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کردمنتشرمسمطالعاتیالمللنیبموسسه

2021در ژانویه مسجهانیدیتولضعیت و
آوریلماهبولتندررا2021ژانویه درمسيتقاضاوعرضهازیمقدماتيهاداده) ICSG(مسمطالعاتیالمللنیبموسسه
درصدي در 4با افزایش ژانویه امسالدرجهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکاین موسسه هیاوليهاداده. کردمنتشر

SX-EWروشبهاستخراجدرصد و 5مسکنسانترهدیتولدر این ماه کهبیترتنیابه؛مواجه شده2020قایسه با ژانویه م
ه است.شدمواجهرشد درصدبا نیم) یانحاللاستخراج(

مسمعادندیتول
آغاز شد 2020بهبود تولید معادن مس جهان از ژوئن 

وتسهیل شد و وضعیت قرنطینه زمانی که تعطیلی ها
یبهداشتيهاپروتکلنیتررانهیسختگبامسصنعت
. بهبود تولید در اندونزي و افزایش تولید از شدسازگار

در ژانویه معادن جدید یا در حال توسعه در سایر کشورها
کاهش تولید در شیلی و پرو را جبران یا، رکود امسال

ی کرد. در شیلی، بزرگ ترین تولیدکننده مس، تولید کل
با کاهش SX-EWتغییر چندانی نداشت، چراکه تولید 

این درصدي تولید کنسانتره 5,5درصدي، رشد 16
درصدي 7,5دومین تولیدکننده جهان، کاهش تولید از سوي سه تولیدکننده بزرگ سبب افت پرو،دررا جبران کرد. کشور 

در ياندونزدیتولاز طرفی،. نشان می دهدبراي پرو صدي را رشد کلی یک در،با این حال، آمارهاي فوریه،تولید در ژانویه شد
باال بود و رشد قوي تولید در کنگو، معدنسنگيدارامختلفینواحبهبزرگمعدندوانتقالفرآیندلیدلبهژانویه

مغولستان، پاناما و روسیه به دلیل توسعه معادن و فعالیت هاي جدید مشاهده شد.

شدههیتصفمسدیتول
شدههیتصفمسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده

در مقایسه يدرصد1,7شیافزابا2021ژانویهدرجهان
درگریدعبارتبه. استشدهمواجهبا مدت مشابه قبل 

دیتولویافت شیافزادرصد2هیاولدیتول،مدتنیا
مسدیتولکلی زانیم.بدون تغییر ماند) قراضهاز(هیثانو
-نگینیواالکتروروششامل(یلیششدههیتصف

درصد کاهش یافت. 7,8در ژانویه ) یکیالکتراستخراج
درصد رشد 2تولید مس تصفیه شده چین در این مدت 

داشت و در آفریقا، کنگو با توجه به توسعه پروژه ها و 
درصدي 40نین در زامبیا نیز رشد درصدي تولید مس تصفیه شده مواجه شد. همچ15کارخانه هاي استخراج انحاللی با رشد 

ناشی از بهبود فعالیت هاي ذوب مشاهده شد.مس تصفیه شدهتولید
) و SX-EW)، مکزیک(SX-EWتولید مس تصفیه شده ژاپن ثابت ماند و کاهش هاي اندك در هند، برزیل، اسپانیا(از طرفی 

اتفاق افتاد. تولید SX-EWتعطیلی برخی کارخانه هاي روسیه به دالیل مختلفی از جمله تعمیر و نگهداري، مسائل عملیاتی و
بدون تغییر خاصی باقی ماند.2021مس ثانویه نیز از نظر جهانی در ژانویه 
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مسمصرف
داده هاي اولیه نشان می دهد که مصرف ظاهري مس 

درصدي در مقایسه 1,2با کاهش 2021جهان در ژانویه 
مربوطیجهانادنسدامواجه شده است. 2020با ژانویه 

وجهاناقتصادبریتوجهقابلیمنفریثات19- کوویدبه
تمامدرمسیینهامصرف کنندهيدیکليهابخش

سالدوممهینازمصرفاگرچه. استداشتهمناطق
ریزهنوزیجهانيتقاضااما کرد،یابیبازبهشروع2020
.استيریگهمهازقبلسطح

قابلطوربهنیچزبه ججهانشدههیتصفمسمصرف
کهشودیمبرآورد. باشدداشتهکاهشدرصد9حدود2020سالدرکهشودیمبرآوردوگرفتقرارریثاتتحتیتوجه

.درصد افزایش داشته است2چین مصرفداشته باشد، در حالی که کاهشدرصد5هیژانودرجهان به جز چین مصرف زانیم
و کندمیاستفادهچینبرايتقاضاظاهريمحاسبهازاین فلزجهانیبازارترازبهبودايبرموسسه بین المللی مطالعات مس

تعدیلجهانشدهتصفیهمستراز .می شودتهیهچینمسبازاردرتخصصممشاورسهتوسطنشدهگزارشهايموجودي
.استاین مدت بوده در ی بازارتنهزار32حدودکسريازحاکیچین،موجوديدراتتغییربر اساسشده

روند عرضه و مصرف مس تصفیه شده جهان(ارقام به هزار تن)

ICSG.orgمنبع: 
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دالري در آوریل9000تصاحب دوباره کانال 
که اخبار پیرامون این فلز حاکی از وضعیت دالري شد9000دوباره وارد کانال امسال در حالی در میانه هاي آوریل مس

درصد مس موجود در جهان را 60ست. گزارش هاي اقتصادي مربوط به دو اقتصاد برتر جهان که در مجموع امیدبخش بازار ا
مصرف می کنند، طی هفته هاي اخیر بر روند رشد قیمت تاثیر گذاشت و شیلی به عنوان یکی از ارکان اصلی عرضه نیز بعد از 

نا به مدت یک ماه تعطیل می کند، بخش عرضه را تا حدودي اینکه اعالم کرد، مرزهاي خود را به دلیل تشدید مشکالت کرو
متاثر کرد و قیمت مس در بورس فلزات لندن با رشد مواجه شد. شیلی بزرگ ترین عرضه کننده مس جهان محسوب می شود 

می تواند بازار را دچار نوسان کند.،و هر گونه اختالل در عرضه این کشور
سال اخیردر دوروند قیمت مس بورس لندن-نمودار 

در عین حال، چین تقریبا نیمی از مس جهان را مصرف و بخش قابل توجهی از این فلز را از شیلی وارد می کند. اداره گمرك 
هزار تن سنگ مس از شیلی وارد 700میلیون و 7میالدي بیش از 2020چین چندي پیش اعالم کرد که این کشور در سال 

نیاز خود را از پرو و مغولستان تامین خواهد کرد.تا حدوديت بروز مشکل، احتماال چینکرده است. بنابراین در صور

اقتصادهاي برتر
ماهه گذشته را ثبت کرد و چین، 10آمریکا، بزرگ ترین اقتصاد جهان در ماه مارس امسال بیشترین میزان خرده فروشی در 

خبر پارسالنسبت به مدت مشابه 2021در سه ماهه نخست درصدي اقتصاد خود18,3دومین اقتصاد بزرگ جهان از رشد 
9336آوریل، قیمت مس با ثبت بیشترین رشد هفتگی در دو ماهه اخیر به16داد. انتشار همزمان این دو خبر سبب شد تا در 

دالر پیش رفت).9900آوریل تا یک قدمی 27دالر در هر تن افزایش یابد(قیمت مس در 
مواجه شد. اداره گمرك چین اعالم کرد: 2020درصدي نسبت به مارس 25چین در ماه مارس با رشد از طرفی، واردات مس

تن رسیده است، در حالی که این رقم 317زار و ه552واردات تولیدات مسی و مس خام این کشور در ماه مارس امسال به 
تن بود. 926هزار و 441در مارس پارسال 
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تولیدات میزانهزار تن بود که باالترین رکورد بود.170میلیون و 2مس چین در مارس امسال همچنین واردات کنسانتره 
چین نیز در ماه مارس سریع تر از پیش بینی ها بود و به نظر می رسد، فعالیت هاي ساخت و ساز این کشور با گرم تر شدن 

هوا رونق بگیرد.

قیمتپیش بینی
این بانک.استتاریخدرمسجهانیتقاضايحجمرشدمرحلهترینقويکنونیه دهساکس،گلدمنپیش بینیبر اساس
.نیستاغماضقابلکرد،خواهدبازيپاریسهواییوآباهدافبهدستیابیدرمسکهمهمینقشکهاستکردهاستدالل

هايانرژيراهازبایدبنانتشار صفر خالص کرمسیرکلآینده،هايسالدرکربنمهارفناوريدرجديپیشرفتبدون «
»شود.حاصلو برقتجدیدپذیر

تحلیلوتجزیهگلدمن ساکس که گاه پیش بینی هاي غیر معمول و افراطی در مورد برخی کاالها دارد، اعالم کرد: با
پایینازدلمیکدرراتقاضااینباتري،وسلول هاي خورشیديبادي،خودروهاي برقی، انرژيهايفناوريما درتحلیلگران

تنمیلیون5,4بهوکندرشددرصد600انتقال انرژياز چرخهمستقاضاي،2030سالتاکهکردیمو برآوردارزیابیباالبه
هزار دالر در تن قرار گرفته است و تا یک سال 15، مس در مسیر رسیدن به ساکسبر اساس گزارش گلدمن. برسدسالدر

ا خواهد دید.هزار دالر ر11آینده قیمت 
کنسانترهکمبوداعالم کرد،بانکاینرویترز،گزارشبه. نیستسرسختگلدمناندازهبه» جی پی مورگان«البته بانک 

مسقیمتکهاستکردهبینیاین بانک پیش.استگذشتهخوداوجازبوده کهگیري کروناهمهازناشیوموقتیموضوعی
.کاهش یابدتنهردردالر7865بهسالدومنیمهدروبرسدتنهردردالر9000دوم بهماههسهدر

روند رو به رشد قیمت فلز سرخ
ومبرگ در بلدالر در هر تن رسید.9898آوریل به 27بورس لندن در معامالت پایان قیمت مس در 

تاکنون افزایش یافته است. 2011گزارشی اعالم کرد که قیمت فلز سرخ به باالترین سطح از آگوست 
، آوریل27در روز سه شنبه دالر در بنادر شمالی چین193همچنین رشد قیمت سنگ آهن به بیش از 

عالئم بهبود تقاضاي فوالد جهان را  نمایان کرده است.
با با اشاره به روند بهبود اقتصاد جهان در این دوران و همین طور روند رو بلومبرگ در گزارش خود 

به رشد صنایع و انرژي هایی با کاهش میزان کربن تولیدي، اعالم کرد که این روند، محرك قیمت 
محصوالتی مانند مس و آلومینیوم است.

و انرژي هاي تجدیدپذیر ویژه اي در تولید خودروهاي برقیکاربردفلزاتی مانند آلومینیوم و مس 
دارد.

رکورد شکنی هاي اخیر قیمت سنگ آهن نیز در نوع خود جالب توجه است. هفته گذشته قیمت برخی 
از محصوالت فوالدي از جمله میلگرد در بازار چین افزایش یافت. با گرم شدن هوا، روند ساخت و ساز 

.در این کشور رونق می گیرد

Jinruiلگریتحلو،یکیگوئژو Capitalافتیشیافزاسطحنیباالتربهآهنسنگمتیق:گفتترزیروبه
.استبوده کیدرجهومتوسطمحصوالتکمبودوعرضهيساختارتضادلیدلبهامرنیاکه 

.
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آلومینیوم؛ فشارسنجی براي بهبود سبز چین

بهژاپنوناحیه یوروآمریکا،اقتصادکهحالیچین در سال گذشته و در سایه پاندمی کرونا، شاهد رشد چشمگیري بود. در
داشت.راداخلیناخالصتولیدرشددرصد2,3چینیافت،کاهشدرصد4,8و3,5،6,4ترتیب
آیا«: شدهاییتردیدبروزبهمنجرانرژيازاستفادهافزایشوکردجلبخودبهراايویژهتوجه،چینصنعتیاتتولیدجهش
»است؟کافیبه اندازه چینسبز بهبود

افزایش قابل توجهی دوباره2020سالدرامابود،یافتهکاهش2019سالدرنواز بود: تولیدبهبود در تولید آلومینیوم چشم 
اینشود،میانجاميزیادانرژيباآلومینیومتولیدکهآنجااز.دهدبتشکیلراجهانیتولیدازدرصد 60حدودتاداشت

تولیدمانندنوظهورهايبخشيبراضرورياولیهمادهفلزاین،از سوي دیگر. استکربنانتشاررشدمعنايبهافزایش
بنابراین این نوسان هاي تولید، نشان دهنده پیچیدگی حرکت چین به سمت .استتجدیدپذیرانرژي هايوبرقیخودروهاي

اوج کربن یا خنثی کردن آن است.

چشمگیربازگشت
بهصنعتونکردپیدافزایشااقتصاديرشددرخدماتبخشسهمکهبودگذشتهدههیکدربارنخستینبرايپارسال
تخفیفمانند،کروناگیريهمهدرپایداراقداماتچگونهکهدهدمینشاناین. شدتبدیلچیناقتصاديبهبوداصلیمحرك
کردهپشتیبانی»چینساخت«مینتازنجیرهمقاومتوقدرتوصنعتبهبوداز)یشغلامنیتجهت(کوچکمشاغلمالیاتی

.است
یکعنوانبهآلومینیوم. کردایجادصنعتیمحصوالتتولیددریجهش2020سالدومنیمهدراین کشورداخلیتقاضاي

نقلیه،وسایلساختساز،وساختدرايگستردهطوربهخوردگیبرابردرمقاومتوسبکوزندلیلبهفوالدبرايجایگزین
فعالیتبرايفشارسنجیبه عنوانتواندمیآلومینیومتولیداینبنابر. شودمیاستفادهپیشرفتهمحصوالتوهواپیماییصنعت 

.باشدزیرساختوتولیدهايبخشدر
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سالدومنیمهدرتقاضااما،شدتولیدرشدکنديباعث،2020سالاوایلدرآلومینیومنهاییکنندگانمصرفبرکروناتاثیر
.برگشتسرعتبهتولیدروند ویافتبهبود

2020صنعتی چین در نیمه دوم اتازیابی تولیدب- 1نمودار 

بهنسبترشددرصد4,9یاتنمیلیون370,8: استرساندهثبتبهآلومینیومتولیددرجدیديرکوردسال،پایاندرچین
چین،شدباعثسالدومنیمهدرآلومینیومفزایندهتقاضاي. دهدمینشانراجهانیتولیدازدرصد57کهاز آنقبلسال
.شودفلزخالصکنندهواردگذشته،دههیکازبیشدربارنخستینبرايوکوتاهیمدتبراي

اقتصاد سبز از چه چیزي ساخته شده است
بودخواهدسبزکافیاندازهبهکشورایندر2020بازگشتآیاکههبردفروفکربهراچینازخارجناظرانسریع،بازگشتاین 

.باشد2008هايزیرساختبهبودتکرارواندتمیامر اینیا
اوراقازحمایتبا وجود. نبود2020سالبرايهازیرساختدرگذاريسرمایهچشمگیرافزایششاهدچینتعجب،کمالبا

ازکمترکهکردرشددرصد0,9فقطسالبراي کلزیرساخت هادرگذاريسرمایهمحلی،وهاي مرکزيدولتویژهقرضه
خاص،طوربه.مالی بودبحرانازپسسالیک،2009ساليدرصد44,3افزایشبسیار کمتر ازو2019سالرصدد3,8
2009سالازکمتربسیارسدهاوآبیاريهايسیستممانندآبیهايزیرساختوهاجادهآهن،راهدرگذاريسرمایهرشد
.استبوده

از رشد نوظهوربه خوبی پیش رفتند و تعدادي از بخش هاي 2020د بهبودوره ، صنایع سبز چین در در همین حال
شدند.چشمگیري برخوردار 
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2020در سال چینرشد صنایع سبزوضعیت - 2نمودار 

و يو خورشیديبادانرژي. ظرفیت تولیدتغییر داددرصدي 17,3رشد بارا 2019روند نزولی سال ،برقیتولید خودروهاي 
.افزایش) رکورد زددرصد 24,1و 22,2باو صفحات خورشیدي (به ترتیبیسیلیکونهايتراشههمچنین تولید 

بادي،وخورشیديانرژيدرآلومینیومنمونه،عنوانبه. بودصنعتیمحصوالتتولیددرمهمیعاملسبزهايبخشدررشد
ازهیبریديیابرقینقلیهوسیلهیککهشودمیردبرآو. شودمیاستفادهباالولتاژباقدرتانتقالوالکتریکینقلیهوسایل
آلومینیومدرصد 230ازبرقیاتوبوسیک. کنداستفادهنسبت به وسیله نقلیه معمولیيبیشترفلزدرصد 45,2یا15,8

. استالزمآنازتن32خورشیديانرژيظرفیتمگاواتیک تولیدبراي. کندمیاستفادهمعمولیاتوبوسنسبت بهبیشتري
انرژيمنابعازبیشباز هممیزاناینامامگاوات،هردرتن0,56یعنیدارد،نیازکمتريبسیارآلومینیومبهيبادانرژي
.اختصاص یافت)نوظهور(سبزهايبخشبهگذشتهسالدرآلومینیومتولیدناگهانیرشدبیشتر. استسنتی

ردپاي عظیم کربن
بخشیدر حال افزایش است.همچنانچینکربنانتشارمیزانامااست،داشتهچشمگیريایجنت2020سالبرايسبزصنایع

سیمان،،برقتولیدبرايسنگذغالبهي زیادياتکا،آنکناردروهاستبخشاینبراياولیهموادمینتادلیلبهامرایناز
. استبودهکربنانتشارازعظیمیمنبعهمیشهوداردنیازبرقزیاديمقداربهآلومینیومذوب. داردوجودآلومینیوموفوالد
برايفقطراخودبرقهاينیروگاهچینآلومینیومبزرگسازندگانبیشترمنابع،مینتاازاطمینانوهاهزینهمهار براي

. دارندخودانرژيمینتا
کمترینداراي کهکار می کنند مشعل هاي زغال سوزو نیمی از آنها با سنگزغالسوختباهانیروگاهاینازايعمدهبخش

هايبخشدرسنگزغالنیروگاهگیگاوات74,6،گذشتهسال.استسنگزغالهايکارخانهنوعترینآالیندهوکارآیی
.داشتوجودچینآلومینیوم
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خانه هاي آلومینوم بودهاي زغال سوز کارهاز نیروگا2020نیمی از انتشار دي اکسیدکربن چین در سال - 3نمودار 

زغالهاينیروگاهبرنظارت،سطوحتمامدرهادولتکهحالیدروداردوجودکربنانتشارکاهشبرايزیاديهايزمینه
رامحیطیزیستاستانداردهاياندنتوانستهکهراناکارآمدهاينیروگاهازبرخیودادهافزایشراآلومینیومبخشدرسنگ
.داردوجودآلومینیومتولیدجهتسنگزغالانرژيبهاتکادادنپایانبرايزیاديزمانهنوزاما کردند،تعطیل،کنندرعایت

ایجاددیگرجايدرتغییراتاگراما،کندمیحمایتکربنکماقتصادبهانتقالازنوظهورسبزصنایعدرقويرشدهرچند 
توضیحمقالهایندرکهطورهمان. نشودحاصلانتظارموردانتشار کربنکاهشویابدکاهشمزایاایناستممکننشود،
برايتقاضالزوماهابخشایندررشدبنابرایندارند،نیازآلومینیومبهخورشیديانرژيوبرقینقلیهوسایلاست،شدهداده
.دهدمیافزایشرافلزاین

با.شودمیتولید،تقاضامینتازماندرايگلخانهگازهايکهاستمعناینبهسنگذغالانرژيبهآلومینیومبخشاعتماد
بایداین کشور،چینچهاردهمسالهپنجبرنامهمهموظایفعنوانبهکربنخنثی سازيهمچنین و گیري کربناوجبهتوجه

. دهدبشکیلتراسنگزغالبدونوکربنبدونجدیدرشدمدلوکندایجاداقتصاددررابیشترياصالحات
China Dialogueمنبع: 
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بلومبرگ منتشر کرد

چشم انداز بانک هاي مرکزي جهان
براي ،یتورميهاینگرانشیافزاوياقتصادرشداندازچشمشیافزابهتوجهباژاپنواروپا،آمریکادريمرکزيهابانک

ژاپنمرکزي بانکواروپايمرکزبانکرزرو،فدرال. هستندمصممنییپااریبسبهرهنرخحفظجهتخوديهااستیساجراي 
يبرايشتریبفرارسرعتتاکنندتیرعارایپولیمشخطامسال،رودیمانتظارکههستندیاصلموسسه16جملهاز

.شودفراهمآنهااقتصاد
دیجديهاخانهفروشنیز مارسدرودر ماه آوریل بودهيتجارتیفعالدهنده رشدنشانمتحدهاالتیااز ي جدیدهاداده

وهمراه بود2006سالازبازیابیسریع ترینبامارسماهآمریکا طی دردیجديهاخانهفروش.استبازگشت سریعی داشته 
تعداد. خواهد کردکمکندهیآيهاماهدراقتصادقدرتبهکه دهدیمنشانرایساختمانمعامالتتعدادشیافزااین موضوع 

.کردپیداجهشدر ماه مارس شدهفروختهيهاانهخ
ازکشورهايقويتقاضابهکشورنیارایزداد،نشانسالسهازشیبطیشرفتیپنیشتریبژاپن صادراترشدهمچنین 

.دادپاسخآمریکاجمله
2021وضعیت تغییر نرخ بهره بانک هاي مرکزي تا پایان سال - 1نمودار 

بازگشت،دهدیمپوششرایجهاناقتصاددرصد90کهیپوليهااستیسنهیزمدربلومبرگماههسهیبررسبهتوجهبا
ياضطراريهامحركتا بتوانند ازستینیکافجهانيزمرکيهابانکازياریبسيبراهنوزیجهاناقتصادرشدیتهاجم

عقب نشینی کنند.خود
ه بخواهندیممتحده،االتیاوسیانگلآلمان،مردمازیمینوفرانسهمردمبیشتر،Pewقاتیتحقمرکزازیگزارشاساسبر

.دکننمشاهدهکشورشانياقتصادستمیسدريریچشمگراتییتغکرونا،روسیوشیوع دنبال
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آسیا
يبازارهادربهبودروندرایزکرد،تجربهرایرقمدوشیافزا،مارسماهدرسالسهطی بیش ازبارنخستینيبراژاپنصادرات

.افتیشیافزامهم
ژاپن به صادرات بیشتري براي بهبود اقتصادي نیاز دارد- 2نمودار 

يبرقراريبرایالمللنیبيهادرخواست، با وجود هارساختیزومسکنيهانهیهزشیافزااز راهشکلVبهبودازپسنیچ
.ندارديگذارهیسرمااز طریقخودرشدمدلگذاشتنکناريبراياعجلهچیهاقتصاد،درتوازنمجدد

چین نسبت به دیگر کشورها، سهم بیشتري از تولید ناخالص داخلی را سرمایه گذاري می کند- 3نمودار 
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اروپا
فهیوظ. این مساله رساندثبتبهدومیجهانجنگزمانازرابودجهيکسرنیشتریب،مارسبهیمنتهیمالسالدرایتانیبر

.دهدیمنشانراکروناناشی ازشدهرانیويهاییدارامیترميبرااین کشور دولتوزیر خزانه داري،»سوناكیشیر«خطیر
وام گرفته استبیش از هر زمانی پس از جنگ دوم جهانی2021- 21انگلستان در -4نمودار 

اروپايمرکزبانکاستیرزماندرکهرايزیچتاکندیماستفادهایتالیاریوزنخستعنوانبهخودتیموقعاز»یدراگویمار«
!بزرگیمالکیتحر: بزندحدس،توانستینمهرگز

، اما دراگی همچنان برنامه محرك بلندپروازانه داردبیشتر از برخی همسایگان بودهرشد تولید ناخالص ایتالیا -5نمودار 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

1202آوریل82به روز رسانی: 
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تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
. گذاشـتسـرپشـتبزرگسهامدررایسبزپوشنسبتاروزیجهانيهامتیقواسطهبههیسرمابازار) بهشتیارد7(شنبهسهروز
وونیـلیمکیـسـطحبـهيواحدهزار15حدودرشدباوبودهمراهيدرصد1,3رشدباکاهش،روزچهارازپسکلاخصش

.  دیرسيواحدهزار202
هفـتکـهشـدییرونمـاهیسـرمابازارتیوضعبهبوديبرامهممیتصم10وشدبرگزاردولتياقتصادیهماهنگستادجلسه
درکـرداشـارهآنبهتوانیمکهیمهمموضوع. استقواسرانیهماهنگيشورادنیرسبیتصوبهمنتظرطرحنیاازمصوبه
دنیرسـتعـادلبـهعدمموانعازیکیعنوانبهکهبودنوساندامنهمورددريریگمیتصمعدمدولتياقتصادیهماهنگجلسه
حـدنیـاتاریاخماهچندطولدرهیسرمابازاررکودکهیفعلطیشرادردیآیمنظربهکهطورنیا. شودیممحسوبهیسرمابازار

ازنشـانتیوضـعترقیدقیبررسچراکهاست،فراهممسووالنيهاگفتهبهحدازشیبینیبخوشيبرازیننهیزمشدهیطوالن
.داردمصوباتنیاازیبرخنبودنکارساز

دربارهيدهنودهقانیمحمدعل.دادخبردولتاتیهتوسطمهمشنهادیپ10بیتصوازبورسسازمانسیرئبر این اساس 
دولتاتیه،هیسرمابازاراوضاعبهبوديبرایشنهاداتیپهیارایپدر: گفتسهامبازارازتیحمايبرادولتاتیهمهممصوبات

سرانجلسهدريریگمیتصميبراهمگریدمصوبههفتواجراامروزازموردسهتعدادنیاازکهکردموافقتشنهادیپ10با
.شدخواهدیینهاومطرحقوا
200معادلوهیسرمابازارتیتثبصندوقبهیملتوسعهصندوقمنابعازدرصدکیصیتخص،مصوبهنیترمهم: دادادامهيو
لغـو،ینکبـاالتیتسـهازاستفادهدرهايکارگزارويگذارهیسرمايهاشرکتتیممنوعشدمقررنیهمچن. استدالرونیلیم

.استسهامدیخرصورتدرگذارانهیسرماسالهپنجامکانبهمربوطهممصوبهنیسوم. شود
درصـد80صیتخصـشـاملشودیینهاويریگمیتصم،قواسرانتوسطدیباکههميشنهادیپهفت: افزودمسئولمقامنیا

انباشـتهسـودیاتیـمالتیـمعافه،یسـرمابازارتیتثبدوقصنحساببه1400سالدرسهامانتقالونقلاتیمالازیناشدرآمد
سهلغوها،شرکتسهامدیخربهمربوطمنابعازدرصد50سالهکییاتیمالامهاله،یسرماشیافزادراستفادههنگامهاشرکت

هـزار20انتشـار،هیسـرمابـازاردریملـتوسعهصندوقيگذارهیسرمابودنمجازها،بانکتوسطسهامدیخرتیممنوعساله
صـندوقدارانیـخرانیـزجبرانوبازارتوسعهوهیبازارسرماتیتثبصندوقدوتوسطدولتنیتضمبایبدهاوراقتوماناردیلیم

.استگریدمواردایسهاممحلازیبانکویشیپاالیدولت
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1399ماهاسفنددیخررانیمدشاخص

اما؛داشتتیحکاماهنیادرياقتصادرونقتداومازکهدیرسریاخماه18دررقمنیترباالبهاسفندماهدراقتصادکلشامخ
) PMI(دیخررانیمدشاخصطرحهجدهمدورهگزارشنداشت. یخوبتیوضع1400نیفرورديبرادیتولانتظاراتشاخص

کلشاخصرقمدارد،اختصاص99فنداسبهکهگزارشنیادر. شدمنتشررانیااتاقيهاپژوهشمرکزيسوازاقتصادکل
شاخصطرحگزارشنیامیسدرمرکزنیانیهمچن. استماهبهمنازباالترواحدکیکهشدهاعالمواحد54,73اقتصاد

نشانکاهشواحد1,04از آنقبلماهبهنسبتکهکرداعالمواحد57,29رابخشنیاشامخصنعت،بخشدیخررانیمد
.داردداللتبخشنیامساعدنسبتاطیشرابرنانهمچامادهد؛یم

باکهبود1400ماهنیفرورديبرادیتولانتظاراتشاخصمالحظهقابلکاهشاسفندماه،شامخگزارشدرملاتقابلنکته
رسراسدر19دیکوويماریبدوبارهوعیشوينوروزیلیتعططیشرادردیتولافتخطرزنگ،واحد44,57رقمبهدنیرس

.درآوردصدابهراکشور

اقتصادکلدیخررانیمدشاخص
به54,73،اسفنددررانیااقتصادکليبرادیخررانیمدشاخصکشور،ياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنجطبق
اهم18یطیخصوصبخشياقتصادفعاالنوداشتشیافزايشتریبنرخبا) 53,73(ماهبهمنبهنسبتکهآمدهدست

ند.کردثبتراشاخصنیازانیمنیشتریباقتصاد،کلبخشدرطرحشروعيابتداازگذشته

شروعازماه18یطوت داششیافزا) 56,71(ماهبهمنبهنسبت) 58,39(اسفندماهدروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخص
و داشتشیافزاصنعتويکشاورزوخدماتساختمان،بخشدربیترتبهشاخصنیا. دیرسخودمقدارنیشتریببهطرح
.دبوآنعمدهلیدلسالیانیپاماهدرهاتیفعالرشتهازياریبسدرتقاضاشیافزا

نیشتریبزینشاخصنیاوداشتشیافزا،)53,43(بهمنبهنسبتیاندک) 55,52(انیشترمدیجدسفارشاتزانیمشاخص
. کردثبتطرحشروعيابتداازراخودزانیم
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نیشتریبوداشتیکاهشروند) 48,26(از آن قبلماهبهنسبت) 46,87(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودشاخص
.بوديکشاورزودماتخبخشبهمربوطکاهشنیاسهم

ماهبهمنمانندامابود،یکاهشهمچنانهرچند) 47,80(99اسفنددراقتصادکلخدماتایکاالهاصادراتزانیمشاخص
صنعتبخشدرصادراتبهبودلیدلبهکهکردثبتراطرحشروعيابتداازشاخصعددنیشتریبوداشتیکمکاهشنرخ

ماهبهمنبهنسبترايدرصد6رشدويدالرونیلیم193شیافزااسفندماهدرادراتص،گمركگزارشاساسبر. است
وداشتیتوجهقابلشیافزازین) 53,72(بهمنبهنسبت) 60,30(خدماتایکاالهافروشزانیمشاخص.کردتجربه

شیافزاصنعت،ژهیوبهومانساختخدمات،ويکشاورزبخشسههردرشاخصنیا. درسانثبتبهراخودمقدارنیشتریب
درباالرکودینیبشیپ) 44,57(ندهیآماهدرياقتصادتیفعالزانیمباارتباطدرانتظاراتشاخص.داشتیتوجهقابل

يسوازوداردوجودطورمعمولبهنیفرورددرهاتیفعالدرکاهشهرسالهروالطبقسوکیاز. دهدیمنشانراماهنیفرورد
.استرگذاریثاترکودنیابر19دیکوومجددگسترشلیدلبهوکارهاکسبازياریبسالتیتعطنیهمچنورمضانماهگرید

صنعتدیخررانیمدشاخص
شدتهرچندو 57,29اسفنددرصنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهابنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

. استیصنعتيهاتیفعالاکثررونقدهندهنشانامابود، بهمنازکمتریاندکآنشیافزا
در.اندکردهثبترا50يباالعددشدهيداریخرهیاولمواديموجودرازیغبهصنعتشامخیاصليهارشاخصیزهمهاسفنددر

ثبترا50يباالعددصنعتشامخیاصليهارشاخصیزهمه،طرحشروعيابتداازدوره29یطبارنخستینيبراماهبهمن
.ندکرد

اکثررونقکهداشتشیافزا) 48,65(از آنقبلماهبهنسبت) 59,58(صنعتبخشدرمحصوالتدیتولمقدارشاخص
داد.نشانرایصنعتيهاتیفعال
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باعددنیا. کردثبترامقدارنیباالتربهشتیاردازگذشتهماه10یط) 62,18(انیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
بود،افتهیکاهشاریبس19دیکووازیناشرکودریتأثتحتتقاضاکهگذشتهسالیانیپاماهدرآنمشابهزانیمبه توجه

زانیمشیافزابهتوجهباتقاضانیاکهدهدیمنشانماهنیادررایصنعتيهابخشيهاتیفعالرشتههمهدرتقاضاشیافزا
.استیخارجهمویداخليتقاضاازیناشهمصادرات،
کاهش) 50,93(بهمنبهنسبتیاندک) 49,42(اسفندماهدروشدقبلماهازکمترگریدبارهیاولمواديموجودشاخص

.بودکردهتجربهرا50يباالعددگذشتهماه29یطبارنخستینيبرابهمندرشاخصنیاکهیحالدرافت،ی
شدتبادوباره،بودشدهکاستهآنشیافزاشدتازیکمگذشتهيهاماهیطکهزین) 79,98(هیاولموادمتیقشاخص

.افتیشیافزايشتریب
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1400نیفرورد–استانکیتفکبهکنندهمصرفمتیقشاخص

درصد2,7از آنقبلماهبهنسبتکهدیرس306،1به) 1395=100(کشوريخانوارهايبراکلشاخصعدد1400ماهنیفرورددر
نرخنیکمتروشیافزادرصد4,4بابوشهراستانبهمربوطکشوريخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دهد	یمنشانشیافزا

مشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد. استشیافزادرصد1،7بايوبختیارچهارمحالوتهرانهاي	استانبهمربوطماهانهتورم
58,1(المیااستانبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب. استدرصد49,5کشوريخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبلسال

بهکشوريخانوارهايبرا1400نیفروردبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ.است) درصد42,8(قماستانبهمربوطآننیکمترو) درصد
35,8(قماستانبهمربوطآننیکمترو) درصد42,9(کرمانشاهاستانبهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد38,9عدد

.است) درصد

يشهريخانوارها
شیافزادرصد2,6قبلماهبهنسبتکهدیرس302،7به) 1395=100(يشهريخانوارهايبراکلشاخصعدد1400ماهنیفرورددر

نرخنیکمتروشیافزادرصد4,5بابلوچستانو	ستانیساستانبهمربوطيشهريخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دادنشان
) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد. استشیافزادرصد1,7باتهراناستانبهمربوطماهانهتورم

يوبختیارچهارمحالاستانبهمربوطيشهريخانوارهانقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب. استدرصد48,8کشوريشهريخانوارهايبرا
يخانوارهايبرا1400ماهنیفروردبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ. است) درصد42,7(قماستانبهمربوطآننیکمترو) درصد58,2(

استانبهمربوطآننیکمترو) درصد42,7(کردستاناستانبهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد38,6عددبهيشهر
.است) درصد35,3(یغربجانیآذربا

ییروستايخانوارها
درصد3از آنقبلماهبهنسبتکهدیرس325،4به) 1395=100(ییروستايرهاخانوايبراکلشاخصعدد1400ماهنیفرورددر

نرخنیکمتروشیافزادرصد5,5باخوزستاناستانبهمربوطییروستايخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. داشتشیافزا
تورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد. ستاشیافزادرصد0,7بايوبختیارچهارمحالاستانبهمربوطماهانهتورم
نیکمترو) درصد63,3(المیااستانبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریباست.درصد53ییروستايخانوارهايبرا) نقطهبهنقطه

40,6عددبهییروستايخانوارهايبرا1400ماهنیفروردبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ. است) درصد43,5(قماستانبهمربوطآن
35,7(وبلوچستانسیستاناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد47,1(همداناستانبهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد
.است) درصد
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اخبار مهم اقتصادي

درصدي فروش فملی113رشد 

شیافزاباماهنیردفرودررانیامسعیصنایملشرکتفروش
بهقبلسالدرمشابهمدتبهنسبتيدرصد113

.دیرسالیرونیلیم14،007،946
: گفتخبرنیااعالمبایفملرعاملیمديسعدمحمدریاردش
فروشقیطرازمدتنیادرشرکتدرآمدازدرصد33مقدار

.استبودهیداخلفروشقیطرازدرصد67ویصادرات
مقابلهیرساناطالعیملشیپويخبرنشستدراز سوي دیگر، 

ودرمانبهداشت،وزارتکلمعاونیرچیحررجیا، کرونابا
ویعمومروابطمرکزسییرجهانپورانوشیکویپزشکآموزش
يراستادرمسشرکتاقداماتازبهداشتوزارتیرساناطالع
.کردندیقدردانیاجتماعتیمسئول

برغلبهدرراخودیاجتماعتیلمسئوخواستبرندهاازیرچیحر
مدتنیادرکهیاقداماتبا: کرددیتأکوکنندمتمرکزکرونا
دیخواهکسبيشتریبافزودهارزشپساکرونادردیدهیمانجام
.بودخواهدمؤثرترهممیمستقغاتیتبلازوکرد

دینرفرودریخارجتجارتيدرصد80رشد
2ارزشبهکاالتنزاره302وونیلیم8امسالنیفرورد

نقاطبهکشورگمرکاتقیطرازدالرونیلیم968واردیلیم
نظرازپارسالمشابهمدتبهنسبتکهشدصادرایدنمختلف

.دهدیمنشانرشددرصد80ارزشلحاظازودرصد56وزن
974ارزشبهکاالتنهزار259وونیلیم2وارداتبانیچ
) ارزشيدرصد86ووزنيدرصد37رشد(دالرونیلیم

وونیلیمکیباعراق،یرانیايکاالهاصادراتمقصدنخستین
وزنيدرصد77رشد(دالرونیلیم428ارزشبهتنهزار537

بهتنهزار200وونیلیمکیباامارات،)ارزشيدرصد66و
،)يدرصد17ارزشویوزنرشد(دالرونیلیم417ارزش

7,5رشد(دالرونیلیم177ارزشبهتنرهزا191باهیترک
هزار452باافغانستانو) ارزشيدرصد149ووزنيدرصد

42ووزنيدرصد17رشد(دالرونیلیم175ارزشبهتن
بودنديکشورپنجپارسالمشابهمدتبهنسبت) ارزشيدرصد

اردیلیم2ارزشبهکاالتنهزار639وونیلیم5مجموعدرکه
.کردندواردرانیاازدالرونیلیم171و

ارزشدرصد73ووزندرصد68مذکوريکشورهابهصادرات
نیفرورددر.استدادهاختصاصخودبهراکشورصادراتکل
بهرانیایصادراتاقالمسبددرکاالنینخستنیبنزامسالماه

.استبودهکشورازخارج
واردیلیم2ارزشبهکاالتنهزار41وونیلیم2مدتنیادر

سهیمقاکهشدواردکشورگمرکاتقیطرازدالرونیلیم794
دريدرصد18کاهشازیحاکگذشتهسالمشابهمدتباآن

.استیوارداتيکاالهاارزشدريدرصد47شیافزاووزن
آفتابگردانروغندالر،ونیلیم198ارزشباهمراهتلفنیگوش

89بابرنجدالر،ونیلیم103بادمگندالر،ونیلیم150با
اقالمنیترمهمدالرونیلیم76باکنجالهودالرونیلیم

.استبودهادشدهیمدتدرکشوریواردات
رشد(دالرونیلیم788ارزشبهکاالتنهزار453باامارات

هزار221بانیچ،)ارزشيدرصد113ووزنيدرصد110
ووزنيدرصد50رشد(دالرونیلیم656ارزشبهکاالتن
247ارزشبهکاالتنهزار172باهیترک،)ارزشيدرصد64

يدرصدکیرشدووزندريدرصد67کاهش(دالرونیلیم
دالرونیلیم133ارزشبهکاالتنهزار137باهند،)ارزشدر
174باهیروسو) ارزشيدرصد19ووزنيدرصد35کاهش(

يدرصد48کاهش(دالرونیلیم132ارزشبهکاالتنهزار
معاملهطرفنخستکشورپنج) ارزشيدرصد30رشدووزن

وونیلیمکیمجموعدرکهبودندرانیابهوارداتحوزهدر
ارزشازدالرونیلیم956واردیلیمکیووزنازتنهزار159

نیابهمربوطيجارسالماهنیفرورددررانیایوارداتيکاالها
. کشورهاست

درصد70ووزنکلازدرصد65کشورپنجنیاازکاالواردات
.ردیگیدربرمراکشوروارداتارزشکلاز
تیترانزرانیاقلمروازکاالتنهزار933امسالماهنینخستدر

نشانرشددرصد193پارسالمشابهمدتباسهیمقادرکهشد
.دهدیم

خامفوالدتنونیلیم32دیتوليبرايهدفگذار
درتجارتومعدنصنعت،وزارتيهابرنامهنیترمهمیبررس
تنونیلیم32دیتوليبرايزیربرنامهازیحاک1400سال

گذشته،سالعملکردباسهیمقادرکهيآماراست،خامفوالد
.دهدیمنشانرايدرصد27,7رشد
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دیتولبهفقمویداخلفوالدسازانگذشتهسالرنا،یاگزارشبه
.ندشدخامفوالدتن900وهزار374وونیلیم28
يفوالدمحصوالتانواعتنونیلیم23دیتولبرنامهنیادر
عملکردکهیحالدراست،شدهيزیربرنامه1400ساليبرا

ازتنونیلیم25ازشیبدیتولازیحاکفوالدسازان99سال
.بودمحصوالتنیا

کشور،یمعدنعیصناومعدنراهنقشههیبرپایاسفنجآهندر
در. استشدهيزیربرنامهمحصولتنونیلیم33دیتولامسال

ازیتنونیلیم30,5ازشیبدیتولشاهدگذشتهسال،نهیزمنیا
هزار290دیتولرکوردگرچهمسکاتددر.میبودواحدهايسو

1400ساليگذارهدفاماشد،محقق99سالدریتن800و
.استبوده تنهزار270حوزهنیادر
ومیهستشاهدرایمشابهتیوضعهمومینیآلومشمشدر

وهزار446گذشتکهیسالدردکنندهیتوليواحدهااگرچه
370يجارساليبرااماداشتند،دیتولمحصولنیاازتن600
.استشدهيزیربرنامهآنهايبرادیتولتنهزار

راهنقشههیبرپا) ومینیآلومدیتولهیاولماده(انیآلومپودردیتولدر
یتنهزار240دیتولبهیابیدستامسال،یمعدنعیصناومعدن
شاخصيدیتولواحدتنهاپارسالکهیحالدرشده،يزیربرنامه
هزار229یشمالخراسانجاجرممنطقهدرکشوردرنایآلومپودر

.کرددیتولمحصولتن100و
هزار387وونیلیم69دیتولگذشتهسالزارش،گنیاهیبرپا
1400ساليبراکهیحالدرشد،محققکشوردرمانیستن
.استشدهگنجاندهبرنامهدرمانیستنونیلیم58تنهادیتول

کیوکیسرامویکاشمربعمترونیلیم450دیتولن،یهمچن
ارتوزامساليهابرنامهدرجامشهیشتنهزار700وونیلیم

.خوردیمچشمبهتجارتومعدنصنعت،

و کاهش صادراترانیافوالددیتولافزایش 
دررانیاخامفوالددیتولرشد: دادگزارشفوالدیجهانانجمن

دیتول. دیرسدرصد10,7بهيالدیم2021سالنخستماهسه
.بوديدرصد10رشدشاهدزینمحصولنیایجهان

وونیلیم7رانیا،يالدیميجارسالنخستماههسهیط
سالدیتولباسهیمقادرکهکرددیتولخامفوالدهزارتن500

نیدهمگاهیجادررانیا. دهدیمنشانرشددرصد10,7گذشته
يالدیم2021سالنخستماههسهدرجهانبرترفوالدساز

.ستادیا
رشدبايالدیم2021مارسدررانیاخامفوالددیتولنیهمچن
64دیتول.دیرسهزارتن600وونیلیم2بهيدرصد10,7
يجارسالنخستماههسهدرزینجهانفوالدسازکشور

رشدازیحاککهشدثبتهزارتن900وونیلیم486يالدیم
.استگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتيدرصد10

2021مارسدرجهانفوالدسازاندیتولزانیمنیهمچن
سالمشابهمدتبهنسبتشیافزادرصد15,2با،يالدیم

مارسدررقمنیا. دیرستنهزار200وونیلیم169بهگذشته
.شدثبتتنهزار200وونیلیم169گذشتهسال

بانیچبیترتبهيالدیم2021سالنخستماههسهیط
باژاپنتن،هزار600وونیلیم29باهندتن،ونیلیم271دیتول
وتنهزار400وونیلیم20باکایآمرتن،هزار700وونیلیم23

فوالدسازبرترکشورپنج هزارتن900وونیلیم18باهیروس
.بودندجهان
آلمانتن،هزار600وونیلیم17دیتولبایجنوبکرهنینهمچ

وتنهزار800وونیلیم9باهیترکتن،ونیلیم10دیتولبا
ماههسهیطفوالدخامتنهزار700وونیلیم8دیتولبالیبرز

درجهاننهمتاششميهارتبهدريالدیميجارسالنخست
.گرفتنديجامحصولنیادیتول

دکنندگانیتولانجمنيآمارگزارشنیترتازههیبرپاهمچنین 
ویانیمفوالد(رانیافوالدصادراتمجموعران،یافوالد

کهبودهتنونیلیم9گذشتهسالدر) يفوالدمحصوالت
.دهدیمنشانيدرصد13,1کاهش،98سالنسبت

تنهزار362وونیلیمکییوزننظرازصادراتکاهشنیا
.استبوده

تنهزار162وونیلیم6کشوریانیمفوالدصادراترسالپا
.دهدیمنشان98سالبهنسبترايدرصد11کاهشکهبود
ولتیبصادراتسهمگذشته،سالدریانیمفوالدصادراتاز

کیاسلبصادراتسهموتنهزار564وونیلیمچهاربلوم
. استبودهتنهزار598وونیلیم

وکردهتجربهرايدرصد23کاهش،99سالدراسلبصادرات
.استافتهیکاهشدرصد6بلوم،ولتیبصادرات

يفوالدلیطومقاطعصادراتسهم،يفوالدمحصوالتنیباز
سالدرمقاطع،نیاصادراتوبودهتنهزار194وونیلیم2

.استافتهیکاهشدرصد17گذشته
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