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خبر داد2020در سال سرب و روي از مازاد بازارمطالعاتیالمللنیبگروه

در بازار انرژي سبزنقش کمرنگ سرب و روي
فلزات پایه بعد از بهبود تولیدات و ظهور » .هستندبقیهازترسنگینآنهاازبرخیاماکند،میبلندراهاقایقهمهدریا امواج«

رسیدهتنهردردالر700و هزار10ازبیشبهقیمتباالترینبا دستیابی بهابرچرخه کاالیی در حال درخشش هستند. مس
سالدردالر2718یعنیخوداوجباهم اکنونآلومینیومورسیدساله10سطحباالترینبهمی 6پنجشنبهروزدرقلعاست.

به مارسهم اکنون نسبتمسقیمتکهحالیدر.نیستندابرچرخهرويفلزاتهمهفاصله کمی دارد. با این وجود،2018
داشته است.رشددرصد 30فقط سربودرصد58رويیافته،افزایشبرابردوازبیش2020

ونا عملکرد فلرات پایه از زمان موج اولیه شیوع کر- 1نمودار 

رازیاديعرضهمازادگذشتهسالبازاردوهر،استشدهمتذکر) ILZSG(رويوسربمطالعهالمللیبینگروهکهگونههمان
.دهندمی انجامراکارهمیننیزامسالورساندند ثبتبه

ثبترایتنهزار 486قاضا)توعرضه(مازاد2020در سال شدهتصفیهرويبازارکه دهد مینشانILZSGسالهدوارزیابی
.کندثبت2021سالدرراتنهزار 353به میزاندیگريسنگینمازادکهشودمیبینیپیشوکرد
سومینو تنهزار 96میزانایننیزامسالوبودمصرفازبیشتنهزار 172گذشتهسالنیز درسربتولیدحال،همیندر

درناشی از الك داون سختگیريباگذشته میالديدر سالرويمعادنگرچه تولیدا.بودخواهدعرضهمازادمتوالیسال
این تولیدجهان،ذوبهايکارخانهامایافت،کاهشدرصد2019،4,9سالبهنسبتوشدمواجهکنندهتامینکشورهاي

ي این تقاضااما،یافتکاهشپارسال)شدهتصفیههموشدهاستخراج(سربتولیداز طرفی .دادندافزایشدرصد1,6رافلز
.یافتکاهش،خودروبخشوضعیت نامناسب تقاضا در بهتوجهبافلز

هزار تن رسید که براي دومین سال 512درصدي به 6واردات خالص روي تصفیه شده چین در سال گذشته میالدي با کاهش 
درتنهزار 17به2018سالدرتنهزار 102ازگذشتهسالدوطیشدهتصفیهسربخالصوارداتپیاپی کاهش یافت. 

.نیستاندازه گیريقابلبه طور دقیق آمارينظرازالبتهکهاستهانباردرهنوزپارسال،فلزمازاد.کردسقوط2020سال
برق بخش هاي توسعه باواضحیارتباطدواینازیکهیچو استفلزدوهرتاثیر گذاشتن رويحالدرفیزیکیمازاد

.اندشدهپایهفلزاتسایردرحركتایجادباعثکه؛ بخش هاییندارندزداییکربنوتجدیدپذیر
حتیباشد وآشکاريبازندهالکتریکینقلیهوسایلبهداخلیاحتراقموتورهايازانتقالچرخهمورددرسرب،رسدمینظربه

فلزدوهرهرچند .استسبزانرژي داستانازشدهفراموشبخشبازهمثابت باتري استفاده شود،ذخیرهبخش دراگر
مانند دیگررامشابهیگذاريسرمایههیجانآنهاازیکهیچولی،شدخواهندمندبهرهجهانیاتتولیدبهبودازهمچنان

.کنندنمیایجادکبالتولیتیوماز جملهباتريفلزات
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تعادل بازار روي تصفیه شده جهان- 2نمودار 

سرب و روي به طور نامنظم و پراکنده به ابرچرخه فلزات متصل خواهند شد، مانند آنچه در دوره قبلی اتفاق افتاد. در ابرچرخه 
و سرب به ترتیب در دالر رسید. باالترین قیمت روي190هزار و 10به 2011قبلی به رهبري چین، قیمت مس در فوریه 

در دوره ابرچرخه نیز افزایش یافت، اما با دوره جهش قبلی قیمت این دو فلز ند مشاهده شد و هر چ2007و 2006سال هاي 
همگام،هستندبرخوردارقدیمیاقتصادحیاتتجدیدازکهفلزاتازبسیاريبارويعرضه و مصرفچرخهفاصله داشت. 

.نیست
.شودمیحاصلرويذخایرازجهانسرببیشتر زیرا،استنابساماناندازههمانبهسربچرخهکهاستآنيامعنبهاین

رقابتایندرسربوروي،رسدمینظربهخواهر بزرگ تر سرب است. يفلز روي هم از لحاظ زمین شناسی و هم تجار
.استبرندهیککدامکهگفتخواهدشمابهدواینبینقیمتشکافو دندهمی ادامهمبارزهبهمدتطوالنی

سرب تصفیه شده جهانتعادل بازار - 3نمودار 

منبع: تامسون رویترز
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هزار دالر10تحلیل ها بعد از عبور فلز سرخ از نگاهی به برخی 

هزار دالر را می بیند؟20مس 

سالچندطیمسقیمتکهشودمیباعث،مسجدیدهاياز پروژهناکافیعرضهوتقاضاافزایشبرخی تحلیلگران،گفتهبه
، استگذشتهدههیکدرقیمتباالترینکهفعلیقیمتبرابردودر این صورت به برسد کهتنهردردالرهزار20بهآینده

خواهد رسید.
سالدرفلزاتخوش شانس ترینازیکیبهرامسانرژي،انتقالاز چرخهحمایتبرايمهممعدنیموادفزایندهتقاضاي
اززدایی، حمایتکربنو برنامه قدرت هاي اقتصادي در جهتجهانیفشارهايدلیلاین فلز بهو قیمتکردهتبدیل2021
ازقبلسطحبرابردوبیش از یعنی تن،هردردالرهزار10تجدیدپذیر به بیش ازبرقتولیدو) EV(الکتریکینقلیهوسایل

.گیري رسیده استهمه
مواد«خود با عنوان نقش جدیدگزارشدر) IEA(انرژيیالمللبینمس فلز کلیدي در چرخه انتقال انرژي است. آژانس

پیش بینی کرد، عرضه مس از معادن موجود و پروژه هاي در حال ساخت و بهره برداري » پاكانرژيانتقالدرحیاتیمعدنی
مسزیاديقدارمبهبرقهاي. شبکهتامین کند،به آن نیاز دارد2030درصد از فلز سرخی را که جهان تا سال 80می تواند

.استبرقبامرتبطهايفناوريتمامبنايسنگیکمسکهداردنیازآلومینیومو
اعالم انرژيالمللیبیننمونه، آژانسعنوانبه. منابع هستندعیارکاهششاهدزمانگذشتبامسهايپروژهوجود،اینبا

مسهايپروژهدرگذاريسرمایه. استیافتهاهشکدرصد30گذشتهسال15طیشیلیدرمسسنگعیارمتوسطکرد:
.استماندهعقب،مورد انتظار تقاضاافزایشنیز از

معتقد است، » لیورمور پاتنرز«، مدیرعامل صندوق پوششی »دیوید نویهاسر«بر اساس همین تحلیل شاید جاي تعجب نباشد که
وجود دارد.تنهردرهزار دالر20بهیمتقرسیدناحتمالآیندهسال10تاپنجاست و برايجدیدنفتمس

ازتواندمیفلزقیمت اینمس،موجوديتخلیهصورتدرنوشت:پژوهشییادداشتیکدرBank of Americaهمچنین،
.هزار دالر برسد20به 2025سالاوایلتا
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الیحه افزایش مالیات در شیلی
ازبیشتقویتوآیندهدرتولیدکاهشمی تواند منجر -جهانمسبرترتولیدکننده-شیلیدرمالیاتچشمگیرافزایشالیحه

مالیات گام به گام و تدریجی وضع ،فروش مسايمجلس شیلی، تصمیم دارد با این مصوبه بر.شودسرخ فلزرکوردشکنیحد
کند که می تواند دو برابر دیگر کشورهاي مهم تولیدکننده هزینه سربار به وجود بیاورد.

در مورد ايفزایندههاينگرانیحاضرحالدرواستدادهاختصاصخودبهرامس جهانیعرضهچهارمیکازبیششیلی
تامین تقاضا در بخش الکتریسیته وجود دارد.

تواندمیوداردي این کشورسنامجلستصویببهنیازهنوزاما شود،میاالجراالزم2024سالازکهاقدامایناگرچه 
حفظبرايکهکندمتوقفراکشوريدرگذاريسرمایهتواندمیشود،تصویباگر. البتهشودمسدوددادگاهدرولتدتوسط
.ددارنیاززیاديها و سرمایه گذاري هايهزینهبهکاهش عیار معادن)(با توجه بهسالدریتنمیلیون5,7حدودتولیدسطح

دنامعایجادکار واندازدمیخیرتابهراجدیدهاي ظرفیتالیحه، این: گفتبلومبرگ اینتلیجنستحلیلگر،»اسپورگرانت«
.می کندترطوالنیراجدید

رشدوکرونابیماريازناشی بهبود شرایطبرايشیلیهايتالشمیاندردولتخزانهازحمایتجهت مالیاتیمعیاراین
. استرسیدهخودحدباالترینبهوگذشتهتنهردردالرهزار10ازهر تن مس هم اکنون قیمت. استاجتماعیهايهزینه
.برسددالرهزار13بهمدت کوتاهیطیاستممکنموجودي،کاهشبا، قیمت Bank of Americaگزارشطبق

هاییدارابرخیدولت،بهزیادهايپرداختبهتوجهبا: گفتدر این زمینههمBTG Pactualتحلیلگر،»نووواپرزسزار«
وخواهد کردمحدودباشند،داشتهکافیبازدهیتوانندمیکهرامعادنیمجموعهبنابراینونخواهد بودگذاريسرمایهقابل

خطراقداماین.کندنمیریسکدر نظر گرفتن منفعتبدونمعدنیشرکتهیچخواهد شد. وي افزود: محدودنیزعرضه
.دارددنبالبهراگذار  در حوزه معدن هسرمایيکشورهاازیکیدرصنعتتعطیلی

منابع:
بلومبرگ
OilPrice.com

وضعیت تولید مس در شیلی
ماهنیدهميبرامارسماهدرمسدکنندهیتولنیتربزرگ،یلیش: کرداعالمINEیدولتآژانس

.شدآغازکروناروسیووعیشازپسیاندکافتنیاکهبودشاهدراسرخفلزدیتولکاهشیمتوال
باهمزمانوافتیکاهشدرصد1,3امسالمارسماهدریلیشمسدیتولگزارش،نیااساسبر

مکرهینیتابستانالتیتعطازپستجارتوحرکتنهیزمدردیجديهاتیمحدودازيامجموعه
.دیرستنهزار720بهیجنوب

است،ودهبگانیهمساازياریبسمعادنازبهترمراتببهکرونا در دورانیلیشپراکندهمعادنعملکرد 
ازمسمعادنازیبرخحالنیعدر. شدندسازگاريریگهمهباسرعتبهیمعدنيهاشرکترایز

شاهد،یفرسودگشیافزاتوجه بهباریاخيهاماهدرجهانمسمعدننیتربزرگدا،یاسکوندجمله
باعثزینزرگبمعادنیبرخدرينگهداروریتعمکارومعدنسنگاریعافت. اندبودهدیتولکاهش

.استشدهدیتولدر امر يکند
. دیرستنونیلیم1,4بهوشدمواجهکاهشدرصد2,2با2021نخستماههسهدریلیشمسدیتول
دیتولتیتقولیدلبهکه افتیشیافزادرصد3,9امسالمارسیطیلیشات دیتولکل،حالنیعدر

.بودهایدنینوش
.
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2020سالآهن درسنگجهانیدرصدي تولید3افت

پیش بینی وضعیت تولید سنگ آهن جهان

سه گلوبال دیتا، انتظاربر اساس اعالم موس. رسیدتنمیلیارد2,2بهکاهشدرصد3با2020سالآهن درسنگجهانیتولید
میلیارد2,66سطحتا2025تا2021سال هايبیندرصد3,7مرکبساالنهرشدنرخباجهانی این کاالتولیدکهرودمی
درصد از جمله عوامل 2,9درصد و هند 3,2درصد، استرالیا 4,1درصدي، آفریقاي جنوبی 6,2برزیل با سهم کند.رشدتن

هستند.2025ال اصلی این رشد تا س
در برزیل هستند. » سروته داالیه«در استرالیا و » ساوت فالنک«پروژه هاي کلیدي که امسال به مرحله تولید می رسند، شامل 

همچنین سال آینده پروژه بزرگ دیگري در استرالیا به مرحله تولید خواهد رسید.
بود. تولید این 2020ی افت تولید سنگ آهن جهان در سال کاهش تولید در برزیل و هند از جمله دالیل اصلمی توان گفت، 

کاهش یافت.2020میلیون تن در سال 591به 2019میلیون تن در سال 638دو کشور در مجموع از 
کاهشاصلیعامل،آهنسنگهاي غولواله یکی از تولیدکاهش، دستیار مدیر پروژه در گلوبال دیتا گفت: »وینث باجاج«

.تاثیر گذاشت2020سالدرهندتولیدبرادیشادرمعادنحراجدرخیرتاکهحالیدربود،برزیلتولید
بهبودکهحالیدرنگرفتند،قرار19-کوویدثیرتاتحتدولت،موثر اقداماتدلیلبهاسترالیاکارانمعدن:کردخاطرنشانوي

آینده،بهنگاهیبا.شد2020سالدرکشوراینهنآسنگتولیددرصدي10,4توجهقابلافزایشبهمنجرچیندرسریع
.برسدتنمیلیارد2,3به، امسالافزایشتنمیلیون111,3باآهنسنگجهانیتولید،رودمیانتظار

راهنمايBHPشرکتکهحالیدرکند،تولیدآهنسنگتنمیلیون340حداکثر»ریوتینتو«شرکت پیش بینی می شود،
تنمیلیون600ازبیشدیگرهايشرکت،شودمیبینیپیشهمچنین . استکردهمنتشررایتنمیلیون255تا245تولید
پذیرانعطافتقاضايتوجه به باودرصدي6,7افزایشباآوریلتاژانویهازچینآهنسنگواردات.کنندتولیدآهنسنگ

200درصد با عبور از 62. قیمت سنگ آهن دادافزایشوجهیتقابلمیزانبهراقیمتوشدتقویت،اتتولیدسرگیريازپس
.ه استدالر در روزهاي اخیر به باالترین میزان دست یافت

کارشناساندارد،وارداتیآهنسنگقیمتووارداتحجمافزایشدرمهمینقشچینآهنسنگتقاضايکهحالیدر
.فروکش می کنداحتماالقیمتافزایشسبز،انرژياستفاده ازسمتبهحرکتومنابعمینتابهبخشیدنتنوعبامعتقدند

81واستخارجیبزرگمعدنکارچهاردستدرچینآهنسنگوارداتدرصد80ازبیشها،رسانهگزارشاساسبر
.شودمیانجامبرزیلواسترالیاازچینآهنسنگوارداتکلدرصد
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2025ها تا پیش بینی تولید سنگ آهن کشور- 1نمودار

فوالدصنعتهايتالشازپساگرچه. بر عهده داردراچینآهنسنگوارداتکلازدرصد60ازبیشاسترالیامیان،ایندر
غالبموقعیتدراما،را تجربه کردند2019سالبهنسبتکاهشدرصد7,51آنها،منابعتامیندرتنوعایجادبرايچین
آهن،سنگکنندهمصرفترینبزرگچین،درصنعتیساختارتغییرباکهمعتقدندکارشناسان،جودواینبا.اندماندهباقی

افزایشهمزمان باآهنسنگمصرفمهاربرايهاتالشازبخشیعنوانبهچین.شودمیاصالحقیمتجهشرونداحتماال
.کردلغوراخامموادوفوالديمحصوالتازبرخیتعرفهمهماهاولازهاقیمتچشمگیر

درمعادنازبرداريبهرهبرايسریعتالشباهمراهجدید،سیاست:گفتتایمزگلوبالبهیصنعتمتخصص،»جی سین«
توجه بهباکارشناسان.کندمیکمک،هاقیمتمهار رشدووارداتیآهنسنگمیزانموثرکاهشبهکشورخارجوداخل
.استمدتطوالنیروندیکمتقیکاهشکهمعتقدنداطمینان،عدم

تورماسترالیا،وچینبینگوو گفتساز و کارتعلیقباگفت:پکنفوالدتحقیقاتمرکز درپژوهشمدیر،»کینگگووانگ«
باالقیمتازمدتکوتاهدروشدخواهدروه روببیشترياطمینانعدمباآهنسنگقیمت،تقاضاگسترشهمچنینوجهانی
.ودشنمیکاسته

ماه هاي اخیردر سنگ آهن قیمتروند - 2نمودار

منابع: گلوبال تایمز
ماینینگ ویکلی
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2021دو سناریو رشد تجارت جهان در سال 
دو سناریو در نظرگرفته است. این سازمان برآورد کرده که2021سالبراي حجم تجارت جهانی درجهانی،تجارتسازمان
را شاهد بوده است.درصدي5,3افتال گذشته میالديدر سکاالجهانیتجارت
الکترونیکیکاالهايمانندهاییبخشتقویتبهدورراهازکارو بودخواهدکلیدياقتصاديعملکرددرواکسنتوزیعوتولید
اعالمطبقاست. دادهقرارثیرتاتحترانقلوحملوسفرخدماتمرزهاشدنبستهوهامحدودیتکهحالیدره، کردکمک

.داردراناهمواراما،قويبهبودآمادگیي،گیرهمهشوكازپسجهانیتجارت) WTO(جهانیتجارتسازمان
سرعتبامدارسومشاغلتادهدمیرا امکاناینواکسنتولیدافزایشدبیر کل سازمان تجارت چهانی بر این باور است که 

.بایستدي خودپارويدوبارهتادکنمیمککاقتصادبهوشوندبازگشاییبیشتري
پیش بینی حجم تجارت کاالیی جهان - 1نمودار 

تجارتحجم. یابدمیافزایشدرصدیک حدود2021سالدرجهانناخالصتولیدشود،تسریعواکسنتوزیعوتولیداگر
مثبت و صعوديسناریواین. گرددمیبازريگیهمهازقبلسطحبهتجارتوکندمیرشددرصد2,5مثبتنیزکاالجهانی

.است
مقاومتواکسنبرابردرکهویروسازجدیديانواع. نداشته باشدمطابقتتقاضاباواکسنتولیدکهاستاینمنفیسناریوي
تقریباارتتجرشدوبکاهد2021سالدرجهانناخالصتولیدرشدازدرصدیکتواندمیاین. شودظاهرنیزدداربیشتري

.یابدکاهشدرصد2

تجارت منطقه اي
25,8ترتیببهکهاندشدهروبه روصادراتحجمدرچشمگیرکاهشبااروپاوشمالیآمریکاي،2020سالدومماههسهدر
.یافتبهبوددرصدي2,4ودرصدي3کاهشبا2020سالچهارمماههسهدرمیزاناین. داشتدرصد کاهش20,4و
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مدت مشابه بهنسبتچهارمماههسهدراما،یافتدرصد کاهش7,2حدود 2020سالدومماههسهدرصادراتآسیادر
درداشت،کاهشدرصد8)2019(قبل از آنسالبامقایسهدرجهانیکاالهايصادرات. ارزشداشتافزایشدرصد 7,7قبل

. کردسقوطدرصد20تجاريخدماتکهحالی
صادرات و واردات منطقه اي کاالها- 2نمودار 

2020تجارت در سال 
این.بودبیشتردرصد6قبلیمشابهمدتبامقایسهدر2020سالچهارمماههسهدرتولیديکاالهايجهانیتجارتارزش
کشاورزيحصوالتمتجارت. باشد19- مربوط به کوویدایمنیاقداماتاجرايازپسهاکارخانهبازگشاییدلیلبهاستممکن

.داشتکاهشدرصد19معدنیمحصوالتوسوختیافت و تجارتافزایشدرصد6به همان میزان مشابهمدتدر
2020وضعیت تجارت کاالهاي تولیدي در سال - 3نمودار 

خدمات بازرگانی
تحتکهیافتکاهش2019بهنسبتدرصد 19و63ترتیببه2020سالدرجهاندرنقلوحملومسافرتیخدمات

ايرایانهومالیخدماتشاملکهشد»تجاريخدماتسایر«گروه نصیب بهتراست. وضعیت19- کوویدهايمحدودیتتاثیر
کرد.افتدرصد2فقطگروهاین. است
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2020وضعیت تجارت خدمات بازرگانی و تجاري در سال -4نمودار 

ردیابی شاخص ها
رامکررهايدادهکهبوده استهاییشاخصردیابیحالدرWTO،يگیرهمهدوراندریجهانتجارتبهتردركبراي
.استشدهدادهنشان5نموداردرآنهاازموردسه. کندمیارائه

سالنخستماههسهدرمرزهاشدنبستهبا) ندکمیحملراهواییهايمحمولهبیشترکه(روزانهالمللیبینپروازهاي-1
2021سالدرویروسمجددشیوع مجددبا2020سالپایاندراین بخشافزایش. یافتکاهشدرصد 80ودحد2020
یافت کاهشامسالژانویهدرهمچنینوگذشتهسالآوریلوفوریهدرکشتی هابندريترددهايتعداد-2.شدخنثیدوباره

درمسآتیقراردادهايروزانههايقیمت-3. استنندهکنگرانترددهادامنهکاهش. استآلودگیاوجنشان دهندهکه
مادهیکمسچراکه،باال رفتهدورراهازکارتاکنون با توجه به افزایش زمانآنازامایافت،کاهششدتبه2020مارس
.استالکترونیکیلوازمتولیددراصلی

و ترددهاي بندريروازهاي تجاري بین المللی، مس آتیپ-5نمودار 

WTO.orgمنبع: 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

1202می10به روز رسانی: 
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انبارهاي کامکس مسسطح موجودي- 1نمودار 

برايامیدهاچراکهکرد،صعودسطحباالترینبهشانگهايولندنبازاردوهردرمی10در معامالت روز دوشنبه مسقیمت
بازار شده است.احساساتافزایشسبب،محدودیت عرضهوتقاضابهبود

افزایشوکروناییرکودازجهان ناشیاقتصادبودبهباکهکنندمیبنديشرطصعوديگذارانسرمایهبه گزارش رویترز، 
در عرضهفشردگی بانیزهاقیمتکهحالیدریابد،میافزایشمسبرايتقاضاسبز،انرژيهايبخشدرگذاريسرمایه

برايتالشکه دراندکردهتوافقچیندرمساصلیذوبکارخانه15ازمتشکلگروهیک.دشومیپشتیبانیکنسانترهبازار
دهند.کاهشگذشتهسالبهنسبتدرصد8,8امسالرامسکنسانترهخرید،و تصفیهبذوهايهزینهافزایش

LMEانبارهاي مسسطح موجودي- 2نمودار 
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تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
روزهاي اخیرمبادالتدررابورسشاخصرشدنهیزمنوسان،دامنهشیافزاودالررشد،ینگینقدقیتزراستیسياجراآغاز

. کردفراهم
ازینگینقدقیتزرزآغابریمبنيمرکزبانککلسیرئاظهارنظرنیهمچنودالرمتیقشیافزانوسان،دامنهرییتغدنبالبه

.مواجه شدرشددر چند روز گذشته باتهرانبورسکلشاخصبورس،بهیملتوسعهصندوقيسو
تاکنونپارسالزییپاازکمدستکهچرا،شودیمتردهیچیپروزهردر ماه هاي اخیر بورسنزولابعادبه گزلرش اقتصاد آنالین، 

کینزدشاخصمدتنیادرواستنبودهکارسازکدامچیهاما،شدهگرفتهبورسنزولازيریجلوگيبرایمختلفيهامیتصم
مدتنیادروشتریببورسنجاتيبراهامیتصمسرعتگذشتههفتهچندطیحالنیابا. استکردهافتدرصد50به

.استشدهگرفتهقواسرانياقتصادیهماهنگيشوراودولتدرهمیمختلفمصوبات
قیتزرقیطرازتالشنددربورسسازمانودولتمقاماتوداردهیتکتقاضاطرفتیتقواستیسبرمصوباتنیاعمدهبخش

بهیملتوسعهصندوقازدالرونیلیم200قیتزرهابرنامهنیاازیکی. رندیبگراشاخصافت بیشتريجلوبورسبهینگینقد
.گرفتقرارقواسرانودولتموافقتموردوبودشدهمطرحبند10دربورسنجاتبستهدرکهبودبورس

حالدرگذشتهسالازهیسرمابازاربهیالیرصورتبهیملتوسعهصندوقمنابعازدالرونیلیم200قیتزريماجرااگرچه 
يهااستیسياجرابهنسبتگذارانهیسرمااعتمادسلببهمنجرموضوعنیهم. استدهینرسجهینتبهتاکنونامابوده،يریگیپ

صندوقبهمنابعنیاقیتزرباقواسرانآنازبعدودولتياقتصادیهماهنگستادقبلهفته. بودشدهدولتيسوازیتیحما
.کردندموافقتهیسرمابازارتیتثب

کرداعالميمرکزبانککلسیرئ،یهمتعبدالناصرگذشتهکشنبهی،بورسبهمنابعنیاقیتزربیتصوازبعدهفتهکیحاال
هیسرمابازاربهآرامآراممنابعنیااستقراروکردهصادربخشبخشصورتبهبورسبهرامنابعنیاقیتزردستوراوکه
.شدسهامبازاردرتقاضاشیافزابهمنجروگذاشتریتأثسهامبازارمعامالتدرخبرنیا. شودقیتزر

طیکهدالرمتیق. بوددالرمتیقشیافزااخیرمبادالتدربورسيهاشاخصرشدمهمعواملازگریدیکیهمچنین 
ياهستهمذاکراتسرانجاموبرجاميایاحدربارهییهادیتردبروزدنبالبهکشنبهیازاستشدهمواجهکاهشباگذشتهيهاهفته
.کردمتاثرراسهامبازارمعامالتش،یافزانیاوافتیشیافزا
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1400مدیران خرید در فروردین سقوط آزاد شاخص 

،امسالنیفرورددررانیااقتصادکليبرادیخررانیمدشاخصکشور،ياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنجطبق
رانرخنیکمتر،گذشتهسالنیفروردازوداشتهیتوجهقابلکاهش) 54,73(پارسالاسفندبهنسبتکهآمدهدستبه39,65

.استرساندهثبتبه
شاخصاساسبرکهگونههمان، دهدیمنشان،1400نیفروردبهمربوطشامخازرانیااتاقيهاپژوهشمرکزدیجدگزارش

چهارمموجگسترشازیناشيهایلیتعطنیهمچنونوروزالتیتعطلیدلبهشدیمینیبشیپ)44,57(اسفنددرانتظارات
ازکمترکلشاخصیاصليهامؤلفههمهنیفرورددرکهيطوربه،میبودهاتیفعالسطحکاهششاهد،کشوردر19-دیکوو
.اندشدهیابیارزقبلماه

ازیناشکهداشتهيادیزکاهش) 58,39(اسفندماهبهنسبت) 36,15(ماهنیفرورددروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخص
.استصنعتبخشدردیتولزانیمدیشدکاهشلیدلبهشاخصنیاکاهشنیشتریب. استبودهماهنیفروردالتیتعط

کاهشکهاستداشته) 55,52(اسفندماهبهنسبتيادیزکاهش) 31,53(انیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخصهمچنین 
.رسدیمنظربهیمنطقنیفروردالتیتعطلیدلبهزینانیمشتريتقاضا

یچندانتفاوت49,17قبلماهبهنسبتیاصليهامؤلفهریساانیمدرکهاستیشاخصتنها49,62استخدامزانیمشاخص
دروداشتهيشتریبکاهشانساختمبخشدرهمچنین .استداشتهراکاهشنیکمترهاشاخصریساانیمدرکهنداشته
.استداشتهشیافزاصنعتبخش

وداشتهشیافزايشتریببیشبا) 78,56(قبلماهبهنسبت) 81,86(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواددیخرمتیقشاخص
زین36,4اسفندبهنسبت38,9نیفروردماهه12تورمنرخشیافزا. استدهیرسخودمقدارنیشتریببهگذشتهماهپنجیط
شدهارائهخدماتایشدهدیتولمحصوالتمتیقخدماتومحصوالتفروشمتیقشاخص. هاستمتیقدرشیافزاانگریب

.استداشتهشیافزايشتریببیشبازین65,73
بهطرحشروعيابتداازراخودمقدارنیشتریب) 62,98(ندهیآماهدرياقتصادتیفعالزانیمباارتباطدرانتظاراتشاخص

.دهدیمنشانراماهبهشتیارددرهاتیفعالرونقوبهبودینیبشیپکهاسترساندهثبت
ماهنیفرورددررارکودتیوضعها،تیفعالرشتهاکثردرالتیتعطلیدلبهياقتصادفعاالنرفتیمانتظارکهطورهمان

مجددگسترشلیدلبهوکارهاکسبازياریبسالتیتعطنیهمچنورمضانماهباآنشدنمصادفکهبودندکردهینیبشیپ
. استبودهکمتر) 28,68(پارسالنیفروردسهیمقادرکلشاخصکاهشنرخهرچنداست،کردهدیتشدرا آناثر19-دیکوو
. کردندبیانودخچالشنیتربزرگراهیاولموادمتیقدیشدشیافزاياقتصادفعاالنها،تیفعالرشتههمهدربایتقر
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صنعتدیخررانیمدشاخص
بهنسبت)37,28امسال(نیفرورددرصنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهابنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

زانیمازریغصنعتشامخیاصليهارشاخصیزهمهماهنیفرورددر. استبودههمراهيادیزاریبسکاهشبا) 57,29(اسفند
.ندکردثبترا50ریزعددوداشتندکاهشیانسانيروینيریگکاره بواستخدام
وداشته) 56,15(اسفندبهنسبتيدیشدکاهش) 28,40(نیفرورددرصنعتبخشدرمحصوالتدیتولمقدارشاخص

درالتیتعطعلتبهرایصنعتيهاتیفعالاکثررکودکهرساندهثبتبهگذشتهسالنیفروردازراخودمقدارنیکمتر
.دهدیمنشانتقاضادیشدکاهشونیفرورد

بهوافتهیکاهشيادیزشدتبا) 62,18(اسفندبهنسبتنیفرورددر) 28,52(انیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
.ستاکردهثبتراخودمقدارنیکمترپارسالنیفروردازگذشتهسالکییطوتقاضاکاهشوالتیتعطدنبال

بهیانسانيروینشدنکمو19- دیکوويریگاوجودیعالتیتعطلیدلبه) 43,78(سفارشلیتحووانجامسرعتشاخص
.استدهیرسگذشتهسالنیفروردازریاخماه12یطخودریمقادنیکمترازیکی

ازگذشتهماهپنجیطوداشتهکاهشقبلماهبهنسبتيشتریبشدتبا) 43,01(نیفرورددرهیاولمواديموجودشاخص
ازگذشتهماهششیطمقدارنیشتریببه) 82,64(هیاولموادمتیقشاخص. استکردهثبتراخودمقدارنیکمترماهآبان

.استبودهرگذاریثاتهیاولمواديموجودشاخصکاهشدرهامتیقیثباتیبلیدلبهدیخريبرایسردرگمودهیرسمهرماه
کهداشتشیافزا) 50,48(اسفندبهنسبتيشتریبشدتبا) 53,78(یانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخص

.استیآتيهاماهیطوکارهاکسبرونقبهياقتصادفعاالنانتظاردهندهنشان
نشانماهبهشتیارددیتولدربهبودبهراياقتصادفعاالنيباالینیبخوش) 74,94(ندهیآماهدردیتولانتظاراتشاخص

شیافزاشدتتاشدهباعثیمالوياقتصادشیگشابهدیاموهامیتحررفعيبرامذاکراتجهینتبهمثبتانتظارات. دهدیم
باخودهیاولموادنیماتدرماهنیفرورددردکنندگانیتولاکثر.باشدشتریبقبليهاسالدرمشابهمدتبهنسبتشاخصنیا

لیتحووانجامسرعت،یانسانيروینوهیاولموادکمبودعلتبهگریديسواز. شدندمواجهمشکلباآنمتیقدیشدشیافزا
بهباالتريهانهیهزیآتيهاماهیطکهاستهیاولموادباالتريهانهیهزدهندهنشانیمتیقيهادادهوشدهتریطوالنسفارش

.کندیممنتقلانیمشتر
کهیفراوانياقتصادمشکالتشدنگشودهآندنبالبهوتوافقجادیابهینیبخوشومذاکراتجینتايبراانتظارنیهمچن

زمانمهاما،شدهندهیآيهاماهيبرامثبتانتظاراتباعثسوکیازآمدهوجودبهياقتصادفعاالنيبرامیتحروجودواسطهبه
بایآتيهاماهیطيزیربرنامهيبراياقتصادفعاالن،هیاولموادمتیقدیشدشیافزادنبالبهوتورمنرخبودنباالبهتوجهبا

.اندشدهمواجهیسردرگم
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1399سال-رانیامعدنبخشدکنندهیتولمتیقشاخص

واحـد236،قبل از آنسالدراطالعنیهمباسهیمقادرکهدیرس531،9به99سالدرمعدنبخشدکنندهیتولمتیقشاخص
سـایراسـتخراجو595,4يفلـزهـاي	کانـهاسـتخراج،502,7سـنگزغـالاسـتخراجگـروهبهمربوطشاخص. داشتشیافزا

.استداشتهشیافزا98سالباسهیمقادرمعدنبخشردعمدهگروهسههرشاخص. بوده است280,9معادن

ساالنهتورم
سهیمقادرکهدیرسدرصد79،8به99سالدر) ساالنهتورم(قبلسالبهنسبتمعدنبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغ
دکنندگانیتولتوسطیافتیدرتمیقنیانگیم،دیگرعبارتبه. استداشتهشیافزادرصدواحد29,9قبل،سالدراطالعنیهمبا

. داردشیافزادرصد98،79,8سالبهنسبت99سالدرکشور،داخلدرمحصوالتشانفروشيازابهیمعدنمواد
سـایراسـتخراجودرصـد84,1فلـزيهاي	کانهاستخراجدرصد،72,7معادلسنگزغالاستخراجگروهبهمربوطساالنهتورم

ست.بوده ادرصد51,1معادن
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1399سال-رانیاصنعتبخشدکنندهیتولمتیقشاخص
شیافـزاواحـد98،139,9سـالدراطـالعنیهمباسهیمقادرکهدیرس386،1به1399سالدرصنعتبخشدکنندهیتولمتیقشاخص

مـواددارویـی،صـوالتمحدیـتولهـاي	تیـفعالرشـتهبهمربوطشاخصمقدارنتریکم،یصنعتمختلفهاي	بخشانیمدر. استداشته
بیـترتبـهآننتریشـیبو) 272,1(غـذاییمحصـوالتدیتولو) 219,5(گیاهیداروییمحصوالتوداروسازيدراستفادهموردشیمیایی

.بود) 472,7(ییایمیشيهافراوردهوییایمیشمواددیتولو) 566,1(ونقلحملزاتیتجهسایردیتول،)603,5(پایهفلزاتدیتولبهمربوط
ساالنهتورم
بـاسهیمقادرکهدیرسدرصد56،8به99سالدر) ساالنهتورم(قبلسالبهنسبتصنعتبخشدکنندهیتولمتیقشاخصراتییتغدرصد

یصنعتمواددکنندگانیتولتوسطیافتیدرمتیقنیانگیم،دیگرعبارتبه. استداشتهشیافزادرصدواحد19,7قبل،سالدراطالعنیهم
يهـاشبخـدر99سـالدردکننـدهیتولتـورم. داردشیافزادرصد98،56,8سالبهنسبت99ساللداخدرمحصوالتفروشيازابه

:استلیذشرحبهیصنعتمختلف
منسوجاتتولیددرصد،19سیگارتنباکووتوتونازمحصوالتتولیددرصد،51,3آشامیدنیانواعساختدرصد،42،1غذاییموادصنایع
57,8پنبـهچـوبوچوبیمحصوالتوچوبتولیددرصد،44,7وابستهمحصوالتوچرمدیتولدرصد،47,9پوشاكتولیددرصد،54,7

وییایمیشـمـوادعیصنادرصد،26,9نفتپاالیشازحاصليهافرآوردهوکُکدیتول،درصد48,6کاغذيمحصوالتوکاغذتولیددرصد،
29,7گیـاهیدارویـیمحصوالتوداروسازيدراستفادهموردشیمیاییمواددارویی،محصوالتعیصنادرصد،69,1ییایمیشيهافرآورده
فلـزاتتولیـددرصـد،45,4فلـزيغیـرکـانیمحصوالتسایرتولیددرصد،68,3پالستیکوالستیکازمحصوالتتولیدعیصنادرصد،
یکـیالکترون،ياانهیرامحصوالتتولیددرصد،62,9زاتیتجهوآالتماشینبجزشدهساختهفلزيمحصوالتتولیددرصد،105,6اساسی

68,4مبلمـانتولیـدودرصـد53,1تریلرنیموتریلرموتوري،نقلیهوسایلتولیددرصد،71یبرقزاتیتجهساختدرصد،37,3ينورو
.اندداشته) 1399سالدردکنندهیتولتورم( 98سالبهنسبت99سالدردکنندهیتولمتیقشاخصرییتغدرصد
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اخبار مهم اقتصادي

99تا 91از مسشرکتفروشارزشسهیمقا

شرکتاین فروشارزشسهیمقا،رانیامسعیصنایملشرکت
به شرح  تصویر باال منتشر را1399تا1391يهاسالیط

.کرد
اتیهدیجدعضوعنوانبهیاهرابيمهد،یحکمیطهمچنین 

.شدمنصوبرانیامسعیصنایملشرکترهیمد
یاهرابيمهددکتر،حکمنیااساسبرپرس،مسگزارشبه
درمسشرکتیبازنشستگصندوقموسسهندهینماعنوانبه
د.ابییمحضوررانیامسعیصنایملشرکتهریمداتیه

آموختهدانشویاسالمآزاددانشگاهاستاد،یاهرابيمهد
.استيدکترمقطعدریسنجاقتصادشیگرادراقتصاد

شرکترهیمداتیهدیجدعضوییاجراویتیریمدسوابقاز
،یحقوقامورتیریمدفروش،امورتیریمدبهتوانیممس

یملشرکتیهماهنگمعاونتویماهنگهمعاونتمشاور
. کرداشارهرانیامسعیصنا

تعاونکاروکسبشاخصوضعیت نامناسب 
بخشوکارکسبطیمحیملشیپاازحاصلجینتابراساس

5,87تعاون،بخشیملشاخصرقم،99زمستاندرتعاون
دهندهنشانکهشدمحاسبه) است10یابیارزنیبدترنمره(

رقم(گذشتهفصلبهنسبتکاروکسبتیوضعشدنبدتر
.است) بود5,45،پارسالزییپاشیپاشاخص

طیمحیملشیپاازحاصلجینتابراساسم،یتسنگزارشبه
یملشاخصرقم،99زمستاندرتعاونبخشوکارکسب
شدمحاسبه) است10یابیارزنیبدترنمره(5,87تعاون،بخش

فصلبهنسبتکاروکسبتیضعوشدنبدتردهندهنشانکه
بخشياقتصادفعاالننظرازمجموعدرواستقبل از آن

،ياقتصادتیفعاليبراکاروکسبطیمحتیوضعتعاون،
.نداردیمطلوبطیشرا

بخشياقتصادفعال461تعداد،99زمستانشیپاطرحدر
مشارکتهااستانهیکلدروهاتیفعالرشتهیتمامدرتعاون

.شتنددا
درتعاونبخشکاروکسبطیمحيهامولفهنیترنامناسب
نیتاميدشوارها،متیقبودنینیبشیپرقابلیغ99زمستان

يهاهیروومقرراتها،استیسیثباتیبوهابانکازیمال
دادنشانيآماريهایبررسنیانیهمچناست. بودهییاجرا
درتعاونبخشکاروکسبطیمحيهامولفهنیترمناسبکه

یدسترستیمحدودآب،بهیدسترستیمحدودشاملزماننیا
بهیدسترستیمحدودونترنتیاوهمراهتلفنشبکهبه

.استبودهيانرژيهاحامل
کسبطیمحیاستانشاخصیفصلبرآورديآمارجینتابراساس

وزنجان،یجنوبخراسانيهااستانتعاونبخشکارو
يهااستانوکاروکسبطیمحنیبهتربیترتبهمازندران

طیمحنیبدتربیترتبهالمیاوکردستانراحمد،یبووهیلویکهگ
.داشتندراکاروکسب
يهاتیفعالش،یپانیادرهاتیفعالرشتهاساسبرنیهمچن

ارتباطات،واطالعاتوکاروکسبطیمحنیبهترمهیبویمال
.دادنداختصاصخودبهراکاروکسبطیمحنیبدتر

درتعاونبخشکاروکسبطیمحیملشاخصیفصلبرآورد
طیمحنیبهترخدماتکهدادنشانياقتصادعمدهيهابخش
داشتهراکاروکسبطیمحنیبدتر،يکشاورزوکاروکسب
.است

کرونااوجطیشرادرنترنتیامصرفرشد 
ران،یادريرابخدماتدهندهارائهمجموعهکیگزارشبنابر

باآنازشیپسالبهنسبت99سالدرنترنتیاازاستفاده
.استبودههمراهشیافزا
بوده99سالآبانومردادیزمانبازهدودرنترنتیاکیترافاوج
يتريجدشکلبهنهیقرنطوکشورواردکرونايهاکیپکه

.شددنبال
سالدر»انریادرنترنتیاتیوضعگزارش«رنا،یاگزارشبه

منتشريابرخدماتدهندهارائهشرکتکیيسوازکه99
راآندرکاربرانرفتارونترنتیاتیوضعازیاتیجزئاست،شده

.دهدیمنشان
والگاردیلیم18ازشیبلیتحلوپردازشباگزارشنیا

اطالعاتارائهباوشدههیته99سالیطشدهثبترکورد
قبلسالگزارشبهنسبتيشتریبيهابخششامل،يدیجد
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نیاوهستندنفرونیلیم45دراكابرمجموعهکاربران. است
.استشدههیتههاآنرفتاريمبنابرگزارش

یزندگسبکوهاروشکرونا،يریگهمهلیدلبهگذشتهسالاز
درکاربرانيرفتارهادرراتییتغنیاوشدهیراتییتغدچارمردم

.استبودهرگذاریثتازیننترنتیا
یزمانبازهدودرنترنتیاکیترافاوج،گزارشنیااساسبر

کرونايهاکیپکهییهابازه. استبوده99سالآبانومرداد
درتوجهقابلنکته. شددنبالتريجدشکلبهنهیقرنطووارد

که1400نیفروردبازهدرشیافزاکهاستنیاهالیتحلنیا
.استنشدهدهیدم،یبودکروناچهارمکیپشاهد
ونهیقرنطکرونا،وعیشلیدلبهکهاستنیاگزارشجالبنکته
بههمراهتلفنازاستفادهبیضر،يدورکارزانیمرفتنباال

.استرشدهروبهرويدرصد7شیافزاباقبلسالنسبت
نیادرهاتیساوبیینهاکاربرانرفتارازکهيگریدلیتحل

درصد50کهاستنیاازیحاکشود،یمهدهمشاگزارش
يایدنبهوروديبراGoogle Chromeازیرانیاکاربران

.کنندیماستفادهنترنتیا

DDoSحمالتيبرابردورشد
)  DDoS(روزانهشدهدفعسیسرومنعحمالتگزارشنیبنابرا
مخربيافزارهانرمبهآلودهيهادستگاهتوسطرانیاازیداخل

)Botnet (همراهزاتیتجهدر)از) هوشمنديهادستگاهیتمام
دورشدباهمزمانوداشتهشیافزادرصد24بهدرصد15

.استشدهمواجهيبرابر
مدتبهنسبتباالیکیترافحجمباحمالتتعدادنیهمچن
تعدادباحمالتمقابلدروداشتهکاهشقبلسالمشابه

.اندداشتهیتوجهلقابشیافزامخربادیزدرخواست
سالازشتریب99سالدرنترنتیاکاربرانها،دادهنیااساسبر

ازاولهمراهورانسلیا. اندکردهاستفادههمراهياپراتورهااز98
ودارندقراريبندرتبهصدردردوهرهمراهياپراتورهاگروه

يهارتبهثابتياپراتورهاگروهازرانیامخابراتواتکیآس
.انددادهاختصاصخودبهرايبعد

مختلفيروزهادریرانیانترنتیاکاربرانیتجمععیتوزنمودار
. دارد98سالبهنسبتنترنتیاازاستفادهشیافزاازنشانهفته

کشورهردریهفتگلیتعطيروزهابهبناهادادهنیا
. دارندیمتفاوتيهاشینما

1400نخستمهیندرتورمهاي نرخ ویسنار
ششدرتورمتیوضعینیبشیپبهیگزارشدرآمارپژوهشکده

گزارشنیآخر: استآوردهوپرداخته1400سالنخستماهه
. است1400سالماهنیفروردبهمربوطتورمنرخ

کهدیرس306,1به) 100=1395(کلشاخصعددماهنیادر
ماهنیادر.دهدیمنشانشیافزادرصد2,7قبلماهبهنسبت
49,5قبلسالمشابهماهنسبتکلشاخصرییتغدرصد
.استدرصد

38,9به1400ماهنیفروردبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ
36,4(قبلماهدراطالعنیهمبهنسبتکهدیرسدرصد
.دهدیمنشانشیافزادرصدواحد2,5،)درصد

يمرکزاستانو40,1باکرمانشاهاستان99سالدرنیهمچن
. داشتندراساالنهتورمنرخنیکمترونیشتریببیترتبه33,3با

یمعرفرامختلفيوهایسناردیباابتداتورمنرخینیبشیپيبرا
. کردینیبشیپراتورمنرخآناساسبرو

انجامویسنارسهازاستفادهباتورمنرخینیبشیپگزارشنیادر
ییابتدايهاماهمشابهيالگوازاستفادهاولویسنار. شودیم

ییباالتورمبا99سالدرنکهیابهتوجهبا. است99سال
نظردرنانهیبدبحالتعنوانبهتواندیمویسنارنیا،میبودمواجه
. شودگرفته
1395سالییابتدايهاماهمشابهيالگوازاستفادهدومویسنار
درینسبثباتباهامیتحررفعلیدلبهبازهنیادرچونواست
ویسنارونانهیخوشبحالتویسنارنیا،میبودمواجهتورمنرخ
.استحالتدونیانیانگیمسوم

درویسنارسهنیاازکیهردرساالنهتورمنرخاساس،نیابر
. استشدهینیبشیپدرصد45,1و47,5،42,5ماهوریشهر
ازکدامچیهدرساالنهتورمنرخکهاستآنتاملقابلنکته

1400سالنخستمهینيهاماهازکدامچیهدرو هاویسنارنیا
.استنبودهدرصد40ازکمتر
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