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ر روينگاهی به تحوالت بازا
شرکت -»استارنیر«افزایش قیمت برق، توجه به با 

برنامه هایی -چندملیتی ذوب فلزات مستقر در بلژیک
درصدي تولید روي در سه کشور 50را براي کاهش 

اروپایی مطرح کرد و این امر سبب افزایش قیمت روي 
سال اخیر شد. 14به باالترین میزان در 

با عبور از 2021اکتبر15در واقع قیمت روي در 
سال 14دالر در هر تن به باالترین سطح طی 3900

اخیر افزایش یافت.
هايهزینهوبرقهايقیمتافزایشباقیمتیرالیاین

، شودمیحمایتکربنمیزان انتشارکاهشمربوط به
رويذوبکارخانههايبرنامهپشتیبانمواردي که

حدودذوبهايکارخانهاینمجموعظرفیت. استاروپاییکارخانهسهدرتولیديدرصد50کاهشبراي) Nyrstarنیراستار (
.استسالدرتنهزار700
اکنون با کهرابازاريدتوانمیاماهستند،نامشخصدوهرهاکاهشمیزانوزمانیجدول،CRUگروهاز»اوکلريهلن«براي

.کندکسريواردکسري مواجه است،
قراردادهايپرمیوموبماندباالهمچنانهاقیمت) پیش بینی کرد،INNا شبکه خبري اینوستینگ نیوز(وي در گفت و گو ب

.برسدسال اخیر چندمیزانباالترینبهآیندهسالدر ساالنه
دراساسیپرسشیککرد:اظهارنیراستار براي کاهش تولیداعالمدرباره،Wood Mackenzieتحلیلگر»لنگجاناتان«

اوجزماندرعملیاتیهاينرختعدیلفقطیاشودمیمربوطاسلبتولیدبهاین مسالهآیاکهاستاینتولیدکاهشدمور
.استبرققیمت

دستگاهپنجوباشدهاي پیک برقزماندر)tankhouses(هاخانهمخزنبرقمصرفکاهشموردیکفقطاگروي افزود: 
تولیدتنهزارچنددر حدکوچکیکاهشتنهااستممکناینصورتایندردهند،ادامهخودکاربههمچنانشرکترستر
.اتفاق بیفتدماهدراسلبروي

سههر درکنسانترهرستردستگاهپنجازدستگاهچندیایکتعطیلیشاملکهاستترتوجهقابلصورتیدرخبراین: گفتاو
.باشدطوالنیهايدورهبراياهمخزنخانهبرداريبهرهنرخکاهشوذوبکارخانه

سایردر کاهشبهمنجرتواندمیجهان،دررويتولیدکنندگانترینبزرگازیکینیراستار به عنواناقدامبه هر حال، 
.کننددوراروپاازراتولیدعملیات، به طوري که درنظر بگیرند تا شودفلزاتتولیدکنندگان

پیرويروشهمینازاحتماالنیزاروپادرذوبهايکارخانهسایرن زمینه گفت: در ایWood Mackenzieتحلیلگر، لنگ
قابلکاهشآیاکهدیدباید. هستندقیمت نقدي برقمعرضدربیشترکه آنهاوترکوچکهايکارخانهویژهبکرد،خواهند

.استذوبهکارخانیکتعلیقبرد،میباالتررافلز قیمتکهچیزيوخیریابودخواهدتوجه

سایر تولیدکنندگان
رابرقبحرانمدیریت هايگزینهوداردنظرزیررامنطقهوضعیتنیزرويبزرگتولیدکنندگانازدیگریکی»گلنکور«

.دارددر اروپا رويظرفیتتنهزار800حدودسوئیسی- انگلیسیشرکتاین. کندمیارزیابی
.بودخواهدتوجهقابلشدهتصفیهرويتولیدبرايچقدرهاکاهشاینکهدیدبایدر،گلنکومشابهاقداماتاعالمبا: گفتلنگ
.کندمیحمایترويقیمتازکاهشیهرگونهاست وپایینتاریخینظرازهابورسموجوديکهاستاینمهمنکته
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دارندراپتانسیلاینهندونچیمانندکشورهایی. استجهانیموضوعیکبرقبنديسهمیه: کردخاطرنشانتحلیلگراین
انتظار »وود مکنزي«شدت بازگشته است و اویژه در اروپا بتقاضاي روي امسال ب.کنندایجادرويتولیددربیشتريکاهشکه

روند در سال آینده نیز ادامه یابد.این ،دارد
2021روند قیمت روي در سال -نمودار

اینوبازگشتهانتظارحدازترقويمتحدهایاالتواروپادرتقاضا:گفتموضوعنایموافقت با ضمنCRUگروهازاوکلري
.یابدادامهچهارمماههسهدراستقرارروند

دادهرخ19- کوویدبامرتبطهايمحدودیتدلیلبهچینبه جزآسیادرتقاضاهايضعفبرخیاخیرهايماهدر: تصریح کرداو
برقهايمحدودیتدلیلبهچهارمماههسهدرتقاضاچین،در. شودترقويبایدفصل چهارمها،محدودیتکاهشباامااست،
.شودمیضعیفت،سازوساختبخشکنديونهاییکاربرانازبرخیبراي

درصد7،پارسالدرصدي4,8انقباضازپسوبهبود2021سالدررويجهانیتقاضاي،CRUموسسههايدادهاساسبر
می یابد.زایشاف

ذخایر ادارهسوياز-و حتی بیشتر- ذخایرتنهزار 180آزادسازيدلیلبهجاريسالدراحتماالجهانیبازار: گفتاوکلري
کسريشدهپاالیشبازارکهداریمانتظارآینده،سالبراي.کردخواهدثبترامتوسطیشدهتصفیهفلزمازاد،دولتی چین

.باشدداشتهاندکی
رويبازارکهکردهبینیپیشمکنزيوودباشد،نداشتهوجودذوبهاي کارخانهتولیددرايعمدهکاهشهیچاینکهفرضبا

.داشتخواهدکمیکسريیابودخواهدمتعادل2022و2021هايسالدرشدهتصفیه
سهدربرققیمتافزایشکهداردتظارانCRUموسسهبیفتد،اتفاق2022سالدررويبراياستممکنکهآنچهبهتوجهبا

هايکارخانهبرهاهزینهفشار،رودمیانتظاربنابراینیابد،کاهشدومماههسهدرتنهاوباشدداشتهادامهنخستماهه
.شودحفظذوب
مورددربیشترخباراهرگونهزیراکند،کمکقیمتازحمایتبهبایدمسالهاین: در این زمینه گفت، تحلیلگر وود مکنزيلنگ

.هاستقیمتبرايصعوديبزرگریسکیکتولید،کاهش
ماههسهدررويقیمتاز نظر این موسسه،کهطوريبه،را داردباالسطوحازقیمت اصالحانتظارCRUحال،همیندر

.شودمیبینیپیشدالر3300متوسططوربه2021چهارم
Investingnews.comمنبع: 



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

4

2021و پیش بینی فصل چهارم مس در فصل سوم بازارررسی ب
درفصل چهارمکهآنچهو2021سومماههسهدرمسبازاربرتاثیرگذاراصلیعواملبرمرورياین گزارشدر

.استشدهآوردهخواهد بود،پیش
سومماههسهمواقعاکثردر، اما مفصل دودرتنهردردالر700هزار و 10یتاریخسطحباالترینبهرسیدنبا وجودمس
درشرکت اورگراند بحرانو به دلیل مسائل کارگريامسالسه ماهه سومدرهاقیمت.شدداد و ستددالر9000محدودهدر 

عبورشاهدمسبازارجهان،سراسراقتصادها دربازگشاییو باگمانه زنیازپرسالیدرهمراه بود. نوسان هاي زیاديباچین
.کنندبینیپیشگذشتهسالدرراآنتوانستندنمیبسیاريکهسطحی،بوددالرهزار10مرزازهاقیمت

2021روند قیمت مس در سه ماهه سوم -نمودار

اصالح،میماهدریتاریخسطحباالترینبهرسیدنازپسهاقیمتزیرا، کردآغازدالر9296باراسالسومماههسهمس
رساند.پایانبهدالر9000کمتر از قیمتباوسطحهماندرتقریبارارهدووشد
انتظارکهه بودگفتCommodity Market Analyticsاز»اسمیتدن«دوم،ماههسهدرشدهمشاهدههاياوجازپس
. کنندنشینیعقبهاقیمتدارد
.کردنشینیعقبدرصد4,5انتظارطبقبازاروبودیمسومماههسهدرمسقیمتدرصدي4کاهشدنبالبهما: گفتوي

به گفته . کردمشاهدهسومماههسهدرراخودسطحباالترینرسید،آمریکادالر9781بهکهزمانیوجوالي27درمس
دورهیکم در، اما در سه ماهه سودومماههسهطیرکوردباالترینتاافزایشازپسهاقیمت،Refinitivاز» کارن نورتون«

.داشتندقرارتثبیت

تقاضاوعرضهپویایی
مسکنندهمصرفبزرگ ترینچین،در. داشتجالبیچرخشسومماههسهدرمستقاضايوعرضهپویاییدرتحوالت
.داردوجودتقاضاکاهشازايفزایندهشواهدجهان،
ازنگرانیبرق ومحدودیتافزایش داد،راچینامالكبخشبهسرایتازهانگرانیکهاورگراندبدهیبحران: گفتنورتون
.بودندکلیدي حکمفرما بر بازارعواملازبرخیببیند،آسیبعرضهازبیشترتقاضااینکه
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مورددرهانگرانیزیرازد،ضربهبازارهابهسپتامبرماهدراورگراندامالكشرکتدالريمیلیارد300ازبیشبدهیبحران
اینبا. آسیب وارد کردجهانسراسردرپایهفلزاتقیمتبهداردچینساختمانصنعتبرايمعناییچهاین وضعیتاینکه 
.یافتکاهشسپتامبرپایان ماهتاو نگرانی هاترسوجود،
دراشت،دوجود) متحدهایاالترزروفدرال(کاهش تدریجی محرك هاي مالیمورددراحتیاطآن،برعالوه: افزودنورتون
داشت.وجودواقعیاختالالتوعرضهی ازهاینگرانیمعادله،دیگرطرفدرکهحالی

ماههسهدرمسقیمتبراصلیعاملدواسمیت،گفت: برايCommodity Market Analyticsازاسمیتاز سوي دیگر
فرآیندهاهايهزینهدرتوجهیابلقجهشبهمنجراینوسرعت گرفتدنامععرضهرشد،اینکهنخست. داشتتاثیرسوم
انرژي،بااليهايهزینهوایجاد کردهبراي تولیدکهمحدودیت هايوبرقکمبودباچینمستقاضايوي افزود: دوم،.شد

.کردکاهشبهشروع
درتوسعهواقتصاديهمکاريسازمانکشورهاي عضوقرنطینه دراقداماتکاهشباتقاضاآینده،بهنگاهیباگفت:اسمیت

بادهاي مخالف از جمله باامااست،توجهقابلتامینزنجیرههايرسد. هرچند اختاللمینظربهپذیرانعطافچهارمماههسه
.دارندنشدهمصرفاندازپسازباالییسطوحنیزکنندگانمصرفشود.میجبرانمالیمحركاقداماتوبهرهپایین بودن نرخ

پرحرکتیکبرايامسالچهارمماههسهدرچین،Commodity Market Analyticsبررسی ساسابرحال،همیندر
.استشدهآمادهاندازدست

هايکند و شاخصمیایجادمستقاضايبرايراتوجهیقابلنزولیریسکامالكبازاردربدهیبااليسطوح: گفتاسمیت
.استرکوددرحاضرحالدرزساوساختبازارکهنشان می دهدفوالدوسیمان

یابد. کاهشگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتچهارمماههسهدرچینمستقاضايکهداردانتظارهمRefinitivنورتون از
تعویقبهقبالکهزیربناییهايپروژهازبرخیشروعرودمیانتظاروساز،ساختبخش دربویژهمتعادل ترتصویراینوجودبا

.کندکمکرشدبهبودافتاده
نورتون.بماندثابتپارسالمشابهمدتبامقایسهدرچهارمماههسهدرپرووشیلیتولیدکهشودمیبینیپیشعرضه،نظراز

جمهوريجملهازدیگرجاهايتولید ازرشدبیشتر،2020پرو نسبت به فصل دوم جهش رشد تولیدبا وجود: گفت
.خواهد بود،گراسبرگمعدنهايپیشرفتبااندونزيوبردمیسود» کاموآ کاکوال«روژهپازکهکنگودموکراتیک

»تنینتهال«معدنآنهابزرگ ترینکهرسدمیپایانبهچهارمماههسهدربزرگمعادنازبرخیدرکاريقراردادچند
.کردتولیدمسهزار تن443پارسال کهاستکودلکو
تاثیرکارنیروياختالالتباشد،داشتهادامهکنونیرونداگرامامی شود،رصددقتبهکنونیشرایطدرتحوالت: گفتنورتون

.داشتنخواهدعرضهکلیتصویربرتوجهیقابل

است؟پیشدرچیزيچه
بازارهاي،اکتبرنخست ماهنیمهدرصعودياحساساتازموجیگفت:پایانیماههسهدرهاقیمتعملکردبهنگاهیبااسمیت

.کردایجادمسبرايصعوديریسک هايوگرفتبردرراکاال
کاهشجملهازترصعوديعناصرروياحتماالبازانسفتهند،مامیباقیآمیختهبنیادياصولمعتقدیمکهحالیدر: گفتاو

انتظارماموضوع،اینبهتوجهبا.کردخواهندتمرکزانرژيقیمتافزایشازناشیوروديهايهزینهرشد وموجوديسطح
.دباشداشتهباالتريروندآیندههايماهدرهاقیمتکهداریم

زوديبهمرکزيهايبانک: گفتبگذارد،ثیرتاآیندهدرمسبازاربرتواندمیدیگريچیزچهاینکهمورددراسمیت
ایجادپتانسیلاین: گفتوي.کردخواهندتشدیدهبهرهاينرخافزایشسپسوکمیتسهیالتکاهشباراپولیهايسیاست

. کندتضعیفرامستواندمیکهداردرامالیبازارهايدرشوكموجیک
دورنماي بنیاديباکهمعتقدیماما، کندحملهخودرکوردباالترینبهسالپایانازقبلاستممکنمس:گفتهم نورتون

.بودتر دست به گریبان خواهد حمایتیکمتر
Investingnews.comمنبع: 
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فلز کلیدي5تاثیر پروسه انتقال انرژي بر سناریو براي 3بررسی 
گزارش جدیدي را منتشر کرده که بر اساس آن کارشناسان این موسسه پیش بینی کرده اند که ING Economicsموسسه 

ت، آلومینیوم، نیکل و لیتیوم به ارمغان خواهد آورد.پروسه انتقال انرژي چه مواردي را براي پنج فلز کلیدي اعم از مس، کبال
2بهجهانیگرمایشافزایش آندرکهکربنکمايآیندهسمتبهحرکتوجهانمختلفمناطقموقعیتگرفتننظردربا

ارزیابیبرايدورنماییعنوانبهآنهاازکهکردندمطرحراسناریوسهINGتحلیلگرانشود،میمحدودسانتیگراددرجه
.کنندمیاستفادهباتريمورد استفاده در فلزاتعملکرد

کهاستپایدارترايآیندهسمتبهسریعتغییراتازدنیاییدهندهنشانfast forwardیا » جلوبهسریع«سناریوي نخست
درجه2بهجهانیگرمایشکردنمحدودوفسیلیهايسوختتدریجیحذفبرايرایکدیگرسیاستوفناوريآندر

.کنندمیتقویتسانتیگراد
گازهايانتشارباودهندمیادامهخودفعالیتبهعاديطوربهوکارهاکسباکثر» انتظار و مشاهده«بر اساس سناریو دوم 

نظر در»محتملفناوريسناریوي«دهند و سرانجامافزایشگرادسانتیدرجه5تا3قرنپایانتاراجهانیگرمایش،ايگلخانه
.کشدمیتصویربهرامربوطهفلزاتتقاضايوجهانیانرژيانتقالپروسه براياحتمالیمسیرگرفته شده که 

تقاضاي مس همواره رو به رشد است
INGهايزیرساخترشد ،برقینقلیهوسایلفزایندهسهمازمستقاضاي،استمعتقدکاال هربهجداگانهنگاهیبا

توزیعوانتقالهايشبکهشاملهازیرساختحاضرحالدر.بردخواهدبهرهانتقال برقشبکهدرگذاريسرمایهوتجدیدپذیر
(بخش عمده اي از آن نقلوحملکهحالیدردهد،میتشکیلرامستقاضايدرصد16،مخابراتیهايشبکههمچنینو

وآهنراهسمتبهنیزتوجهیقابلمقدارودهدیمتشکیلرامسنیازازدرصد13مربوط به حمل و نقل جاده اي است)
.رودمیکشتیرانی

بینبرقبخشوايجادهونقلحملازمستقاضاي،»مشاهدهوانتظار«سناریويبر اساس: «استآمدهگزارشایندر
بر اساس. استدرصد3,9ساالنهمرکبرشدنرخمعادلکهکندمیرشددرصد117میزانبه2040تا2020هايسال

سریع«سناریوترینتهاجمیدرکهحالیدرکند،میرشديدرصد6ساالنهنرخبامستقاضاي»محتملفناوري«سناریوي
.رسدمی2040سالتاتنمیلیون17مجموعبهوکندمیرشددرصد7,2بخشدواینازي ساالنهتقاضا،»جلوبه
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هايسالبیندرصد1,97ساالنهمرکبرشد نرخباکهشودمیبرآوردتننمیلیو29مسجهانیمصرفحاضر،حالدر
و31ترتیببهکههستندمسنهاییگانکنندمصرفترینبزرگسازوساختوتجهیزات. همراه بوده است2019تا2012

.دهندمیتشکیلرامستقاضايکلدرصد28

تمام شده استسودشوزن آلومینیوم به 
آننهاییکنندهمصرفترینبزرگکهاستتنمیلیون90حدودفلزاینساالنهمصرفثانویه،آلومینیومگرفتندر نظربا

12ودرصد24ترتیببهکهبرقوساختمانآنازپسودهدمیتشکیلراتقاضاکلازدرصد25کهاستنقلوحمل
.دارندعهدهبرراتقاضا درصد

بهبودبا هدفوزنتر کردنسبکسمتبهفشارزیرابرد،میسودانرژيانتقالپروسهازکنون نیزاآلومینیوم،INGگفتهبه
.استدادهافزایشراتقاضابرقی،خودروهايمورددرویژهبهاخودروکارایی

وترسبکوزنزیراکند،میتسریعراآلومینیومتقاضاينیز)برقبخش(يخورشیدويبادگسترش انرژي هايمشابه،طوربه
تقریباکهدادنشاناین موسسه بازارتحلیلگربررسی.کندمیتبدیلمسبهنسبتبا صرفه ترايگزینهبهراآن،قیمتیمزیت
احتماالتر،ارزانقیمتبهتوجهباوکردخواهنداستفادهآلومینیومازنزدیکآیندهدرزمینرويتوزیعوانتقالخطوطتمام

.گرفتدخواهقراراستفادهمورددر زیرزمینآلومینیومیهايکابلازريبیشتمقدار
استبرقبخشوايجادهنقلوحملازآلومینیومتقاضايرشدشاهد»جلوبهسریع«سناریوياست:آمدهگزارشایندر
ساالنهرشدشاهد»ملمحتفناوري«سناریوي.کندمیرشدسالدردرصد3ازبیشکمی2040سالتااکنونهمازکه

خواهد سالدردرصد 2,5متوسططوربهمشاهده وانتظارسناریويتقاضا دررشد، در حالی کهاستدورهطولدرمشابهی
بود.

دهدمیادامهنیکلتقاضايافزایشبهزنگضدفوالدتولید
ودهدمیتشکیلرانیکلتقاضايازکیکوچبخشهمچنانباتريصنعتبرقی،خودروهايبخشفزایندهاهمیتبا وجود

تحتنیکلتقاضايدرصد70.شودمیاستفادهجهانسراسردرحاضرحالدرکهاستتنیمیلیون2,4ازدرصد6فقط
وضعیتاینتجدیدپذیر،هايزیرساختدراستفادهافزایشبهتوجهبا،استمعتقدINGوقرار داردزنگضدفوالدسلطه

انتظار«سناریويبا2040سالتااکنونهمازبرقبخشوايجادهنقلوحملازنیکلتقاضاي.داشتخواهدهادامهمچنان
ساالنه »جلوبهروسریع«سناریويبر اساسودرصد15,3ساالنه»محتملفناوري«سناریوي، درصد13,2ساالنه»مشاهدهو

. کندمیرشددرصد16,8
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کنندمیپشتیبانیلیتیومايتقاضازبرقیخودروهاي
بیانINGاما شود،میگرفتهنظردرلیتیومصعوديتقاضاياندازچشمبرايخطريبه عنوان فناوريهايپیشرفتاگرچه

آمدهگزارشایندر.استبرقیخودروهايفروشازناشیکهداشتخواهدادامهلیتیومتقاضايصعوديروندکهکندمی
تابرقبخشوبرقیخودروهايازلیتیومکلتقاضايدرصدي13رشدشاهد،»مشاهدهوانتظار«یويسناراساسبر: است
.بودخواهددرصد14حدودساالنهتقاضايرشدجلو،بهسریعسناریويبر اساسکهحالیدرهستیم،2040سال

استکردهاحاطهراکبالت،قطعیتعدم
برقبخشکهحالیدرشود،میهدایتنقلوحملبخشبه طور عمده توسطلتکباتقاضاي،INGسناریوهاياساسبر

.استکبالتتقاضايبینیپیشمورددرکلیديقطعیتعدمیکآیندهدراستفادهموردباتريشیمی.داردکمتريتقاضاي
سالتابرقبخشوايهجادونقلحملازکبالتتقاضاي،»سریع به جلو«سناریوياساسبر: «استآمدهبررسیایندر

درودرصد13,2ساالنه»فناوري محتملسناریوي«باتقاضاي کبالت. می کندرشددرصد13,6ساالنهنرخبا2040
کند.میرشددرصد12,8سناریو (انتظار و مشاهده) ساالنهترینبدبینانه

Mining.comمنبع:
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2021درصدي تقاضاي طال در فصل سوم 7کاهش 
سومماههسهدر) OTC- بازارهاي خارج از بورساستثنايبه(طالتقاضايطال،جهانیشورايگزارشجدیدتریناساسبر

.رسیدجهانسطحدرتن831بهپارسالمدت مشابه بهنسبتکاهشدرصد7با2021
2021تقاضاي طال در فصل سوم -نمودار

جاريسالدرکمترخروجیبه2020سومماههسهدرزیادبسیاروديورجریانازکه-بودهاETFازناشیتقریباافتاین
جواهرات،تقاضايدهدمینشانهادادهانداخت. سایهسومماههسهدرتقاضاهايبخشسایرقدرتبرو- نوسان داشت

مرکزيهايبانکطمتوسخریدهاي. استبوده2020سالسه ماهه سوم ازباالترتوجهیقابلطوربهسکهوشمش،فناوري
.داشت2020سومماههسهنسبت بهکوچکخالصفروشبرتوجهیقابلبهبودنیز

.رسیدتن443بهافزایشدرصد33باسومماههسهتقاضاي: گیرندمیقدرتجهانیاقتصادبهبودازهمچنانجواهرات
از آگوستماهدرطالقیمتشدیدکاهش. رسیدتن262بهافزایشدرصد18باسکهوشمشرويگذاريسرمایههمچنین 

ازناشیکهکردرشددرصد9فناوريطاليتقاضاياز طرفی .گرفتقراراستفادهموردخریدفرصتعنوانبهبسیاريسوي
.بازگشتاکرونگیريهمهازقبلماههسهمیانگینبهیتن84تقاضايو بودالکترونیکبخش هايدرمستمربهبود

) تن- 27(طالجهانیهايETFازاندكیخروج،2020سالسومماههسهتنی274ي سنگینورودبهتوجهبااز طرفی 
نسبتکمتريسرعتباالبتهدادند،ادامهطالخریدبهمرکزيهايبانک.داشتطالتقاضايساالنهتغییربرنامتناسبیثیرتا
.یافتافزایشتن400تقریباقبلسالبهنسبتوتن69سومماههسهدرجهانیذخایردوم وماههسهبه
طوربه2019سالگیريهمهازقبلدورهبامقایسهدرسالابتدايازاین فلزجهانیتقاضاي،ي جهانی طالشوراگفتهبه

.استترضعیفتوجهیقابل
تقاضايدرصدي50رشدومرکزيبانکخریدشدنبرابردوچراکهاست،کمتردرصد9کنون تاسالابتداي ازي طالتقاضا

2021سالدرطالعرضهدیگر،سوياز.کردجبرانراها ETFتقاضايکاهشحديتافقط2021فصلسهطیجواهرات
5امروزبهتاساالنهمجموع. استیافتهافزایش2021سالطیپیوستهطوربهمعادنتولیدزیراه،ماندباقیثابتنسبتا
یافتهکاهشنسبت به مدت مشابه قبل درصد12ازبیشوشدهکندتوجهیقابلطوربهبازیافتامااست،یافتهافزایشدرصد
.یافتکاهشدرصد3حدودبازیافتتوجهقابلکاهشدلیلبهسومماههسهعرضه. است

همچنین. بودخواهدفناوريوجواهراتنفعبهاقتصاديبهبودکهکردهبینیپیششوراي جهانی طالبازار،روندبهتوجهبا
سالوروديهايجریانباETFمتوسطنسبتاهايجریاناماکند،حمایتتورمتداومهاينگرانیازبایدطالگذاريسرمایه
ماههسهمیانگینازکمتراندکیودالر1789,5متوسططوربهسومماههسهدرطالاونسقیمت.بودخواهدمنفی2020

. بوددوم
Mining.comمنبع:
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نمودارهاي تکنیکالاز نگاه قیمت نفت 
خوداوجبهشایدنفتباشد،درستتاریخیالگوهايمعتقد است، اگرCNBCمجري یکی از برنامه هاي معروف»جیم کرامر«

اخیرهايسالطیمیزانرینباالتبهسه شنبه گذشته ،قويتقاضايوعرضهکمبودبحبوحهدرقیمت نفت .شودنزدیک
دالر84بااليبهاینترمدیتتگزاسوستخامنفتآتیهايقیمتودالر86بیش ازبرنتنفتآتیمعامالت. کردصعود
.بود2014سالازقیمتباالترینکدامهرکهرسید

)2014تا2012(تجاريسکریهايپوششخالصموقعیتبرابردرنفتآتیمعامالتدادهاي فعال دررقرا- 1نمودار 

غیرقابلنفتقیمتحرکتوداشتخواهدتداومتورمافزایش کهداردوجوددر بازارگستردهحساین: تصریح کردکرامر
. استتوقف

)2021(تجاريریسکهايپوششخالصموقعیتبرابردرنفتآتیمعامالتدادهاي فعال دررقرا- 2نمودار 



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

11

راخوداوجبهخامنفتنزدیک شدنمبنیهایینشانهشناسم،میکهافراديترینباهوشازبرخی،وجوداینبا«وي افزود: 
.»باشدخودهايقدمآخرینتواندمینفتقیمترالیاینکهکنندمیفکرآنها. اندکردهمشاهده

سرنخ هایی را درباره پتانسیل اوج گیري به لري ویلیامز، تحلیلگر تکنیکال مراجعه کرد تاMad Moneyکرامر مجري برنامه 
قیمت نفت پیدا کند. 

)2021خط روند قیمت نفت(- 3نمودار 

کار می کنند سبک ترو پوشش دهندگان ریسکیابدمیافزایشقراردادهاي فعالوقتیتحلیلگر تکنیکال یادآور شد:ویلیامز،
با کهستي آن امعنابهاین. استشدهنزدیکخوداوجبهنفتکهدهدمینشاناین ،(موقعیت ها را تخلیه می کنند)

صنعت.دردرگیربازیگرانهستند تابازانسفتهاحتماالن جدیداخریدار،فعالقراردادهايافزایش
ظاهرهم2021سالدراین مسیر وافتاداتفاق، رسیدخوداوجبهنفتقیمتکهزمانی2014و2012هايسالدرالگواین
هاقیمتنمی رود انتظارلیو،دهدمیادامهخودصعوديروندبههمچناننفتکهکردخاطرنشانویلیامز،وجوداینبا.شد

هرچند او بر این باور است که در مورد این بازار باید بیشتر احتیاط کنید. .برسدخوداوجبهفوري و به سرعت
CNBCمنبع:

2021سالپایانتابرنتنفتیمتپیش بینی کرد، ق) در بولتن ماه اکتبر EIA(آمریکااداره اطالعات انرژي 
باشدبشکههردردالر81سالامچهارمماههسهدرمیانگینطوربهوبماندباقیفعلیسطحبهنزدیک

.استقبلیبینیپیشازبیشتربشکههردردالر10که
ازترسریعنرخبانفتجهانیذخایرکهاستآندهندهنشانقیمتباالتربینیپیشبنا بر اعالم این اداره،

.کاسته می شودتولیدکنندگانازطیفیمیاندرنفتعرضهاز ویابدمیکاهش،داشتیمانتظارآنچه
EIAرا دارد که اوپکغیرکشورهايسایرومتحدهایاالت،پالساوپکتولیدرشدانتظار،2022سالبراي

دخواهکمکبشکههردردالر72ساالنهمیانگینبهفعلیسطحازبرنتقیمتکاهشبهدر این صورت
.کرد
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اجهانی کاالهقیمتجدیدترین 

1202اکتبر29به روز رسانی: 
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.

تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
کهرسیدتومانمیلیارد165وهزار6رقمبهدرصدي18کاهشآبان با9سهام در روز یکشنبهبازارکلمعامالتارزش

349وهزار35شنبهروزبهنسبتبورسکلشاخص،1400آباننهمیکشنبهمعامالتدر.بوداخیرماهپنجدررقمکمترین
20ازگذشتهکاريروز12درشاخصریزشبیشترینکهرسیدواحدهزار340ومیلیونیکرقمبهوکردافتواحد

10کاهشباوگذاشتسرپشتراخیراکاريروز12درریزشبیشتریننیزوزنهمشاخص.بوده استسواینبهمهرماه
آمدینیپاواحد377) آیفکس(فرابورسکلشاخصهمچنین. ایستادواحدي979وهزار359سطحدرواحدي444وهزار

.گرفتقرارواحد231وهزار19سطحدرو

کاالبورسدربلوکیمعامالت
بورسسازمانمدیرهتهیاتوسطانرژيبورسوکاالبورسبرايکاالییهايبورستوسعههدفبابلوکیمعامالتانجام

امکان: گفتسنابهبورسسازمانکاالییهايبورسبازاربرنظارتادارهمسئولکارشناس،عالمیمحمدرضا. شدتصویب
برخوردارانامکاینازانرژيبورسوکاالبورسوبودفراهمفرابورسوتهرانبورسبرايترپیشبلوکیمعامالتانجام

کاالییهايبورسدربلوکیمعامالتانجامترضروکاالبرمبتنیبهاداراوراقحوزهدرکاالییهايبورستوسعهبا. نبودند
.شدتدوینبلوکیمعامالتانجامجهتدستورالعملیرو،ایناز. شداحساس

. شوندمندبهرهامکاناینازتوانندمیبازارفعاالني،انرژبورسوکاالبورسدربلوکیمعامالتدستورالعملطبق: افزودوي
اجراییامکاناستاندارد،موازيسلفوکاالییهايصندوقبازارکاالیی،سپردهگواهیبازارجملهازبازارهاانواعدربنابراین

ازمستقلشکلبهنمادیکدرزارباناظرهماهنگیباتوانندمیبازارکالنگرانمعامله. استشدهفراهمبلوكمعامالتشدن
.نگیردقرارثیرتاتحتخردمعامالتبازارکهدهندانجامايگونهبهرابلوکیمعامالتخرد،بازار

سرمایهبازارشرایطبامتناسباولیههايعرضه: گفتبورسدراولیههايعرضهوضعیتدربارهتهرانبورسسرپرستهمچنین 
. شودمیبورسواردمعاملهانجامبراي

خواهانکههاییشرکتسهامعرضهبرايگیريتصمیم: کرداظهاربورسدراولیههايعرضهخصوصدرگودرزيمحمود
.استمتفاوتمختلف،شرایطدرهستند،بورسبهورود
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1400مهردرتهرانمسکنبازارتحوالتازيمرکزبانکتیروا

تورمنرخدرصد3,7رشدباوجودوبودهکمترقبلماهازدرصد29،8تهرانشهردرمسکنمعامالتتعدادامسال،مهرماهدر
يمرکزبانکياقتصاديهااستیسوهایبررسادارهگزارش.استکردهافتدرصد0,2مسکنمتیقنیانگیمکننده،مصرف

تیحکامسکنیواقعارزشکاهشوبازارنیادرنیسنگرکودتداوماز1400مهرماهدرتهرانشهرمسکنبازارتحوالتاز
واحد471وهزار5بهتهرانشهریمسکونيهاآپارتمانمعامالتتعداد،1400مهردريمرکزبانکيآمارهااساسبر.دارد

.دهدیمنشانکاهشدرصد36,8قبلسالمشابهماهبهنسبتو29،8قبلماهبهنسبتکهدیرسیمسکون
قیطرازشدهمعاملهیمسکونواحديربنایزمترمربعکیفروشودیخرمتیقمتوسطگزارش،وردمماهدرنیهمچن
.دهدیمنشانکاهشدرصد0،2قبلماهبهنسبتکهبودتومانهزار631وونیلیم31تهرانشهریملکمعامالتيهابنگاه

مسکنمعامالتحجم
ازکهاستآنازیحاک1400مهردربناعمرکیتفکبهتهرانشهردرشدهمعاملهیمسکونيواحدهاتعدادعیتوزیبررس

بهراسهمنیشتریبدرصد33سهمباساختسالپنجتايواحدها،مهردرشدهمعاملهیمسکونواحد471وهزار5مجموع
يواحدهاسهمبهمقابلدروافتهیکاهشدرصدواحد4حدودسال قبل مهرباسهیمقادرمذکورسهم. انددادهاختصاصخود

.استشدهافزوده»ساختسال20ازشیب«و» 15تا11«،»10تا6«يهاگروهدرباالقدمتبا

مناطقانیمازکهاستآنازیحاکزین1400مهردرتهرانشهرمختلفمناطقبرحسبشدهانجاممعامالتتعدادعیتوز
خودبهرانامهعهیمبايقراردادهاتعدادنیشتریبمعامالت،کلازيدرصد14،5سهمبا5منطقهتهران،شهرگانه22

قراريبعديهارتبهدريدرصد9,2و9,9يهاسهماختصاصبابیترتبه10و2مناطقنیهمچن. استدادهاختصاص
.اندگرفته
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به(شهرمنطقه10بهمربوط1400سالمهردرتهرانشهردرشدهانجاممعامالتتعدادکلازدرصد73،7درمجموع
تعدادکلازدرصد26,3ماندهیباقمنطقه12وبوده11و5،2،10،4،7،8،14،15،1مناطقشاملیفراواننیترشیببیترت

.انددادهاختصاصخودبهرامعامالت

تهرانمسکنبازارمتیقتحوالت
تهرانشهریملکمعامالتيهابنگاهقیطرازشدهمعاملهیمسکونواحديربنایزمترمربعکیمتیقمتوسط،1400مهردر
شیافزادرصد18,4پارسالمشابهماهبهنسبتوکاهشدرصد0،2قبلماهبهنسبتکهبودهتومانهزار631وونیلیم31

.دهدیمنشان

69معادلشدهمعاملهیمسکونيربنایزمترمربعکیمتیقمتوسطنیشتریبتهران،يشهردارگانه22مناطقانیمدر
. استافزایش یافتهدرصد22،5قبلسالمشابهبهنسبتکهداشتهاختصاصیکمنطقهبهتومانهزار670وونیلیم

منطقهبهتومانهزار144وونیلیم15معادلشدهمعاملهیمسکونيربنایزمترمربعکیمتیقمتوسطنیکمترمقابلدر
.ددهیمنشانشیافزادرصد21,9قبلسالمشابهماهبهنسبتکهداشتهتعلق18

مترمربعکیمتیقبرحسبمعامالتتعدادیفراوانعیتوز
کهاستآنازیحاک1400مهردربنامترمربعکیمتیقبرحسبشدهمعاملهیمسکونيواحدهاتعدادیفراوانعیتوز

ازسهمنیشتریبدرصد،17سهمبابنامترمربعهريازاهبتومانونیلیم» 20تا15«یمتیقدامنهدریمسکونيواحدها
بیترتبهتومانونیلیم» 30تا25«و» 250تا20«یمتیقيهادامنهودادهاختصاصخودبهراتهرانشهرمعامالتتعداد

.ستاگرفتهقراريبعديهارتبهدردرصد12,1و15،9سهمبا
هرمتیقمتوسطازکمتریمتیقبایمسکونيواحدهادرصد60کهاستبودهياگونهبهمعامالتحجمعیتوزماه،نیادر

.اندشدهمعامله) تومانهزار631وونیلیم31(تهرانشهریمسکونواحدمترمربع
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یمسکونواحدهريربنایزسطحبرحسبمعامالتتعدادیفراوانعیتوز
نشان1400سالمهرماهدریمسکونواحدرهيربنایزسطحبرحسبدهشمعاملهیمسکونيواحدهاتعدادیفراوانعیتوز

درصد16سهمبامترمربع» 60تا50«يربنایزبایمسکونيواحدهابهشدهانجاممعامالتازسهمنیشتریبدهد،یم
13,6و14،2يهاسهمبابیترتبهمترمربع» 80تا70«و» 70تا60«يربنایزيدارايواحدها.استداشتهاختصاص

مترمربع،80ازکمتريربنایزسطحبایمسکونيواحدهاماه،نیادردرمجموع. اندگرفتهقراريبعديهارتبهدريدرصد
.دادنداختصاصخودبهراشدهانجاممعامالتازدرصد57,4

یمسکونواحدهرارزشبرحسبمعامالتتعدادیفراوانعیتوز
درکهاستآنازیحاکواحدهرارزشبرحسبشدهمعاملهیمسکونيواحدهاتعدادیفراوانعیتوز،1400سالمهرماهدر
نیشتریبدرصد،19,3سهمبا»توماناردیلیم1،5تاکی«ارزشبایمسکونيواحدها،یبررسموردیمتیقيهادامنهانیم

.انددادهاختصاصخودبهراشدهانجاممعامالتازسهم

اختصاصبابیترتبه»توماناردیلیم2تا1,5«و»توماناردیلیمکیتاتومانونیلیم500«ارزشيدارايواحدها
بهمعامالتازدرصد49,5حدودماه،نیادردرمجموع. اندگرفتهقراريبعديهارتبهدريدرصد11,5و16,9يهاسهم

.استشتهدااختصاصتوماناردیلیم2ازکمترارزشبایمسکونيواحدها

مسکنيبهااجارهتحوالت
48،4معادلبیترتبهرشددهندهنشان1400مهردريشهرمناطقکلوتهرانشهردرياجارمسکنهیکراشاخصیبررس

.استقبلسالمشابهماهبهنسبتدرصد51,3و
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1400مهر–به تفکیک استانکنندهمصرفمتیقشاخص

درصد3,7از آنقبلماهبهنسبتکهدیرس364،1به) 1395=100(کشوريخانوارهايبراکلشاخصعدد1400ماهمهردر
درصد5,8باکرمانوالنیگيهااستانبهمربوطکشوريخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دهد	یمنشانشیافزا
کلشاخصرییتغدرصد.استشیافزادرصد2،2باتانبلوچسوستانیساستانبهمربوطماهانهتورمنرخنیکمتروشیافزا

. استدرصد39،2کشوريخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهنسبت
وستانیساستانبهمربوطآننیکمترو) درصد48,5(بویراحمدوکهگیلویهاستانبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب

درصد45،4عددبهکشوريخانوارهايبرا1400مهربهیمنتهماهه12تورمنرخهمچنین.است) درصد31,9(بلوچستان
.است) درصد40,9(قماستانبهمربوطآننیکمترو) درصد53,3(المیااستانبهمربوطماهه12تورمنرخنیشتریب. دیرس

يشهريخانوارها
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درصد3,6قبلماهبهنسبتکهدیرس360،2به) 1395=100(يشهرينوارهاخايبراکلشاخصعدد1400ماهمهردر
وشیافزادرصد6,7باکرماناستانبهمربوطيشهريخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دهد	یمنشانشیافزا

.استشیافزادرصد1,9بابلوچستانوستانیسي هااستانبهمربوطماهانهتورمنرخنیکمتر
. استدرصد38،4کشوريشهريخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد

ستانیساستانبهمربوطآننیکمترو) درصد47,3(زنجاناستانبهمربوطيشهريخانوارهانقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب
.است) درصد30,9(بلوچستانو

دوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد44،7عددبهيشهريخانوارهايبرا1400ماهمهربهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ
.است) درصد40,8(قماستانبهمربوطآننیکمترو) درصد52,5(المیااستانبهمربوطماهه

ییروستايخانوارها
درصد4,1قبلماهبهنسبتکهدیرس386به) 1395=100(ییروستايخانوارهايبراکلشاخصعدد1400ماهمهردر

نیکمتروشیافزادرصد6,8باالنیگاستانبهمربوطییروستايخانوارهاماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. داشتشیافزا
است.شیافزادرصد2,5بایشمالخراساناستانبهمربوطماهانهتورمنرخ

. استدرصد43،9ییروستايخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلاخصشرییتغدرصد
وستانیساستانبهمربوطآننیکمترو) درصد54,3(بویراحمدوکهگیلویهاستانبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریب

. است) درصد34,1(بلوچستان
ماهه12تورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد49،6عددبهییروستايخانوارهايبرا1400ماهمهربهیمنتهماهه12تورمنرخ

.است) درصد43,3(قموتهرانهاي	استانبهمربوطآننیکمترو) درصد56,9(المیااستانبهمربوط
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اخبار مهم اقتصادي

قیعممعادنازاستخراجدريگذارهیسرما

نیبکنفرانسنیهشتمدردرویمیاعاملاتیهسییر
ازراهیاولموادمیدارنظردر: گفتسیپرالیاستیالملل
تامیکنفراهمدکنندگانیتوليبراکاالبورسقیطر

.شودبرطرفهیاولموادنیتامحوزهدرآنهايهاینگران
موادنیتام: افزوديجعفرالههیوجکاالخبر،گزارشبه
.استفوالدصنعتيهاگلوگاهنیترمهمازیکیهیاول

معادنازاستخراجدريگذارهیسرما: کرداظهاريجعفر
کشورازخارجمعادندريگذارهیسرماوکشوردرقیعم
.داردرانیافوالدصنعتتوسعهيبرايادیزتیاهم
توسعهويداریپادرو،یمیاعاملاتیهسییرگفتهبه

ازهارساختیزدريگذارهیسرماازمندینفوالدرهیزنج
.استيانرژوآبنقل،وحملجمله

30مرزازکشورفوالدشمشساالنهدیتول: دادادامهيو
گذشتهتنونیلیم40ازشدهنصبتیظرفوتنونیلیم

وستیندهیپوشکسچیهبرفوالدنعتصتیاهم. است
وتنونیلیم36یاسفنجآهندرفوالدرهیزنجدر

.میدارشدهنصبتیظرفتنونیلیم67,2کنسانتره
يبراهیحاشيکشورهابهدیبا: کرداظهاراو
مطلوبجینتابهیدسترسوبخشنیادريگذاراستیس
شودیمینیبشیپنیهمچن. میباشداشتهيجدتوجهدیبا

وبرسدندهیآدرتن66واردیلیم2بهفوالديتقاضا
دکنندهیتولدهمرتبهیمتوالسالنیسوميبرارانیا

.کندخودآنازرافوالد
،شودیمینیبشیپکالنيهاطرحبهتوجهبا: گفتوي
. شودمحقق1404افقدرفوالدتنونیلیم55تیظرف

یسمتبهدیبادیجدریذخابهیابیدستيبرانیابرعالوه
استخراجوتیهداراقیعموینیرزمیزمعادنکهمیرو
ووارداتبحثدرالزميزیربرنامهباامرنیاکهمیکن

.شودیممحققيگذارهیسرما

درمايهاچالشگریدازرساختیزبحث: کردحیتصراو
درفوالدصنعتگذشتهيهاسالدر. استرهیزنجطول
خطسهکهبرداردیمثبتگامتوانستآبنیتامبحث

.استانجامحالدرآبانتقالحوزهدرگرید
استمگاواتهزار9حدودفوالدازینموردبرق: گفتيو

. شودیممصرفحاضرحالدرمگاواتهزار6حدودکه
ایندرنیزرانیامسعیصنایملشرکترعاملیمد

رییتغایدندراکتشافيهاستمیس:کرداظهارکنفرانس
دیبالذا. میباشغافلموضوعنیاازدینبازینماوکرده

کاردستوردرایدنروزبهودیجديهادستگاهازاستفاده
.ردیگقرار

دردیباکیتکنرییتغنکهیابردیکاتبايسعدمحمد
دیتوليهاکیتکنازدینباوردیگقرارفوالدکاردستور
يشتریبتوجهکیتکنرییغتبهدیبا: افزودشد،غافل

موضوعنیاشتریبیبررسبافوالدانجمنومیباشداشته
قرارراهبرعنوانبهدرویمیااریاختدررايشتریباطالعات

.دهد
کیتکنرییتغبهزینفوالدنهیزمدراگر: دادادامهيو

حاضرحالدرم،یمانیمجابازارازقطعامینکنتوجه
وزن،شودیماستفادهخودرودیلتويبراکهییهاورق
نیاضمن؛دارندزینيشتریبمقاومتوداشتهیکماریبس
.دهندیمکاهشزینرايانرژمصرفکه
دیبا: کرددیکاترانیامسعیصنایملشرکتعاملریمد
بهنسبتترعیسرچههریجهانتجارتدرحضوريبرا

.کرداقدامهدفيبازارهاییشناسا
مصرفيبرایبزرگاریبسبازارنیچکهنیاانیببا،يو

قابلراکشورنیادردیتولرشدتیوضعبوده،خامفوالد
2010سالدرکشورنیايتقاضا: گفتودانستیابیارز

حدودبه2020سالدرکهبودجهاندرصد44,7حدود
.استدهیرسدرصد56,2

اردیلیتر1,5رافوالددریمالگردشزانیم،يسعدمحمد
حجملحاظبهرارقمنیاوکرداعالمایدندردالر

.دانستتوجهقابليتجارمبادالت
وپرداختیجهانبازارتیوضعحیتشربهادامهدريو

فوالديتقاضاازانهیخاورمسهمنمونهطوربه: گفت
به2010دردرصد3,7ازوبودیکاهشآندیتولبرخالف

.دیرس2020دردرصد2,6حدود
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