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سان و تحلیلگران درباره آینده بازار مسدیدگاه کارشنا

عرضه و تقاضا به کدام سمت می رود؟

کارشناسانیابد؟ادامهتواندمیبلندمدتدراین روند آیاامایابد،افزایش2022در سال مسعرضهپیش بینی می شود، 
.کنندمیبینیپیشآیندههايسالرا براياي عمدهکسري هاي

کهرسیدتنهردردالر674هزار و 10یتاریخحدباالترینبهمارساوایلوبودهافزایشحالدرشتهگذسالازمسقیمت
.استموجوديپایینسطحمورددرهانگرانیدلیلبهتا حدي 

به چینرشد،رسدمینظربه. باشدعرضهازکمترهمچنانامایابد،افزایش2022سالدراستممکنتقاضا،مدتکوتاهدر
توسعهودنامعتولیدبهبودبامسعرضهپیش بینی می شود، رشدووقفه اي داشته باشدجهان، عنوان مصرف کننده برتر

.قرار گیردمورد پشتیبانید،شووارد مدارسالاواخرتارودمیانتظارکهجدیديهايپروژه
تقاضااماشود،میاستفادهوسازساختدرمسجهانیعرضهزانیمیتقریبا. اگرچهشودمیترمحدودتصویربلندمدت،درالبته 

.استدادهافزایشرافلزاینبهگذارانسرمایهعالقهانرژي،سازيذخیرهوبرقینقلیهوسایلمانندهاییبخشاز
آتی تقاضايشتر،بیبرقی هايمدلتولید بهخودروسازانشدنمتعهدوسبزهايانرژيانتقالپروسه برايهادولتفشاربا

.استافزایشبهرومس

؟شدخواهدهمگامتقاضاباآیااست،افزایشحالدرمسعرضه
مسبرايتقاضاکرونا،دلیلبهشدهاعمالشدیدهايمحدودیتپس ازجهانسراسردراقتصادهابازگشاییبا،2021سالاز

بود،انگیزشگفت2021سالنخستماههسهدرمستقاضايبازگشت،بسیاري از فعاالن بازاربراي. استیافتهافزایشدوباره
.بودانتظارحدازترضعیفسالپاردومنیمهاگرچه
شود، امسال تقاضاي مس چین کند شود که بخشی از آن به دلیل مشکالت در بخش امالك و مستغالت است. بینی میپیش

.درصد افزایش یابد4حدود 2022مس در سال ، انتظار می رود عرضهRefinitivبر اساس داده هاي
2022سالدرمعادنبرخیتولیددستورالعمل و راهنمايکهحالیدر: «گفتRefinitivارشدتحلیلگر» نورتونکارن«

کاکوال- کاموآمانندمعادنیتولید باشد وقويبسیارجاريسالدرهمچنانکلیروندرسدمینظراما بهاست،یافتهکاهش
.یابدگسترشهابینیپیشازسریع تربسیارکنگودموکراتیکجمهوريدر
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بهبودو همچنینجدیدهايپروژهکمکبامسعرضهکهکنندمیبینینیز پیشCRUگروهتحلیلگرانمشابه با این دیدگاه،
.یافتخواهدافزایشدرصد4,3در شیلی،جهانمسمعدناسکوندیدا، بزرگ تریندرتولید

را از2022سالدرمستقاضاي/عرضهتعادلگفت:INNبه شبکه خبريCRUگروهتحلیلگر»ادواردزرابرت«وجود،ایناب
.استدادهتغییرهزار تنی100کسريبههزار تنی50مازاد

شدندورباکهاستضروريعنصریکاین فلز. استروشنمستقاضايبلندمدتاندازچشمکههستندموافقتحلیلگران
مقدمخطدرانرژيذخیرههايبخشوبرقیخودروهايشد،گفتهکههمان طور.استنیازموردفسیلیهايسوختازجهان

.دارندقرارسبزانرژيپروسه انتقال
کهحالیدرکند،میمصرفمس(واحد وزنی)پوند49تا18حدودمعمولیخودرویکمس،توسعهانجمنگزارشبر اساس

.کندمیمس مصرفپوند814برقیاتوبوسیابد ومیافزایشپوند183بهمصرفبرقیخودروهايدر
S&P Globalباديبرقتولیدخورشیدي،فتوولتائیکصفحاتدرتوجهقابلاستفادهبامس: «گذشته اعالم کرددسامبردر

».بودخواهدانرژياصلی پروسه انتقالذینفعبرقی،خودروهايتولیدو
برسد،هزار تن852به2022سالدرباديوخورشیديانرژيتولیدازمسجهانیتقاضايکهکردهبینیپیشموسسهاین
.بودخواهدتنمیلیون1,1در سال جاريبرقیخودروهايرشدبهروبراي بازارکهحالیدر

چینواروپاوشدبرابردوتقریبا2020السبامقایسهدر2021سالدربرقیخودروهايفروشموضوع،ایندركبراي
خودرومیلیون3,3گذشته میالديسالخریدارانچین،درBloombergNEFهايدادهطبق. بودندفروشرشداینپیشتاز

لیهنقوسایلبرايتقاضااگرچهکردند.خریداريرادستگاهمیلیون2,3هااروپاییکهحالیدربردند،خانهبهراجدیدبرقی
.یابدکاهشکهرودنمیاما انتظارشود،وقفه هاییدچاراستممکنبرقی

خواهدپیشیعرضهازتنمیلیون6ازبیشمستقاضاي،2030سالتاکهپیش بینی کرده اند»انرژيریستاد«تحلیلگران
.گرفت

حاضرحالدرزیراداشت،خواهدانرژيالانتقبرايايگستردهپیامدهايبزرگیاینبهکسري«: نوشتندیادداشتیدرآنها
برايمسمعادندرتوجهیقابلگذاريسرمایهحال،اینبا. نداردوجودبرقیکاربردهايدرمسبرايجایگزینیهیچ

».استنیازموردکسريازجلوگیري
ساختاريکسريباند،کحرکتکسريسمتبه2020دههاواسطدرمسبازارکهدارندانتظارCRUتحلیلگرانهمچنین

.باشدداشتهوجودمعدندراضافیگذاريسرمایهاینکهمگربه واقعیت می پیوندد،2030دههاوایلتاکه
به رابیشتريمعادنتایابدافزایشبایدقیمتباشد،نداشتهوجودکافیفیزیکیعرضهاگر: گفتCRUگروهتحلیلگر، ادواردز

، شوندنمیتولیدسادگیبهکهجایگزینمحصوالتیاموادسمتبهتغییرباسناریوبدترینر دیاکندتشویقتولید بیشتر 
خواهد داشت.وجودتقاضاتخریب
به2025سالازمسدنامععرضهرشدکرد،بینیپیشوتکراررادیدگاهاین، Refinitivدرارشدتحلیلگر، نورتونکارن 

.باشیمنزدیکآیندهدربیشتريهايپروژهاجرايشاهدیدباما: گفتاو. یابدکاهشمداومطور

دارندتوجهESGتاژئوپلیتیکازمسعرضهاحتمالیخطراتبهکارشناسان
همچنین. شودمیانجامظرفیتاوجدرتقریبااست و فعالیت هاگذاشتهکاهشبهرواخیرسال هايطیمسسنگعیار

محیطی،زیستهاينگرانیهمچنین وژئوپلیتیکیخطرات،19- کوویدهايینهقرنطباهمراهجدیداکتشافاتکمبود
.گذاردمیتاثیرآیندهدرمسعرضهبرحاکمیتیواجتماعی

بزرگیهايپروژهازبرخیکهاستاینامسالاصلیمساله: گفتمستولیدبراياحتمالیخطراتمورددرCRUازادواردز
عرضه ناشی از زنجیرهاختالالتتداوم،موارداینبرعالوه. افتدمیتاخیربهراه اندازي شود،سالدومنیمهدراستقرارکه

.استامکان پذیرنیز19-کووید
معدن . پرو باشددرمشکلیتواند میژئوپلیتیکی، ریسک هاي»بامباسالس«معدن دراوایل سالمشکالتبهتوجهبا: افزوداو

.بر عهده داردراجهانیعرضه مسدرصد2حدودچینبهمتعلقبامباسالس
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بازدارندهعامل کشورها، سایراحتماالوشیلیوپرودرمالیپولی و تغییراتمورددرمدتطوالنینگرانی: اظهار کردادواردز
.خواهد بودگذاريسرمایه
گزارشاساسبر. به شمار می رودجهانمسکنندهتولیدترینبزرگ،2021سالدرمستنمیلیون5,6تولیدباشیلی
هايمحمولهارزش ویافتافزایشدرصد40ازبیشگذشتهسالدرکشورایندرمسصادراتارزششیلی،مرکزيبانک
.رسیددالرمیلیارد53,42بهدورهایندرمس

مورددرراهانگرانیخبراینوشدانتخابجمهور شیلیرئیسعنوانبهگذشتهدسامبرچپ درجناحنامزد،کبوریگابریل
شده معادناستخراجزمینهدرتريقويمحیطیزیستقوانینبه وضعمتعهدبوریک. دادافزایشمالیاتافزایشاحتمال

است.
»سرو ورده«،»آنتامینا«معادن. داشتتولیدتنمیلیون2,2جهان پارسالمسبزرگتولیدکنندهدومینپرو،حال،همیندر
.دارندعهدهبرراکشوراین مسیمعدنعرضهازنیمیحدود»الس بامباس«و

سالدرتادهداجازهکشوربهبایدفلزاتقیمتافزایشپرو،مرکزيبانکاقتصاديمطالعاتمدیر»آرماسآدریان«گفتهبه
.کندآوريجمعمالیاتیدرآمددالرمیلیارد1,62ازبیش2022
3حداقلرامعدنبخشبرمالیاتکهکردپیشنهاد،2021سالپایاندرولکاستیپدروجمهورئیسررهبريبهپرودولت
در هزینهکشورآتیهايگذاريسرمایهبرايدالرمیلیارد50تواندمیکهگفتکشورایندنامعاتاقکهدهدافزایشدرصد

.بودمعدنلیاتیماهايدرآمددرصدي60افزایششاهدپارسالپرو. باشدداشتهپی 
روند اعالم جرم علیهآغازبه تازگیپروکنگره، چراکهاستافزایشحالدرجنوبیآمریکايکشورایندرسیاسیثباتیبی

.کردتصویب)استکردهرداتهامات را او(فساداتهاماتدلیلبهکاستیلو
4حدودروسیه. استبودهعرضهژئوپلیتیکیخطراتوردمدرهانگرانیتشدیدشاهداوکراینبهروسیهحملهاز سوي دیگر، 

است.دادهاختصاصخودبهراجهانیتولیدازدرصد
امانیست،ناچیزروسیهعرضهاساسی،فلزاتبراي: نوشتیادداشتیدر»مکنزيوود«قائم مقام مدیرعامل»گریفینرابین«

. دشومیجهانیقیمت هاي جايبهايهمنطقهايقیمتدرتغییرباعثزیاداحتمالبههاتحریم
رسدمینظربههرچندبوده است.اصلییکاالیهايبورسکمموجودياخیر،هايماهدرعرضهطرفهاينگرانیازدیگریکی
.استوقوعحالدربهبودکه

تاموجودييناتنگداردانتظار،کم رمقنسبتاتقاضايو2022سالدرمسعرضهرشدبهتوجهباRefinitivازنورتون
.یابدکاهشجاريسالدرحدودي
تامبادله ايموجوديمعموالامااست،داشتهوجودهاموجوديدرفصلیبهبودمقداريچیندر: گفتهم CRUازادواردز

درمصرفبهنسبتهاموجوديرودمیانتظاربازار،شدهبینیپیشکسريبهتوجهبا.شودمیجذبسالپایانیماهه سه
.بماندباقیپایینیسطح

INNمنبع: 
investingnews.com

تولیدوباديبرقتولیدخورشیدي،فتوولتائیکصفحاتدرتوجهقابلاستفادهبامس
بودخواهدانرژياصلی پروسه انتقالذینفعبرقی،خودروهاي
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تغییر الگوهاي تجاري در بازار آلومینیوم
فوریهدرکشوراین.استغربیبازارهايدرعرضهگستردهشکافکردنپربرايآلومینیومصادراتافزایشحالدرچین

نخستماهدودرواردات. بود2010سالازماهانهمیزانباالترینکهکردصادرهاولیآلومینیومتن378هزار و 36امسال
.شدتبدیلخالصصادرکنندهبه2019نوامبرازبارنخستینبرايفوریهدرچیننتیجهدرویافتکاهشسالام

آلومینیومزیاديمقادیر2021و2020هايسالطیچین. محسوب می شوديتجارالگوهايدریتوجهقابلتغییرروند این
بود.تقاضاباتطابقتالش برايدر داخلیتولیدزیرا،کردجذبرااولیه
قیمترشدودر اروپا تولیدسبب کاهشبرقبااليهايقیمتچراکه،کندمیحرکتمخالفجهتدراکنون،ساعتآونگ
.را تسریع می بخشدغربیبازارهايبهچینیتهساخنیمهتولیداتصادراتجریان،غربعرضهمحدودیت هاي.استشده

ازايمجموعهها غربیواستشدهجهانیآلومینیومبخشدربسیاريرنجشباعثتاریخینظرازساخته هانیمهصادرات
.کنندمیاعمالداخلیبازارهايازمحافظتبرايرادامپینگضدعوارض

هیاولآلومینیومصادرکنندهسمتبهحرکت
ترینبزرگ.استنکردهصادرزیادينشدهکارآلومینیوم،2006سالدرصادراتدرصدي15مالیاتاعمالزمانازنچی

کردکاهشبهشروعاین کشورداخلیتولیدکهزمانی؛نداشتوارداتبهنیازي2020سالتانیزجهانآلومینیومتولیدکننده
.دادندکاهشپکنانرژيوريبهرهاهدافبهدستیابیبرايراخوداتتولید،انرژيتشنهذوبهايکارخانهو

سالدردیگرهزار تن580و میلیونیکو2020سالدرجهاننقاطسایرازاولیهآلومینیومتنهزار 65و میلیونیکچین
، در یافتکاهشتنزاره57امسال بهفوریهوژانویهدرواردات. استرسیدهپایانبهناگهانیرونقآن.کردجذب2021

2020میازمیزانکمترینفوریهتنی343هزار و 18آماراز سوي دیگر.بودتنهزار 245پارسال مشابهمدتدرحالی که
.بود
صادراتنفعبهووارداتعلیه آربیتراژیافته،افزایششانگهايآتیبورسهايقیمتازترسریعLMEهايقیمتکهآنجااز

هايجریانکهداردوجودامکاناینودکنغلبهصادراتمالیاتروندبربایددر آنجا اولیهآلومینیوم.استدهکرتغییر
.باشدچینمالیاتیرژیمازخارجانبارهاازخروجی

اگرچه .ونگرمونتهبهتن100هزار و 20وایتالیابهتن5000:دادنداختصاصخودبهرافوریهصادراتبیشترینمحمولهدو
این ذوبکارخانهتنهاامابرسد،نظربهچینیفلزبراينامحتملیمقصدياستممکنبالکانحوزهکشوراینمونته نگرو، 

برايوارداتیفلزازاحتماالودادکاهشگذشتهسالپایاندررااولیهتولیدبرق،بااليهايقیمتدلیلبه-KAP- کشور
.کندمیاستفاده،هستندفعالیتحالدرهنوزکهخودمحصوالتتولیدخطوطتغذیه

شتاب صادرات محصوالت 
مالیاتازتنهانهکهکندمیتحریکراچینیآلومینیوممحصوالتازبیشتريهايمحموله،پسندصادراتآربیتراژگسترش

.می شوندهمراهافزودهارزشبرمالیاتتخفیفبابلکه،کنندمیفراراصلیفلزبر
دلیلبهحدوديتاوچینداخلیتقاضايدلیلبهیافت،کاهش2020و2019هايسالدرساختهنیمهآلومینیوم صادرات
هايمحمولهکهزمانیشد،معکوسگذشتهسالدررونداین.شدایجادکشورهاسایرتوسطکهايتعرفهموانعافزایش

،پارسالمشابهمدتبهنسبتصادراتدرصدي21افزایشبایه امسالفوروژانویهدرویافتافزایشدرصد18صادراتی
کاراولیهفلزازبیشتربسیارشکلاینبهچینازآلومینیومخروجاحتمالمالیاتی،تخفیفدلیلبه.گرفتبیشتريسرعت
.دهدادامهخودرشدبهسالطولدرساختهنیمهصادراتکهداردوجوداحتمالاین.استنشده

ارسالباتوانندمیهم اکنونورق و نوردچینیصادرکنندگانکرده اند کهبرآوردAZ Globalمشاورهموسسهدرمحققان
.یابنددستتنهردردالر1000حدودهاییحاشیهبهآربیتراژپنجرهازمحموله 
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چینتولیدبازیابی
وريبهرهزمینهدرراخودماههسهاهدافدولتزیرا،یابدیمبهبودبرقمشکالتازچینآلومینیومبخش،رسدمینظربه

میلیون1,8تافوریهوژانویهدرکشوراینتولید،)IAI(آلومینیومالمللیبینموسسهگزارشاساسبر.دهدمیکاهشانرژي
.استراهدرنیزبیشتريمیزانویافتافزایشتن

AZ Globalماهدرخودتولیدافزایشبهشروعتنمیلیون1,2عییجمتظرفیتباچینذوبکارخانه15کهبرآورد کرده
بازاربهنامناسبیزماندرذوبهايکارخانهمجددرونق،وجوداینبا.کردند)تولیديدرصد16(با احتمال افزایشمارس
درچینتقاضايوعرضههاينگیناهماهچنین.دهدمیکاهشراتقاضا19-هاي کوویدمحدودیتزیرازند،میضربهداخلی
متفاوتامسالکنیمفکرکهنداردوجوددلیلیواستشدهحلساختهنیمهتولیداتهاي صادراتیجریانافزایش باگذشته
.بودخواهد

لغزش تولید آلومینیوم در غرب 
ازپیشاروپاییذوبهايکارخانه.استکاهشحالدرجهانبقیهدر،بودهبهبودحالدرچینآلومینیومتولیدکهحالیدر

بیشتريافزایشبعدبهزمانآنازبرققیمت. کردندمینرمپنجهودستانرژيهايهزینهافزایشبااوکراینبهروسیهحمله
.دهدمیکاهشخودهايسایتازیکیدرراتولیدکهکردهییدتابه تازگیآلمانTrimetکهطوريبهاست،پیدا کرده

مورددربزرگسوالعالمتیکهمچنین. یافتکاهشدرصد10تقریبا2022سالنخستماهدودرغربیاروپايلیدتو
ازايفزایندهتعدادبااما، نشدهتحریممستقیما»روسال«اگرچه .داردوجود- اروپاتامینزنجیرهکلیديجزء-روسیهعرضه
.استمواجهخودذوبهايکارخانهاندازيراهبراينیازمورداسترالیايیناآلومصادراتممنوعیتمانندثانویههايتحریم

ماندهثابتسالنخستماهدودرشرقیاروپايآلومینیومتولیدکهدهدمینشان-آلومینیومالمللیبینموسسه- IAIارقام
.استنامشخصتا چه مدتی طول بکشد،این امااست،

روسیهآلومینیوموضعیتشوند،میخارجروسیتجارتازاوکراینبهحملهازپسکههاییشرکتفزایندهتعدادبهتوجهبا
.استنامشخصمبادلهقابلکااليیکعنوانبه

دوهر.هستندوارداتبراياروپابارقابتبهمجبورخریداراناست. در آمریکا افزایشحالدرهمچناناروپافیزیکیپرمیوم
.کندتامینراآناستقرارچین،رسدمینظربه. ددارنیازبیشتريیومآلومینبهبازار

کنسانتره مسTC/RCsدالري 80تعیین هزینه 
را) TC/RCs(پاالیشوتصفیههايهزینهفکچین،مسبرتر ذوبهايکارخانهکهگفتندبه رویترز آگاهمنبعدو

.کردندتعیینپوند)هربه ازايسنت8(تنهردردالر80امسالدومماههسهدرمسکنسانترهبراي
شد وگیريتصمیمشد،برگزارآنالینصورتبهکه ) CSPT(چینذوبخرید کارخانه هايتیمجلسهدرهانرخ

.یافتافزایشدرصد14,3نخست امسالماههسهدرتنهردردالر70نسبت به
فلزبهرامسکنسانترهتاکنندمیپرداختذوب هايکارخانهبههزینه هاي مربوطه را،بازرگانانومعدنکاران

هاهزینهباشد،دسترسدربیشتريعرضهکهزمانی. کنندجبرانراسنگهايهزینهوکنندتبدیلشدهتصفیه
.کنندمطالبهرابهتريشرایطتوانندمیذوبهايکارخانهدهد،مینشانویابد میافزایش

تنظیماز19-کوویدگیريهمهازناشیابهاماتبحبوحهو درگذشتهسالدودرچینذوبخرید کارخانه هايتیم
خوبامسالجهانیعرضهاماتصمیم گیري در چنین بازاري دشوار بود،گذشتهسال.طفره می رفتدومکف فصل

است.یافتهبهبوددریایی با وجود برخی اختالالتنقلوحملوبوده
منبع: رویترز
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کردمنتشرمسمطالعاتیالمللنیبموسسه
2021جهان در سال مسوضعیت تولید 

ماهتنبولدررا2021در کل سال مسيتقاضاوعرضهازیمقدماتيهاداده،)ICSG(مسمطالعاتیالمللنیبموسسه
با افزایش 2021در سال جهانمسمعادندیتولکهاستآنازیحاکهیاوليهاداده. کردمنتشراین موسسه 2022مارس 
درصدي مواجه شده است. 2,2حدود 
ICSG معادنکه2020سالباافزایش نیااما،هکردرشددرصد2,2حدود2021در سالدنامعدیتولمعتقد است، اگرچه

به عبارت دیگر، میانگین رشد ساالنه تولید داشتند، مقایسه شده است.قرار19-ناشی از کوویدیجهاننهیقرنطریثاتتحتمس
درصد افزایش 3,7) 2011در سال گذشته(مسکنسانترهدیتولدرصد بود. بر اساس این گزارش، 0,3فقط 2019-2020در 

ه است. شدمواجهافت درصد3,9با )یانحاللاستخراج(SX-EWروشبهاستخراجیافته و 

مسمعادندیتول
کل تولید شیلی، بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان در 

درصدي مواجه شد. تولید 1,9با افت 2021سال 
درصدي و تولید به 1,3کنسانتره مس شیلی با افت 

درصدي که بیشتر در 3,6با کاهش SX-EWروش 
ه بود. کل تولید معدن اسکوندیدا اتفاق افتاد، همرا

درصد کمتر از میزان تولید 2,8در سال گذشتهشیلی
بود.2019در سال 

دومین تولیدکننده مس جهان طی پرو،درتولید مس 
درصدي مواجه شد. با وجود بهبود 7این مدت با رشد 

بوده است. 2019درصد کمتر از دوره زمانی مشابه در سال 6,5، هنوز 2021وضعیت کلی، تولید مس پرو در سال 
درصدي همراه بود. رشد 49با رشد » گراسبرگ«با توجه به افزایش تولید از معدن زیرزمینی 2021کل تولید اندونزي در سال 

درصد به دلیل برنامه هاي توسعه معادن و فعالیت هاي جدید )10(درصد) و چین 61درصد)، پاناما (12قوي تولید در کنگو (
گزارش شد.

شدههیتصفمسدیتول
هیتصفمسدیتولکهدهدیمنشانهیاوليهاداده
1,4حدود شیافزابا2021سالدرجهانشده

0,6هیاولدیتول،مدتنیادر.استشدهمواجهيدرصد
.یافتشیافزادرصد 6) قراضهاز(هیثانودیتولودرصد
الکتروشامل (یلیششدههیتصفمسدیتولکل 

حدود 2021در سال ) یکیالکتراستخراجو نگینیوا
دیتولیرسمهیاوليهادادهدرصد کاهش یافت. 2,4

يدرصد4,5رشدازیحاکنیچشدهمس تصفیه
.است

درصدي تولید 8در قاره آفریقا، جمهوري دموکراتیک کنگو با توجه به توسعه پروژه ها و کارخانه هاي استخراج انحاللی با رشد 
10و 20، 47تولید مس تصفیه شده در هند، بلژیک، آمریکا طی این مدت به ترتیب با رشد مس تصفیه شده مواجه شد. 

درصدي همراه بود.
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همچنین کاهش تولید مس تصفیه شده در استرالیا، آلمان، میانمار، ژاپن، برزیل، اسپانیا و روسیه به دالیل مختلفی از جمله 
6) قراضهاز(هیثانومسدیتول،یجهانسطحدرفاق افتاد. از سوي دیگر اتSX-EWتعمیر و نگهداري و تعطیلی کارخانه هاي 

.بودرشدنیاعاملنیترمهمنیچکهکردرشددرصد

مسمصرف
قابلیمنفریثات19-دیکووبامرتبطیجهاننهیقرنط
مصرفيدیکليهابخشبرویجهاناقتصادبریتوجه

.داشتنیچبه جز مناطقتمامدرمسیینها
داده هاي اولیه نشان می دهد که مصرف ظاهري مس 

درصدي 1,4با افزایش حدود 2021جهان در سال 
سالدوممهینازمصرفاگرچهمواجه شده است. 

هنوزیجهانيتقاضااما کرد،یابیبازبهشروع2020
يریگهمهازقبلسطحریزدر بیشتر کشورها 

.استکرون
درصد1,8اماافته،یشیافزادرصد8,5حدود2021در سالنیچبه جزجهانشدههیتصفمس مصرفکهشودیمبرآورد
مسخالصوارداتدر) تنونیلیم1,1(يدرصد25کاهشریثاتتحت.استماندهیباق2019سالمشابهمدتازکمتر
رشديحدتاوافتیکاهشدرصد3,8) نشدهگزارشموجودي درراتییتغياستثنابه(نیچيظاهرمصرفشده،هیتصف

.کردجبرانراجهانمناطقریسادرمصرف
و کندمیاستفادهچینبرايتقاضاظاهريمحاسبهازاین فلزجهانیبازارترازبهبودبرايموسسه بین المللی مطالعات مس

تعدیلجهانشدهتصفیهمستراز .می شودتهیهچینمسبازاردرتخصصمانمشاورتوسطنشدهگزارشهايموجودي
.استبوده 2021در سال ی بازارتنهزار668کسري ازحاکیچین،موجوديدراتتغییربر اساسشده

تولید مس در روسیه و اوکراین
دنامعدیتول. استبودهمتمرکز»هیروسمسشرکت«وUMMC،»لسکینور«شرکتسهبربیشترهیروسمسصنعت

875بهوبودهدیجدمعدندوياندازراهلیدلبهعمدتاکهاستافتهیشیافزادرصد28حدودگذشتهسالطی پنجهیروس
.استدهیرسدرصد کل تولید معادن مس جهان)4(حدود تنهزار

شیافزادرصد10حدودها،کارخانهتوسعهومدرنیزاسیونقیطرازگذشتهسالپنجیطروسیه نیزشدهمس تصفیهدیتول
یجهاندیتولدرصد4حدودکه استسالدرتنونیلیمیکحدوداین کشور هم اکنونشدههیتصفمسدیتول. استافتهی

برآورد می شود. 
اعماللیدلبه2021سالدراما،بودتنهزار 370حدودسال هاي اخیرطیشدههیتصفمسيظاهرمصرفهمچنین 

هیژانودراتیمالنیا.افتیشیافزایتوجهقابلطوربهت آگوس21در دهشهیتصفمسصادراتبريدرصد15موقتاتیمال
20این کشورشدههیتصفمصرف مسودیتولوستینفعالنیاوکرادریمسمعدنچیهحاضرحالدر.شدحذف2022
.شودیمبرآورددر سالتنهزار 

مس بازار
سالدرنیچموجودي هاي رسمی مسمی رسد،به نظرمستقلمشاوردوتوسطشدهارائهيبرآوردهانیانگیماساسبر

.استافتهیکاهشتنهزار193حدود2020سالیانیپاسطحباسهیمقادر2021
295بهمجموعدر) LME،COMEX،SHFE(فلزاتیاصليهابورسدرشدهينگهدارمسموجودي،2022هیفورانیپاتا

2021دسامبرانیپادر شدهينگهدارموجوديبهنسبت) درصد55(ینت824هزار و 104شیافزاکه دیرستن 754هزار و 
داشت.
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9775هیژانونیانگیمنسبت بهدرصد1,7کهبودتندر هردالر9941,35هیفورماهدرLMEمسينقدمتیقنیانگیم
) هیفور10در(تنهرردکایآمردالر10220,50)هیفورانیپاتا(2022سالدرمسکفوسقف يهامتیق.داشتشیافزا

.بود) هیژانو6در(تنهردرکایآمردالر9565و
روند عرضه و مصرف مس تصفیه شده جهان(ارقام به هزار تن)

ICSG.orgمنبع: 



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

10

مدیر ارشد اجرایی فریپورت مک موران:

قیمت استموضوعتنگناي بازار مس فراتر از 

درآنهاتراك گذاشتند، با این تفاوت که اشچشم انداز صعودي مس را به »کسگلدمن سا«و » فریپورت مک موران«شرکت 
اختالف نظر دارند.عرضهرشدبرقیمتافزایش گذاريثیرتامورد

واکنشتادبروباالتراز قیمت فعلی بسیاربایدقیمت:گفتمسکنفرانسدرساکس گلدمنتحلیلگر»اسنودوننیکالس«
. ندکتحریکراعرضهبخش

بسیارمحدودیت و تنگناي عرضهکهاعالم کردبعد از آنروزمک موران یک پورتفریمدیر ارشد اجرایی»کرسوناریچارد«
رسوبات کیفیتتهی شدنبهتوجهبافریپورت مانندی هایشرکت. وي در مصاحبه اي اظهار کرد: استقیمتموضوعازفراتر

زیرااست،مشکلیکاین، دهندانجامهاپروژهتسریعبرايزیاديکارانندتونمیتر،سختعملیاتیهايمحیطومعدنی
.یابدمیافزایشپاكانرژيانتقالپروسهدرمستقاضاي

در تولیدتوجهیقابلافزایشیتاکشدمیطولهاسالهمبازشود،برابردوشبهیکمسقیمتاگرحتیآکرسون افزود: 
.داردنیازآنبهتولید کنند مامانندهاییشرکتاینکه ازترعسریخیلیبازاروباشیمداشته

طوربهکشوراینسويازمستقاضاي:گفت،19-کوویدبرايچیناخیرهايقرنطینهتاثیردربارهپرسشیبهپاسخدروي
.استنکردهمشاهدهجاآندرذوبهايکارخانهبهخودموادفروشدرمشکلیهیچشرکتاینوماندهباقیقويتوجهیقابل

کمتريثیرتااست،دادهاختصاصخودبهراجهانیعرضهدرصد5ازکمترروسیهاینکهبهتوجهبااوکراینبهروسیهتهاجم
احساسفعلیفشردهبازاردرتوانمیرامعنادارياختاللگونههرکهگفتحال اواینبا. داردکاالهاسایربهنسبتمسبر

.کرد
. گذاشتخواهدتاثیرآیندهدرمستقاضاينتیجهدروجهانیاقتصادبرجنگچگونهکهاستاینپاسخبیمهمپرسش 

.نداردروشنیایدهحاضرحالدرکسهیچ: گفتکرسونآ
خودروهايبخشازتقاضاافزایشبامس،اتفاق نیفتدتوجهیقابلاقتصادياختاللاگرساله اضافه کرد: 75این مدیر

.کندکمکاحتمالیکمبودهايکاهشبهبایدجایگزین هاوقراضه. شودمیکمیابتجدیدپذیر،هايانرژيوتریکیالک
تبدیلجهاندرمسبزرگمعدندومینبهتااستدراندونزيدرجدیدزیرزمینیعملیاتفریپورت در حال افزایش کار روي 

.استمسبیشتراستخراجبرايجدیدهايفناوريرويبرکارووناآریزدرمعادنتوسعهحالدرشرکتاین. همچنینشود
Mining.comمنبع: 
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گزارش تحلیلی اویل پرایس از شرایط بازار جهانی نفت بعد از تحریم هاي روسیه

تداوم جریان نفت روسیه در چین و هند نقش 

دوراندربشريهايبحرانترینبزرگازیکیبرايیپایانبی آنکهگذرد،میاوکراینبهروسیهحملهازهفتهبیش از شش
. شوددیدهمدرن
پیشروزچندهاي تحریموعلیه آن اعمال کرده اندها راانبوهی از تحریمروسیه،جنگبهواکنشدرغربومتحدهایاالت

.استگرفتهقرارهدفراروسیهمالیبخشهم بیشتر
خودهمچنینولهستانولیتوانیاستثنايبه. استبودهاماندرزیاديحدتاروسیهانرژيو محوريمهمبخشتاکنون

نکردهاعالمراروسیهانرژيمحصوالتممنوعیتهنوزي (به جز آمریکا) کشورهیچبانکداران،وهاپاالیشگاهاز سويتحریمی
.است

100ممنوعیتبالتیککشورهايفقطواستماندهقیباتغییربدونزیاديحدتااروپااتحادیهبهروسیهگازونفتصادرات
براياقداماتیاتخاذازپسروسیه،انرژيتامینبراياصلیگذرگاه، لهستان. اندکردهاعالمراروسیهانرژيوارداتدرصدي

بسیاريازترفعالسال،پایانتاروسیهنفتوارداتتوقفبراياقداماتیانجاموروسیهسنگزغالوارداتازجلوگیري
.استعمل کردهکشورها
لهستان،درنقطهچندینبهراروسیهخامنفتمیزبانی می کند ودروژبالولهخطاز روزدرمیلیون بشکه1,3باکهلهستان

ومصرفراروسیهخامنفتروزدرهزار بشکه330حدودمستقیمطوربه2020در سال رساندمیچکجمهوريوآلمان
خودطبیعیگازازدرصد40حدوداروپااتحادیهحاضرحالدر. کردواردراروسیهحرارتیسنگزغالتنمیلیون9,4حدود

.دهدمیتشکیلرابلوكانرژيمصرفکلازدرصد25حدودو کندمیتامینروسیهازرا
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...کندتغییرزوديبهتواندمیایناما
هايخیاباندرغیرنظامیاناجساد شدنپیداازپسمسکوعلیهيجدیدهايحریمتسازيآمادهحالدرغربکهحالیدر
.شودمتوقفبایدروسیهبه"خونینهايپول"جریانهگفتکیفشهردار،است(بوچا)تصرف شده در اوکراینهايشهری ازیک

هايماهدراروپااتحادیهکشورهايکهاستکردهایجادرااحتمالاین،اتفاقات شهر بوچاگویندمیاکنونهمکارشناسان
پیامدهايبهنسبتداري،خزانهوزیریلن،جانتمتحده،ایاالتدر. کننداعمالروسیهنفتعلیهراهاییتحریمآینده

.استدادههشداراوکراینجنگعظیماقتصادي
این کشوراقتصادبرايچقدریهروسانرژيمحصوالتکاملممنوعیتکهاستاینحاضرحالدردالريمیلیونپرسش
؟بودخواهدمخرب

براياستامیدوارغربکهقدرآناستممکناروپااتحادیهومتحدهایاالتتوسطروسیهگازونفتممنوعیتسفانه،متا
.استوسوسه برانگیزکشورهابرخیبرايبسیارتخفیفبااورالنفتوجودزیرانباشد،مضرروسیه

روسیهازهندوارداتافزایش
سالیکطی. استنبودهروسیهخامنفتبزرگخریدارهرگزخود،نیازنفت مورد ازدرصد80وارداتبهنیازوجودباهند

اعالمازقبلمتحدهایاالتکهنسبتیهمانتقریباکند،میواردروسیهازراخودخامنفتازدرصد5تا2تنهاهندمعمولی،
از خامنفتبشکهمیلیون12تنها2021سالدرهندواقع،در. دادمیانجامروسیهانرژيکاالهايدرصدي100ممنوعیت

.بودنیجریهواماراتسعودي،عربستانعراق،ازآنوارداتینفتبیشتروکردواردروسیه
»اسمیتمت«.استشدهمنتشرهندمقصدبهروسیهنفتتحویلدرتوجهقابلافزایشبرمبنیهاییگزارشاکنوناما

بارگیريبشکهمیلیون6حدودروسیهنفتمحمولهپنجمارس،ابتدايازکهگفتهCNBCبهKplerموسسهدرنفتتحلیلگر
کردهواردروسیهازسالیکطیراخودخامنفتوارداتازنیمیماه،یکطیهنددیگر،عبارتبه. استشدههندروانهو

.است

...باشدپولمورددرتواندمیچیزهمهو
مدیرعامل » والدالن«. شودمیعرضهسابقهبیهايتخفیفباروسیهاورالنفت،)IEA(انرژيالمللیبینآژانسگزارشبه

Transversal ConsultingبهCNBCبرايپیشهفتهدو- ویتولوگلنکورمانند- کاالتجارتشرکتگفت: چند
.استروسیهصادراتیترکیبتریناصلیاورال. کردندارائهتخفیفبشکههردردالر25و30ترتیببهاورالترکیب

هايانگیزه«گفت: CNBCبهایمیلطریقازVogel Groupدولتیروابطمشاورهشرکتبازرگانیرئیس» کاپادیاسمیر«
خواهدمعامله و بده و بستانیکدنبالبهخودنفتوارداتاستراتژيدرهمیشههند.سیاسینهاست،اقتصاديهنددولت

سختجهانی،رشدرکودوگیري کروناهمهشیوعازپسبویژهکنید،میواردراخودنفتدرصد85تا80کهزمانی. بود
».استفاده نکنیدخامنفترويتخفیفدرصد20که ازاست
را آسیاییکشورایندفاعیونظامیتجهیزاتدرصد60روسیهواستداشتهروسیهبادوستانهايرابطههاسالطیهند

متحدکشمیر،قلمروپیرامونپاکستانوچینباهنداختالفمانندمهمیموضوعاتدرهمچنینروسیه. تامین می کند
.استبودهکلیدي

نجات؟برايچین
درچینتجربهبهتوجهبا.کندمیککمروسیه علیه اوکراینجنگمالیتامینبهکهکشوري نباشدتنهااستممکنهند
دستاورالقیمتارزانهايبشکهبهکهباشدکشورهایینخستینزمرهدرکشوراینکهرودمیانتظارها،تحریمزدندور
انیزمازایرانارزاننفتوارداتبرايمخفیانهابزارهايانواعازپکنکهاستمخفیرازیکاینگذشته،ایناز. کندمیپیدا
است.کردهشد، استفادهتحریم2011سالدرکه
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کرده است. باوارد2021سالدربشکه1,72متوسط روزانهطوربهوبودهروسیهنفتمشتريبزرگ ترینهم اکنونچین
بههشکادرصد9,1با2022سال نخستماهدودرروسیهازچینخامنفتوارداتکهاستدادهگزارشرویترزوجود،این

.استرسیدهروزدربشکهمیلیون1,57
تغییریکدرپکن. از خود نشان بدهداخالقیرفتاري مقدس یاناگهانیطوربهکهنداردچینباچندانیارتباطالبته این
. کرده بوداعالمکشورایننفتخصوصیهايپاالیشگاهبرايوارداتهايسهمیهدرراعظیمیکاهششرایط،چشمگیر

سهمیهتنمیلیون35,24مجموعاامسال،هايسهمیهازسريدومیندرچینمستقلهايپاالیشگاهرویترز،گزارشبه
.داشتکاهشدرصد35پارسال،سهمیهتنمیلیون53,88بهنسبتکهکردنددریافتخامنفتواردات

چین بحران خوب را هدر نمی دهد!
فزایندهطوربهگذشتهسالپنجدرکهاستچینیخصوصیهايپاالیشگاهبردولتسختگیريازبخشیعنوانبهکاهشاین

فرارمانندتخلفاتیزیراکند،تنظیمبیشتريدقتباراخارجینفتجریانتامی دهداجازهپکنبهاقداماین. اندشدهقوي تر
پیدا افزایشمستقلهايپاالیشگاهتوسطايگلخانهگازهايانتشارومحیطیزیستقوانیننقضوسوختقاچاقمالیاتی،
می کند.

بازارسهمپیوستهطوربهچینخصوصیهايپاالیشگاهکرد،آزاد2015سالدرراخودنفتصنعتحديتاپکنکهزمانیاز
طور شرکتهمینوشودمیشناختهنیزSinopecنامباکهچینشیمیپتروونفتشرکتمانندمستقردولتیبازیگرانازرا

بهنسبتکهکنندمیکنترلراچینخامنفتپاالیشحجمازدرصد30بهنزدیکحاضرحالدرآنها. گرفته اندپتروچاینا
.استیافتهافزایش2013سالدردرصد10
بحراناینازدهگسترطوربهرودمیانتظاروبرودهدرخوببحرانیکندادهاجازههرگزچین: نکنیداشتباهآنمورددراما

.کندبهره برداري
بتوانداگراماکند،میواردراروسیهنفتهمچنانهم گفت: اگرچه چینTransversal Consultingوالد، مدیر عامل الن
فروشدرزیراقرار دارد،فشارتحتروسیهاساسا،. دهدمیافزایشراخودخریداحتماالکند،پرداختتخفیفباویوانبه
. استمواجهمشکلباخودتنف

اگر. باالستبسیارچینبرايدالر90محدودهدرحتینیزهاقیمت... دهدمیترجیحراتريارزانبسیارنفتوي افزود: چین
قیمت معیار،ازکمتردالر30- هستندتوجهقابلبسیارهاتخفیفاینازبرخیوبخرندتخفیفباراروسیهنفتبتوانندآنها
.داردباز روسیهنفتخریدازرامی تواند چینچیزيچهدانمنمیواقعامنپس

دارنددوستراESPOخامنفتچینیهايپاالیشگاه: دیگرمهمدلیل
4188لولهخطاین. استروسیهخامنفتخروجیچندینازیکی) شرقیسیبريآراماقیانوس(ESPOنفتلولهخط

بازارهايبهراروسیهخامنفتواستاروپا- یاماللولهخطازترطوالنیحتیسالدرتنیلیونم58ظرفیتباکیلومتري
.کندمیصادرکرهوچینژاپن،

ESPOگازمیادین،یامال.باشددروژباویاماللولهخطوططریقازجریانتوقفصورتدرروسیهبراينجاتیراهتواندمی
خطکهحالیدرکند،میمتصلآلمانولهستانبهبالروسطریقازراغربیسیبريوالیامجزیرهشبهدرروسیهطبیعی

.رساندمیچکجمهوريواسلواکیمجارستان،بالروس،طریقازو آلمانولهستانبهروسیهازراخامنفت،دروژبالوله
نفتواردکنندگانواستبودهمحدوداکنونتشدیدتخفیفباروسیهخامنفتجذبکهگویدمیانرژيالمللیبینآژانس
. وفادار مانده اندآفریقاوالتینآمریکايخاورمیانه،درسنتیکنندگانتامینبهآسیایی

زیراشد،خواهدمواجهچالشباغربسويازوارداتممنوعیتازناشیشکافکردنپربراياحتماالروسیهاین،برعالوه
حالیدر،می شودمتوقفروسیهنفتعرضهروزدربشکهمیلیون3بیش ازآوریلازکهبرآورد کردهانرژيالمللیبینآژانس

کاملطوربهروسیهانرژيعظیمامپراتوريتاکشدمی طولهاسالمعتقدند،»چارترداستاندارد«درییکاالتحلیلگرانکه
.شوداحیا

OilPrice.comمنبع: 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

2022آوریل11به روز رسانی: 

درصدي4,5با کاهش 2021سالاین کشور درمستولیدکهدادنشانزامبیاآمارآژانسازآمدهدستبههايرویترز: داده
تن 316مواجه شد و از همچنین تولید کبالت زامبیا با کاهش یافته است.کاهشتن696هزار و 800به2020نسبت به سال 

تن در سال گذشته کاهش پیدا کرد.247به 2020در سال 
رژیمدلیلبهگذاريسرمایهکمبودازناشیعملیاتیهايچالشدلیلبهتولیدکاهشکهاعالم کردهزامبیامعادناتاق

.استمعدن بودهمالیاتیغیرجذاب
هايپرداخت2019سالاززیراداشتند،شکایتنامیدند،»مضاعفمالیات«آنچهازهامدتزامبیادرفعالمعدنیهايشرکت

.شودنمیتلقیشرکتیدرآمدبرمالیاتمحاسبهدرکسرقابلهزینهعنوانبهمعدنیموادامتیازحق
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غذاییگروه صنایعبه ویژه نگاهتورم جهانی و 
نیهمبر. شددخواهمواجهییباالتورمباجهاندرییغذاعیصناادیزاحتمالبهیمیاقلراتییتغبهتوجهبافائواعالمبنا بر
ارزنرخحذفيبراياقتصادحوزهگذارناستیسیاسیسطیشرا،یمیاقلراتییتغبهتوجهبارودیمانتظارزینایراندراساس
بازارگذارانهیسرماتوجهموردشتازیپعیصناازیکیعنوانبهصنعتنیايجارسالدرادیزاریبساحتمالبهیتومان4200
.ردیگقرارهیسرما

یمیمستقریتاثدرآمدشیافزاوتیجمعشیافزاکهایدندروکشوردرییغذاموادصنعتبهاشارهباهیسرمابازارکارشناسکی
يبراشدهوضعنیقوانوهااستیسمرجع،ارزنرخوتورمنرخهمچونيارزویپولکالنيهااستیس: گفتسنابهداردبرآن

یمیاقلراتییتغ،يکشاورزمحصوالتدیتولبخشيهاارانهی،ییغذاويکشاورزمحصوالتيگذارمتیقماننديکشاورزبخش
.هستندییغذاموادصنعتبررگذاریتاثعواملجملهازهایبارندگزانیموییهواوآبو

آفتابگردان،دانهخامروغنخته،یتراريایسويهادانه،یدامذرتراییغذاموادوارداتنیشتریبنکهیاانیبباایننیحسحسن
ییباالتورمشاهدا،یدنسطحدرکرونايریگهمهبهتوجهبا1400و99هايسالدر: افزوددهد،یملیتشکایسوکنجالهوجو
.میبودییغذاعیصنادر
اتیلبنویخوراکروغنکنسرو،انواعوربوه،یآبم،یخوراکانواعدکنندهیتوليهاشرکتشاملییغذاموادصنعت: کردبیانيو

.شدهامتیقوهانهیهزرشدباعث،یجهانتورمسطحوهامیتحرمتاسفانهکهاست
يبرایسختکارخودهیاولموادنرخشیافزابامتناسبییغذامواددکنندهیتوليهاشرکته؛یسرمابازارکارشناسنیاگفتهبه
رشدخودمحصوالتيبراتوانندیمهمبازبرود،باالهمآنهامحصوالتنهیهزاگروندارندمحصوالتنرخشیافزاوافتیدر

.بسازندهمیمناسبسودهیحاشوکنندافتیدرنرخ
یخوراکروغندکنندهیتوليهاشرکت: کرداظهاردارند،يبهترسودهیحاشوهیآبمدکنندهیتوليهاشرکتنکهیاانیبباایننیحس

.هستندمهماریبسدولتيبراودارندقرارمهموکیاستراتژيهاشرکتگروهدرهاشرکتنیترمهمجملهاز
استیوارداتآنهااغلبهیاولموادوگرفتهصورتدولتيهامقاومتباییغذاعیصناازدستهنیادرنرخشیافزا: دادادامهيو
يگذارمتیقشاملهماتیلبندکنندهیتوليهاشرکت: کرداضافهيو.استشتریبهاسهمیبرخيبراگروهنیادرسودهیحاشو

.دارنديترنییپااریبسسودهیحاشوشوندیميدستور
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1400اسفند-یدگزارش شاخص مدیران خر

آنازقبلماهپنجدررقمنیباالترکهدهیرسواحد54،74رقمبه1400اسفنددر) PMI(رانیااقتصاددیخررانیمدشاخص
کهاستنیا1400اسفندشامخگزارشمهمنکاتجملهاز. داردقرار) 54,73(99اسفندسطحدربایتقروشودیممحسوب

واحد50ازکمتریانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخصفقطشامخ،یاصليهالفهومهمهانیمازماهنیادر
.استشدهثبت
زانیمشاخص،1400اسفنددرکردهمنتشرشامخگزارشدورهنیامیسدررانیاقاتايهاپژوهشمرکزکهیاطالعاتطبق

.استبودهریاخماه17درریمقادنیکمترازیکیکهبودهواحد44،82یانسانيروینيریکارگبهواستخدام
کهدهیرسواحد55،44به50ازکمتررقمثبتماهچهارازپسانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخصان،یمنیادر

ماهدرياقتصادتیفعالزانیمباارتباطدرانتظاراتشاخصزمانمهاماشود؛یممحسوبریاخماههششدررکوردنیباالتر
یناشگذشتهيهاسالروالطبقيحدودتا1400اسفنددرشاخصنیاکاهش. استستادهیاواحد35,29رقميروندهیآ
یفیبالتکلنیهمچنورمضانمباركماهآغازبانوروزالتیتعطشدنمصادفرسدیمنظربهاماده؛بوماهنیفروردالتیتعطاز

.استداشتهریثاتشاخصنیاکاهشبرزینکشوراقتصادبرمیتحراثراتکاهشوتوافقحصولخصوصدریالمللنیبيفضا

اقتصادکلدیخررانیمدشاخص
دررانیااقتصادکليبرا) نشدهیفصللیتعد(دیخررانیمدشاخصکشور،ياقتصاديهابنگاهازشدهانجامینظرسنجطبق

ياقتصادفعاالناکثراسفندماهدر. دیرسمهرماهازریاخماههپنجنرخنیشتریببهکلشاخصوآمدهدستبه54،74اسفند
.اندکردهیابیارزقبلماهازبهترراتیوضعياقتصادبخشسههردر

یطخودریمقادنیشتریبازیکیبهوداشتهشیافزابهمنبهنسبت) 58،81(اسفنددروکارکسبيهاتیفعالزانیمشاخص
.استدهیرسطرحشروعيابتداازگذشتهماه30

ششمقدارنیشتریببه50ازکمتررقمثبتماهچهارازپساسفندماهدر) 55،44(انیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص
ریمقادبهیالمللنیبيفضایفیبالتکلوتورمازثرامتهمچنانتقاضاياقتصادفعاالندهیعقبهاگرچه. استدهیرسریاخههما

دریکاهشروندماهششازبعد) 54،74(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواديموجودشاخص.استدهینرسخودباثباتویواقع
يکشاورزوخدماتبخشازثرامتشتریبشیافزانیاالبته. استدهیرسطرحشروعيابتدازاخودمقدارنیشتریببهاسفندماه

.استبودههمراهيادیزکاهشباشاخصساختمانبخشدروشده
ریاخماه17یطخودریمقادنیکمترازیکیبهاسفندماهدر) 44،82(یانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخص

کاهشنیشتریبيکشاورزوخدماتدر بخش هاي وبودههمراهکاهشباياقتصادبخشسههردرشاخصنیا. استدهیرس
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ويانرژمتیقدستمزدها،ازجملهخدماتارائهودیتوليهانهادهيهانهیهزشیافزاياقتصادفعاالندهیعقبه. استداشتهرا
.شوندياقتصاديواحدهاازیبعضدرروینلیتعدبهچارناهانهیهزجبرانيبراهاشرکتتاشدهباعثزاتیتجه

. استدهیرسریاخماهسهمقدارنیشتریببهاسفندماهدر) 78،47(شدهيداریخرلوازمایهیاولمواددیخرمتیقشاخص
. استداشتهشیافزابهمنبهنسبت) 57,97(زینشدهارائهخدماتایشدهدیتولمحصوالتفروشمتیقشاخص

نیاکاهشاست،دهیرس98اسفنداززانیمنیکمتربه) 35،29(ندهیآماهدرياقتصادتیفعالزانیمباارتباطدرنتظاراتا
باآنشدنمصادفکهاست) یفصلاثرات(ماهنیفروردالتیتعطلیدلبهگذشتهيهاسالروالطبقاسفندماه،درشاخص

.استبودهرگذاریتأثشاخصنیانرخشتریبکاهشدریمللالنیبروابطیفیبالتکلورمضانمباركماه
هاتیفعالرونقدهندهنشاند،یخررانیمدشاخصاسفندماه،درياقتصادفعاالنازشدهانجامینظرسنجاساسبرهرچند
يهانهادهمتیقشیافزانیبتناسبنبودلیدلبهاسفندماهدرياقتصادفعاالنازياریبسامااست،99سالاسفندماهمشابه

. هستندروه بروهانهیهزدیشدشیافزابافروش،متیقو) زاتیتجهوهیاولموادمتیق،يانرژمتیقدستمزد،لیقباز(دیتول
تبعبهوياقتصاديفضاشیگشابرآنمثبتجینتاریثاتبهنیبخوشوبرجامجینتامنتظرتقاضاطرفهموعرضهطرفهم
.هستندخودیخارجمبادالتمانجادرسهولتآن

صنعتدیخررانیمدشاخص
آمدهدستبه56،43عدداسفنددرصنعتدیخررانیمدشاخصصنعت،بخشيهابنگاهازآمدهدستبهيهادادهاساسبر

،یاصليهالفهومانیمدراسفندماهدر. استکمتریاندک) 57,29(99اسفندباسهیمقادرصنعت،بخششاخصرشد. است
وکیالستعیصنانیهمچن. استرساندهثبتبهرا50ریزعددیانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخصفقط

.اندرساندهثبتبهراکلشاخصعددنیشتریبمبلمانواغذکچوب،ونیکمترکیپالست
بایتقرودیرسخودمقدارنیشتریببهریاخماهسهیط) 56،79(اسفندماهدرصنعتبخشمحصوالتدیتولمقداراخصش

.استبوده99اسفندمشابه
10مقدارنیشتریببهوداشتهشیافزاناز آقبلماهبهنسبت) 59،92(اسفندماهدرانیمشتردیجدسفارشاتزانیمشاخص

يفشارياقتصادفعاالندهیعقبه. استداشتهيکمترعدد99اسفندبهنسبتشاخصنیااگرچهاست،دهیرسخودماهه
.نباشدنداشتهدیخريتقاضاانتظارموردزانیمبهتقاضاطرفتاشدهباعثیالمللنیباستیسیفیبالتکلوبازاردریتورم
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باعثارزنرخدرثباتیاندک. استدهیرسریاخماههسهمقدارنیشتریببه) 51،60(اسفندماهدرهیاولمواديموجودصشاخ
.کنندنیماتراخودازیموردنهیاولموادبتوانندترراحتعیصناتاشده

به. استدهیرسخودریمقادنیترکمازیکیبهریاخماه23یط) 46،61(یانسانيروینيریکارگبهواستخدامزانیمشاخص
ودیتوليهانهادهنهیهزدیشدشیافزاازیناششاخصکاهشنیاازیبخشسوکیازصنعت،بخشياقتصادفعاالندهیعق

دراشتغالبهکاريروینلیتماعدملیدلبهآنازيگریدبخشگریديسوازوهانهیهزجبرانيبرایانسانيروینکاهش
.استشدهکاريروینهموکارفرماطرفازهمشاخصنیاکاهشباعثکهبودهدیتولخطوط
نیشتریبییغذاعیصناصادراتشاخصودهیرسریاخماهسهیطمقدارنیشتریببه) 53،02(کاالصادراتزانیمشاخص

.استداشتهاسفندماهدرمختلفعیصناانیمدررامقدار
) 59,69(فروشزانیمشاخصشتریبرشدسوکیاز. استداشتهکاهش) 42،51(انباردریینهامحصوليموجودشاخص
بودهثرومانباردریینهامحصوليموجودکاهشدرتقاضازانیمدرشیافزاگریديسوازو) 56,79(دیتولشاخصبهنسبت
.است

شاخصنیارشدباسهیمقادراماه،دیرسخودزانیمنیشتریببهریاخماه10یط) 59،69(محصوالتفروشزانیمشاخص
ماتیتصمازیناشیسردرگموتقاضاودیخرقدرتکاهشياقتصادفعاالن. استکردهثبتراکمترمقدار99اسفنددر

.اندکردهبیانانیمشتردیخربهلیتمابودنکمترلیدلرایالمللنیب
برعالوهکهدهدیمنشاننیفرورددیتولدرکاهشبهراعاالنفیمنفانتظار،)34،80(ندهیآماهدردیتولانتظاراتشاخص

بایتقر. استبودهثرومآندیتشددریخارجروابطدریفیبالتکلورمضانمباركماهباشدنمصادفنیفروردالتیتعط
.دارندماهنیفرورديابریمنفانتظاراتع،یصناریساويرفلزیغیکانعیصناجزبههاتیفعالرشتههمهدرياقتصادفعاالن

گریديسواز. استبودهروه بروکاهشباهاتیفعالرشتهاکثردرکاريرویناستخدامزانیمشاخصاسفندماه،دریطورکلبه
ناچاردیتوليهانهیهزجبرانيبرادکنندگانیتول،...)وزاتیتجه،يانرژمتیقدستمزدها،(دیتوليهانهادهمتیقشیافزابا
وسفارشثبتندیفرآدرریپاگودستنیقوانومشکالتبادکنندگانیتولازياریبسنیهمچن. هستندکاريروینلیتعدبه

.ردیگیمصورتهاآنموجوديهاچالشوطیشراگرفتننظردرنبدوکههستندروه بروصادرات
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1400اسفند- به تفکیک استانکنندهمصرفمتیقشاخص
درصد1,3از آنقبلماهبهنسبتکهدیرس401،5به) 1395=100(کشوريخانوارهايبراکلشاخصعدد1400اسفنددر

نرخنیکمترودرصد2,2بازدیاستانبهمربوطکشوريخانوارهاماهانهرمتونرخنیشتریبماهنیادر. دهد	یمنشانشیافزا
.بوددرصد0,6بلوچستانوستانیسولیاردبيهااستانبهمربوطماهانهتورم

نیشتریببود.درصد34،7کشوريخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد
) درصد26,8(بلوچستانوستانیساستانبهمربوطآننیکمترو) درصد41,8(مازندراناستانبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخ
دوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد40،2عددبهکشوريخانوارهايبرا1400ماهاسفندبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ. بود

.بود) درصد36,3(همداناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد48,2(بویراحمدوکهگیلویهاستانبهمربوطماهه
يشهريخانوارها

درصد1,2از آنقبلماهبهنسبتکهدیرس396،6به) 1395=100(يشهريخانوارهايبراکلشاخصعدد1400اسفنددر
ودرصد2,3بازدیوالمیايهااستانبهمربوطيشهرياخانوارهماهانهتورمنرخنیشتریبماهنیادر. دهدیمنشانشیافزا

مشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد. بوددرصد0,1بابلوچستانوستانیساستانبهمربوطماهانهتورمنرخنیکمتر
يخانوارهانقطهبهطهنقتورمنرخنیشتریب. استبودهدرصد34،5کشوريشهريخانوارهايبرا) نقطهبهنقطهتورم(قبلسال
.استبوده ) درصد27,1(بلوچستانوستانیساستانبهمربوطآننیکمترو) درصد41,4(مازندراناستانبهمربوطيشهر
ماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد39،7عددبهيشهريخانوارهايبرا1400اسفندبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ

.استبوده ) درصد36,6(بلوچستانوستانیسبهمربوطآننیکمترو) درصد46,6(بویراحمدوکهگیلویهيهاناستابهمربوط
ییروستايخانوارها

درصد1,6از آنقبلماهبهنسبتکهدیرس429،2به) 1395=100(ییروستايخانوارهايبراکلشاخصعدد1400اسفنددر
نرخنیکمترودرصد2,8بالرستاناستانبهمربوطییروستايخانوارهاماهانهتورمنرخنیترشیبماهنیادر. داشتشیافزا

) نقطهبهنقطهتورم(قبلسالمشابهماهبهنسبتکلشاخصرییتغدرصد. بوددرصد0,1باالنیگاستانبهمربوطماهانهتورم
وکهگیلویه	ومازندرانيهااستانبهمربوطنقطهبهنقطهتورمنرخنیشتریببود.درصد35،8ییروستايخانوارهايبرا

اسفندبهیمنتهماههدوازدهتورمنرخ. استبوده)درصد26,2(همداناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد42,5(بویراحمد
بویراحمدوکهگیلویهاستانبهمربوطماههدوازدهتورمنرخنیشتریب. دیرسدرصد42،8عددبهییروستايخانوارهايبرا1400

.استبوده ) درصد35,2(همداناستانبهمربوطآننیکمترو) درصد51,5(
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اخبار مهم اقتصادي 

شدمسشرکتسکانداریرستمدکتر

اتیهعضوشاد،یخرمریامدکتررحضوباینشستدر
ياعضا،يتوانمندسازويزیربرنامهمعاونودرویمیاعامل

یعلدکترمس،شرکترانیمدومعاونانره،یمدأتیه
.شدیمعرفمسشرکتدیجدسرپرستعنوانبهیرستم

سالدروترشیپیرستمدکترپرس،مسگزارشبه
عیصنایملتشرکياقتصادویمالمعاونت1388-1387

.داشتعهدهبررارانیامس
تیریمديدکترايداراوتهراندر1349متولدکهيو

عاملریمدنیاازشیپاست،یمالشیگرایبازرگان
.بود»شستا«

ومقاالتفیتالودانشگاهیعلماتیهدرتیعضو
ازیبازرگانویمالتیریمدحوزهدریتخصصيهاکتاب
ياندازراه.استمسشرکتدیجدلرعامیمدیعلمسوابق
بزرگيهاپروژهتیریمدومستضعفانادیبنيانرژبخش

سوابقنیمهمترازمعدنوگاز،يخودروسازنفت،صنعت
.باشدیمیرستمدکتريکار

یمالمعاونتودرویاعاملأتیهاستیرمشاور«نیهمچن
،یمالمعاونت«،»درویایبانیپشتوياقتصاد
عضو«،»تجارتبانکیبانیپشتويگذارهیسرما

رهیمدتایهعضو«،»تهرانبهاداراوراقبورسرهیمدتایه
يخودروسازگروهرهیمدئتیهیسیرئبینا«،»فرابورس

شرکترهیمدتایهیسیرئبیناویرعاملیمد«،»بهمن
نگیهلديزیربرنامهمعاونت«،»رانیاامالحیمعدن
یسیرئبیناویرعاملیمد«و»نیتامصدريگذارهیسرما

سوابقگریداز»رانیاینیچخاكشرکترهیمدتایه
.استرستمییتیریمد

مسعیصنایملشرکترعاملیمدبر اساس این گزارش، 
وکرماناستانندگانینمامجمعباداریددررانیا

مادهتناردیلیم17: گفتکرماناستاندارنیهمچن
یمعدنمادهزانیمنیاکهشدهکشفکشوردریمعدن

.استیکافمسشرکتتیفعالسال200يبرا
کشورازدرصد7درتنهاکهاستیحالدرنیا: افزوديو

.استگرفتهصورتمساکتشاف
بایاکتشافيهابرنامهنکهیاانیببا»یفمل«رعاملیمد

زاتیتجهدیخربا: دادادامهافت،یخواهدادامهقدرت
يشتریبرشدشرکتدریشافاکتيهاتیفعال،یاکتشاف
.افتیخواهد
رتبهبودندارابا وجودحاضرحالدر: کرداظهاریرستم
ریذخادرصد5ازشیبداشتنویمعدنریذخادرهفتم
.میهست19رتبهيداراهیتصفمسدیتولدرایدنمس
درمیداربنا: افزودمسملی صنایعشرکترعاملیمد

تنهزار285ازرامسدیتولیسییردکتريآقادولت
دیتولزانیمنیابهاگرومیبرسانتنونیلیمکیبهکاتد

دایپارتقاکاتدمسدیتولدر5رتبهبهمیابیدست
.میکنیم

درآمددالراردیلیم10کاتدتنونیلیمکی: گفتیرستم
هدفنیهمچنداشت.خواهدهمراهبهیصادرات
.داشتخواهدبالدنبهراينفرهزار50ییزالاشتغا

دالراردیلیم13موضوعنیاتحققيبرا: کردحیتصريو
آنشدنییاجرابادوارمیاموشدهفیتعريگذارهیسرما
.میباشکشوريبراآنبرکاتشاهد

صنعتافتادنعقب: کرددیکاتمسشرکترعاملیمد
کهمعتقدمیول،باشدداشتهتواندیميادیزلیدالمس

گذشتهيهاسالیطمسصنعتیافتگینتوسعه
عنوانبهآنازتوانینمونداشتههامیتحربهیارتباط

یناشسکیربهیاصللیدلرسدیمنظربه. کردادیلیدل
ندادنخرجبهشجاعتوتوسعهيهاطرحياجرااز

.استیتیریمدمجموعه
درمتخصصیانسانيروینمانندیمشکالتما: گفتيو

بلکه،مینداربازارویمعدنماده،یالممسائلمس،حوزه
.میدارازینیتیریمدشجاعتبهفقطتوسعهيبرا



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

21


