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شدخواهدهدایتانرژيپروسه انتقالبابعدي کاالهارخهابرچ

فسیلیهايسوختبود؟خواهدقبلیهاينمونهازمتفاوتآیا امااست،دیدمعرضدرکاالییابرچرخه هايازدیگریکی
ونیکلمس،لیتیوم،ت،کبالاز جمله رسانیبرقبراينیازموردصنعتیفلزاتبازي، برندگانوباشندپیشتازنمی توانند دیگر

کهاستدر حال شتاب گیريبه طور جدياکنونهم انرژيانتقالپروسه کهاندکردهاحساسبازارها.هستندآلومینیوم
از سانتیگراددرجه2مهاربهدستیابیبرايخواهد زد. دامنآیندهدههدوطیتقاضاپایدارافزایشبهاین موضوع احتماال

برقیرابشريجوامعهايزیرساختامراین. استنیازگذاريسرمایهدالرتریلیون50،آیندهدههدوطیجهانیگرمایش
. کندمیمهندسیدارند،نقشکربنانتشاردرتوجهیقابلمیزانبهکهرا اقتصاديهايفعالیتازهاییجنبهومی کند

.داشتخواهدمهماینبهدستیابیدرحیاتینقشیفلزاتمینتا
چالشبهرابرندمیسودآنازکهکسانیوکاالهاابرچرخهاینگیريشکلچگونگیتواندمیرویداد و تحول بالقوهسه

:بکشد
بسیاري از این کار منصرف یا منع می شوند)بر زنجیره(با افزایش تمرکزفلزاتتامینزنجیرهمتمرکزکنترل ،
بعدنسلالکتریکیهايسوختمانندجدیدهايفناوريتشویقآن،بمتعاققیمتینوسانوسیستماتیکاطمینانعدم،

.کندمیمنسوخراامروزيکاالهايکهکبالتفاقدهايباتريوپلیمريانرژيذخیره
اولیهفلزمدت بهطوالنیاتکايکنندهتضعیفمصرف،آگاهیافزایش

باترياولیهموادتامین سازيایمنبرايچیناقدامکهحالیدر: گفت»مکنزيوود«فلزاتمدیر بخش»موریسسیمون«
هايباتريدرصد75اگرچه .استشدهشناختهکمترزنجیره دستپاییندرآن خودکفاییگسترشامااست،مستندکامال

هاآنآرزوهاياما،استچینساختالکتریکیخودروهايدرصد60وخورشیديصفحاتکلدرصد70جهانی،یونلیتیوم
.باشدرشدبهروهمچنانآنکنترلکهداریمانتظارماواستنشدهبرآوردهنوزه

مینتاامنیتاستراتژيتاسازدمیقادرراچینوشودمیفراهمباالتريگذاريسرمایهتواناییبیشتر،ینگینقدباوي افزود: 
ایمن نباله دبکهکشورهاییخواه؛کنندمیتشرکچرخهاین دردیرخیلیکهکسانی. بخشدبتحقققیمتیهربهرامنابع
کهگذارانیسرمایهیاکنندمحافظتخودتولیدخطوطازخواهندمیکهمشتریانیخواه هستند،خودبرايکاالمینتاسازي

ند یا از انجام نداررادر می یابند که یا بضاعت مالی براي مشارکت در این کاراحتماالبهره ببرند،کالنسودهايازخواهندمی
خواهند شد.منعآن
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آچار در چرخ پرتابهمچونمشکالتی(بروزمعتقد است، نوسان هاي قیمتی می تواند باعث »مکنزيوود«فلزاتمدیر بخش
چگونهکهبگیرندنظردربایدفلزاتتولیدکنندگانتقاضا،حیاتیمنبععنوانبه) EV(برقینقلیهوسایلظهوربادنده) شود. 

.کنندمینات،عرضهبینیپیشیتقابلوقیمتبردقیق تمرکزباراکنندهمصرفازجدیدينوع
دنبالبهکنندتضمینبینیپیشقابلوصرفهبهمقرونقیمتبارامهمفلزاتبهدسترسینتوانندEVتولیدکنندگانگرا

، هاقیمتتحملغیرقابلافزایشوعرضهچالشجه بهتوبا. بودخواهندممکنحدباالتریندرآنهابه صرفه بودنیانوآوري
.کندمیتقویترايدیگرهايگزینهانگیزه

خطربهبدونپایدار منابع بربیشترتمرکز،مشاهده کردیمپالستیکازاستفادهروزافزونکاهشباکهگونههماناو می گوید: 
اولیهفلزاتازاستفادهچشمگیرافزایشبرابردرراجامعهواکنشد، می تواننیازهامینتادرآیندههاينسلتواناییانداختن

تقاضايیاکمترخریددر صورت . در پی داشته باشدهازیرساختومخابراتهمراه،هايتلفناتومبیل،دراستفادهمورد
. محتمل استتولیدکنندگانبراينزولیریسک،(مواد بازیافتی)بیشترمجدداستفاده

کاالهاییبرايحتی. هستندمنحصر به فرد،گیرندمیشکلرونقاینهدایتبرايکهنیروهایی،وود مکنزيگزارشبر اساس
.کندمیایجادیخطرات،هافرصتاندازهبهزداییکربنگیرند،میقرارتوجه کانوندرکه

تاحرارتدرجهافزایشکردنمحدودربکه)-2AET(»شتاب انتقال انرژي وودمکنزي«اختصاصیسناریويبا در نظر گرفتن
انتقالبراي پروسه نیکلتنمیلیون30ومستنمیلیون90آلومینیوم،تنمیلیون360باید،استوار استسانتیگراددرجه2

کنندگانمصرفوتولیدکنندگانبرايراآشکاريهايچالشافزایش،ازسطحاین. فراهم شودآیندهسال20طیانرژي
.کندمیایجاد

با معادن موجود ظرفیت هاي جدیدنیازمند جایگزین کردنانتقالکلیدي در پروسه فلزاتکاالها،همهمانند: افزودموریس
2030سالتابایدکبالتکنندگانتولید. نیاز به سرمایه گذاري زیادي داردجدیدهايظرفیت،)-2AET(سناریوطبق.است

يبیشتردرصد عرضه 85بهمسکهحالیدرکنند،تولیدداریم،خودبینیپیشدراکنونآنچهازبیشتردرصد 167میالدي
. بودخواهدبخشاینبرايیبزرگچالشموضوعاینبنابراین.نیاز دارد

انرژيزیرا،یابدمیکاهشدرصد 50به2050سالتاانرژيتقاضايازفسیلیانرژيسهم،وود مکنزي-2AETسناریويدر
بهمنجروسایل نقلیه برقیتهاجمیوسریعنفوذسناریو،ایناساسبر. را تصاحب خواهد کردبازارازمهمیسهمکربنکم

کمتر بههمنفتقیمتومی شود کنونی)سطحزیردرصد70(قرناواسطتاروزدربشکهمیلیون35بهنفتتقاضايسقوط
. می رسدبشکههردردالر20از

و)blue(آبیهیدروژناستقراردلیلبهگازتقاضايمقابل،در. خواهد داشتيشدیدافتنیزحرارتیسنگزغالتقاضاي
.استپذیرانعطافنیرو،وصنعتیهايبخشدر) CCUS(کربنذخیرهواستفادهو) CCS(کربنذخیرهوجذبهايفرصت

. استشدهگذارينشانهوضوحبهآنتحققازقبلتقاضاويالگتغییر،یمعدنصنایعتاریخدربارنخستینبراي: گفتموریس

Wood Mackenzieمنبع: 
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اینوستینگ نیوز بررسی کرد

نگاه کارشناسان به بازار جهانی روي

سالهاي ابتداییماهدرسطحترینپاییناز، به گونه اي کهرساندپایانبهروشنیک نشانهبارا2020سالرويقیمت
.کندآغازباالتقاضايبهامیدبارا2021سالتاکردکاربهشروع2020

میزان در مدت شش ماهه نخستباالترینبه دومماههسهدراما،کم رمق بود2021فصل نخست درپایهفلزاین هرچند 
تحلیلگرانبا ) INN(ینگ نیوزاینوست،2021نخستنیمهپایانبا.رفتفراترتنهردردالر3000مرزازوسال دست یافتام
.استرويفلز قیمتوتقاضاعرضه،پیش رويچیزيچهبفهمدتاگفت و گو کردهکارشناسانو

کاهشبا وجود. کردآغازدالر2775باراسالاممعامالت،2020سالدرافزایشدرصد18ازبیشثبتازپسرويقیمت
.شدنوساندچاروبرگشتدوبارهرويقیمت،ردال2539تاآمدنپایینونخستماهسهدر
2853متوسططوربهرارويقیمت،سالابتدايدرکه Commodity Market Analyticsاز موسسه » اسمیتدن«

.استداشتهرابا پیش بینیمطابقيعملکردبازار: گفت، ه بودپیش بینی کرددالر
پایاندرقیمت گرچها.شدمعاملهدالر3063قیمتبامه18ورسیدسالنخستنیمهنقطهباالترینبهفصل دومدرروي 

.شدمیمعاملهدالر2900هنوزاما،عقب نشینی کردژوئنماه
عملکرد،داشتیمانتظارنیمه نخست سالدرآنچهازباالتربسیاررويقیمت: گفتINNبهCRUگروهاز»رياوکلهلن«

.داشتادامهشدهتصفیهرويبازارمازادامابود،دچار محدودیت هایی هکنسانتربازارو هرچندداشت
قیمت ها با توجه به گرفت وقرارجایگاه دوم اهمیت)کنایه به (خودروعقبصندلیدرري، فاندامنتال بازار رويبه گفته اوکل

.رفتباالترمحرك هاي مالی و گرایش بازار

تقاضاوعرضه
سازوساختفعالیت،وجوداینبا. داشترارشدبیشترینچینوافتاداتفاقفوالدبخشازتقاضابهبود،هااقتصادبازگشاییبا
جهانیتقاضايمی توانددر صورت تحقق این مساله کهشودکند2021سالدومنیمهدراحتماال چیندرفوالدبخش و

بدهد.قرارثیرتاتحتراروي
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قويتوسعهبهنسبتتريمتعادلسرعتبااین کار اماهستیم،رشدشاهدهمهنوزکلی،ورطبهاسمیت در این زمینه گفت: 
، خواهد بود.افتاداتفاقکشورهاازبسیاريدرنخست امسالنیمهدرکه

CRUوفوالدهايکارخانههاي قدرتمندسفارشازناشیکهیابدبهبوددوم سالنیمهدررويتقاضايکهداردانتظارنیز
ولی ،استگذشتهسالازبیشچین،قويبازگشتدلیلبهجهانیتقاضايبهبود : گفترياوکل.استزیرساختیهايمحرك
بازارکهنداریمانتظار: افزوداوکلرينداریم. 2022سالتادیگر نقاط جهان به جز چین رادرتقاضابهبود کامل انتظار

.رددبرگمازادبه2022سالتاروي کنسانتره
2021از ابتداي LMEروند قیمت روي -نمودار

سالبهنسبتکاهشدرصد6کهشدبرآوردتنمیلیون12گذشته میالديسالدررويدنامعجهانیتولید،عرضهنظراز
همه گیري کرونا،شروعازپسرويقیمتکاهشوهادولتاعمال شده از سويهايدر واقع تعطیلی.کاهش داشت2019

بهگذشتهسالدرمعدنبخش .شدجنوبیآمریکايدرویژهبکشورهاازبسیاريدراین فلزیمعدنتولیدکاهشبهنجرم
.باشدداشتهبازگشت قوي 2021کهرودمیانتظاراماگرفت،قراريگیرهمهثیرتاتحتشدت

کرونار ویروسکمرنگ شدن اث
مانندمناطقیدربه ویژهکرونابا مقابلهدرکشورهابهترپیشرفتباواستافزایشحالدرجدیدظرفیتاسمیت اظهار کرد: 

. شودمیکمرنگویروسثیرتاپرو،
استرالیاوچین.داردقرارسومجایگاهدرتنمیلیون1,2تولیدباکهاستدر جهان رويگانتولیدکنندترینمهمیکی ازپرو

.انددادهاختصاصخودبهرادوموهاي نخستمقام،رويتنمیلیون1,4وتنمیلیون4,2تولیدباترتیببه
میلیون13,6بهافزایشاندکیبا 2020سالدرشدهتصفیهرويتولیدکلروي،وسربالمللیبینمطالعاتگروهگفتهبه

رسیده است.تن
زغالکمبودجملهازساختاريالتمشکثیرتاتحتهمچنانچینذوبهايکارخانه:گفتفلز همذوبمورددراسمیت

منجرکهداشتخواهدادامهتابستاندرمشکالتاین: افزودوي. هستندیوننانمانندهاییمکاندرآبپایینسطحوسنگ
.شدخواهدي قیمت هاناپایداربه
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CRUري در این زمینه وکلا. باشددرصد2,8میالدي2021در سال چینرويذوبساالنهتولیدرشدکرده کهبینیپیش
.یابدافزایشاستفادهنرخویابدکاهشفصل دوم امسالدرايگلخانهگازهايانتشاربهمربوطاختالالتداریمانتظارگفت: 

این کهاستافزایشحالدررويذوب و تصفیه هايهزینهاکنونهم کهاستاینملتاقابلکلیديعاملاسمیت،گفتهبه
باعثو این امرباشدتقاضارشدازترقويامسال، عرضهرشد. او پیش بینی کرد، کندمیییدتادر بازار راموضوع بهبود عرضه

.شودعرضهدچار مازادفلزبازارکهشودمی

پیش بینی آینده
CRUوي دیگر از س.برسددالر2775میانگینبه نیمه دوم سالدررويقیمتکهپیش بینی کرده کهجلو،بهرو نگاهبا

باشد، به ضعیفسالدومنیمهبازار فلز درکهاستکردهبینیپیشهم Commodity Market Analyticsموسسه 
.باشددالر2810متوسططوربهنیمه دوم سالدروبرسددالر2720فصل چهارم سال بهدرقیمت طوري که

بهمنجرتواندمیکاالهاقیمتمهاربرايچینبیشترايهتالش:گفتزیرنظر داشت،بایدکهعواملیدر خصوص رياوکل
.شودرويقیمتافزایشبهمنجرتواندمیپرودرمعدنیمنابعبرمالیاتافزایشدر عین حال : افزودوي.شودقیمتفیضعت

می تواند وودبکلیديموضوع2021دومماههسهدرانبارهاموجوديفروشطریقازکاالهاقیمتکنترلبرايچینتالش
.براي زیرنظر گرفتن کل سال باشدعاملی

بهروندایناگرامااست،شدهمناقصهچیندولتیایرذخروي از سوي اداره تنهزار 30فقطتاکنوناعالم کرد: رياوکل
این فلزي قیمت بیشتر رونزولیفشاروترضعیفگرایش هايبهمنجرتواندمییابد،ادامهنیمه دوم سالدرماهانهصورت

.شود
وعرضهتعادلتنظیمبهنیازانبارها،ازفروشباقیمتآوردنپایینبرايتالشجايبهچیناسمیت هم در این زمینه گفت: 

.داردتقاضا
Investingnews.comمنبع: 

و واردات مس چین در ماه ژوئنکاتد تولید 
درصد در مقایسه با ماه می کاهش دادند که 3,6شرکت هاي ذوب مس چین در ماه ژوئن، تولید مس را 

، مستقردر پکن» آنتایکه«شرکت دولتی بررسیاس دلیل آن ناشی از تعمیرات و اورهال فصلی بود. بر اس
کهکاتد مس تولید کردندتن 700و هزار 745ن در ماه ژوئن یکارخانه اصلی و بزرگ ذوب مس چ22

درصد رشد مواجه 6,7با 2020کاهشی بود، اما در مقایسه با ژوئن امسال این رقم گرچه نسبت به ماه می 
شد.

هزار تن بود که بنابراین 610میلیون و 4) 2021این کارخانه ها(نیمه نخست همچنین تولید ژانویه تا ژوئن 
.درصد باالتر از مدت مشابه پارسال است12,4

درصدي 3,9از سوي دیگر واردات مس خام و کار نشده چین در ماه ژوئن نسبت به ماه می با کاهش 
هزار تن 670در این ماه یک میلیون و هزار تن رسید. واردات کنسانتره مس چین نیز428مواجه شد و به 

درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال برآورد شد.4,9درصد کمتر از ماه می بود و 14,4که اعالم شد 
فصل رشدبهمربوطانتظارات.استکردهرشددرصد7,9دومماههسهدرنیچیداخلناخالصدیتول

، دیتولهاي تیفعاليکندی از جملهلیدالبهدرصد بود و 8,1ن از کارشناساترزیروینظرسنجدردوم چین 
به این پیش بینی دست نیافت.19- و شیوع موارد جدید کوویدهیاولمواديهانهیهزافزایش 

Mining.comمنبع: 
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به رکورد جدیدي دست یافت2021تولید آلومینیوم چین در نیمه نخست 

2021ولید فلزات چین در نیمه نخست تآمار
چون،یافتکاهشپیاپیماهدومینبرايژوئنماهدرچیناولیهآلومینیومتولیدکهمی دهدنشانرسمیهايداده

.شدعرضهسبب مهاریوننانذوبکزامردربرقمصرفمحدودیت
تنهزار 290و میلیون3ژوئنماهدرجهانآلومینیومبرترکنندهتولید:کرداعالمچین در گزارش اخیر خود آمارملیاداره

9,3ساالنهاز نظر مقایسه اماداشت،کاهشیمماهتنهزار320و میلیون3بامقایسهدرمیزاناینتولید داشت و هرچند
.نشان دادافزایشدرصد

درصد باالتر از 10,1سید که این میزان هزار تن ر640میلیون و 19به رکورد 2021تولید آلومینیوم چین در نیمه نخست 
در سال جاري میالدي به تولید بیشتر آنمدت مشابه پارسال بود و کارخانه هاي ذوب فلز با توجه به افزایش مناسب قیمت 

ترغیب شدند.
2021شکنی تولید آلومینیوم اولیه چین در نیمه نخست رکورد- 1نمودار 

، اواخر ماه مه نیوم چین را در خود جاي داده استحدود یک دهم ظرفیت آلومیوان برقابیایالت یوننان که به لطف منابع فرا
ر داد تا مصرف انرژي را کاهش دهند.ذوب دستوکارخانه هايبهسالی شدید و کاهش تولید برق پس از خشک

رایبرقهايمحدودیت،تاناساما به تازگی ایند،شبرداشتهمحدودیت ها به تدریجوفروکش کردخشکسالیوضعیتاگرچه
.ه استکرداعمالقلعورويکنندگانتولیدبراي

تولید ماه بهیونناندرآبکمبودهرچند : گفت)در زمینه مشاوره آلومینیوم(AZ Chinaشرکت عاملمدیر»دکینزاپل«
ا بدیگ هاي ذوب فلز زیرا،بگذاردثیرتاتولید فصل سومبرآبکمبودکهپیش بینی نمی کندAZآسیب زد، ولیژوئن

فشارحتی با وجودتولیدکاهشفلز وکمموجودي:گفتوي.هستندبه تولیدبازگشتراهدریااندبرگشتهتمام سرعت
.استکردهحمایتآلومینیومقیمتازاستراتژیکذخایرآزادسازيوچیندولتیشوراي

ذوبظرفیتزیرا،کندآزمایشراتنمیلیون40سطح2021سالدرآلومینیومساالنهتولیدپیش بینی کرده کهدکینزا
.شودبازارواردچهارمماههسهدراستقراراضافی

490و میلیون5ژوئنماهدرنیکلورويسرب،آلومینیوم،مس،از جمله رنگیفلز10تولیده که کرداعالمآمارملیاداره
درصد باالتر از مدت مشابه 8هزار تنی ماه می هم بیشتر شد و 450میلیون و 5ان این رقم حتی از میز.استبودهتنهزار 

پارسال بود.
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تولید ماهانه آلومینیوم چین(میلیون تن)- 2نمودار 

باشامل می شودنیزرا تیتانیومومنیزیمجیوه،آنتیموان،قلع،فلزات دیگري همچونکهگروهاین2021نخست نیمهتولید
.ه استرسیدتنهزار 550و میلیون32بهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتدرصدي11رشد

چین(میلیون تن)غیرآهنیفلز 10تولید ماهانه - 3نمودار 

منبع: تامسون رویترز
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منتشر کردبلومبرگ

مشوق هاي جدید ژاپنتورم آمریکا و انگلستان، شورش آفریقاي جنوبی و 
ت. تورم هسته و شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا براي چهارمین اسشیافزابهروهمچنانسیانگلومتحدهاالتیادرتورم

مواجه 2008سالازشیافزانیشتریبباژوئنماهدرکنندگانمصرفاز سويشدهپرداختمبالغماه از انتظارات فراتر رفت.
ژوئننسبت بهکنندهمصرفمتیقشاخص،يانرژوغذامتغیرياجزايااستثنبه. گرفتقرارهاینیبشیپباالتر ازوشد

.افتیشیافزادرصد4,5،پارسال
افزایش تورم هسته و شاخص قیمت مصرف کننده فراتر از انتظارات- 1نمودار 

ینگرانشیافزارایزافت،یکاهشماههپنجسطحنیترنییپابهيارمنتظرهیغطوربهجواليلیاوادرکنندهمصرفتمایالت
.شدگران قیمتاقالمدیخرطیشراوخامتبهمنجرهامتیقرشدمورددر

در نتیجه افزایش قیمت هاآمریکاافت تمایالت مصرف کننده- 2نمودار 
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اروپا
گستردهشیافزاازیناشکهدیرسگذشتهسالسهطیسطحنیباالتربهژوئنماهدريارمنتظرهیغطوربهسیانگلتورم

.کشیدچالشبهراهامتیقشیافزابودنیموقتبریمبنسیانگلمرکزيبانکاستداللوبودمتیق
صدي بانک مرکزي در ژوئن در2تورم انگلستان باالتر از هدف گذاري - 3نمودار 

ازیبرخـرفـعبـهخـودياسـتراتژبازبینیدريدرصد2تورمهدفاتخاذبااروپايمرکزبانکبه گفته اقتصاددانان بلومبرگ، 
درمالـکتحـت تملـکمسـکننهیهزگرفتننظردريبرايزیربرنامهاما، کردکمکسیاست این بانکاهدافدربارهابهامات

.کنددهیچیپتیآيهاسالدررافاهدابهیابیدستکارتواندیمکهکندیمجادیارانانیاطمعدمازيدیجدهیالار،یمعنیا
یابدیمشیافزاتحت تملک مالک اندکیيهاخانهنهیهزدر نظر گرفتن با ورویمنطقهتورم-4نمودار 
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آسیا
. همچنین با دادنشانرايشتریبعادلتکننده،مصرفيهانهیهزشیافزاباوشدامسال تثبیتدومفصلدرنیچاقتصاد

شیوع موارد جدید کرونا، حمایت از بهبود اقتصاد جهان متزلزل شده است.
2020در مقایسه با مدت مشابه دومماههسهدرنیچدرصدي 7,9رشد-5نمودار 

سمتبهحرکتجهتدرمشاغلبهکمکودهندگانواميبرامختلفيهامشوقارائهباژاپنمرکزيبانکاز سوي دیگر، 
.وستیپنیزمکرهشدنگرمبرابردرنبردبهسبزتراقتصاد

بازارهاي نوظهور
باکاالنیماترهیزنجکه. بعد از ایناستزدهآسیب ياقتصادبهبودبهیجنوبيقایآفرایالت کلیديدودرمرگباريهاشورش

مناطقازیبرخ، دچار مشکل شديدیکليهاجادهانسدادوکاالحمل يهاونیکامزدنآتشها،سوپرمارکتغارتتوجه به 
.دشوروه روبییغذاموادکمبودبااستممکنکشورنیا

بر عهده دارنددرصد تولید آفریقاي جنوبی را 50تقریبادو ایالت-6نمودار 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

1022جوالي52به روز رسانی: 

شاخص مدیران خرید آمریکا در بخش منتشر شده،بر اساس گزارش هاي 
این صنعت خدمات PMIرسید، اما شاخص 63,1تولید در جوالي به رکورد 

حاکی این موضوع کهبه کمترین میزان در پنج ماه اخیر کاهش یافت کشور 
ن کشور است.بهبود نامتوازن اقتصاد ایاز

در عین حال، انتشار گزارش هاي قوي از عملکرد مالی این کشور در فصل 
، سبب رشد هر سه شاخص بورس ایاالت متحده شد.2021دوم 
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تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
یمنفریتاثمعامالتندروبرتاشودشروعصفرازدوبارهعدالتسهاميآزادساز،استدرصددبهاداراوراقوبورسسازمان
عدالتسهاممعامالت: افزودوکرداشارهعدالتسهامفروشآغاززمانبهرنایاباوگوگفتدريدهنودهقانیمحمدعل.نگذارد

یمنعاکنونکههستندیاستانيهاشرکتمیرمستقیغسهامدارانشد،میتقسمیرمستقیغومیمستقروشدوبهابتداهماناز
رانیمديهمکارعدملیدلبه) شرکتچهارحدود(یاستانيهاشرکتازيمحدودتعدادنماداما،نداردوجودآنهافروشيبرا

.نشدکاملبورسدرآنهارشیپذندیفرآواستبستهیماليهاصورتارائهيبراهاشرکت
کنند،بازاردرخودسهاممعاملهبهاقدامتوانندیمسهامدارانواستبازهاشرکتازيتعدادنمادان،یمنیادرنکهیاانیببايو

وبرگزارآنهاانتخاباتتامیبدهمیرمستقیغروشدرعدالتسهاممعامالتبهرایسامانوسرم،یهستتالشدراکنونهم : گفت
سهامفروشدنبالبهکهيافرادوشدخواهدییبازگشاهاشرکتیباقنمادقیطرنیاازشود،انتخابهاشرکترهیمداتیه

.کنندییاجراراخودخواستهتوانندیم،هستندبازاردرخود

کم ریسکتیوضع
يهامتیقشیافزاماننديمتعدديادیبنلیدالدر عین حال بررسی روند بازار سهام در تیرماه امسال حاکی از آن است که 

دنیرس،)تومانهزار25یحوالآزادبازاردالرو22کانالدرییمایندالر(دالرمتیقشیافزادالر،70کانالتانفتیجهان
بیترغسببتا اندازه ايهایتیکامودیجهاننرختیتثبورشدومناسبيسودهامیتقسوییشناسااحتمالومجامعفصل

.شديصعودمداربهبورسشاخصبازگشتوهاشرکتسهامدیخريبراگرانمعامله
ذهندرکهپرسشینیترمهمماه،ریتدربازارتیجذابجادیابررگذاریتاثعواملوهیسرمابازاريادیبنتیوضعبهتوجهبا

؟داشتخواهدادامهکماکانزینروشیپماهدربازاريصعودروندایآکهاستنیانقش می بندد،گرانمعاملهفعاالن و 
دربازاريادیبنتیوضعنیبنابرا،ندارديادیزراتییتغمدتکوتاهدرکورمذعواملندیبرآبرخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، 

.بودخواهدآرامرشدلیپتانسيداراوسکیرکمکماکاندورهنیا
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1400بهار-کارنیرويآمارگیريطرحنتایجانتشار 
سالمشابهفصلباسهیمقادرکهاستآنازیحاکجینتانیا. شدمنتشر1400بهاردر کارنیرويآمارگیريطرحنتایج

25فعالتیجمعوجود،نیابا. استشدهافزوده) کاریبوشاغل(ياقتصادنظرازفعالتیجمعبهنفرهزار499ازشیبقبل،
لهفاصاز1398بهارينفرهزار460وونیلیم27فعالتیجمعبهنسبتهمچنانامسال،بهاردرينفرهزار967وونیلیم

است.برخورداریتوجهقابل
. اندبودهبیکار،)بیکاروشاغل(فعالجمعیتازدرصد8،8کهدهدمینشانتربیشوساله15افرادبیکارينرخبررسی
یک،)1399بهار( قبلسالدرمشابهفصلبهنسبتشاخص،اینکهاستآنازحاکیبیکارينرختغییراتروندبررسی
.استتهافیکاهشدرصد

یاشاغالنگروهدریعنیاند،بودهفعالاقتصادينظرازتربیشوساله15جمعیتدرصد41،4میزانبه،1400بهاردر
قبلسالدرمشابهفصلبهنسبتنرخاینکهاستآنازحاکیاقتصاديمشارکتنرختغییراتبررسی. اندگرفتهقراربیکاران

.استیافتهشیافزادرصد0,4) 1399بهار(
هزار713قبلسالمشابهفصلبهنسبتکهبودهنفرهزار676ومیلیون23فصلایندربیشتروساله15نشاغالجمعیت

48،8باخدماتبخش،1400بهاردرکهدهدمینشاناقتصاديعمدههايبخشدراشتغالبررسی. استداشتهشیافزانفر
باکشاورزيودرصد33،2باصنعتهايبخشبعديمراتبدر. استدادهاختصاصخودبهرااشتغالسهمترینشبیدرصد
بهاردرسنیگروهاینفعاالنازدرصد22،1کهاستآنازحاکیساله24تا15جوانانبیکارينرخ.دارندقراردرصد17,9

قبلسالدرمشابهفصلبهنسبتنرخایندهد،مینشانافراداینبیکارينرخفصلیتغییراتبررسی. اندبودهبیکار1400
.استیافتهکاهشدرصد2,4) 1399بهار(

گروهاینفعالجمعیتازدرصد1400،15،6بهاردرکهدهدیمنشانزینساله35تا18سنیگروهبیکارينرخبررسی
درصد1,1میزانبه1399بهاربهنسبتنرخاین،دهدمینشانافرادنیابیکارينرخفصلیتغییرات. اندبودهبیکارسنی

جمعیتدرصد1400،9،8بهاردرکهدهدمینشانتربیشوساله15جمعیتناقصاشتغالسهمبررسی. استیافتهکاهش
کارهفتهدرساعت44ازکمتر) …وتربیشساعتباکارنکردنپیداکاري،رکودغیرکاري،فصل(اقتصاديدالیلبهشاغل،

تربیشوساعت49تر،بیشوساله15نشاغالازدرصد36,4کهاستحالیدراین. اندبودهاضافیکارانجامبرايآمادهوردهک
.اندکردهکارهفتهدر
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1400ریت–کنندهمصرفمتیقشاخص
1400ریتدريانقطهتورمنرخ. ستاقبلسالمشابهماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصد،يانقطهتورمنرخازمنظور

مجموعه«کیدیخريبرا1399ریتازشتریبدرصد43,6نیانگیمطوربهکشوريخانوارهایعنی؛دیرسدرصد43،6عددبه
. استافتهیکاهشدرصدواحد4قبلماهباسهیمقادر1400ریتيانقطهتورمنرخ.اند	کردهنهیهز»کسانیخدماتوکاالها

گروهودرصد56,9بهيدرصدواحد5،4کاهشبا»اتیدخانوها	یدنیآشامها،یخوراک«عمدهگروهيانقطهتورمنرخ
يخانوارهايبرايانقطهتورمنرخ.استدهیرسدرصد37,4بهيدرصدواحد3,4کاهشبا»خدماتویرخوراکیغيکاالها«

ییروستايخانوارهايبرانرخنیانیچنهم. استداشتهکاهشرصددواحد4قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد42،9يشهر
.استداشتهکاهشدرصدواحد3,8قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد47,7
خانوارهاماهانهتورمنرخشیافزا

درصد3،5به1400ریتماهانهتورمنرخ. استقبلماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصدماهانه،تورمنرخازمنظور
عمدهيهاگروهيبراماهانهتورم. استداشتهشیافزادرصدواحدیکقبل،ماهدراطالعنیهمباسهیمقادرکهدهیرس
.استبودهدرصد3,8ودرصد3,1بیترتبه»خدماتویرخوراکیغيکاالها«و»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«

نیانیچنهم. استداشتهشیافزادرصدواحد1,1قبلماهبهنسبتکهبوده درصد3،6يشهريخانوارهايبراماهانهتورمنرخ
.استداشتهشیافزادرصدواحد0,6قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد3,2ییروستايخانوارهايبرانرخ
خانوارهاساالنهتورمنرخشیافزا

قبلمشابهدورهبهنسبت،يجارماهبهیمنتهسالکیدرمتیقشاخصاعدادنیانگیمرییتغدرصدساالنه،تورمنرخازمنظور
قبل،ماهدراطالعنیهمبهنسبتکهدهیرسدرصد44،2بهکشوريخانوارهايبرا1400ماهریتساالنهتورمنرخ. استآناز

درصد47,3ودرصد43،7بیتتربهییروستاويشهريخانوارهايبراساالنهتورمنرخ.دهدیمنشانشیافزادرصدواحد1,2
.استداشتهشیافزادرصدواحد1,7ییروستايخانوارهايبراوشیافزادرصدواحد1,2يشهريخانوارهايبراکهبوده

ایرانمنبع: مرکز آمار
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اخبار مهم اقتصادي

شرکتانهیساليعادیعموممجمعيبرگزار
مسشانیاندهیآتيگذارهیسرما

هیآتيگذارهیسرماشرکتانهیساليعادیعموممجمعجلسه
درسهامداراندرصد100حضوربا)عامیسهام(مسشانیاند
بهیمنتهیمالسالبهمربوط1400رماهیتستمیبخیتار
.شدبرگزارشرکتيکزمردفترمحلدر30/12/1399
شانیاندهیآتيگذارهیسرماشرکتیعمومروابطگزارشبه

،یحسنآرمانمهندسيآقاجنابحضوربامجمعنیامس،
بهرانیامسعیصنایبازنشستگصندوقموسسهرعاملیمد

شرکترهیمداتیهياعضاورعاملیمدمجمع،استیرعنوان
محترمسهامدارانهیکلومسشانیاندهیآتيگذارهیسرما

استماعورهیمداتیهگزارشقرائتازپسوشدبرگزار
یماليهاصورتشرکت،یقانونبازرسوحسابرسگزارش

نیهمچن. دیرسبیتصوبه30/12/1399بهیمنتهیمالسال
یرسمروزنامهعنوانبهاقتصاديایدنراالنتشاریکثروزنامه
بازرسعنوانبههمکارانودشیحسابرسموسسهوشرکت

انتخاب29/12/1400بهیمنتهیمالساليبرایاصلیقانون
.شدند

درشانیاندهیآتيگذارهیسرماشرکتگزارش،نیااساسبر
2,500,875مبلغبهخالصسودکسببهموفقگذشتهسال

الیرونیلیم2,780,318مبلغبهیقیتلفسودوالیرونیلیم
.شد

خزرهیحاشيکشورهابهيردالونیلیم329صادرات
24وونیلیمکیازشیببهارفصلدر: گفتگمركيسخنگو

دالرهزار917وونیلیم328ارزشبهیرانیايکاالتنهزار
صادرقزاقستانوترکمنستانجان،یآذرباه،یروسکشورچهاربه

.شد
شیبامسالنخستماهسهدر: کرداظهاریفیلطالهروحدیس
هزار392وونیلیم135ارزشبهکاالتن941وارهز300از

وونیلیم86ارزشبهکاالتن800وهزار194ه،یروسبهدالر
69ارزشبهکاالتنهزار399جان،یآذربابهدالرهزار395

38ارزشبهکاالتنهزار129وترکمنستانبهدالرونیلیم
.شدصادرقزاقستانبهدالرونیلیم
،بهارفصلدر: گفتکشورهانیاازوارداتصوصخدريو

چهارنیاازدالرونیلیم353ارزشبهکاالتنهزار579
بهتنهزار510هیروسسهمکهاستشدهواردکاالکشور،
272وهزار51قزاقستاندالر،هزار475وونیلیم321ارزش

زاره12ترکمنستاندالر،هزار450وونیلیم17ارزشبهتن
سهمودالرهزار318وونیلیم9ارزشبهتن150و

دالرهزار704وونیلیمچهارارزشبهتن4728جانیآذربا
.استبوده

دادکاهشتنونیلیم4,5راکشورعلوفه،یخشکسال
امسالاز ابتداي نکهیاانیببايکشاورزجهادریوزمعاون

وارداتيبراارزدالرونیلیم250واردیلیمسهتاکنون
گرفتهقراريکشاورزجهادوزارتاریاختدریداميهانهاده
لیدلبهعلوفهتنونیلیم4,5حدودتولید امسال: گفت،است

.استافتهیکاهشیخشکسال
دیخردربارهيخبرژهیويگوو گفتبرنامهدرپورالنیگدیام

سالدر: افزودتومان400وهزار6متیقبهخامریشینیتضم
درصدچندویسازکمتر: دادادامهيو. میدارقرارخشکاریبس
4200ارزبايهانهادهبهریشدیتوليبرادامخوراكنهیهز

.شودیمنیماتگریديهانهادهباهیبقواستمربوطیتومان

شدگراندرصد41خودروروغن
:گفتتهرانلتریفوروغن،کیالستفروشندگانهیاتحادسیرئ

نیماشروغنمتیقيدرصد41شیافزاباتیحماسازمان
.استکردهموافقت

راتییتغخصوصدرمیتسنباوگوگفتدرنژادیسعادتداوود
درخواستبراساس: گفتبازاردرروغنانواعیمتیق

41تاتیحماسازمانموافقتبانیماشروغندکنندگان،یتول
.استکردهدایپشیافزادرصد

درخواستدیتوليهانهیهزشیافزابهتوجهباالبته:افزوديو
بهبود،درصد82تا72حدودمتیقشیافزايبرادکنندگانیتول
اعالمنیاازشیپکهرايدرصد15متیقشیافزاعلتنیهم
دیتول،یمتیقراتییتغنیابا: کردحیتصراو.رفتندینپذ،شد
درخودرووغنرکمبودمشکلاحتماالوکندیمدایپشیافزا
.شودیمحلبازار
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ماهه3دریفملیتوماناردیلیم9500سود
ران،یامسعیصنایملشرکتانهیساليعادیعموممجمعدر

.شدنییتعسهمهريازابهتومان28یینهاسود
یعموممجمعدررانیامسعیصنایملشرکترعاملیدم

سودخبرماعالبارانیامسعیصنایملشرکتانهیساليعاد
بهخطابامسالنخستماههسهیطمسشرکتریچشمگ

توماناردیلیم9500امسالماههسهیط: گفتیفملسهامداران
کهافتاداتفاقرانیامسعیصنایملشرکتدرخالصسود

ومسيبراروشنوشفاف،يصعودحرکتکیانگریب
.استشرکتنیاسهامداران

يهاحوزههمهدرکهنیاانیببايسعدمحمددکتر اردشیر 
میهستجلوتربرنامهازيجارسالنخستماههسهدريدیتول

جلوتربرنامهازدرصد10يجارسالدرمساستخراج: گفت
.است

مدتبهنسبتامسالنخستماههسهدرکاتددیتول: افزوديو
يدرصد4رشدمسکنسانترهدیتولودرصد9,5گذشتهسال

.استداشتهگذشتهسالابهمشمدتبهنسبت
جزوياتوسعهيهاپروژهياجرابانکهیابردیکاتبايسعدمحمد

چهارطی: گفتم،یشویممسدیتولدرایدنبرترشرکت10
میخواهدیجديگذارهیسرماتوماناردیلیمهزار110ندهیآسال

.کردخواهددایپارتقادالراردیلیم4بهشرکتدرآمدوداشت
يهاپروژهبهادامهدررانیامسعیصنایملشرکتعاملریمد
دوازیموردنبرقنیماتيبرا: افزودوکرداشارهبرقدیتول

.میدارکاردستوردروکردهياندازراهرابرقدیتولروگاهین
نیماتيبرا: کردخاطرنشانهاپروژهنیاشتریبحیتوضدريو

بهمتعلقگاواتم500روگاهینکیشرکتازیموردنبرق
يبراامادارد،وجودکرمانسمنگاندرمسرمجموعهیز

درویمیايهمکارباندهیآدرشرکتيبعديهاپروژه
500روگاهینکی(یمگاوات800برقروگاهینيبرايگذارهیسرما

جانیآذربادریمگاوات300روگاهینکیوکرماندریمگاوات
.داردقرارکاردستوردر) یشرق

تناردیلیمکیگذشتهسالدر: کردخاطرنشانيعدمحمدس
زیندونیسردیجدمعدننیهمچن. شدکشفمسدیجدرهیذخ

ویقطعآنیتناردیلیم1,5رهیذخسالانیپاتاکهشدهکشف
.شودیماعالمیرسمطوربه
شدتبهکشوریقطعریذخاسالانیپاتانکهیابهاشارهبايو

مترهزار100زانیمبه99سالدر: افزودافت،یخواهدشیافزا
مترهزار150بهعددنیا1400سالدرکهمیکرديحفار
امسالنخستماههچهاریطراستانیهمدر. ابدییمشیافزا

دستگاه15ومیدادانجامیاکتشافيحفارمترهزار44حدود
. میکرديداریخريحفار

رهیذخخوشبختانههکنیاانیببامسیملشرکترعاملیمد
است،کردهعبورتناردیلیم8ازگذشتهسالدرمسشرکت

وبودهخالصمسیالمللنیبریذخاتنونیلیم870: گفت
واستخالصمستنونیلیم40ازشیبرانیاریذخا

.میبرسیجهانششمرتبهبهندهیآسالتامیدواریام
مسشرکتیومانتاردیلیمهزار42فروشثبتبهاشارهبايو

فروشرشد99سالرحد: گفت99سالدربارنینخستيبرا
.میداشت1398سالبهنسبترايدرصد88

رشددرصد282شرکتسهامارزش99سال: کرداظهاريو
گفتهبه.گرفتقراریبورسبرتريهاشرکتجزووداشت

بهگذشتهسالانیپادرشرکتنیابازارارزش،يسعدمحمد
.دیرستوماناردیلیمهزار272

ایدنیمعدنبزرگيهاشرکتباهمسومسشرکت: گفتيو
تیظرفکهيطوربه،استکردهاجرارايادیزيهاپروژه

تنهزار300وونیلیم2بهکینزدياندهیآدرماکنسانتره
بهشرکتدرآمدندهیآسالچهارطیوافتیخواهدشیافزا

.کندیمدایپشیافزادالراردیلیم4ازشیب
معتبرمؤسساتینیبشیپبهتوجهبا: کردحیتصريسعدمحمد

یمتیقرشدومسيتقاضاشیافزابریمبنياقتصادیالمللنیب
دستوردرياتوسعهپروژه29رو،شیپيهاسالیطفلزنیا

.استگرفتهقرارشرکتکار
الس10یطمسیملشرکتنکه،یاانیببایفملرعاملیمد

: کرداظهارکرد،خواهددیتولمسکاتدتنهزار600ندهیآ
2بهتنهزار100وونیلیمیکازکنسانترهدیتولتیظرف

وتنهزار600بهذوبتیظرفوتنهزار300وونیلیم
ونیلیم310بهتنونیلیم184ازیمعدندیتولتیظرف
.ابدییمشیافزا) استخراج(تن
گرفته،صورتيهايزیربرنامهويذارگلیربايوگفتهبه

بهروروندوکردخواهدیطراخوديصعودروندمسشرکت
ارمغانبهسهامدارانيبرايدرآمدلحاظبهرايصعودورشد

.آوردخواهد
پروژهنکهیاانیببارانیامسعیصنایملشرکترعاملیمد

درزاردره: دادخبررسد،یميبرداربهرهبهسالانیپاتادرآلو
تیظرفبهورسدیميبرداربهرهبه1401نخستماهسه

. شودیماضافهکنسانتره
کاردستوردررهیمدتایهياعضاانتخابمجمع،جلسهانیپادر

ومعادنينوسازوتوسعهسازماناساس،نیابرکهگرفتقرار
یملشرکتیبازنشستگصندوقموسسهران،یایمعدنعیصنا
شرکتن،یماتصدريگذارهیسرماشرکتران،یامسعیصنا

عنوانبهیجنوبخراسانيگذارهیسرماشرکتومبارکهفوالد
.شدندیمعرفرانیامسعیصنایملشرکترهیمدتایه



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

19


