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ی!لیشازخارجمسدکنندگانیتوليبراخوبخبر

رئیس جمهور جوان شیلی با معادن چه کار می کند؟

سال سن جوان ترین رئیس جمهور شیلی لقب 35مردم بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان، رئیس جمهوري را برگزیدند که با 
ه متوسط به دنیا آمد و حال با شکست رقیب از خانواده تحصیلکرده و طبق1986گرفته است. گابریل بوریک در سال 

درصد آرا، رئیس جمهور جدید شیلی شده است. 56راستگراي خود و کسب حدود 
به2011سالهرچند عده اي او به دلیل مواضع ضد مهاجرتی و بازار آزاد به ترامپ تشبیه می کردند، ولی بوریک پیش تر در

سیاسیحزب،2016سالدروبودهمهبرايرایگانآموزشخواستارکهشدیلتبددانشجوییتاریخیجنبشرهبرانازیکی
.کرداندازيراهاستقالل داخلیجنبش هوادارنامبهراخود
ازیکی»لست آف آس«نقش جوئل در ایفاکنندهو »گیم آف ترونز«شیلیایی االصل و هنرپیشه سریال بازیگرپاسکال،پدرو

برخی شخصیت هاي آکادمیک علوم سیاسی شیلی نیز دیدگاه هاي رئیس . کردحمایتبوریکزاکهبودهاي مشهوريچهره
کامل را همسو با دموکراسیوتنوع گراییسبز،اقتصادتمرکززدایی،فمینیسم،هوایی،وآبجمهور جدید مانند تغییرات

می دانند. 21اولویت هاي مطرح شده در قرن 
. داردراجهاندرآمديهايشکافبزرگ ترینازیکیچراکه این کشوراست،برانگیزچالشبرابري ويهايوعدهالبته تحقق

.دارنداختیاردرراثروتازدرصد25جمعیت این کشور،ازدرصدیکحدودمتحد،مللسازمانگزارشاساسبر
45ازهفتگیکارکاهشبهداشتی،ايهمراقبتوبازنشستگیهايسیستماصالحواجتماعیحقوقتوسعهبادادهبوریک قول

.کندبرطرفرانابرابري هااینتجدیدپذیر،هايانرژيرشدوساعت40به
. فراموشی بسپاردبه راشیلی»نئولیبرال«اقتصاديمدلکرده بودعهدخودانتخاباتیمبارزاتدرحقوقسابقدانشجوياین

بهبخشایندرتريفعالنقشکهاستکردهحفظراایدهاینهمچناناما،کردمتعادل ترراخودبعد از آن پیاماواگرچه
را باال ببرد.هابدهد و حق امتیازدولت

بزرگ تریندارايوجهاندرمسکنندهتولیدبزرگ ترینشیلیکهآنجااز. استسبزهاي گذاريسرمایهحامیهمچنین او
اینبرايتواندمیويدیدگاهکند،عملخودانتخاباتیهايوعدهبهتواندباگراست،هم بوده لیتیومشدهشناختهذخایر
.باشدمثبتکشور
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سبزهايفناوريمربوط بههايزیرساختتوسعهوبرقینقلیهوسایلساختمورد استفاده درفلزاتجملهازلیتیومومس
.هستند
کنند، مخالفتمیتخریبرازیستمحیطکهمعدنیهايطرحباکهکردتکرارخود در انتخاباتسخنرانی پیروزيدربوریک
راهاییپروژهماخواهیم،نمیبیشتريقربانیمناطقما. استخودمانکردننابودجهان،کردنویران«.کردخواهد

نظور از دومینگا نام م»(دومینگا!بهنه: دهیممینشاننمادینمورديدررااینوکندویرانراجوامعوکشورکهخواهیمنمی
شد).تصویبامسالدومینگا است کهآهنسنگومسدالريمیلیارد2,5برانگیزبحثپروژه

صداي بسیاري از ،مالیاتیاصالحاتبرانگیزبحثالیحهدر ماه هاي اخیر یککهبرگزار شدشرایطیدرانتخاباتاین
کهزمانیمبلغ دریافتی دولت،وامتیازحقاین طرح پیشنهادي، نرخکاران این کشور را درآورده است. در واقع بر اساسمعدن

.یابدافزایشدرصد75تاتواندمیبرود،فراترواحد وزنی)(به ازاي هر پونددالر4ازمسقیمت
پوندهربه ازايدالر2,5بیش ازتولیدهزینهدارايکشورمسبزرگمعدن14مساله زمانی اهمیت پیدا می کند که حدود

ناپذیرتغییرتوافق هايپوششزیرخصوصیمعادنالبته تاثیر این مساله به سرعت نمایان نمی شود، چون اکثر.هستند
.استشدهامضادولتبا2023سالتاکههستندمالیاتی

افت شاخص معادن مس بعد از انتخابات شیلی-نمودار

دالرمیلیارد150به2050سالتامستولیدکردنبرابردوبرايخودهدفبهرسیدنبرايشیلیکهشودمیبرآورد
کهبودکردهبینیپیشدههپایانتارادالريمیلیارد70معدنیهايگذارياین کشور سرمایهدولت.داردنیازگذاريسرمایه
.شودمیانجامخصوصیهايشرکتسويازآنبیشتر

فوري فلزاتی مانند مس و لیتیومعرضهتاثیر چندانی برشیلی،سیاسیتغییراتد، هرچندعده اي از کارشناسان بازار معتقدن
تولیدظرفیتدرگذاريسرمایهتواندمیدولتاز سويتحمیلیهايهزینهیامجوزهاصدورسرعتاما کاهشداشت،نخواهد

.بازگرداندشد،مشاهده2021اوایلدرکهايسابقهبیسطوحبهراقیمتودهدکاهشرامس
تیررسدرلیتیومومسکارانمعدن: نوشتیادداشتیدرBMO Capital Marketsموسسهتحلیلگر»همیلتونکالین«

خبرمدتمیانبوریک درپیروزياین تحلیلگر،گفتهبه.داریمراشیلیپزوتضعیفانتظارماکهحالیدرمی گیرند،قرار
برتواندمیهاي در انتظار تصویب،پروژهبراياضافیتاخیرهرگونهاست وشیلیازجخارمستولیدکنندگانبرايخوبی

.بیفزایدمسعرضهمشکالت
Mining.comمنبع: 
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می رودانتظار2022برايآنچهو2021مس
،افزایش یافت) تنهربه ازايدالر476هزار و 10(پوندهردردالر4,76یعنیحدباالترینبه2021سالدرمسقیمت

چند دهه طیحدترینپایینبهموجودي بورس هاوبه عنوان بزرگ ترین مصرف کننده قوت گرفتچینچون رشد اقتصادي 
.رسیدگذشته

قیمت مس در یک سال اخیر- 1نمودار

زیرساختیپروژه هاياخبارهمچنین وپرووشیلیاین فلز شاملبرترتولیدکنندگانمیانتولیداختالالتاز سوي دیگر، 
. کردکمکفلزاینشتاب رشد قیمتبهنیزبایدندولت

ترینبزرگحال،همیندر.نامید»جدیدنفت«رافلزاینمی،ماهگزارشدرساکسگلدمن،بازاربه دلیل گرایشات صعودي
ی را گذراند.پرتالطموران گذشته دسالیکدرو مسکردکاربهآغازمیماهدرهاي اخیر دههمسمعدنپروژه

شیلی
رشد معدن این کشور طیپشتیبانپینوشه،ژنرال دورانکه ازرا ساختاري گرفت،تصمیمجهانکننده مستولیدبزرگ ترین

.کندبازنویسی،ه استاخیر بوددههسه
تواندمیتغییر،عدمصورتدر،شدسناي این کشور تصویباز سويپیش ترکهامتیازحقوهامالیاتجدیددر واقع الیحه

شامل رامسجهانیعرضهدرصد4این میزان حدودکهدهدقرارخطرمعرضدرراساالنه مستولیدتنمیلیونیکحدود
جدید براي پوشش هزینه هاي اجتماعی در نظر گرفته خواهد شد.مالیات هاي، بخش مهمی ازگفته می شود.می شود

انتخاباتیمبارزاتدربوریک.شودتبدیلقانونبهتواندمیالیحهاینحال -کبوریگابریل-چپگراجمهوررئیسانتخاببا
کرد،متعادل ترراخودبعد از آن پیاماواگرچه. بسپاردفراموشیبهراشیلیلیبرالنئواقتصاديمدلکهه بودکردعهدخود

را باال ببرد.هابدهد و حق امتیازدولتبهبخشایندريترفعالنقشکهاستکردهحفظراایدهاینهمچناناما
پروژهویژهبکنند،میتخریبرازیستمحیطکهمعدنیهايطرحباکهکردتکرارخودپیروزيسخنرانیدربوریک
.کردخواهدمخالفتشد،تصویبامسالکهدومینگاآهنسنگومسدالريمیلیارد2,5برانگیزبحث

،یابدمیافزایشفلزقیمترشدباکهفروشمالیاتطبقه بنديباالیحهاین،بر این باورندBHPندمانهاییشرکت
.کندمیخارجخودمسیرازراهاگذاريسرمایه

جملهازکارنیرويو مشکالتاختالالتآندلیلکهرسیدماههفتطیحدترینپایینبهسپتامبرماهدرشیلیمستولید
.بودسانتیاگونزدیکیدرکودلکوشرکت متعلق به » آندینا«معدندراههمیکاعتصاب
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شیلی)بحث برانگیز (مالیات سایر کشورها و مالیات مالیات بر مس- 2نمودار

پرو
نبرددر-سوسیالیست-ولکاستیپدروژوئن،درو بودگراچپجدیدرهبریکظهورشاهدنیزجهانمستولیدکنندهدومینپرو،
وبهداشتیهايمراقبتبهمربوط، بودجه هايخواهدمیکاستیلو.شدپیروزجمهوريریاستانتخاباتپرتنشونیطوال

بامباسالسعظیمپروژهماننديآندجوامعبینسودتوزیعبازباال ببرد ومعادنمالیاتافزایشازناشیوجوهباراآموزش
.دهدبافزایشچین راMMGشرکتبهمتعلق

تحترادولتکنندگانمذاکره،بامباسالسمعدنمحاصرهواعتراضاتبااست و جوامع بومیآزمایشحالدرهاوعدهاین
دردهندگانرايبهخودهايوعدهبهگراچپدولتکهگویندمیمنتقدانزیراباالست، همچنانهاتنش.انددادهقرارفشار

بر عهده راجهانمستولیدازدرصد40بیش ازپرووشیلی.استنکردهعملکردند،تقویتراآنکمپینکهمعدنیمناطق
دارند.

کاکوال- کاموا
درکاربهآغازکاناداآیوانهویمعدنشرکت بود،آشفتگیشاهد2021سالدرجنوبیآمریکايبرترتولیدکنندهکهحالیدر

کرد.اعالمبرنامهاززودترهاماهرا) DRC(کنگودموکراتیکجمهوريدرKamoa-Kakulaبزرگپروژه
تنمیلیون3,8کهشودمیبینیپیشابتدادرامتیاز،ایندرشدهریزيبرنامهمعدننخستینکاکوال،اعالم کرد:شرکتاین

.کندتولیدبرداريبهرهنخستسالپنجدردرصد6متوسطعیارباسالدرمعدنسنگ
عیارباالترینبامعدنیهمچنینوجهانمسبزرگمعدندومینبهپروژهاینکهاستمعتقدوانهوآیبنیانگذارفریدلند،رابرت

.شدخواهدتبدیلاصلیهايفعالیتدر

چینیگذاريسرمایه
درداخلیعرضه. استجهاننقاطسایرکلمجموعازبیشترکهکندمیمصرفمستنمیلیون14بهنزدیکسالهرچین
.استبودهراکدهاسالاین کشوری معدنتولیدوبودقراضهجملهازتنمیلیون2حدودقطفگذشتهسال
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وارداتیکنسانتره.بیان کردراچیندر مسعرضهمهمهايچالش،نموداردوبا ارائه مسبازارتحقیقاتمدیر»پیکنزنیک«
سهمیکند،میتامینراکشوراین نیازازدرصد40وناکنهم ،نقاطدیگروآفریقادرچینبهمتعلقمعدن30حدودشامل 

.رساندمیثبتبهراجدیديرکوردسالهرواردات، چوناستشدهبرابردوازبیشگذشتهدههدرکه
دالرمیلیارد16ازبیش2010سالازچینجهان،سراسردرمعدنیهايپروژهدرخارجیمستقیمگذاريسرمایهازبیشتر
کنسرسیومیکبهپرودربامباسالسواگذاري.استکردههزینهکشورازخارجدرمسهايداراییوهاشرکتیدخربراي

2,65مبلغبهشرکت فریپورتازخرید (2016سالدر»چاینا مولی«از سويTenke Fungurumeمعدنخریدچینی،
نمونهسه»کاکوال-کاموا«معدندرشرکت آیوانهوباچین»زیجین«شرکت معدنی مشتركگذاريسرمایهو)دالرمیلیارد

.محسوب می شودبرجسته
نیازهاي کنسانتره مس چین- 2نمودار

2022سال 
يتقاضارشدکنديانتظارات.شودآیندهسالدرمسقیمتکاهشباعثکمترتقاضايوبیشترعرضهپیش بینی می شود،

سالدرراهاقیمترشداحتماال،پرودرمریکنآآنگلوQuellavecoمعدنندمانفعالیت هاییازعرضهافزایشوچین
در سال آینده را متوسطمسمازادانتظارکه Refinitivدراساسیفلزاتارشدتحلیلگر»نورتونکارن«مهار می کند. آینده
سالبهنسبت2022سالدربازاررسدمینظربهامااست،صعوديهمچنانمسبلندمدتاندازچشماگرچه : گفتدارد،

.مکث و وقفه اي داشته باشد، 2021
درگذاريسرمایهازحاصلسود:گویدمیوداندمیغلو آمیزراچینامالكبخش شدنکندازترس»ساکسگلدمن«

چربش بیشتري ،تآالماشینوامالكتعدیل شده ازهايسیاستبهبرقیهايشبکهوتجدیدپذیرهايانرژيبرقی،خودروهاي
.خواهد داشت

دارد،شدهمس تصفیهبازاردرتنیهزار 328تولیدمازادبینیپیشکهمسالمللیبینمطالعاتگروهگزارشاساسبر
.برسدتنمیلیون22بهنزدیکبهافزایشدرصد3,9با2022سالدردنامععرضه،رودمیانتظار
دالر9813متوسططوربههاقیمتکرده کهبینیپیشبانکاین. بماندثابت2022سالردتقاضا،داردانتظارآمریکابانک

انتقالازمسکلتقاضايکرد کهبینیپیش»مورگانپیجی«همچنین .باشد2023سالدردالر8375و2022سالدر
.یابدیشافزا2025سالتاتنمیلیون3ازبیشبه2021سالدرتنمیلیون1,8ازانرژي

منابع: رویترز
بلومبرگ



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

7

در میان مدتسرببازاراندازچشم

هايسالدرسربمناسبی براي اندازچشممعادن،تعطیلیوي کرونا گیرهمهبیماريعرضه،ازناشیاختالالتبا وجود
.استندادهنشانراو رکودکنديازهایینشانه2021سالدرکروناوجودباالکتریکیخودروهايبازار.متصور استآینده

کهشدخریداريجهانسطحدرنوبرقیهزار دستگاه خودرو650و میلیون2ازبیش2021نخست سالنیمهطیواقع،در
نیازموردکاالهايتقاضاي باید،برقیخودروهايتقاضايرشدادامهبا. داشتافزایش2020مشابهمدتبهنسبتدرصد168
.ندمابباال باقیمدرنجوامعبرقی کردنبراي

اما این هستند،اصلیباتريبه عنوانیون-لیتیومهايباتري،فعلیمصرفیالکتریکیخودروهايدر بیشترکهحالیدر
. هستندمجهزنیزياسیدسربهايباتريبهخودروها

و نیروي دارندداخلیاحتراقموتورهايخودروهايباتريبامشابهعملکرديالکتریکیخودروهايدراسیديسربهايباتري
فناوريبنابراین .کنندمیتامینراهواکیسهحسگرهايومطبوعتهویهناوبري،ها،پنجرهها،چراغمانندبرقیهايسیستم

،ایمنیاضافیهايسیستممانندضرورياجزايبه کار گیريبراياسید-سربولتی12هايباتريبهخودروهاي برقیفعلی
.داردنیازمستقلوارتباطیهايسیستمویونیلیتیومباتريمدیریتهايرایانه
سمتبهتغییروفناورياینازمردمروزافزونآگاهی،حمایتی از خودروهاي برقیهايسیاستمانندبیرونیعواملوقتی

چندطیسرببرايشدهبینیپیشضايتقاچراکهشودمیمشخصکنید،ترکیبراصنایعازبسیاريدرسبزهايفناوري
.یابدمی افزایشآیندهسال

ازدرصدي3,1ساالنهترکیبیرشدنرخبا2028سالتاخودرواسید- سربباتريبازارکهدهندمیگزارشبازارتحلیلگران
صنعتدرسربنقشبهتوانمیراافزایشاینبیشتر. یابدافزایشدالرمیلیارد23,7بهتواندمی2028تا2020هايسال

نسبت داد.نقلوحملآیندهوهیبریديوخودروهاي برقی

سربعرضه
عمرپایانحالدربزرگمعادناکثر. استمواجهعرضهکاهشجملهازاساسیفلزاتبرخیبامشابهیهايچالشباسرب
.کنندمیتولیدکمتريخالصسربنیزترکوچکمعادنوهستندخود
گالنا «استرالیاییبزرگشرکت،نمونهعنوانبه. شوندمیشناختهجهاندرسرباصلیمنابععنوانبهاسترالیاوچین

ازیکیکهکندمیادارهاست،شدهواقعغربیاسترالیايدرگاسکوین منطقهدرکهراخودAbraپایهفلزاتپروژه»ماینینگ
.استجهاندرنقرهوسربذخایرترینبزرگ
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همچنین . برسدتنمیلیون5,2بهيدرصد2,5نرخ رشد مرکب ساالنه با2025سالتاسربتولیدیش بینی می شود،پ
سالدرتنمیلیون3,1به2021سالدرتنمیلیون2,8ازکاناداوروسیهاسترالیا،چین،درترکیبیتولید،رودمیانتظار
.یابدافزایش2025

درآنازاستفادهکهمعنااینبهکرد،حفظراکیفیتحالعیندروبازیافتبه دفعاتتوانمیرابسرکاالها،سایربرخالف
درسرببرايفزایندهتقاضاي. استزیستمحیطباسازگارترنیستند،بازیافتقابلروشاینبهکهفلزاتیبهنسبتهاباتري
سبزآیندهازمهمیبخشبهراآنمجدد،استفادهتواناییمچنینهومعمولیوبرقیخودروهايبرايسرباسیدهايباتري
.کندمیتبدیل

توجه با. باشندعرضهکمبودوتقاضاافزایشتوجه بهبامشکالتیشاهدتوانندمیهمچنانتولیدهايبینیپیشحال،عیندر
بازاردرخودقدرتپیشبرددر جهتبایداصلیبازیگران،معادنتعطیلی برخیواقتصادياز لحاظ صرفه محدودمعادنبه 

.کنندحرکتسرب
برايراتوجهیقابلنیازالمللیبینهاينیروگاهوهاشرکتانرژي،ونقلوحمل،برقیهايجایگزینمحبوبیتافزایشبا

تامینبرايپایهفلزاتمنابعپیدا کردنبرايبایدهاشرکت. کنندمیاحساساساسیفلزاتودنامعدرگذاريسرمایه
.کنندجهان تالشرشدحالدرتقاضاي

Investingnews.comمنبع: 

نگرانی بازار آلومینیوم از رکوردزنی قیمت برق در اروپا
دریافت،افزایشعرضهمورددرهانگرانیدلیلبهپنجشنبه گذشتهچین،درآلومینیومورويآتیمعامالت

باعثمتحده،ایاالتاقتصاديبینانهخوشهايدادهوامیکرونکرونا نوعمورددرهانگرانیکاهشکهحالی
.شدمسقیمتافزایش

جلسهاوایلدریوان24465ثبتازپسشانگهايآتیبورسروي(ژانویه) درمعیاربه گزارش رویترز، قرارداد
تن به کار هردر) دالر3829(یوان24395بهافزایشدرصد2,8بود، سرانجام  بااکتبر27ازسطحباالترینکه

هردریوان20260بهافزایشدرصد2,2باژانویهدرتحویلبرايشانگهايهمچنین آلومینیوم.دادپایانخود
عرضهازنگرانیدلیلبهشانگهايدر- روي و آلومینیوم-ت هر دو فلزرسید و بنابراین در این روز قیمتن

یافت.افزایش
تولیدهايظرفیتبرخیاروپا،دربرققیمتافزایشدلیلبه: نوشتندیادداشتیدرHuatai Futuresتحلیلگران

.استشدهمحدوددیگربارآلومینیومورويمانندفلزات غیرآهنی
خودايهفتهیکحدترینپایینبهنزدیکپرخطرداراییطبقاتوارزهابرابردرردالاز سوي دیگر، شاخص

گرفت.قرار
قیمتافزایشخود رسید، زیراماههدوسطحباالترینگذشته بهپنجشنبهدر بورس فلزات لندن هم آلومینیوم

امیدوارندگذارانسرمایه.دادزایشافذوب راهايکارخانهتعطیلیوتولیدهايهزینهافزایشازهانگرانیبرق،
.باشدداشتهشد،میتصورآنچهنسبت بهکمتريمنفی اقتصاديتاثیرامیکرونکه

درصد3،فرانسه»دانکرك«دراروپاآلومینیومذوبکارخانهبزرگ ترینکهدادگزارشهفته گذشتهبلومبرگ
.استکردهمتوقفراخودتولیدظرفیتاز
آلومینیوم در زمینه رکوردشکنی قیمت برق در اروپا طی هفته گذشته گفت: بازارINGحلیلگر گروه ت» ونیو یائو«

ایم. بودهآلومینیومعرضهکاهششاهدکهکند، جاییمیگذاريقیمتاروپابازار برقازناشیریسکاساسبر
بلندمدتقراردادهايمعموالذوبهايدارد و کارخانهنیازبرقزیاديمقداربهآلومینیوموي افزود: ساخت

.صرفه نداردتولیدادامهفعلی،هايقیمتباخرید برقدارند، امابرقتامین
منبع: رویترز
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تریلیون دالري جهان94اقتصاد 
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اسمیاز لحاظراجهاناقتصادازنیمیازبیش)GDP(داخلیناخالصتولیداساسبرآلمانوژاپنچین،متحده،ایاالت
بیشترکشور170داخلیناخالصتولیدمجموعازتنهاییبهمتحدهایاالتداخلیناخالصتولیدواقع،در. دهندمیتشکیل

سالدرهاکشورداخلیناخالصتولیدبه) IMF(پولالمللیبینصندوقبرآوردهايوهادادهازاستفادهباتصویر در.است
.اشاره شده است2021
کلارزشدر واقع . کندمیعملکشوریکاقتصادي(خروجی)تولیدبرايکلیشاخصیکوانعنبهداخلیناخالصتولید
. کندمیگیرياندازهسالیکیافصلیکمانندخاص،زمانیبازهدرراکشوریکدرشدهتولیدنهاییخدماتوکاالهابازار

دفاع،برايکهپولیمانندگیرد،مینظردررادولتتوسطشدهارائهخدماتخروجیداخلیناخالصتولیداین،برعالوه
افزایشحالدرکشوریکدرداخلیناخالصتولیدکهزمانیکلی،طوربه.شودمیهزینهآموزشیابهداشتیهايمراقبت

.استمشاغلوکارگراننفعبهبیشتراقتصاديفعالیتنشانهاست،
سالسیطی،رودمیانتظاربود.امروزازکمتربرابر30ودالریلیونتر3حدودتنهاجهاناقتصاد،میالدي1970سالدر

. برسددالرتریلیون180بهجهانداخلیناخالصتولید،2050سالتاوشودبرابردوجهاناقتصادآینده
:استآمده2021سالدرداخلیناخالصتولیداساسبرکشور25بنديرتبهادامهدر

visualcapitalist.comمنبع: 
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2022دالري براي سال 70نفتپیش بینی 

اطمینانعدمازباالییسطوحمعرضدرهمچناندسامبراداره اطالعات انرژي آمریکا در ماهانرژيمدتکوتاهاندازچشم
مصرفموردرداطمینانعدمافزایشباعثشیوع سویه جدید کرونا. قرار داشت19-کوویدگیريهمهبهبود مداوم ازمربوط
.نوامبر شدماهبینیپیشبامقایسهدرجهانسراسردرانرژي
چشم انداز،این.یافتکاهشدرصد3,4،میالدي2019سالبهنسبت2020سالدرمتحدهایاالتداخلیناخالصتولید
. کردخواهدرشد2022سالدردرصد4,4و2021سالدردرصد5,5آمریکاداخلیناخالصتولیدکهکندمیفرض

.استIHS Markitهايبینیپیشاساسبراندازچشمایندرمتحدهایاالتکالناقتصادمفروضات
کاهش 2021اکتبربهنسبتدالر3بود و هرچندبشکههردردالر81متوسططوربهنوامبرماهدربرنتخامنفتقیمت
کاهشنتیجهدرگذشتهسالیک طیخامنفتقیمت. یافتافزایش2020نوامبربهنسبتبشکهدردالر38اما، داشت
نقديقیمتویافتکاهشتوجهیقابلمیزانبهنوامبر26درخامنفتقیمت. استیافتهافزایش،جهانیموجوديمداوم
سویهشناساییدنبالبهدر این مقطعهاقیمتکاهش. شدآغازبشکههردردالر70کمتر ازدسامبرابتداي دربرنت

.دادافزایشرامدتکوتاهدرنفتتقاضايافتاحتمالکهامیکرون بود
WTIقیمت نفت خام برنت و - 1نمودار 
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بشکههردردالر73) اولفصل(2022نخستماههسهدربرنتقیمت) پیش بینی کرد، EIAاداره اطالعات انرژي آمریکا(
نفتجهانیمصرفرشدکنديازغیراوپککشورهايسایرپالس و اوپکتولیدرشد،داریمانتظار2022سالبراي«. باشد

2022سالدربرنتقیمتپیش بینی می کنیم،. بگیردپیشی،19-کوویدانواعمورددرمجددهاينگرانیبهتوجهباویژهب
».باشدبشکههردردالر70میانگینطوربهوبماندباقیفعلیحوسطبهنزدیک

EIAبشکهمیلیون4,9کهشدهمصرفجهانسراسردرمایعسوختونفتروزدربشکهمیلیون99,7نوامبردربرآورد کرد
.است2019نوامبرازکمترروزدربشکهمیلیون1,1، ولییافتهافزایش2020نوامبربهنسبتروزدر
نتیجهدرحديتا2022و فصل نخست 2021فصل پایانی برايرامایعهايسوختونفتمصرفازخودبینیپیش«

بهمایعهايسوختونفتجهانیمصرفکنیممیبینیپیش.کردیمنظرتجدیدامیکرون شیوعپیدرسفرهايمحدودیت
باالتر2020سالازروزدربشکهمیلیون5,1کهبودخواهد2021سالتمامبرايروزدربشکهمیلیون96,9متوسططور
روزدربشکهمیلیون3,5میالدي 2022سالدرمایعهايسوختونفتجهانیمصرف،کنیممیبینیپیشمچنین ه. است

».رسیدخواهدروزدربشکهمیلیون100,5بهمتوسططوربهویافتخواهدافزایش
تغییرات ذخایر سوخت هاي مایع جهان و قیمت نفت خام برنت- 2نمودار 

تولید . شدبرآوردروزدربشکهمیلیون11,7نوامبردرمتحدهایاالتخامنفتتولیدمجموعاداره،بر اساس پیش بینی این
.می رسدبشکهمیلیون12,1به2022چهارمفصلدروبشکهمیلیون11,8بهمتوسططوربه2022سالدرنفت آمریکا 

سالدرودرصد37به2021سالدرمتوسططوربههمتحدایاالتدرطبیعیگازازبرقتولیدسهم،کنیممیبینیپیش«
سالدرطبیعیگازازشدهتولیدبرقسهم. یابدمیکاهش2020سالدردرصد39بهنسبتکهبرسددرصد35به2022
افزایشنتیجهدر. یابدمی کاهشتجدیدپذیرهايانرژيتولیدسهمافزایشوسوختبااليهايهزینهتداومنتیجهدر2022

دردرصد23به2020سالدردرصد20ازسنگزغالازبرقتولیدساالنهبینیپیشسهمطبیعی،گازقیمتمورد انتظار
».یابدکاهشدرصد22به2022سالدرسپسوافزایش2021سال

فعالیتکاهشدلیلبهکمترانرژيمصرفدلیلبه2020سالدرمتحدهایاالتانرژيبهمربوطکربناکسیدديانتشار
.یافتکاهشدرصد19،11- کوویدگیريهمهبهنهاییکاربرپاسخواقتصادي

eia.orgمنبع: 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

1202دسامبر28به روز رسانی: 
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هیپابازاردرمبناحجمحذف
.گرفتفروشصفایدیخرصفيداراينمادهايمبناحجمحذفبهمیتصمی،نقدشوندگشیفزاايراستادررانیافرابورس
حجمکهاعالم کرده،یپابازاردرفروشودیخرصفيداراينمادهايمبناحجمخصوصدرياهیاطالعدررانیافرابورس

دهدمی رییتغیکبهباشند،دیخرصفایوشفرصفدریمعامالتروز20مدتبهکهی درصورتراهیپابازارينمادهايمبنا
.بودخواهدنمادهانیايبرامبناحجمحذفيمعنابهکه

به.کرداعالمرارسدیمکیبهچهارشنبهروزازآنهايمبناحجمکهیینمادهافهرست،رانیافرابورسشرکتهمچنین 
به1400يد8چهارشنبه،ازریزیمعامالتينمادهاينامبحجمگذشته،روزدررانیافرابورسهیاطالعرویپسنا،گزارش

:کندیمرییتغکی
،)1سخواف(،)1خفناور(،)1ایحار(،)1ثنظام(،)1يثقزو(،)1پارتا(،)1دیفسد(،)1شکف(،)1نیسنو(،)1يساذر(،)1حرهشا(
)خعمرا(و) 1وسالت(،)1رایسا(،)1وشمال(،)1وسنا(،)1واحصا(،)1گپارس(،)1قجام(،)1يفنرژ(،)1فالوم(،)1سفارود(

بزرگعیصناسوختنرخ
داد،رخهیسرمابازاریاهالانیمع،یصناسوختگازنرخشیافزاازکهيمتعددتفاسیروهاچالشازپسدر تحولی دیگر، 

حهیالدرعیصناسوختنرخ«کهکرداعالم،1401بودجهحهیالقیتلفويراهبريشوراسیرئوبودجهبرنامهسازمانمعاون
درصد10معادلهمچنانکوچکعیصناریسازینوکوچکيهايفوالد،يگرختهیر،يفلز،یمانیسعیصنايبرا1401بودجه

بودجهحهیالدرگرچههایمیپتروشویشیپاال،يفوالدبزرگيهامجتمعوعیصناسوختنرخن،یهمچن. استخوراكنرخ
اکنونراخوراكنرخاگرکهاستمواجهیمشخصسقفباآنشیافزااماشده،نییتعخوراكنرخدرصد100معادل1401
3200حداکثروداشتخواهدسقفندهیآسالدربزرگعیصنايبراسوختنرخم،یریبگنظردرتومان5500حدودمعادل
.شدبیتکذکردند،یممطرحرااالتربویتومان6000يهانرخکهیعاتیشابیترتنیبد.» شودیممحاسبهتومان

هستند،عیصناسوختنرخرییتغریثاتبهنسبتیزنچانهحالدرهمچنانهیسرمابازاریاهالکهی حالدرسنا،گزارشبه
و در گفت و گو با پایگاه بازاريروزهانیايهالیتحلدر خصوصمدیرعامل فوالد مبارکه و معاون مالی شرکت ملی مس

.خواندنديانرژنهیهزشیافزاازریثاتیبرای این شرکت هاآتسالEPS،زار سرمایه (سنا)خبري با
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1401بودجهحهیالاز مجلسيهاپژوهشمرکزتیروا

بودجهاتیکل،گزارشنیادر. پرداختکشورکل1401بودجهحهیالیبررسبهیگزارشیطمجلسيهاپژوهشمرکز
.استهگرفتقراریبررسمورد

دومسقفدر. دیگردنیتدویسقفدوبودجهقانون،یاسالميشورامجلسنظربا1400سالدر: استآمدهگزارشنیادر
مازاديهاییداراواموالفروشواولسقفرقمبرمازادنفتصادراتازحاصلمنابعمحلاز1400سالبودجهقانون
وهاصندوقگریدویاجتماعنیماتصندوقدريسازهمسان،ياهیسرمايهاییداراتملکيهاطرحيبرایمخارج،دولت

دربودجهعملکردازدسترسدراطالعاتنیآخربامطابقاما،شدینیبشیپمسلحيروهاینبهدولتيهایبدهبازپرداخت
،1401سالبودجهحهیالسهیمقاحیصحيمبنا،رسدیمنظربهاولسقفازشیبعملکردفیضعاحتمالو1400سال

.است1400سالبودجهقانوناولسقف
دربودجهعملکردینیبشیپبهنسبت1401سالبودجهحهیالدردولتیعموممنابع: استشدهحیتصرگزارشنیادر

در1400بودجهمنابعازیبخشتحققعدمینیبشیپرشد،نیامهملیدل. استکردهرشددرصد96حدود1400سال
ینیبشیپبهنسبتدولت،یمالنیماتداریپامنبععنوانبهدرآمدهاسرفصل1401سالبودجهحهیالدر. استاولقفس

دردرآمدهارقميبرآوردشیبازیحاکتواندیمتوجهقابلرشدنیا. استکردهرشددرصد66حدود1400سالعملکرد
.باشد1401سالبودجهحهیال
) اموالفروشونفتصادرات(ياهیسرمايهاییدارايواگذارازحاصلمنابع: میخوانیمگزارشنیاازيگریدبخشدر

درصد580حدود) بودهمراهيادیزاریبسيبرآوردشیبباخودکه(1400سالبودجهقانونعملکردینیبشیپبهنسبت
ویحیترجارزحذفلیدلبهنفتصادراتازاصلحارزریتسعنرخرییتغمحلازتوجهقابلشیافزانیا. استداشتهرشد

حاصلمنابعسرجمعبه» 14«تبصرهازهایمیپتروشيگازعاناتیمخوراكفروشازحاصلمنابعانتقاللیدلبهنیهمچن
.استشدهحاصل) توماناردیلیمهزار70حدود(نفتاز
سالاولسقفمصوببهنسبت1401بودجهحهیالدردولتیعموممصارفگر،یديسواز: استشدهانیبگزارشنیادر

بودجهقانوندريانهیهزمخارجرشد. استافتهیشیافزادرصد68حدودعملکردینیبشیپبهنسبتودرصد1400،46
توانیمراآنلیدلنیترمهم. استافتهیتنزلدرصد38به1401بودجهحهیالدرکهبوددرصد60حدود1400سال

.دانستکارکناندستمزدوحقوقرشدترلکن
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ياهیسرمايهاییداراتملکاعتباراتسهم1401سالبودجهحهیالدر: استآمدهمجلسيهاوهشژپمرکزگزارشدر
يگذارهیسرماتیتقويراستادریمهمگامکهدهیرسدرصد18بهوافتهیشیافزادرصد1400،4بودجهقانونبهنسبت
.است1396سالازریاخیکاهشروندرییغتویعموم

یاتیعملترازيکسرپیش بینی افزایش 
هزار300معادل(1401بودجهحهیالدردولتیعمومبودجهازیاتیعملترازيکسرنسبت: ه استشدذکرگزارشنیادر
.استافتهیکاهشگذشتهيهاسالبودجهبهنسبت) توماناردیلیم

نیهمچن. ابدیشیافزایاتیعملترازيکسرسالیط،شودیمینیبشیپاتیمالبخشدريبرآوردشیبلیدلبهالبته
نیاکهیحالدر،استدرصد30حدود1400بودجهقانوندردولتیعموممنابعمجموعازنشدهنیماتیاحتماليکسر

.بودخواهددرصد11حدود1401سالبودجهحهیالدرنسبت
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قانونياجرايراستادرمثبتییهاگام1401سالبودجهحهیالدر: استآمدهمجلسيهاپژوهشمرکزرشگزاادامهدر
یعملاقدامازمندینآنازیمهميهابخشهنوزهرچند،استشدهبرداشته»بودجهساختاراصالحبهمربوطاحکامیبرخ«

يذبهپرداختنظامکاملاستقرارنگرفته،قرارتوجهمورددیباکهچنانحهیالدرمذکورقانونفیتکالازجمله. استدولت
يهاتیمعافزانیموفهرستارائهودولتکیالکترونتدارکاتسامانهدرمعامالتثبتبههادستگاهالزام،یینهانفع
.استبوده يامهیبویگمرک،یاتیمال
حهیالمثبتيهاگام،دهدیمنشانکالناقتصاديهامدلبریمبتنیکمّيهالیتحل: استشدهگفتهگزارشنیادر

يرهایمتغبلندمدتریمسرییتغبهمنجردولت،يگذارهیسرماشیافزاوبودجهيکسرکاهشيراستادر1401بودجه
.استشدهيگذارهیسرماودیتولتورم،رینظکالناقتصاد

زانیمتاتورمنرخیآتيهاسالدرآنتداومو1401حهیالکردیرورییتغبا: استشدهانیبگزارشنیاازيگریدبخشدر
رشدبهروروندکیدرزینیرنفتیغدیتولوکليگذارهیسرما. ابدیکاهشتواندیمندهیآسالچهارافقدریتوجهقابل

حهیالمثبتاصالحصورتدرالبتهکهگرفتخواهدقرار1400سالبودجههیروباانتظارقابلسطحازباالتربلندمدت،
است.زینبهبودقابلروندنیا1401بودجه

استعدادکیهرکهياقتصاديهايناترازازجمله: استشدهدیتاکمجلسيهاپژوهشمرکزياقتصادمعاونتگزارشدر
بخشرشدابسهیمقادرینگینقدباالتررشدبهمنجرتوانندیموداشته) يناترازپوششمنظوربهپولخلق(شدنیپول
يدارايهابنگاهيناتراز،یبانکنظاميناترازدولت،بودجهيکسربهتوانیمشوند،تورمجادیاسازنهیزمواقتصادیقیحق
. کرداشارههابانکبهوابستهاییستمیستیاهم

واستگفتهشیپيهايازناتریتمامکنترلمستلزماقتصاد،بلندمدتومدتانیمتورمنرخداریپاکاهش،کردتوجهدیبا
ازیکی،یمیتقدحهیالدر1401بودجهيکسرینسبکنترلازپس، بنابراینستینیکافییتنهابهبودجهيکسرکنترل

يهااستیسچارچوباصالحویبانکنظارتیساماندهبرايفعالاقدام،1401سالدررانیااقتصاديهاتیفورنیترمهم
.بودخواهدیپول
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1400آذر–کنندهمصرفمتیقصشاخ
ماهآذردريانقطهتورمنرخاست.قبلسالمشابهماهبهنسبتمتیقشاخصعددرییتغدرصد،يانقطهتورمنرخازمنظور
کیدیخريبرا1399آذرازشتریبدرصد35,2نیانگیمطوربهکشوريخانوارهایعنیاست؛دهیرسدرصد35،2عددبه1400

درصدواحد0،5قبلماهباسهیمقادر1400ماهآذريانقطهتورمنرخ.اند	کردهنهیهز»کسانیخدماتوکاالهامجموعه«
41,5بهيدرصدواحد4,9کاهشبا»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«عمدهگروهيانقطهتورمنرخ. استافتهیکاهش
يانقطهتورمنرخ.استدهیرسدرصد31,8بهيدرصدواحد1,6شیافزابا»خدماتویرخوراکیغيکاالها«گروهودرصد

يبرانرخنیانیچنمه. استداشتهکاهشدرصدواحد0,3قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد35يشهريخانوارهايبرا
.استداشتهکاهشدرصدواحد1,2قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد36,2ییروستايخانوارها
خانوارهاماهانهتورمنرخکاهش
درصد1،7به1400آذرماهانهتورمنرخ. استقبلماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصدماهانه،تورمنرخازمنظور

عمدهيهاگروهيبراماهانهتورم. استداشتهکاهشدرصدواحد0,8قبل،ماهدراطالعنیهمباسهیمقادرکهدهیرس
تورمنرخ.استبودهدرصد1,8ودرصد1,4بیترتبه»خدماتویرخوراکیغيکاالها«و»اتیدخانوهایندیآشامها،یخوراک«

يبرانرخنیانیچنهم. استداشتهکاهشدرصدواحد0,8قبلماهبهنسبتکهبوده درصد1،6يشهريخانوارهايبراماهانه
.استداشتهکاهشدرصدواحد0,9قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد1,8ییروستايخانوارها
خانوارهاساالنهتورمنرخکاهش
قبلمشابهدورهبهنسبت،يجارماهبهیمنتهسالکیدرمتیقشاخصاعدادنیانگیمرییتغدرصدساالنه،تورمنرخازمنظور

یکقبل،ماهدراطالعنیهمبهنسبتکهدیرسدرصد43،4بهکشوريخانوارهايبرا1400آذرساالنهتورمنرخ. استآناز
47ودرصد42،7بیترتبهییروستاويشهريخانوارهايبراساالنهتورمنرخنیچنهم.دهدیمنشانکاهشدرصدواحد

.استداشتهکاهشدرصدواحد1,3ییروستايخانوارهايبراوکاهشدرصدواحد0,9يشهريخانوارهايبراکهبودهدرصد
اهمتیقراتییتغ
»یچاشنوهیادو«گروهبهمربوطقبلماهبهنسبتمتیقشیافزانیشتریب»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«عمدهگروهدر
. است) ازیپویفرنگگوجه،ینیزمبیس(»جاتیسبز«گروهو»اتیدخان«گروه،)یفرنگگوجهسسویفرنگگوجهربزعفران،(

خودروانواع(»نقلوحمل«گروه،)پوشاكانواع(»کفشوپوشاك«گروه،»خدماتویرخوراکیغيکاالها«عمدهگروهدر
قبلماهبهنسبترامتیقشیافزانیشتریب) آشپزخانهیکیپالستوبلورظروف(»یخانگلوازمومبلمان«گروهو) يسوار

متیقکاهشگذشتهماهبهنسبت) مرغگوشت(»گوشتانواع«گروهو»خشکبارووهیم«گروهيجارماهدرنینمچه.اندداشته
تانهمدهکيبرادرصد42،7ازيانهیهزمختلفيهادهکيبرا1400ماهآذردرساالنهتورمنرخراتییتغدامنه.اندداشته
.استدومدهکيبرادرصد46,2
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اخبار مهم اقتصادي

کاتددیتولدريدرصد5رشد

موفقآذرانیپاتايجارساليابتداازمسیملشرکت
.شدکاتددیتوليدرصد5رشدثبتبه
يسعدمحمدریاردشدکترپرس،مسگزارشبه
مطلبنیاانیببارانیامسعیصنایملشرکترعاملیمد

152مجموعدرامسالماهه9یطمسشرکت: افزود
برکهکردهاستخراجیمعدنمادهتنهزار554وونیلیم

وبودهجلوترمدنظربرنامهبهنسبتیمعدنعملکرداساس
.استداشتهرشددرصد8

نیایطشدهدیتولمحصوالتزانیمخصوصدروي
يسولفورسنگدر1400ماهه9یط: کرداظهارمدت

درصد،2تنونیلیمهزار971ونویلیم40دیتولبا
ودرصد5تن396هزار و 924دیتولبامسکنسانتره
شاهدرارشددرصد13تن5952بابدنیمولکنسانتره

.میابوده
شدهدیتولآندتن15هزار و 267مدتنیادر: افزوديو

دیتولنیهمچن. استبودهبرخورداريدرصد6رشدازکه
و هزار 222ودرصد5رشدباکاتدتن334هزار و 216
برنامهبهنسبترشددرصد4بايمحتومستن82

.استداشتهیشیپ
درمسشرکتعملکردبهادامهدرمسشرکترعاملیمد

شرکتاستخراجکل: گفتوکرداشارهيجارسالآذرماه
کهبودهتن874هزار و 16ماهآذردرمسعیصنایمل
رشددرصد9قبلسالمشابهمدتبهنسبتزانیمنیا

.استداشته
داتیتولدرآمدهدستبهيهارکوردبهيسعدمحمد

اشاره1400ماهه9یطرانیامسعیصنایملشرکت
ازسرچشمهظیتغلکارخانهمسکنسانتره: گفتوکرد

تن885هزار و 548به99سالازتن773هزار و 536
.استدهیرس1400ماهه9در
دوكیمظیتغلکارخانهمسکنسانترهنیهمچن: فزودايو
143هزار و 117به97سالدرتن739هزار و 115از

هزار و 905ازمسشرکتيدیتولمسوکنسانترهوتن
ماهه9درتن296هزار و 924به99سالدرتن441

آذرانیپاتاامساليابتداازنکهیاانیببااو.دیرسامسال
هزار و 90ازآبادخاتونذوبکارخانهيدیتولدآنامسال
است،دهیرستن444هزار و 94به99سالدرتن593
263ازرانیامسعیصنایملشرکتيدیتولآند: گفت

آذرانیپاتا15هزار و 267به99سالدرتن71هزار و 
.استدهیرسامسال 

عیصناگازنیتامدرخلل
کندیممواجهچالشباراهايفوالداتیح

حضوربافوالدرهیزنجدرگازچالشیتخصصناریسم
گاز،یملشرکتنفت،وزارت،صمتوزارترانیمد

عاملرانیمدوفوالدانجمنرهیمداتیهياعضادرو،یمیا
. شدبرگزاریمعدنويفوالديهاشرکت

،یسبحانبهراممراسمنیايابتدادردرویمیاگزارشهب
بهنکهیا: گفترانیافوالددکنندگانیتولانجمنسیرئ

75راخودگازمصرفشودگفتهفوالدرهیزنجيواحدها
دیتولتوقفيمعنابهدهندکاهشدرصد80ایدرصد

نگهگرمامکانعمالتیمحدودنیاباچونآنهاست،
.نداردوجوددیتولتداوموهاکورهداشتن
اعالمزینرانیادفوالانجمنریدب،یسلطانفهیخلرسول

يسوازگازتیظرفيبرابردوشیافزااعالمبا وجود: کرد
شیافزاانتظاروشیپسال10حدودگازشرکتمسئوالن

توجهبا. ندادرخاتفاقنیاامامدت،نیاازپستیظرف
برنامهنداشتنجه،یدرنتوگازکمبودمورددریاطالعیب

يراهکارسرعتبهدیبااکنونط،یشرانیايبراآماده
.میابیبچالشنیاحليبرا
يهدفگذارطرحدرموضوعنیهممشابه: دادادامهيو

درکهيطوربه،استبودهزینفوالدتنونیلیم55دیتول
تنونیلیم55بهیابیدستریمسدرآنشدنییاجرا
.میهستمواجهینیچننیامشکالتبادیتول
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