارزیکنونيباالالعادهفوقيهانرخبهنسبتيناباورویتفاوتیبینوعتهران
جنبهيدارايحدتاونقدشوندهيکاالکیعنوانبهيفوالدشمشآزاد،رقابتوهاتیمحدودتوجهقابللیتعدوجود
رشدوجودباگذشتههفتهرديفوالدمحصوالت. استخوردهمتیقیتومانهزار25دالرباآهنبازارفعاالنيبرايگذارهیسرما
دریتومانهزار23دالرباهامتیقمس،همچونیمحصولدر. گرفتندقرارمعاملهموردیقبلنرخازکمترمواردیبرخدرارزنرخ

ردارزنیانگیميهانرخ. استترنییپاهمنیاازیحتارزمعادلنرخزینیمیپتروشمحصوالتاکثريبراوشودیمکشفرقابت
دالرنرخهضمتوانیحتگرید،دهدیمنشانیداخلبازاررفتاراما،گرفتقرارتومانهزار26محدودهدرگذشتههفتهماینسامانه
سهامزینبورسدرکهستینبیعج،یطیشرانیدرچن. نداردوجودداخلدرییکاالمحصوالتيگذارمتیقدرماینسامانه

رایدرخشانچندانیمعامالتتیوضع،استخوردهگرهدالرباآنهامحصوالتنرخکهییایمیشويفلز،یمعدنبزرگيهاگروه
نهیگزکیبهشدنلیتبدبارسدیمنظربهکهاستآزادبازاردرارزنرخخودبهمربوطیاصلیشگفتان،یمنیدرا. نکنندتجربه
کل سیرئریتعببهکهیتیوضعاست؛گرفتهيادیزفاصلهیکنونواردشطیشرادریحتاقتصاديادیبنيهاتیواقعازيگذارهیسرما
.باشدیکاهشمنتظرهریغنوساناتشاهد»اتفاقکی«باتواندیميمرکزبانک
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99انتشار گزارش شاخص مدیران خرید در شهریور 
ار می دهد، براي ماه شهریور که روند تولید و سفارش هاي جدید را مورد ارزیابی قربخش تولید )PMI(شاخص مدیران خرید

کرداعالمواحد46,86را99شهریوردراقتصادکلمدیران خریدشاخصایران،اتاقاقتصاديهايپژوهشمرکزمنتشر شد. 
بررسیامادهد؛مینشانرابهبوددرصد0,93معادلواحد0,43از آن یعنی مردادقبلماهبهنسبتگرچه که

شدهخریداريلوازمواولیهموادموجوديمورددربه ویژهتولیدقبلیمشکالتکهاستآنازکیحاهاي مربوطه زیرشاخص
.استشدهبدتر
46,86شهریوردرایراناقتصادکلبرايخریدمدیرانشاخصکشور،اقتصاديهايبنگاهازشدهانجامنظرسنجیطبق

.استاشتهندچندانیتغییر) 46,43(مردادبهنسبتکهشدهمحاسبه

میزانزیرشاخصپنجهرشهریورماه،دراندکردهشرکتیا شاخص مدیران خریدشامخطرحدرکهاقتصاديهايبنگاه
موجودي،)48,50(سفارشتحویلوانجامسرعت،)46,93(مشتریانجدیدسفارشاتمیزان،)48,98(وکارکسبهايفعالیت

ارزیابی50ازکمتررا) 48,46(انسانینیرويکارگیريبهواستخداممیزانو) 35,64(شدهخریداريلوازمیااولیهمواد
.اندکرده

) 47,58(مردادماهبهنسبتشاخصاین. استداشتهرکوديوثابتروندتابستاندر) 48,98(وکارکسبهايفعالیتمیزان
کاهشدلیلبهکهدهدمینشانرااقتصادکلدروکارکسبهايفعالیترکودهمچنانامااست؛داشتهافزایشاندکی

.است) 40,24(مردادماهبهنسبتشدهخریداريلوازمیااولیهموادموجودي
شهریوردرخدماتیاکاالهافروشمیزانهمچنین. استشدهمحاسبه46,93شهریوردرمشتریانجدیدسفارشاتمیزان

.استسفارشاتمیزانافزایشمولدکهداشتهافزایش) 43,45(مردادبهنسبت) 46,20(
دلیلکهداشتهکاهش) 53,28(مردادماهبهنسبتکهشدهمحاسبه48,5عددشهریورماهدرسفارشتحویلوانجامسرعت

.استمشاهدهقابلاقتصادمختلفهايبخشدرکاهشاین. استبوده) 35,64(شهریورماهدراولیهموادموجوديکاهشآن،
. دهدمینشانقبلماهازبیشتررافروشقیمتافزایشهمچنان) 72,33(شدهارائهخدماتیاشدهتولیدوالتمحصقیمت

.داردزیاديمقدارهمچنان) 88,75(شدهخریداريلوازمیااولیهموادخریدقیمتشاخصکهاستحالیدراین
کهاستداشتهکاهش) 51,55(شهریوربهنسبت) 44,51(همهرمابراياقتصاديفعالیتمیزانباارتباطدرانتظاراتشاخص

.نیستانتظارازدور) 41,56(شهریورماهدرمعوقکارهايیاانباردرنهاییمحصولموجوديکاهشدلیلبه
قبلماهبهنسبتکهشدهمحاسبه54,53شهریورماه،درصنعتخریدمدیرانشاخصآمده،دستبههايدادهاساسبر
.استیافتهافزایشدرصد13,4معادلواحد6,47بربالغ) 48,06(

میزان،)56,17(محصوالتتولیدمقدارافزایشبهتوانمیصنعت،بخششامخافزایشبرثرومهايزیرشاخصازجمله
ماه،مردادبهنسبت) 53,17(استخداممیزانو) 56,72(سفارشتحویلوانجامسرعت،)57,48(مشتریانجدیدسفارشات

میزانافزایشباعثکهداشتهافزایش) 46,23(مردادماهبهنسبت) 56,17(شهریورماهدرتولیدمقدارهمچنین.کرداشاره
.استشده) 55,38(مشتریانبهمحصوالتفروش
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بهرا50ازکمترمقدارهمواره،97سالمهرماهازکهشدهخریدارياولیهموادموجوديزیرشاخصاینکه،توجهقابلنکته
.استداشتهکاهشمردادماهبهنسبتورسیده41,01بهامسالشهریوردرداده،اختصاصخود

وکمبوددلیلبهدهد.مینشانرااولیهموادقیمتدررویهبیافزایشهمچنان، شهریوردر) 93,08(اولیهموادخریدقیمت
باالدستیصنایعباکاالبورسناهماهنگیازناشیمشکالتهمچنینويمرکزبانکسويازهابنگاهموردنیازارزمینتاعدم
اولیهمواد،مجبورندواقعیتولیدکنندگانصنایع،ازبرخیدراولیهمواددرستتخصیصونظارتدرهاپتروشیمینظیر

.کنندمینتاباالبسیارهايقیمتباوسختیبهراخودموردنیاز

.استداشتهافزایش) 66,01(مردادماهبهنسبتکهشدهمحاسبه70,80عددشهریورماهدرتولیدشدهمحصوالتقیمت
دهندهنشانکهاستشدهبینیپیشمثبت،اماکمتر) 58,62(شهریورماهبهنسبت) 52,28(مهرماهبرايتولیدانتظارات
.بودخواهدنسبیرونقوضعیت
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99نتابستادرکارنیرويآمارگیريطرحنتایج
فصلبهنسبت) فعالتیجمع(کشورکاریبوشاغلتیجمعوشیافزاکشوررفعالیغتیجمعامسال،تابستاندر

کارنیرويهايشاخصبرکروناویروسمنفیاثر،دیگرعبارتبه. استشدهمواجهکاهشباپارسالمشابه
.تاسشدهتعدیلحديتابهارفصلبامقایسهدرتابستانفصلدرکشور

بیکار،)بیکاروشاغل(فعالجمعیتازدرصد9،5کهدهدمینشانتربیشوساله15افرادبیکارينرخبررسی
،98سالدرمشابهفصلبهنسبتشاخص،اینکهاستآنازحاکیبیکارينرختغییراتروندبررسی. اندبوده

اقتصادينظرازترشبیوساله15جمعیتازدرصد41،8میزانبه99تابستاندر.استافتهیکاهشدرصدیک
اقتصاديمشارکتنرختغییراتبررسیهمچنین . اندگرفتهقراربیکارانیاشاغالنگروهدریعنیاند،بودهفعال

.استیافتهکاهشدرصد3,1) 98تابستان(قبلسالدرمشابهفصلبهنسبتنرخاینکهاستآنازحاکی
سالمشابهفصلبهنسبتکهبودهنفرهزار542ومیلیون23فصلایندربیشتروساله15نشاغالجمعیت

نشاناقتصاديعمدههايبخشدراشتغالبررسی. استداشتهکاهشنفرهزار210ومیلیونکیبایتقرقبل
. استدادهاختصاصخودبهرااشتغالسهمترینبیشدرصد48،1باخدماتبخش،99تابستاندرکهدهدمی
.دندارقراردرصد18,5باکشاورزيودرصد33،4باصنعتهايبخشبعدييهارتبهدر

99تابستاندرسنیگروهاینفعاالنازدرصد23،1کهاستآنازحاکیساله24تا15جوانانبیکارينرخ
درمشابهفصلبهنسبتخنرایندهد،مینشانافراداینبیکارينرخفصلیتغییراتبررسی. اندبودهبیکار
.استیافتهکاهشدرصد3) 98تابستان(قبلسال

جمعیتازدرصد16،9،امسالتابستاندرکهدهدیمنشانزینساله35تا18سنیگروهبیکارينرخبررسی
بهنسبتنرخاین،دهدمینشانافرادنیابیکارينرخفصلیتغییرات. اندبودهبیکارسنیگروهاینفعال

.استیافتهکاهشدرصدیکمیزانبه98تابستان
جمعیتدرصد9،3،امسالتابستاندرکهدهدمینشانترشبیوساله15جمعیتناقصاشتغالسهمبررسی

ساعت44ازترمک) …وتربیشساعتباکارنکردنپیداکاري،رکودغیرکاري،فصل(اقتصاديدالیلبهشاغل
وساعت49تر،شبیوساله15نشاغالازدرصد36. اندبودهاضافیکارانجامبرايآمادهوکردهکارهفتهدر

.  اندکردهکارهفتهدرترشبی
99تا 97ساله و بیشتر در فصول متوالی سال هاي 15نرخ بیکاري جمعیت -نمودار
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اخبار مهم اقتصادي

دیتولپروژهنینخستییاجرااتیعمل
زدیاستاندرمسکنسانتره

آغازآمادهمس،یملشرکت: کرداعالمدرویمیامقامقائم
استاندرمسکنسانترهدیتولپروژهنینخستییاجرااتیعمل

.استزدی
انجاماقداماتشیپاجلسهدریمینععباسدرو،یمیاگزارشبه

یمعدنعیصناومعدنبخشتوسعهنامهتفاهميراستادرشده
ياجراويریگیپبابتمسئوالنازتشکرضمنزدیاستان

بادادندتعهدزدیاستانمسئوالن: گفتاستان،نیادرمصوبات
ياجرامجوزنده،یآروز10تااقدامگروهکارجلسهلیتشک

.کنندصادررااستاننیادرکنسانترهکارخانهاحداث
مجوز،افتیدرمحضبهزینمسیملشرکت: افزوديو

مداروزاتیتجهاکنون. کندیمآغازراییاجرااتیعمل
وتنهزار72تیظرفبامسکنسانترهدیتولکارخانهشیخردا

شدهيداریخرکورمذشرکتتوسطورویونیلیم51ارزشبه
معدنيبرداربهرهپروانه: کردحیتصردرویمیامقامقائم.است
) کارخانهزیتجهازپس(ساله20اعتباربا"زرشکدره"مس

.استشدهافتیدر
ندهیآوریشهردرآباديمهديرووسربياندازراه

يرووسربطرحياندازراهینیبشیپبهاشارهبایمینع
طرحنیا: گفتندهیآسالوریشهرنخستمهیندرآباديمهد

توقفاجرا،درریتاخلیدل. داردشرفتیپدرصد34اکنون
.بودکروناوعیشلیدلبهیخارجشرکتتیفعال
همه.اجراستحالدرسرعتباکار:افزوددرویمیامقامقائم
شتریببخش. استساختحالدرایشدهيداریخرزات،یتجه
زییپاآخرتاهاسلولمخازنوایآسشکن،سنگزاتیتجه

خطلومتریک100طرح،نیاآبنیتامنهیزمدر. شودیمنصب
یرساختیززاتیتجهبرق،نیتاميبراوشدهاحداثآبانتقال

.استشدهيداریخرترانسرینظ
يهاپهنهمطالعاتاتیعملياجرابهاشارهبادرویمیامقامقائم

زد،یاستاندرمربعلومتریکهزار28ازشیبوسعتبهیاکتشاف

پهنهدوقالبدریاکتشافمحدودهنیامطالعات: کرداضافه
محدوده10و31بیترتبهوانجامریشدرهويمرکزرانیا

.استشدهییشناسادبخشیام
درمحدوده14،يمرکزرانیايهامحدودهانیماز: افزوديو

دربارهیمینع.مجوزهاستریساواکتشافپروانهافتیدرآستانه
فعالا،یاحطرحيراستادرزدیاستاندرگرفتهصورتاقدامات

مشاورتوسطیاستانشیپا: گفتکوچکمعادنتوسعهويساز
سنگمعادنیاستانيهاتیمزشاملمعدن121يروبرطرح
معادنویصنعتيهاخاك،يرووسربمس،س،یلیسآهن،
.استشدهانجامیمعدنكبلو19قالبدرسنگزغال

ويسازفعال،99سالدرطرحنیايهدفگذاردر: افزوديو
14تاکنونکهگرفتهقرارطرحکاردستوردرمعدن42توسعه
ایاحزد،یاستانتجارتومعدنصنعت،سازمانتیحمابامعدن

.استشدهيسازفعالو

یخانگلوازمفروشدرصدي 50کاهش 
دیخرقدرتکاهشنکهیاانیببایخانگزملواهیاتحادسیرئ

بهنسبتیخانگلوازمفروشيدرصد50زشیرموجبمردم
واستگرانبازاریکنونيهامتیق: گفتاست،شدهپارسال
.شودینمیگرانفروشبهمربوط

لوازمبازارتیوضعمورددرمهرباگووگفتدریپازوکاکبر
همچونیمسائللیدلهبحاضرحالدر: کرداظهار،یخانگ
فروشمردم،دیخرقدرتکاهشوهامتیقهیرویبشیافزا

بهتیوضعاست؛شدهراکدبایتقربازاروکردهافتیخانگلوازم
فروشگذشته،سالبهنسبتگفتتوانیمکهاستیشکل
میداردیامرونیااز. استافتهیکاهشدرصد50یخانگلوازم
وباشدداشتهمسائلنیابهیتیعناتایمالادارهندهیآسال
.کندیکمک
دیبادکنندگانیتول: گفتوکرداشارهیخانگلوازممتیقبهوي
راهیاولموادآنهارایز،دهندحیتوضیخانگلوازممتیقمورددر
باراکاالاصناف. کنندیمکاالدیتولبهاقداموهیتهبورساز
سودکیباسپسودخرنیمدکنندهیتولازیمشخصمتیق

.رسانندیمفروشبهمتعارف
: کردحیتصره،یاولموادمتیقشیافزابهاشارهبایپازوک
چهبههامتیقکهدیکنمشاهدهراگذشتهروز10تیوضع
ازچگونهکهسکهنرخنمونهعنوانبهاند؛افتهیشیافزایشکل
تیعوضاست،دهیرستومانونیلیم16ازشیببهونیلیم10

هیاولموادیگران. استشکلنیهمبههمهیاولموادمتیق
.استشدهمحصولیینهامتیقشیافزابهمنجر
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نداردداریخردولتیبدهاوراق
توماناردیلیم330در مجموعیبدهاوراقعرضههفتهنیآخر

شروعنیآغازيهاهفتهبهنسبترقمنیاکهرفتهفروشاوراق
.استداشتهیوجهتقابلافتهاعرضه

دراستکردهاعالميمرکزبانکبه تازگیم،یتسنگزارشبه
زا،رتورمیغریمسکیازدولتبودجهيکسریمالنیتأميراستا

مرحله16امسال،وریشهرانیپاتايمرکزبانکيکارگزار
اردیلیمهزار698,2مجموعدرآنیطکهکردبرگزارحراج

ریساویمالينهادهاها،بانکبهیلتدویبدهاوراقانواعالیر
.شدفروختهگذارانهیسرما

دولتیمالنیتامازستمیبمرحلهدردهد،یمنشانهايریگیپ
ونیلیم65واردیلیم330مجموعایبدهاوراقفروشقیطراز

نیبدرفروشزانیمنیکمترزانیمنیا. رفتفروشتومان
. استدهبویبدهاوراقحراجيهاهفتهتمام

يمجازيفضادريمرکزبانککلسیرئدر همین حال، 
سالنخستمهینبودجهيکسرنیماتدردولتیهمراه: نوشت

نیادوارمیاماست،قدردانیقابلیبدهاوراقانتشارقیطراز
.ابدیادامههمسالدوممهیندرروند،

،يمرکزبانک: نوشتخوديمجازصفحهدریهمتعبدالناصر
ضرورتبرعالوه،ياعتبارویپولاستیسمسئولنوانعبه

ياقتصاداثراتبامواجهرکود،ازخروجبهکمکوتورممهار
بودجهيکسریمالنیماتلیتسهزینوکروناوعیشازیناش

بانکمقاومتنبوداگرده،یچیپکامالطیشرانیادر. استبوده
ویپولهیپاتیوضعها،درخواستازياریبسمقابلدريمرکز

.بودخوردهرقمگریدياگونهبهامروز،ینگینقد
يمرکزيهابانکتماممانندبهيمرکزبانکراستا،نیهمدر
لیاوادریمالنیماتيازهاینخصوصدرتوانستینما،یدن
ساختهثرامتراجامعهدرآمدکمطبقاتاقتصادکهکروناوعیش

دریقانونسپردهنرخدرصدکیکاهش. باشدتفاوتیببود
ياعطاویمالنیماتيبراهابانکبهکمکباهدفساليابتدا
يکارهاوکسبزینوریبگارانهیيخانوارهابهمتیقارزانوام
.گرفتانجاممسکنعهیودکمکیمالنیماتودهیدبیآس

یساماندهانتظاردرفوالدآشفتهبازار
مهینازکهاستآنيایگو99سالدرفوالدبازاریبررس

رشدبهجیتدربهوگرفتهشکلداریناپاطیشراامسالبهشتیارد
نیازینبورسدریناکافعرضهوزدهدامناهیسبازارومتیق

.استکردهدیتشدرامتیقیثباتیبطیشرا
خالکهاستآنيایگوفوالد،بازارتحوالتازرنایایبررس
وبازارتیریمديبراتتجارومعدنصنعت،ریوزوجود

وداشتهاثرگذارنقشنه،یزمنیادرمرتبطمراکزیهماهنگ
دایپتحققتواندیمیهماهنگنیاد،یجدریوزحضوربااکنون

.کند
: گفتآبادشادبازاردرآالتآهنفروشندگانازیمحبیمصطف

وجودباوشدروه روبيدیجدهیروبامهرلیاواازفوالدبازار
رافوالدمتیقشیافزا،امسالبهشتیارددومدههازکهنیا

داشت،وجودبازاردرنرخثباتکهبودیمواقعامام،یبودشاهد
فوالدمتیقشیافزامهردومدههازکرداعالمتوانیماما
.  خورددیکل

ارتباطنیادرهمآالتآهنبازارگریدفعالکییجمالمهران
نرخشیافزاعلتبهيفوالدشمشمتیقشیافزا: دادحیتوض

همارزودالرمتیقیطرفازاست،یاسفنجآهنوقراضه
کیتوانینموگرفتهاریاختدرراهابخشهمهدربازارنبض

.کردیمعرفبازارالتهابنیاعاملعنوانبهراعنصردوای
لیتماکاهشباعثیداخليتقاضارشد: شدادآوریيو

هامتیقشیافزابهامرنیاوشدفروشبهدفوالفروشندگان
.نداشتنقشيفایابازار،دریکنترلمرجعوزددامن
يبازارهادرفوالدشمشفروشندگانازیبرخ: افزودهمیمحب

وکردندینماستقبالداخلبهعرضهازوداشتندتعهدیخارج
.دیبخششدترایثباتیبامرنیا

متیقشیافزاموضوعزینآهنبازارفروشندگانازیشرفجواد
داتیتولمتیقرشدکهدانستیعاملعنوانبهرافوالدشمش
یتمامدرمتیقرشد: کرداضافهوداشتدنبالبهرايفوالد

یبعضيبراهانرخوشودیممشاهدهبازاريفوالدداتیتول
.استترمتعادلیبعضویجهشبازاردرکنندگاندیتول

کهکردهاعالمرانیايفوالدنوردکارانانجمن، از سوي دیگر
شش ماهه نخستنیمهدردیبا،يفوالدمصرفخوديواحدها
عرضهکاالبورسدرمحصولتنهزار300وونیلیم2امسال

آنهايسوازمحصولتنهزار750مدتنیادراماکردند،یم
.استشدهعرضه
یخودمصرفيواحدهاستینمشخص: دیافزایممزبورانجمن

کاالبورسدرصنعتوزارتیاعالمهیسهمبرابرراشمشکه
چرااند،نرساندهانجامبهراخودتعهداتونکردهعرضه

یحالدرنکردند،عرضهکاالبورسدرراخوديدیتولمحصول
.دهدیمنشانکاهشمدتنیادرزینیصادراتيآمارهاکه

ینظارتينهادها،انددهکردرخواستيفوالدنوردکارانانجمن
عرضهکاالبورسدرکهيفوالدمقاطعوشمشسرنوشت

.شودانجاميسازشفافارتباطنیادروکنندمشخصرانشده
مقاطعوهاشمشاغلبشده،ادیانجمنيادعابراساس

درکاالبورسازباالتريهانرخبابزرگيواحدهايفوالد
.استشدهعرضهآزادبازار
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