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اتانعکاس نکآتیه اندیشان مس به هلدینگ سرمایه گذاري شماره از بولتن خبري تحلیلی این 
..اختصاص دارد.2022منتشر شده در اکتبر »چشم انداز بازار کاالیی بانک جهانی«مهم اصلی و

پرویز امانیان
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تمرکز ویژهدوم: بخش
* معرفی
مسوآلومینیومقیمتهاي* محرك
مسوآلومینیومجهانیبازارهاي* تحوالت

هاشوك* تاثیر
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چشم انداز بازار کاالهاسوم: بخش
نفتبازاراخیرتحوالت* 
طبیعیگاز* 
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و مواد معدنی* فلزات
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افراد. است)EFI(نهادهاومالیبرابر،رشدمعاونتدراندازچشمگروهازکاريجهانیبانکگزارشاین توضیح: 
»سموآلومینیومهايقیمتهايمحرك: رکودجنگ،گیري،همه«برویژهتمرکز«گزارش با عنواناینتهیهدرزیادي

شرمنتاکتبروماه هاي آوریلسال ودردرباردوجهانیبانککاالهايبازاراندازچشممشارکت و همکاري داشته اند.
زات فلکود،کشاورزي،انرژي،جملهازکاالاصلیهايگروهبرايرابازاردقیقتحلیلوتجزیهگزارشاین. شودمی

کند.میارائهگرانبهافلزاتوپایه

خالصه مدیریتیبخش نخست: 
ردوجوداینبا.استگذاشتهتاثیرکاالهاقیمتبرجهانی الوقوعقریبرکودمورددرهانگرانیوجهانیرشدشدیدکاهش

هايبحرانتواندمیمسالهاینمی ماند.باالپولارزشکاهشدلیلبه)داخلیارزمبنايبر(هاقیمتاقتصادها،ازبسیاري
.کندترعمیقاست،جریاندرکشورهاازتعداديدرهم اکنون کهراانرژيوغذایی

ازرباالتتوجهیقابلطوربهامایابد،کاهشآیندهسالدوطیکاالهاقیمترودمیانتظارجهانی،رشدرکودتشدیدباهرچند 
.ماندخواهدباقیاخیرسالپنجمیانگین

همچنین . یابدکاهشدرصد12میزانبه2024سالدرودرصد11میزانبه2023سالدرانرژيقیمت،شودمیبینیپیش
2024سالدرویابدکاهشدرصد15و5ترتیببه2023سالدرفلزاتوکشاورزيمحصوالتقیمت،شودمیبینیپیش

. شودتثبیت
ازايمجموعهباانرژيبازارهاي. استمدتمیانومدتکوتاهدرمتعدديریسک هايمعرضدراندازچشماین،وجوداینبا

.شودمیتشدیدزمستاندراروپا انرژيبودندسترسدرمورددرهانگرانیزیرا،استروه روبعرضههاينگرانی
بطمرتهايچالشوشودمنتقلغذاییموادویژهبانرژيغیرهايقیمتبهتواندمیانتظارحدازباالترانرژيهايقیمتافزایش 

فلزاتوامخنفتقیمتبرايبویژه کلیدينزولیریسکجهانیاقتصاد رشدشدیدترکاهش. کندترطوالنیراغذاییناامنیبا
.کندمیایجاد

کمک2022مارساوجازمسقیمتکاهشبهاز قبلاحتمالیرکودمورددرهانگرانیکهپیشنهاد می کند»ویژهتمرکز«
.استموثر بودهاین فلزقیمتکاهشبرآلومینیومازتقاضاتغییروکرده

بهفسیلیهايسوختازتقاضاوشودمیآشکارانرژيانتقالپروسه چراکه،دمانمیو نوسانی باقیثباتبیاحتماالهاقیمت
لزاتفصادرکنندهکشورهاي. بودخواهدفلزتولیدکنندگانازبرخینفعبهکهکندمیحرکتتجدیدپذیرهايانرژيسمت

داشتنزااطمینانباراهاقیمتنوسانثیرتاوببرندرااستفادهنهایتمدتمیاندررشدبرايایجاد شدههايفرصتازتوانندمی
.کنندمحدود،پولیومالیمناسبهايچارچوب

بازارروندهاي اخیر
شدرکاهشبابه اوج رسیده بود اوکرایندرجنگوکروناگیريهمهازپستقاضاافزایشدر نتیجهکهکاالهابیشترقیمت
اهشکبهپاسخوعرضهشرایطدر کاالها،وجوداینبا.عقب نشینی کرده استجهانی،رکودمورددرهانگرانیتشدیدوجهانی
).A.1تصویر(اندکردهمشاهدهرامتفاوتیروندهايتقاضا،
ه بقیمتبامقایسهدرمحلیارزحسببرکاالهاقیمتافزایشبهمنجرکشورهاازبسیاريدرپولارزشکاهشاین،برعالوه
).B.1تصویر(استشدهآمریکادالر

کاهشدلیلبه. یافتکاهشدرصد6حدود)آمریکادالربه(برنتخامنفتقیمت،2022سپتامبرتافوریهازنمونهعنوانبه
ارزبانفتقیمتافزایششاهد،نفتواردکنندهتوسعهحالدراقتصادهايونوظهوربازارهايازدرصد60تقریباپول،ارزش
بامقایسهدرمحلیارزحسببرگندمقیمتافزایششاهدنیزاقتصادهااینازدرصد90حدود. بودنددورهایندرداخلی
یابد،میکاهششانارزهايارزشکهکشورهاییازبسیاريدرکاالهاتورمیفشارهاينتیجه،در.بودندآمریکادالرافزایش
دهد.مینشانکاالهاجهانی قیمتاخیرهايکاهشکهباشدچیزيآنازپایدارتراستممکن
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کاهشوخودذخایربازسازيبرايکشورچندینتهاجمیاقداماتدلیلبه2022آگوستدراروپادرطبیعیگازقیمتهرچند 
هبقیمتتقاضا،کاهشوهدفسطحبههاموجوديرسیدنبازمانآناز، ولی رسیدخودحدباالترینبهروسیهازگازجریان
.استیافتهکاهششدت
عنوانبهسنگزغالبهکشورهاازبسیاريچراکهیافت،افزایشهمچنان2022سومماههسهدرنیزسنگزغالقیمت

فصلچهارطیحمل شده از راه دریاسنگزغالقیمتواروپادرطبیعیگازقیمت.آوردندرويطبیعیگازبرايجایگزینی
.استبودهگذشتهسالپنجدرآنهامیانگینازبیشتردرصد180و420ترتیببهگذشته
حدتاکهداشتراکاهشبیشترینفلزاتقیمت. یافتکاهشدرصد13حدود2022سومماههسهدرانرژيغیرهايقیمت
.)C.1تصویر(بودچینرشدکاهشمورددرهانگرانیوجهانیرشدتضعیفنشان دهنده زیادي

2022سومفصلدرکشاورزيکاالهايقیمت. یافتکاهشدرصد9گرانبهافلزاتقیمتجهانی،بهرهنرخشدیدافزایشبا
دوبارهاوکراینازصادرات. کمتر شدتدریجبهسالاوایلدر غذاییموادکمبودازترس، چراکهیافتکاهشدرصد11حدود 

.دکنمیفراهمجاريفصلبرايسپر محافظتیوماندمیباقیتاریخیسطحازباالترکلیديمحصوالتموجودي،شدآغاز
یکازباالتردرصد9تقریباهاقیمتاین،2022مارسدرخودحدباالترینبهنسبتکشاورزيکاالهايقیمتکاهشوجودبا

وايهوآبباهمراهذرت،ویژهبکلیديکاالهايازبرخیبرايجاريفصلدرانتظارموردعرضهکمبود. دمانمیباقیقبلسال
).D.1تصویر(داردنگهباالجاريفصلطولدرراهاقیمتتواندمیانرژي،بااليقیمتونامساعد

و ریسک هازچشم اندا
سالدردرصد12و2023سالدردرصد2022،11سالدردرصدي60افزایشازپسانرژيقیمت،شودمیبینیپیش

دلیلهبطبیعیگازبرايترضعیفتقاضاي،اقتصاد جهانترآهستهرشدشاملاندازچشمکلیديهايمحرك.یابدکاهش2024
بیش2024سالتاهاقیمت،وجوداینبا.است)سنگزغالبراي(عرضههايواکنشبرخیوصنعتوخانوارهامصرفکاهش

.مانددخواهباقیخودسالهپنجمیانگینازباالتردرصد50از
ونقلوحملهايهزینهافزایش ماننددومدوراثراتطریقازویژهبداشت،خواهدتورمیپیامدهايانرژيهايقیمتافزایش 

.مشاغلبرايبرق
،اندداشتهآمریکادالربرابردرش ارز داخلیارزتوجهیقابلکاهشکهکشورهاییدرکاالهاقیمتازناشیتورمیفشارهاي

100نسبت بهکهباشددالر92متوسططوربه2023سالدربرنتخامنفتقیمت،شودمیبینیپیش.شدخواهدتشدید
).E.1تصویر(کاهش یابد2024سالدردالر80بهاینکهازقبل،خواهد داشتافت2022سالبرايشدهبینیپیشدالر

سالدرنفتمصرفبرق،تولیددرویژهبنفتبهطبیعیگازازتغییرادامهباوچینتدریجیهاي بازگشاییبارودمیانتظار
.یابدافزایشدرصد2ازکمتر2023

نفتمصرفنزولیاصلیریسک هايچین،درکوویدازناشیهايمحدودیتادامهوجهانیرشدانتظارحدازشدیدترکاهش
یکدومسالدرودرصد2حدودنخستسالدر)گستردهتنوعبا(هرچندنفتتقاضاي،جهانیقبلیرکودهايدر. هستند
).F.1تصویر(استیافتهکاهشدرصد
آزادسازيکند،میمحدودراروسیهازصادراتها،افزایش تحریمزیرا،دشومحدودآیندهماهچندطینفتبازارهاي،رودمیانتظار
تولیدافزایشاین وضعیت ،پالساوپکبا توجه به کاهش تولیدورسدمیپایانبهکشورچندیندراستراتژیکذخایرازنفت

.کردخواهدجبرانرامتحدهایاالتویژهبکشورچنددر
دتوانمیمتحدهایاالتدرتولیدافزایش ،نخست اینکهاست.متعدديریسک هايمعرضدرعرضهسمتدرویژهبانداز چشم

هزینهزایش افودهندمیترجیحتولیدافزایشبرراسهامدارانبهپول نقدگرداندنبازتولیدکنندگانزیرا، شودبا شکست مواجه
. کندمیمحدودراجدیدهاي گذاريسرمایه،ورودي

هايدهفرآورونفتبراروپااتحادیهتحریمشدناجراییبا.داردبستگیتجارياقداماتثیرتابهروسیهتولیداندازچشمدوم،
تواندمیآیندهسالدرروسیهصادرات،)کشتیرانیخدماتواروپااتحادیهبیمهبهدسترسیمحدودیتهمچنین(روسیهنفتی

.شودکمترروزدربشکهمیلیون2تا
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واستنشدهآزمایشساز و کاریکاینامابگذارد،ثیرتاروسیهازنفتجریانبرتواندمی7گروه نفتقیمتپیشنهاديسقف
.داردنیازتوسعهحالدراقتصادهايونوظهوربزرگبازارهايمشارکتبهخوداهدافبهدستیابیبراي
نایتوانمیکهحالیدر. برسدپایانبهامسالاستقرارمتحده،ایاالتجملهازاستراتژیکذخایرازخامنفتآزادسازيسوم،
.داشتخواهدهمراهبهراپایینبسیارسطوحدراستراتژیکهايموجوديماندنباقیخطراما،تمدید کردراموارد

ایشافزمستعدنفتبازار،وقوعحالدرژئوپلیتیکیرویدادهايومازادتولیدمحدود ظرفیتموجودي،پایینسطوحهمزمان با
.ندکتشدیدکشورهاازبسیاريدرراانرژيامنیتبامرتبطهايچالشتواندمیریسک هااینازبرخیتحقق.استقیمت

بسیارسطوحدرولییابد،کاهش2024و2023هايسالدرسنگزغالوطبیعیگازقیمتپیش بینی می شود،همچنین
.ماندبباقیگیريهمهازقبلهايمیانگینازباالتر

السپنجطیآنهامیانگینبرابردومتحدهایاالتطبیعیگازواسترالیاسنگزغالقیمت،2024سالتارودمیانتظاراز طرفی 
.شودبیشتربرابرچهارتواندمیاروپاطبیعیگازقیمتکهحالیدرباشد،گذشته

راودخمصرف،صنایعوخانوارهازیرا،استطبیعیگازبرايضعیفتقاضايدلیلبهآیندهسالدرهاقیمتکاهش بینیپیش
ی،دریایصادرکنندگانوهندچین،تولیدافزایشبارودمیانتظارکهحالیدرآورند،میرويهاجایگزینبهومی دهندکاهش
.یابدافزایشسنگزغالتولید
درشکنديخام،نفتمانند.داردبستگیاروپادرزمستانشدتبهسنگزغالوطبیعیگازقیمتمدتکوتاهاندازچشم

. استآیندهسالاندازچشمبرايکلیديریسکجهانی
حاصلناناطمیتااستکلیديواردکنندگانبینیسیاستدقیقهماهنگینیازمنداروپا،درویژهبانرژيکمبودمورددرنگرانی

.شودمیتقسیمعادالنهآیندهدرانرژياختالالتیاانرژيبااليهايقیمتبار،شود
بهمنجرشایدانرژيکلیمصرفافتوتجدیدپذیرهايانرژينصبسرعتافزایشبرايیدولتهايسیاستاخیرهاياعالمیه
.استمحتمل2023زمستاندرعرضهاندازچشمشدنبدتروبردمیزمانموضوعایناماشود،انرژيقیمتکاهش
) رتجدیدپذیهايانرژيهموفسیلیهايسوختهم(جدیدهايانرژيتولیددرمالیگذاريسرمایه،باالبهرهوتورماین،برعالوه

.شودپروژههايهزینهکاهشباعثفلزاتقیمتاخیرکاهشاگرحتیکرد،خواهدبرانگیزترچالشرا
ریخیتالحاظازکهستشمال اروپاکشورهايدرصنعتیهايمدلتغییرمستلزمانرژيبااليهايقیمتاندازچشمبلندمدت،در
.اندبودهمتکیلولهخطاز راهطبیعیگازوارداتبه
با. کندکمکانرژيانتقالپروسهتسریعبهاستممکنوشودمنجراروپااتحادیهازکربنانتشارکاهشبهبایدتغییراتینا

.استروشنکمترکربنانتشارپیامدهايدیگر،کشورهايدرحال،این
ضعفاین.یابدکاهش2023سالدردرصد15ازبیش،2024سالدرتثبیتازقبلفلزاتقیمتشود،میبینیپیش
كامالرشدکاهشوکوویدصفرسیاستدلیلبه(چینتقاضايکاهشباهمراهجهانیرشداندازچشمشدنبدتردهندهنشان

. است) مستغالتو
تربیشوخامتوانتظارازترآهستهجهانیرشددهندهنشانوددارقرارنزولمسیردرفلزاتمدتکوتاهاندازچشمریسک هاي

.استچینامالكبخش
فیه تصبرايتولیدهايهزینهافزایشبهمنجرتواندمیکهاستانرژيانتظارازباالترهايقیمت،صعوديهايریسکازیکی

.شودات فلزخانه هاي
پروسه ریعتسبرايی دولتاخیرهايسیاستازناشیکهیابدافزایشفلزاتتقاضايکهرودمیانتظاربلندمدت،دروجوداینبا

.هستندوابستهفلزاتبه کهاستتجدیدپذیرهايانرژيتقویتوانرژيانتقال
. یابدکاهشدرصد5،میالدي2024سالدرتثبیتازقبل2023سالدرکشاورزيمحصوالتهايقیمت،شودمیبینیپیش

سرگیريازوبرنجبازاردرپایدارعرضهانتظار،ازبهترگندمجهانیمحصولنشان دهنده2023سالدرشدهبینیپیشکاهش
).باشدداشتهتوجهیقابلکاهش2022-2023فصلدرذرتمحصولرودمیانتظاراگرچه(استاوکراینازغالتصادرات
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وسیه،ریااوکراینصادراتدراختالل،نخست اینکه. داردوجودقیمتبینیپیشبرايمتعدديصعوديریسک هاي،وجوداینبا
گجناولیهمراحلدرکهطورهمانکند،متوقفراجهانیهايعرضهدیگربارتواندمی)غالتاصلیصادرکنندهبه عنواندوهر(

شد. انجاماوکرایندر
.دکنواردخوراکیروغنوغالتقیمتبرصعوديفشارتواندمی،انرژيعرضهدراختاللیاانرژيقیمتبیشترافزایشدوم،
پدیده متوالیسالسومین2023سالاحتماالواقع،در. دهدکاهشراتولیدبازدهتواندمیهواوآبنامطلوبالگوهايسوم،

.شودمیآفریقاجنوب وجنوبیآمریکايدرکلیديمحصوالتبازدهکاهشباعثبالقوهطوربهکهبودخواهد»النینا«
ي سویاوذرتمانندکشاورزيکاالهايازبرخیقیمتبرتواندمیچیندرویژهبانتظارحدازترضعیفرشددیگر،سوياز

.بگذاردثیرتادامی
رضمعدرکهافراديتعدادکهشودمیبینیپیشاوکراین،بهروسیهتهاجمازپسغذاییموادبازارهايدرتحوالتنتیجهدر

ذکرکهغذاییموادقیمتصعوديریسک هاي.رودبفراترنفرمیلیون200از2022سالدر. دارندقرارغذاییشدیدناامنی
شود.غذاییناامنیافراد دارايبیشترافزایشبهمنجرتواندمی،شد
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مسوآلومینیومقیمتهايمحركفصل دوم: 
يزیادنوسان هايباعثجهانیقریب الوقوع رکودمورددرهانگرانیواوکرایندرجنگ،کروناگیريهمهگذشته،سالسهطی
. ه استشدمسوآلومینیومهايقیمتدر

ی،جهانمالیبحرانازپسهاقیمتافزایشخالفبرامابود،اقتصاديبهبودازناشیعمدتاگیريهمهازپسقیمتبازگشت
.داشتنقشبازگشتایندرچهارمیکحدودنیزعرضهعوامل

براي ویژهب(الوقوعقریبجهانیرکودمورددرهانگرانیوعرضههايمحدودیترفعجهانی،رشدشدیدکاهش، 2022مارساز
. کردکمکهاقیمتسقوطبه) مس

ذیر،تجدیدپهايانرژيبهفسیلیهايسوختازکاالجهانیتقاضايتغییروانرژيانتقالپروسهگسترشبااحتماالهاقیمت
.مانددخواهباقیثباتبی

واندتمیاماباشد،داشتههمراهبهايبادآوردهسودهاياستممکنانرژيانتقالپروسه فلز،صادرکنندهکشورهايبراياگرچه
. دهدبقراربیشتريقیمتینوسان هايمعرضدرآنها
اهمزمان بتاکنندایجادمتنوعی رامحیطیوطراحیقويپولیومالیهايچارچوباکنونبایدگذارانسیاستراستا،ایندر

.ببرندرااستفادهحداکثررشدبرايآمدهدستبههايفرصتازقیمتنوسانثیرتاکردنمحدود

معرفی
شدیدرکودباعث19-کوویدگیريهمه. استشدهتوجهیقابلنوساناتدچارگذشتهسالسهطیمسوآلومینیومهاي قیمت

.شدمواجهاي سابقهبیکاهشبامسوآلومینیومجهانیهايقیمت،2020ژانویهازپسماهسهوجهانیبازار
مسهايقیمت،2022مارسو تا )SF.1A, Bتصویر(شددنبالهاقیمتافزایشواقتصاديبازگشتترینقويبادورهاین

قیمت،البته از آن موقع.رسیدندگذشتهدههیکدرخودسطحدومینوباالترینبهترتیببهتورمباشدهتعدیلآلومینیومو
.استمواجه شدهکاهشبا مسوآلومینیوم

3ازبیش2020سالدرجهانیاقتصاديفعالیت. بودکروناگیريهمهازناشیمختلفهايشوكتالقینتیجهنوسان هااین
).SF.1Cتصویر(یافتافزایشدرصد6تقریبا2021سالدرآنازپسامایافت،کاهشدرصد

دردرصد2به2019سالدرصد6ازرشددهد،میتشکیلرامسوآلومینیومجهانیتقاضايازدرصد60حدودکهچیندر
).SF.1Dتصویر(بازگشت2021سالدردرصد8بهسپسویافتکاهش2020سال

ووطسقبهمنجرچینوجهانیرشدنوساناتد،شومیاستفادهوسازساختمانندهاییبخشدرمیزان باالبهفلزاتکهآنجااز
.شدفلزاتجهانیتقاضايبازگشت

آلومینیومومسي تقاضامصرفی،بادوامکاالهايسمتبهتقاضاافزایشوآنالینصورتبهجهانیاقتصاديهايفعالیتتغییربا
).SF.1Eتصویر(یافتافزایشنامتناسبطوربهشودمیاستفادهخودرووخانگی،برقیلوازمدرکه
هايقیمتسریعافزایشوتجاريهايمحدودیتسیاسی،هايتنشوهااعتصاب،19-کوویدهايمحدودیتحال،همیندر

).SF.1Fتصویر(شدپرووگینهچین،شیلی،استرالیا،درفلزاتنقلوحملیاپاالیش،تصفیهدراختاللباعثانرژي
انواع.کننددركمناسبسیاستیهايپاسخطراحیبا هدفرانوسان هاثیراتتاوهاویژگیمنابع،بایداتفلزصادرکنندگان

.شودمتفاوتزمانمدتوابعاددرقیمتیهاينوسانباعثاستممکنشوكمختلف

مسوآلومینیومجهانیبازارهايدراخیرتحوالت
کردتجربهاخیردههیکدرراخودماههسههايکاهششدیدترینازیکی2020در ابتداي سال مسوآلومینیومهايیمتق
.دادرخگذشتهدههسهازبیشدرهاافزایشترینقويازیکیآنپس ازو

اواسطازکاالهاسمتبهتقاضاتغییرهمچنینوآنمتعاقباقتصاديبهبودوجهانیشدیدرکودکنندهمنعکسحديتااین
.بودبه بعد 2020
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راشوكچهار) 2019(همیلتونوباومایستر. استبودهمتمرکزنفتبازارهايبرتاکنونکهاستادبیاتیپایه بر»ویژهتمرکز«
اضايتقهايشوك،)اقتصاديفعالیتشوك(کلتقاضايهايشوك؛کردندشناسایینفتقیمتاصلیهايمحركعنوانبه

).موجوديتقاضايشوك(سوداگرانهتقاضايهايشوكوکاالخاصعرضهشوك،)مصرفتقاضايشوك(کاالخاص
ايهگون.استنشدهاعمالفلزاتقیمتبرايهنوزاماشود،میاستفادهنفتقیمتبرايگستردهطوربهاکنونهم آنهاروش

فلزاتهايقیمتبرايهمکارانوکابونديو) 2018(استورمرتوسطکند،میشناساییراهاشوكاینازايزیرمجموعهتنهاکه
).2022(استشدهاعمال

هاي شوكبیشترتحلیلبدونرا) کاالعرضه(مدتکوتاههايشوكو) کاالتقاضاي(بلندمدتهايشوكفقط) 2018(استورمر
کنند.میتوجه کمتريسوداگرانهتقاضايهايشوكبه) 2022(همکارانوکابوندي. کندمیشناساییمدتکوتاه
یاديزنوساناتباعثمصرفوموجوديتقاضايهايشوك،نخست:شده استارائهبه این شرح»ویژهتمرکز«اصلیهايیافته

هاشوكاین. دهدمیاختصاصخودبهرافلزاتجهانیقیمتنوسانازسومیکحدودکهشودمیمدتکوتاهدرفلزاتقیمتدر
.دارندقیمتبرکمیتاثیروشوندمیمعکوسسرعتبههستند،کوچک

ارفشبهمی تواند،دهدمیکاهشدرصدیکمیزانبهراآلومینیومیامسهايقیمتکهاقتصاديفعالیتمنفیشوكدوم،
،گیردمیبردرراجهانیتجاريچرخهکهاقتصاديفعالیتهايشوكساله،یکافقیکدر.دهدبادامههاقیمتبرنزولی
.دهندمیتشکیلراهاقیمتاینواریانسازدرصد91و74ترتیببهکههستندآلومینیومومسهايقیمتمحركترینمهم
دروجوداینبا.استبودهقیمتتغییراتاصلیمحركاقتصاديفعالیتهايشوكآن،بهبودوجهانیرکودهايدر،سوم

قیمتبهبودبهیک چهارم متوسططوربهنیزعرضههايشوك،2020سالدريگیرهمهبیماريازناشیجهانیرکودبهبود
کهزمانیاست،2009سالدرمالیبحرانازناشیجهانیرکوددرقیمتنوساناتباتضاددراین. کردکمکمسوآلومینیوم

.کردندایفاقیمتنوسان هايدرناچیزينقشعرضههايشوك

تاثیر شوك ها
نتیجه،در). 2018جهانیبانک(استحساسبسیارجهانیتتجارچرخهبهنسبتمسقیمت ویژهبوآلومینیومقیمت
هرزاترطوالنیوتربزرگثیرتاداد،کاهشدرصدیکمیزانبهرامسوآلومینیومهايقیمتکهاقتصاديفعالیتهايشوك

).SF.2A,Bتصویر(داشتهاقیمتبردیگرشوكنوعسه
براي. ودرمیبیناززودترامابود،آلومینیومقیمتازبیشترحدوديتاابتدادرمسقیمتبراقتصاديفعالیتشوكثیرات

اباثراتهرچند آلومینیوم،قیمتبراي. شدکم اهمیتآمارينظرازسالیکحدودازپسورفتبینازاثراینمس،قیمت
. بودقابل مالحظهآمارينظرازهمچنانبعدماه18حتیولی یافت،کاهشزمانگذشت

ازرتپرمصرفتوجهیقابلطوربهاین فلزکهباشدواقعیتاینکنندهمنعکساستممکنمسقیمتدربارزترنوسانات
ومسجهانیمصرفازنیمیازبیشحاضرحالدرکهچیندرویژهبشود،میاستفادهیزیرساختهايفعالیتدرآلومینیوم
).2022زاهدوواشیشتادي،نبواک؛2022همکارانوکابوندي(.دهدمیتشکیلراآلومینیوم

راآلومینیومیامسهايقیمتکهکاالعرضههايشوكیاموجوديتقاضايهايشوكمصرف،تقاضايهايشوكمقابل،در
).SF2C-Fتصویر(داشتندکمتريبسیارتاثیردادند،کاهشدرصدیک
درصد1,6و1,2موجودي،تقاضايهايشوكبرايدرصد1,2ترتیببهرامسوآلومینیومقیمتخود،تاثیراوجدرآنها

هايپاسخ: بودپایدارهاشوكایناثرات. دادندکاهشعرضههايشوكبراي درصد2,5و1,6ومصرفتقاضايهايشوك
تقاضايومصرفتقاضايهايشوكاثرات.هستندقابل توجهاولیهشوكدوازپسماه18حتیآمارينظرازبرآورديايتکانه

. رسیداوجبهاقتصاديفعالیتهايشوكاثراتاززودترماهچهارتادوکاالموجودي
یبزرگنظرازامابود،دارقابل مالحظه و معناآمارينظرازشوكازپسسالدومدتبهآلومینیومجهانیعرضههايشوكثیرتا

نممکآلومینیومقیمتبرعرضههايشوكثیرتاکاهش.ماندثابتکلیطوربهمسعرضههايشوكکهحالیدرشد،نصف
بهنسبتآلومینیومبرايبازارهادرثباتایجادبرايآنفعالهايسیاستوچینتربزرگسهمکنندهمنعکسحديتااست
.)2022همکارانوکابوندي(باشدمس
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هايشوكکهحالیدربود،اقتصاديفعالیتهايشوكازناشیعمدتامسوآلومینیومهايقیمتمدتطوالنینوسانات
.شدندهاقیمتمدتکوتاهنوساناتباعثبیشترعرضهوتقاضاموجودي،
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،2020آوریلوژانویهبینماههسهدر. استدادهقرارثیراتتحترافلزجهانیبازارهايهاشوكسريیکگذشته،سالسهطی
یکازبیشدرمشابهدورهیکدرآنهاکاهششدیدترینکهیافتکاهشدرصد16و18ترتیببهمسوآلومینیومقیمت

که بیشترینشدبرابردوازبیشمسوآلومینیومقیمت،2022مارسوآوریلماه هايبین،بعد از آن.استگذشتهدهه
بعد از مارس ماهپنجعرضدر. بودمسبرايدههیکازبیشوآلومینیومبرايدههسهازبیشدرمشابهدورهیکدرافزایش
ودرکمورددرهاينگرانیزیرا،یافتکاهشمسقیمتبازدهیازنیمیتقریباوآلومینیومقیمتاز بازدهیچهارمیک،2022
.کردواردکاالهاقیمتبربیشترينزولیفشارجهانی

نوسان هايکهدهدمینشاناستفادهموردروشتوسطشدهشناساییشوكچهاربهقیمتحرکاتتاریخیتجزیه و تحلیل
).SF.4A,Bتصویر(استبودهاقتصاديفعالیتهايشوكنتیجهمسوآلومینیومقیمت
فقطودادکاهشدرصد23و27ترتیببهرامسوآلومینیومقیمت،2020آوریلوژانویهبیناقتصاديفعالیتهايشوك

ایندر.شدجبران،دادافزایشراهاقیمتکه) درصدواحد4,4و9,7ترتیببه(مصرفتقاضايهايشوكبابخشی از آن
خودرشدبهتريپایینسرعتباهرچنددهد،میتشکیلرامسوآلومینیومتقاضايدرصد60حدودکهچینيتقاضادوره،
).Statista2022؛IWCC2022(یافتکاهششدتبهدیگرجاهايدريگیرهمههايقرنطینهبحبوحهدراماداد،ادامه
39ترتیببهرامسوآلومینیومقیمتاقتصاديهايفعالیتدرجهش،2021یمو2020یمبینآنازپسماهدوازدهدر

مسوآلومینیومقیمتافزایشبهدیگردرصد17و11ترتیببهمعادنتعطیلیمانندعرضهاختالالت. دادافزایشدرصد42و
.افزود

بهجهانیمالیبحرانوگیريهمه. بودمتفاوتجهانیمالیبحرانطولدرآنهانقشباگیريهمهدرعرضههايشوكنقش
.دادکاهشراهاقیمتکهشدندهمراهجهانیشدیدرکودهايبا2009و2020هايسالدرترتیب
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بهچهارمیکحدودعرضههايشوكکردند،ایفاناچیزينقشعرضههايشوكکهزمانی،2009سالجهانیرکودبرخالف
ازرتگستردهپدیدهیکازبخشیمسوآلومینیومعرضهاختالالت. کردندکمککرونا گیريهمهازپسهاقیمتافزایش

.استبودهگذشتهسالدودرجهانیارزشزنجیرهجا به جاییونقلوحملاختالالتعرضه،شدیدتنگناهاي
به رکورد هاقیمتکهزمانییافت،ادامه2022مارستامسوآلومینیومهايقیمتدرتقاضابرمبتنیعمدتابازگشتاین

یافتهکاهشکاالدوهرقیمتتاکنون،زمانآناز).SF5Aتصویر(نزدیک شد و به باالترین رکورد مس رسیدقیمتی آلومینیوم
بريانرژبسیارکهآلومینیومذوباین،برعالوه. استعرضهاختالالترفعوجهانیرشدکاهشیککنندهمنعکساین. است
ازربیشتحتیمصرفتقاضايمنفیهايشوكنتیجهدر. استیافتهکاهششدتبهانرژيقیمتافزایشبحبوحهدراست

). 5Bتصویر(استداشتهنقشآلومینیومقیمتکاهشدراقتصاديفعالیتهايشوك
قیمتبرايمصرف منفیشوكیک،شدتشدیدآوریلماهدرکهچینمستغالتوامالكبخشرشدکاهشمشابه،طوربه

.کردایجادمس
باعثمصرفتقاضايوموجوديهايشوكکهپیشنهاد می کند»ویژهتمرکز«گزارشدرشدهانجامتحلیلوتجزیهنتایج

قرارتاثیرتحترافلزاتجهانیقیمتنوساناتازسومیکحدودکهشودمیمدتکوتاهدرفلزاتقیمتدرتوجهیقابلنوسان
.دارندقیمتبرکمیثیراتتاوشوندمیمعکوسسرعتبههستند،کوچکهاشوكاینحال،اینبا. دهدمی

هايمتقیبرايراتوجهیقابلنزولیریسک هاياقتصادي،هايفعالیتبهمسوآلومینیومهايقیمتبرآورديتکانههايپاسخ
. پیشنهاد می کندمسوآلومینیومجهانی
رايبکهکندمیاشارهکشورهاییبهجهانیتجاريچرخهبرايمهمانتقالکانالعنوانبهفلزاتقیمتنوسان هايبهنتایج

لومینیومآقیمتبیشتروساناتن. هستندمتکیآلومینیومیامسبخشبهشدتبهاقتصاديفعالیتومالیدرآمدهايصادرات،
قلنوحملوپذیرتجدیدهايانرژيسمتبهفسیلیهايسوختازانرژيانتقالپروسه زیرا،داشتانتظارتوانمیرامسو
.نیاز داردنتیسانرژيتولیدازبیشتريفلزبه توجهیقابلطوربهتجدیدپذیربرقتولید. گیردمیبیشتريشتابباتريبا

انرژيبابرقتولیدبهنسبتساعتکیلوواتهردرمسبرابرسهتادوبادي،یاخورشیديانرژيبابرقتولید،به عنوان نمونه
). IEA2022(کندمیمصرفبیشتريمسبرابرسهازبیشباتريباخودرویکتولید . کندمیمصرفگاز

ايهسوختبهاتکاکاهشدنبالبهکشورهازیرا،کردخواهدتسریعراانرژيانتقالپروسهزیاداحتمالبهاوکرایندرجنگ
اختصاصخودبهراجهانیصادراتازدرصد25تا11روسیهکهجاییهستند،طبیعیگازوسنگزغالنفت،مانندفسیلی

). Wheeler2022وGuénette،Kenworthy(دهدمی
ر دنمونهکمتر از صادرکنندگان انرژي به کاال متکی هستند. به عنوان در حال حاضر، صادرکنندگان فلزات به طور متوسط 

درصد از درآمدهاي 10بخش هاي منابع درآمد)،EMDE(در حال توسعههايمیانگین صادرات مس در بازارهاي نوظهور و اقتصاد
صادرکنندهEMDEهايتدولدرآمددرمنابعهايبخشسهمسومیکحدودمیزان تشکیل داد. این2019دولت را در سال 

.بودگازیانفت
دارداشارهیسیاستاولویتدوبهکاالهاجهانیهايقیمتنوسانمعرضدرفلزاتصادرکنندگانگیريقرار،وجوداینبا
اقتصاديثیرتاندتوامی،شدهطراحیخوبیبهکهپولیومالیسیاستهايچارچوب،نخست).2022همکارانودينکابو(

یدولتثروتهايصندوقبادآورده،درآمدهايدرجوییصرفهبرايمالیقوانینشاملکهدبدهکاهشرافلزاتقیمتنوسانات
).کنیدمراجعه2022جهانیبانکبهجزئیاتبراي(استکالناحتیاطیسیاستوپولیهايچارچوبو

ترینبزرگشیلی،جملهازاند،کردهایجادرادولتیثروتهايصندوقیامالیقوانینEMDEکاالصادرکننده20بیش از 
رايبپیشگیرانههايتالشفلزات،قیمتجهانینوساناتثیرتاکاهشبراياقداماتیبرعالوهدوم،. جهاندرمستولیدکننده

نوعتطریقازتواندمیاین.دهدبکاهشراجهانیهايشوكمعرضدرفلزصادرکنندگانگرفتنقراراستممکنبخشیتنوع
.آیددستبه) 2014جیل و همکاران (ملیداراییپرتفويتنوعترجامعرویکردیاصادرات

باهايزیرساختبهگستردهدسترسیقوي،حکمرانیونهادهادرگذاريسرمایهطریقازغیرمنابعهايبخشتقویتدومهدف
یآلودگمانندتريگستردههاينگرانیبهبایدهاسیاست. استانسانیسرمایهافزایشبرايموثراقداماتوباالکیفیت
.کندرسیدگیباشد،فلزاتاستخراجباهمراهتواندمیکهمحیطیزیست
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چشم انداز بازار کاالفصل سوم: 
2022سالدرقبلیرکوردباالترینازانرژيقیمتاحتمالی،جهانیرکودمورددرهانگرانیوجهانیرشدکنديبحبوحهدر

بوده است.نوسانشدتبهانرژيکاالهايتکتکبینگستردهواگراییباهاقیمت. استیافتهکاهش
طبیعیگازقیمت. یافتکاهشسپتامبرماهدربشکههردردالر90بهژوئندربشکههردردالر120ازبرنتخامنفتقیمت

درسنگزغالقیمتکهحالیدر،یافتکاهشسومدوحدودزمانآنازامارسید،خودحدباالترینبهآگوستماهدراروپا
.ثابت ماندگستردهطوربهورسید خودحدباالترینبهجواليماه

. اندمخواهدباقیخوداخیرسالهپنجمیانگینازباالتربسیارامایابد،کاهشآیندهسالدوطیانرژيقیمت،رودمیانتظار
دالر80به2024سالدروبشکههردردالر92متوسططوربه2023سالدربرنتخامنفتقیمتکهشودمیبینیپیش

نگسزغالوطبیعیگازقیمت،سنگزغالتولیدافزایشوطبیعیگازمصرفکاهشبارودمیانتظار. برسدبشکههردر
.یابدکاهش

یسکریک طبیعی،گازوخامنفتبرايویژهبعرضه،دربیشتراختالالتوجود دارد وانرژيقیمتبیشتراحتمال نوسان هاي
ونرژياتقاضايتوجهقابلکاهشباعثتواندمیکهاستجهانیرکودانرژي،بازارهايبراينزولیاصلیریسک.استکلیدي
.شودهاقیمتشدیدکاهش
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نفتبازاراخیرتحوالت
متوسططوربه2022سپتامبردرهاقیمتکهطوريبهیافت،کاهششدتبه2022سومماههسهدربرنتخامنفتقیمت

). A.2تصویر(بودژوئندرخوداوجازپایین تردرصد25
جهانیرکودمورددرفزایندههاينگرانیوجهانیرشدکاهش: استعواملازايمجموعهکنندهمنعکسهاقیمتکاهش
.استراتژیکذخایرازخامنفتتوجهقابلآزادسازيوچیندرکرونايگیرهمههايمحدودیتتداومالوقوع،قریب

راخودتولیدکردندتوافقپالساوپکاعضايزیرا،بودبشکههردردالر97بهجزئیبازگشتشاهداکتبرماهدرنفتقیمت
.بودموقتیقیمت بازگشتاینامادهند،کاهشروزدربشکهمیلیون2میزانبه
از). B.2تصویر(استباالترمحلیارزحسببرکشورهاازبسیاريدربرنتخامنفتقیمتپول،ارزشگستردهکاهشدلیلبه

جزبه(پیشرفتهاقتصادهايدرامایافت،کاهشدرصد6تقریباآمریکادالربهبرنتخامنفتقیمت،2022سپتامبرتافوریه
60تقریبا. یافتافزایشدرصد3داخلیارزحسببرنفتواردکنندههايEMDEودرصد7متوسططوربه) متحدهایاالت
زایشافبیشترین. بودنددورهایندرداخلیارزبر مبنايبرنتنفتقیمتافزایششاهدنفتواردکنندههايEMDEازدرصد

.بوددرصد67باسریالنکادرکلیافزایشبیشترینودرصدي13افزایشمیانگینباآسیاجنوبمنطقهدر
درویژهبنقاطسایردرتقاضاتضعیفوچیندر19-کوویدهايقرنطینهدلیلبه2022سالدرخامنفتجهانیمصرفرشد

).C.2تصویر(استشدهکندپیشرفته اقتصادهاي
انتظارویافتکاهش2022سالسومماههسهدردرصدیکبهسالنخستنیمهدردرصدي3,7میانگینازنفتمصرفرشد
تقاضايتر،ضعیفاقتصاديهايفعالیتوترددهايمحدودیتچیندر. شودمنفی2022سالچهارمماههسهدررودمی

داد.کاهش2022سالسومماههسهدردرصد7تقریبارانفت
هايیارانهازاستفادهوبنزینبرمالیاتکاهشقالبدردولتحمایتدلیلبهحديتادیگرجاهايدرنفتتقاضايهرچند 
. استردهکشدنکندشروع بهکالناقتصادهايفعالیتشدنبدترباپیشرفتهاقتصادهايدرامابوده،پذیرترانعطافسوخت،
پاسخدر) کورهنفتودیزلعمدتا(نفتیمحصوالتبهطبیعیگازازبرقژنراتورهايتغییرباحديتانفتتقاضايرشدکاهش

.استشدهجبرانطبیعیگازهايقیمتافزایش به
ارفمصسایروبرقتولیددرطبیعیگازجايبهنفتیهايفرآوردهازاستفادهکرده،بینیپیش) IEA(انرژيالمللیبینآژانس

گذشتهسالیکمیزانبرابردوکهیابدمیافزایش2022سالچهارمماههسهدرروزدربشکهمیلیون0,7حدودبهصنعتی
. است)جهانیمصرفدرصدیکازکمترکمیو(

زیرا،داشتهسریعیرشدجتسوختبرايتقاضانفتی،هايفرآوردهمیاندر. افتادخواهداتفاقاروپادرتغییرسومدوتقریبا
یافتهافزایشدرصد20جاري میالديسالسومماههسهدرپیشرفتهاقتصادهايدرمصرفوبهبودپیوستهطوربهگردشگري

.است
گازوئیلوبنزینمصرفو)D.2تصویر(بودهگیريهمهازقبلسطحازکمتردرصد14حدودجتسوختمصرف،وجوداینبا

.استیافتهکاهشاندکی
رسیدهخودگیريهمهازقبلسطحبهاکنونهم ویافتافزایشدرصد2میالدي2022سومماههسهدرنفتجهانیتولید
تولیدبی،لیتولیدبهبودوتولیداهدافافزایشباکهبود) پالساوپک(آنشرکايواوپکبهمربوطافزایشاینازنیمی.است
.یافتافزایشروزدربشکهمیلیون1,1یادرصد2ازبیش

3,5حدودآنهاتولیدمجموعوبرسندخوداهدافبهنتوانستندتولیدسهمیهمشمولپالساوپککشورهاياکثر،وجوداینبا
).A.3تصویر(بودآنهاسپتامبرهدفازکمترروزدربشکهمیلیون

هزار-900(نیجریه،)روزدربشکهمیلیون-1,3(روسیهبهمربوطاهدافبامقایسهدرتولیدکمبودبیشترینسپتامبر،ماهدر
یاتیعملمسائلدلیلبهسالابتدايازواقعیتولیدواهدافبینشکاف.بود) روزدربشکههزار-500(قزاقستانو) روزدربشکه

دربشکههزار300حدود2022سالسومماههسهدرروسیهنفتتولیدمجموع.استیافتهافزایشظرفیتهايمحدودیتو
.بودتهاجمازقبلسطحازکمترروز
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تولیدکنندگانبین. کردموافقتنوامبرماهازروزدربشکهمیلیون2تولیدسهمیهکاهشباخوداکتبرنشستدرپالسوپکا
وکانادامتحده،ایاالتاز سويروزدربشکهمیلیونیکمیزانبه2022سالسومماههسهدرنفتتولیدکلپالس،غیراوپک

یافت.افزایشنروژ
کهشودمیبینیپیشویافتافزایش2022ماههسهدرروزدرهزار بشکه400تقریبامتحدهایاالتدرنفتتولیدمجموع
گیريهمهازقبلبهمتحدهایاالتنفتتولیدمجموعاگرچه . شودمشاهده2022سالچهارمماههسهدرمشابهیافزایش
ولیدتافزایش باکهه استماندباقیخوداوجازکمترروزدربشکهمیلیونیکحدودخامنفتتولیدمدت،ایندرامارسیده،

).C.3تصویر(استبودهراکدژوئناواسطازنفتتولیداصلیشاخصنفتی،هايدکلتعداد. شودمیجبرانمایعگاز
سهامدارانهبنقدینگیبازگرداندنبرجدیدتولیددرگذاريسرمایهجايبهگذارانسرمایهفشاربحبوحهدرنفتتولیدکنندگان

.استمواجهتجهیزاتوکارنیرويکمبودمانندباالتريوروديهايهزینهباصنعتایناین،برعالوه. اندکردهتمرکز
بهنسبت2022آگوستدروبودهمداومکاهششاهدفوریهازپیشرفتهاقتصادهايدرصنعتکنترلتحتنفتموجودي هاي

کشورهاياستراتژیکذخایرازنفتیهايفرآوردهوخامنفتآزادسازيوجودباکاهشاین. استیافتهکاهشدرصد5قبلسال
. استدادهرخانرژيالمللیبینآژانسعضو
ردبشکهمیلیونیکمعادلنرخیکهبودهآگوستتامارسماهازنفتبشکهمیلیون180حدودمجموعدرهاآزادسازياین
ازناشیانتظارمورداختالالتمیاندرنفتعرضهتثبیتموجودي،آزادسازيازهدف. استجهانیمصرفازدرصدیکیاروز

تصویر(استکردهآزادنفتاستراتژیکذخایرازخامنفتمیلیون بشکه134حدودمتحدهایاالت. بوداوکراینبهروسیهحمله
3.D.(اروپاازشدهآزادهايموجوديباقیمانده. استتجاريهايموجوديمقدارازکمترنفتاستراتژیکذخایرحاضرحالدر
.استبودهنفتیهايفرآوردهوخامنفتصورتبهآسیاو

ریسک هااندازچشموقیمتبینیپیش
باشد،) فعلیسطحبهنزدیک(بشکههردردالر92متوسططوربه2023سالدربرنتخامنفتقیمت،شودمیبینیپیش
غییرتبدونآوریلهايبینیپیشبهنسبتبینیپیشاین. یابدکاهشبشکههردردالر80به2024سالدراینکهازقبل
باقی)بشکههردردالر60(اخیرسالهپنجمیانگینازباالتربسیارهاقیمتانتظار،موردکاهشوجودبا).A.4تصویر(است
کاهشوتنفبهطبیعیگازمصرفتغییرباکهکندمیفرضراکالناقتصاداندازچشمشدنبدتربینیپیشاین. مانددخواه
.شودمیجبران) روسیهجملهاز(پالساوپکمیاندرتولید
تاگیريمههازقبلسطحبهبازگشتازپسانرژي،المللیبینآژانساکتبرارزیابیاساسبر.استنامشخصبسیاراندازچشم
تصویر(برسدحدباالترینبهویابدافزایشدرصد1,7میزانبه2023سالدرنفتمصرفرودمیانتظار،2022سالپایان

4.Bb2022IEA.(
هايمحدودیتتدریجبهکشوراینزیراشود،حمایتچیندرتقاضابهبودبا2023سالدرنفتمصرفرشد،رودمیانتظار
.را افزایش می دهدنفتبهطبیعیگازازتغییروکاهشرايگیرهمه

. شودزمستاندرنفتتقاضايافزایش روزدربشکههزار700بهمنجرتواندمیتغییرکهبرآورد کردهانرژيالمللیبینآژانس
.باشدمنفیاندکییاناچیز2023سالدرنفتتقاضايرشد،رودمیانتظارآسیا،ازخارجدروجوداینبا

داشتهتولیدافزایشکشورهاازکمیتعدادتنهاویابدافزایشدرصدیکازکمتر2023سالدرنفتتولید،رودمیانتظار
).C.4تصویر(باشند

صلسرفکاهشپالساوپککهحالیدر. یابدکاهشروسیهرهبريبهپالساوپکدرخامنفتتولیدرودمیانتظارمقابل،در
.هستندهدفازکمتربسیارحاضرحالدرکشورهاازبسیاريکرد،اعالمروزدربشکهمیلیون2راخودتولیداهداف

وبیمهبهدسترسیمحدودیتو) 2023فوریه5از(روسیهنفتیمحصوالتو) 2022دسامبر5از(روسیهخامنفتتحریمبا
درهککرده بینیپیشانرژيالمللیبینآژانس. یابدمیکاهششدتبهروسیهدرتولید،اتحادیه اروپانقلوحملخدمات
ینفتذخایرآزادسازيرودمیانتظاراین،برعالوه. شودکمترروزدربشکهمیلیون2آیندهسالدرروسیهتولیدها،تحریمنتیجه

.شودمتوقف2022سالپایانتااستراتژیکذخایراز
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دلیلبههروسیخامنفتتولید. گیردقراراوکرایندرجنگپیامدهايثیرتاتحتاستممکننیزنفتبازاربلندمدتاندازچشم
.یابدکاهشهمیشهبرايتواندمیآالتماشینوخارجیفناوريسرمایه،بهدسترسیکاهشوخارجیهايشرکتخروج

عیندر. دهدمیافزایشرانقلوحملهايهزینهوکندمیتغییراحتماالنیزنفتیهايفرآوردهوخامنفتتجارتالگوهاي
جملهازکرد،خواهدتسریعراانرژيانتقالاحتماال پروسهمتحده،ایاالتواروپااتحادیهدردولتسیاستیابتکاراتحال،

دررا) کربنانتشارو(نفتمصرفتواندمیاینوسوختوريبهرهافزایشوبرقیخودروهايپذیرشتقویتبراياقداماتی
.دهدبکاهشمدتمیان

ریسک ها
ناشیمصرفتهدیداتازناشیاولدرجهدرمنفیخطرات. داردوجودقیمتاندازچشمبراينزولیوصعوديریسکچندین

.استچیندر19-کوویدمربوط به ترطوالنیهايمحدودیتوجهانیرکوداز
جدید تجاري،اقداماتباروسیهصادراتثیرگذاريتامیزانجملهازهستند،عرضهمسائلثیرتاتحتصعوديهايریسک

.نفتاستراتژیکذخایرترپایینسطوحومتحدهایاالتتولیددراحتمالیناامیديپالس،اوپکتصمیمات
همزمانتشدیددلیلبه2023سالدررودمیانتظار. شودنفتضعیفبسیارمصرفبهمنجرتواندمیجهانیرکوداندازچشم

.شودکندترسرعت رشد اعتماد،کاهشومالیشرایطشدنبدتر،ي سختگیرانههاسیاست
،Guenette(بدهدسوقرکودسمتبهراجهانیاقتصادتواندمیمالی،فشاریاباالترتورمماننداضافی،منفیهايشوك

KoseوSugawara2022.( شدترا به میزان زیادي کاهش داده، اما نفتمصرف،جهانیرکودهايتاریخی،لحاظازاگرچه
).D.4تصویر(استبودهمتفاوتآن

یاالتانفتیهايشرکتگذاريسرمایهوپالساوپکتولیدتصمیماتروسیه،صادراتدراختاللمیزانبهنفتجهانیعرضه
1,5حدودبیشترهايتحریمدلیلبهروسیهصادرات،داردانتظارانرژيالمللیبینآژانسحاضر،حالدر. داردبستگیمتحده
. داردوجودبرآوردهااینمورددرتوجهیقابلابهامامایابد،کاهشروزدربشکهمیلیون

دستیابیبرايواستنشدهآزمایشاماکند،کمکروسیهازنفتجریانحفظبهتواندمی7گروه نفتقیمتپیشنهاديسقف
معاملهقیمتسقفدرکنندهشرکتکشورهايباکهگفتهروسیه.داردنیازبزرگهايEMDEمشارکتبهخوداهدافبه

. کردنخواهد
فعاالندهد،رخروسیهصادراتدرتوجهیقابلاختاللتجاري،مسیرهايدراختاللبامدتکوتاهدراستممکنکهحالیدر

.استدادهرختحریمهايدورهسایرمورددرکهگونههمان،پیدا کنندهاتحریمزدندوربرايراهاییراهاستممکنبازار
قرارداداستقرارکهحالیدر. استدادهنشانهاقیمتازحمایتبرايتولیداهدافتغییربرايراخودتمایل،پالساوپک
زاترضعیفتقاضايصورتدرراخودتولیدبتواندگروهکهداردوجودامکاناینباشد،داشتهادامه2023سالپایانتافعلی
.دهدبکاهشانتظارحد

اوپکدتولیکاهشباتواندمیانتظارحدازترضعیفتقاضاي. کنندجبرانرایکدیگراستممکننزولیوصعوديریسک هاي
. کندمحدودراهاقیمتکاهشمیزانبالقوهطوربهوشودجبراناستراتژیکذخایرمجددکردنپروپالس

،باشدارانتظحدازکمترمتحدهایاالتیاروسیهعرضهیاانتظارحدازبیشترجهانیترقويرشدنتیجهدرتقاضااگرمقابل،در
. شودبرطرفپالساوپکاضافیظرفیتیااستراتژیکذخایرآزادسازي بیشترباتواندمیشکافاین
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طبیعیگاز 
. ستاشدهتجارتالگوهايدرعمدهتغییراتبهمنجرامراینوبودهاروپاتحوالتثیرتاتحتزیاديحدتاطبیعیگازبازارهاي
جایگزینعنوانبهLNGبازاربهاروپاشد،باعثویافتکاهششدتبهاروپابهروسیهازلولهخططریقازطبیعیگازصادرات

.یافتافزایشزمستانازقبلانبارهاموجوديکردنپربهکمکبرايLNGواردات. وردبیاروي
ازباالترکهدرسیدرصد90ظرفیتبهاکتبرتااما،بودخودمعمولیسطحازکمتربسیار2022سالاوایلدرهاموجودي
). B.5تصویر(بودمیانگین
بهياهستهانرژيهمچنین واسپانیاوپرتغالدر خشکسالیدلیلبهآبیبرقازبرقتولیدکاهشجبرانبرايLNGواردات

.بودنیازموردفرانسهي گرمادلیلبهآبتخلیهونگهداريمشکالتدلیل
سایرمقصدبهLNGهايمحمولهشدباعثبود،باالتقاضايازناشیکهآگوستماهطیاروپادرLNGقیمتبااليرکورد

وبنگالدشمانندکشورهابرخیدربرقگستردهقطعبهمنجرامراین. دشوهدایتاروپاسودآورتربازارسمتبهکشورها
.نبودندنقديبازاردرLNGهايمحمولهخریدبراياروپابارقابتبهقادرکهشدپاکستان

خریداريبلندمدتقراردادهايطریقازراخودLNGبیشترکهکرهجمهوريوژاپنجملهازLNGبزرگواردکنندگاندیگر
.گرفتندقرارنقديهايقیمتافزایشثیرتاتحتکمتر،کنندمی

اینو)C.5تصویر(یافتکاهشدرصد10حدودتقاضااروپا،در. یافتکاهش2022سالسومماههسهدرطبیعیگازمصرف
هوايوآببود. شیمیاییکودهايکارخانهمانندبرانرژيصنایعدرباالهايقیمتناشی از تقاضاکاهشدلیلبهکاهش
.کردکمکاکتبرماهدرتقاضاکاهشبهنیزمعتدل

هواوآبتاثیرتحتمصرف.استکردهکمکتقاضاکاهشبهطبیعیگازویژهبانرژيمصرفکاهشبرايدولتهايسیاست
،مریکاآدرهمچنین . یابدکاهششدتبهطبیعیگازمصرفشدباعثآبیبرقتولیددرعمدهبهبودبرزیل،در. استبودهنیز 

است.بودهقوي2022سالدرطبیعیگازتقاضاي
بهتوجهباکشوراین، چون )2022آگوستدردرصدي17کاهش(استیافتهکاهششدتبهروسیهدرطبیعیگازتولید

فزایشاباحدوديتاکسرياینالبته .داردخودصادراتمسیرتغییربرايکمیهايگزینهاروپا،بهلولهخطوطبهوابستگی
ندکیاقطرومصراسترالیا،جملهازقیمتافزایش دلیلبهدیگرکشورهايدرتولید.استشدهجبرانکشورها دیگرازعرضه

یمماهدرمتحدهایاالتازLNGصادراتو بودبیشتردرصد10سالامسومماههسهدرمتحدهایاالتدرتولید.یافتافزایش
رسید.خودحدباالترینبهاروپابهصادراتتوجهقابلافزایشبا

زغال سنگ
دالر330یعنیخودحدباالترینبهجواليماهدرودادادامهخودافزایشبه2022سالسومماههسهدرسنگزغالقیمت

). A.6تصویر(ادامه دادثباتو پس از آن به رسیدتنهردر
براي،ردکتشویقراکشورهاازبسیاريوبودطبیعیگازبااليهايقیمتثیرتاتحتشدتبهسنگزغالبازارهايدرتحوالت

) گیردیمقراراستفادهموردبرقتولیددرعمدتا(حرارتیسنگزغالقیمتاین،برعالوه. بیاورندرويسنگزغالبهبرقتولید
باورژيمتالسنگزغالمقداريشدهباعثکهبوده ) فوالدسازيدراستفادهمورد(متالورژیکیسنگزغالقیمتازباالتربسیار
.شودمخلوطهانیروگاهدرپایینعیار

برداريبهرهیاکردندبازگشاییراسنگزغالهاينیروگاهکشورچندیناروپا،در. استیافتهافزایشسنگزغالجهانیمصرف
. دادندافزایشراآنهااز

زاناشی(آبیبرقکمبسیارتولیدجبرانبرايسنگزغالتولیدزیرا،یافتافزایش2022ماههسهدرنیزچیندرمصرف
.بودنیازمورد) شدیدخشکسالی

دلیلبهحديتااین. یافتکاهشدرصد12حدود 2022سومماههسهدرسنگزغالمصرفمتحده،ایاالتدرمقابل،در
طبیعیگازوسنگزغالبینقیمتتفاوت،طبیعیگازتولیدفراوانیدلیلبهکهو ایناستسنگزغالهايکارخانهبازنشستگی

است.کمتربسیارکشورهاسایربهنسبتمتحدهایاالتدر
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مدت مشابه بهنسبت2022اولماههشتدرسنگزغالتولیدچین،در. استیافتهافزایشکشورچندیندرسنگزغالتولید
حدود 2021سالبهنسبت2022سالاولماه9درتولیدهند،در). 2022چینآمارملیاداره(بودبیشتردرصد11قبلسال
موقتممنوعیتپایانازپسجهانسنگزغالصادرکنندهترینبزرگ،اندونزيصادرات).C.6تصویر(بودبیشتردرصد21

یافت.افزایشژانویهدرکشوراینصادرات

و ریسک هازچشم اندا
میانگینازباالتربسیارسطوحدرامایابد،کاهش2024و2023هايسالدرسنگزغالوطبیعیگازهايقیمت،رودمیانتظار
. ندمامیباقی2017-2021هايسالطیهاقیمت
ردآنهايقیمتمیانگینبرابردوهمچنانمتحدهایاالتطبیعیگازواسترالیاسنگزغالقیمت،2024سالتارودمیانتظار

.باشدبیشتربرابرچهارتواندمیاروپاطبیعیگازقیمتکهحالیدرباشد،گذشتهسالپنج
راودخمصرفصنایعوخانوارهازیرا،استطبیعیگازترضعیفتقاضايدلیلبهآیندهسالدرهاقیمتکاهشپیش بینی 

بزرگصادرکنندگانوهندچین،تولیدافزایشبارودمیانتظارکهحالیدرآورند،میرويهاجایگزینبهومی دهندکاهش
. یابدافزایشتوجهیقابلمیزانبهزغالتولیدسنگ،زغال

دررالیمیقااهدافتواندمیطبیعیگازازشدندوردارند،باالتريکربناکسیدديانتشارفسیلیهايسوختاینکهبهتوجهبا
).D.6تصویر(دهدقرارخطرمعرض
انتظاراتهکحالیدر. داردبستگیتقاضاکاهشبرايکنندگانمصرفتواناییواروپادرزمستانشدتبهطبیعیگازاندازچشم
زمستانایانپتاموجوديپایینبسیارسطحبهمنجرتواندمیهمچنانانتظارحدازبدترنتیجهاست،مالیمزمستانیبرايفعلی
. شود
. شدخواهدمواجهذخایرتکمیلدربیشتريهايچالشباروسیهگازوارداتدادندستازبحبوحهدرآیندهتابستاندراروپا

هايپایانهجملهازجدیدوارداتیهايپایانهکمکبا2023دراروپاLNGوارداتکرده بینیپیشانرژيالمللیبینآژانس
.یافتخواهدافزایشمکعبمترمیلیارد60شناور،

فشاربازارها،سایربااروپارقابتباکهاستLNGجهانیصادراتظرفیتدرانتظارموردافزایشبرابردوازبیشافزایشاین
تااستممکنشد،مشاهدهLNGواردکنندگانازبرخیبرايامسالکهاختالالتیوکردخواهدحفظهاقیمتبرراصعودي

. باشدداشتهادامه2023سال
خطوطدرکهانفجارهاییباکهطورهماناست،حیاتیهايزیرساختبهآسیباحتمالطبیعی،گازبرايریسک هاازیکی
واردشآنهاازمحافظتبنابراینوهستندطوالنیبسیارلولهخطوط. شدمشاهده،دادرخسپتامبرماهدر2و1استریمنوردلوله

.هستندمتمرکزبسیارLNGهايپایانهکهحالیدراست،
برعالوه. استآیندهسالدرسنگزغالوطبیعیگازاندازچشمبرايکلیديریسکیکجهانیرشدکنديخام،نفتمانند
وتجدیدپذیرهايانرژيظرفیتافزایشبرايمتحده،ایاالتواروپااتحادیهدرجملهازدولتاخیرهايگذاريسیاستاین،

. دهدبکاهشمدتمیانومدتکوتاهدرراسنگزغالوطبیعیگازمصرفتواندمیانرژيکلیمصرفکاهش
بهدسترسیعدموهاقیمتشدیدنوساناتزیراباشد،انتظارحدازترضعیفاستممکننیزطبیعیگازمصرفدرآتیرشد

LNGدهندقراربازبینی دوبارهمورداعتمادقابلسوختیکعنوانبهراآننقشتاکندوادارراکشورهابرخیاستممکن.
.استدادهکاهشنصفبهآیندهسالپنجطیطبیعیگازمصرفرشدبرايراخودبینیپیشانرژيالمللیبینآژانس

. داردستگیبطبیعیگازجايبهسنگزغالیاتجدیدپذیرهايانرژيبهکشورهاعالقهمیزانبهکربنانتشاربرتغییراینثیرتا
.دهنداولویتنقديبازاردرخریدبرراثابتهايقیمتبابلندمدتقراردادهاياستممکنکشورهااین،برعالوه

اییاروپکشورهايازبرخیدرصنعتیهاياستراتژيتغییرمستلزماستممکنانرژيبااليهايقیمتدورنمايبلندمدت،در
. اندبودهمتکیروسیهازلولهخططریقازطبیعیگازوارداتبهتاریخیلحاظازکهباشد

ود،کهايکارخانهجملهازبرانرژيصنایعازبرخیدرظرفیتشدنبستهبهمنجرپیش ترانرژيبااليهايقیمتواقع،در
.استشدهصنایعسایرجملهازتولیديعملیاتدرتغییروفلزاتوشیمیاییمواد 
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فلزات  و مواد معدنی
31سپتامبردرویافتکاهشدرصد20سال جاري میالديسومماههسهدرجهانیبانکمعدنیموادوفلزاتقیمتشاخص
.بودمارسدرخوداوجازکمتردرصد

تقاضاي. استاحتمالیجهانیرکودمورددرنگرانیوجهانیاقتصاديفعالیتوخامتکنندهمنعکساولدرجهدرکاهشاین
یلبه دلتقاضاجهان،فلزاتکنندهمصرفترینبزرگچین،درکهحالیدرداد،ادامهخودتضعیفبهصنعتیکاالهايجهانی

. ماندباقیضعیفامالكبخشفشاروکرونابامرتبطهايمحدودیت
بستهاحتمالشاملقیمتصعوديریسک هاي. یابدکاهشدرصد15،میالدي2023سالدرفلزاتقیمت،رودمیانتظار
برابردرویژهبرويوآلومینیوم. استانتظارحدازبیشانرژيقیمتافزایشصورتدر)برانرژي(ذوبهايفعالیتبیشترشدن

هستند. پذیرآسیبانرژيقیمتنوسان هاي
برايتواندمیانرژيانتقالپروسه درازمدت،در. کندحمایتهاقیمتازتواندمینیزچینزیرساختیگذاريسرمایهطرح

هايزیرساختوهاباتري،)EVs(برقینقلیهوسایلدرآنهامتعددکاربردهايبهتوجهبانیکلومسآلومینیوم،ویژهبفلزچندین
.باشدمفیدشبکهوشارژ

درخوداوجازکمتردرصد35سپتامبردرویافتکاهشدرصد23امسالسومماههسهدرآهنسنگقیمت-سنگ آهن
انیجهساختمانیوصنعتیفعالیتکنديدلیلبهفوالدتولیدکاهشکنندهمنعکسکاهشاین). 15تصویر(بودمارسماه

. استشدهمحدودامالكبخشضعفوي قرنطینه ايهامحدودیتدلیلبهچیندرفوالدتولیدبه عنوان نمونه، .است
کاهشبهمجبوررافوالدتولیدکنندگانانرژي،هايهزینهافزایش وسازوساختهايفعالیتشدنکندچین،ازخارجدر

. استکردهتولید
دارايصادراتی،هايتعرفهافزایشدلیلبههندازصادراتکاهشواوکراینوروسیهازصادراتکاهشوجودباآهنسنگبازار
درصد17تا2023سالدر2022سالدردرصدي26برآورديکاهشازپسآهنسنگقیمترودمیانتظار. استعرضهمازاد

کند.پیداکاهش
رودیمانتظارعرضه،سمتدر. استآهنسنگقیمتبرمداومنزولیفشارهايازحاکیتقاضاوعرضهبلندمدتهايبینیپیش

،افزایش دهندراخودظرفیتValeوBHP،Fortescue،Rio Tintoجملهازبرزیلواسترالیامعدنیهايشرکتکه
جهانیبازاراردورابیشتريمنابعتواندمی،فوالدبازیافتافزایشوپیش بینی می شود گینهماننددیگرنقاطدرجدیدهايپروژه
. کند
ديحتاتواندمیاین. کندمحدودراآهنسنگمصرفوفوالدتولیدتواندمیچینزداییکربنهايبرنامهتقاضا،سمتدر

مانند (دهستنفوالدنیازمندتجدیدپذیرانرژيمنابعبرخیچراکهشود،جبرانانرژيانتقالپروسه دلیلبهتقاضاافزایشبا
).باديهايتوربین

خوداوجازکمترسومیکسپتامبردرویافتکاهشدرصد18میالدي2022سومماههسهدرآلومینیومقیمت-آلومینیوم
واکرونبامرتبطهايمحدودیتجملهازجهانیتولیديهايفعالیتسرعتکاهشدلیلبهآلومینیومتقاضاي. بودمارسدر

. استشدهضعیفتوجهیقابلطوربهاروپادرویژهبجهانی،رکودمورددرهانگرانیافزایشوچیندرامالكضعیفبازار
یکحدودکاهشتولیدکنندگانچون،استبوده کاهشحالدرانرژيقیمتافزایشدلیلبهاروپادرتولیدعرضه،سمتدر

ياندازراهباسالاوایلدربرقکمبودناشی ازکاهشزیراماند،باقیقويچیندرتولید. کردنداعالمراکلیظرفیتچهارم
.شدجبرانجدیدذوبهايکارخانهاندازيراهوبیکارظرفیتدوباره
تنون میلی45هدفبهنزدیککهباشدداشتهآلومینیومظرفیتتنمیلیون42چین،2022سالپایانتارودمیانتظار
. استداشته،رفتمیانتظارابتدادرآنچهبهنسبتکمتريثیرتاروسیهآلومینیومصادراتبرهاتحریم. استدولت
کاهشدرصد11حدود 2023سالدررودمیانتظار،2022سالدردرصدي9افزایشبینیپیشدنبالبهآلومینیومقیمت

.یابد
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مارسدرخوداوجازکمترچهارمیکسپتامبردرویافتکاهشدرصد19میالدي 2022سومماههسهدرمسقیمت-مس
قیمتبرجهانیرکوداحتمالمورددرهانگرانیدارد،جهانیاقتصاديهايفعالیتبهايویژهحساسیتمسکهآنجااز. بود

).ویژهتمرکز(استگذاشتهتاثیر
ینچفلزاتتصفیهمناطقازبرخیدربرقکمبوددلیلبهتولیدکاهشو) پرووشیلی(عرضهدراختالالتبرخیشاهدمس

وبذزیرانگرفته،صورتاروپادرذوبکارخانهدرکاهشیحال،اینبا. استبوده) جیانگسووژجیانگآنهویی،هوبی،جملهاز(
.استرويوآلومینیومنسبت بهي کمتربرقنیازدارايمستصفیهو

یابد.کاهشدرصد16میالدي 2023سالدر2022سالدردرصدي7برآورديکاهشازمس پسقیمت،رودمیانتظار
شارژايهزیرساختومرتبطهايشبکهکشیسیموتجدیدپذیربرقتولیدبرقی،خودروهايتولیدتوسعهازبلندمدت درمس 

شود.بهره مند می

آوریلدرخوداوجازکمتردرصد22سپتامبردرویافتکاهشدرصد10میالدي2022سومماههسهدرسربقیمت-سرب
ایینیپانرژيشدتازسربتصفیهزیرا،نگرفتهقراراختالل معرضدرتولیدو شودمیاستفادههاباتريدرعمدتاسرب. بود

.نیستنداصلیتولیدکنندگاناوکراینوروسیهواستبرخوردار
تقاضاي،رودمیانتظار. یابدکاهشدرصد10و5به ترتیب 2023و2022هايسالدرسربقیمتشودمیبینیپیش

.یابدافزایشجدیدخودروهايدلیلبهمدتمیاندرسربجهانی

سابقهبیهاياوجازکمترسومیکسپتامبردرویافتکاهشدرصد24میالدي2022سومماههسهدرنیکلقیمت-نیکل
درتولیدقويرشدوزنگضدفوالدبخشازتقاضاکاهش. شدمتوقفهفتهیکبرايLMEمعامالتکهزمانیبود،مارسماه

. کردندکمکقیمتکاهشبهدوهراندونزي
2021سالافزایشبهنسبتدهد،میاختصاصخودبهراشدهتصفیهنیکلمصرفسومدوازبیشکهزنگضدفوالدتولید

افتهیکاهشتوجهیقابلطوربهبرقکمبودوانرژيقیمتافزایشمصرفی،بادوامکاالهايبرايضعیفتقاضايبحبوحهدر
.کردرشدتوجهیقابلطوراندونزي بهازنیکلعرضهشد وکندچیندرویژهبها،باتريدرنیکلازاستفاده.است

تصویر(یابدکاهشدرصد16آیندهسالدرنیکلقیمترودمیانتظار،2022سالدردرصدي 35افزایشبینیدنبال پیشبه
16.(

مارسدرخوداوجازکمتردرصد52سپتامبردروکردسقوطدرصد35میالدي 2022سومماههسهدرقلعقیمت-قلع
پسسالنخستنیمهدرویژهبنیزتولید. استمصرفیالکترونیکیلوازمبخشضعیفتقاضايکنندهمنعکسنزولیگرایش. بود
.استیافتهافزایشتوجهیقابلطوربهاندونزيکوچکتولیدکنندگانسويازصادراتافزایشاز
کردنمحدودبرايرااقداماتیاندونزيمقاماتها،قیمتبرآنمنفیثیرتاوقلعصادراترونقمورددرهانگرانیبهپاسخدر

.دهندمیانجامصادرات
وانرژيانتقالپروسه ازقلعتقاضايبلندمدت،در.یابدکاهشدرصد29میالدي 2023سالدرقلعقیمت،رودمیانتظار
.بردمیبهرهبرقیخودروهايوخورشیديهايپنلدرویژهبسبز،هايفناوري

آوریلدرخوداوجازکمتردرصد30تقریباویافتکاهشدرصد16میالدي2022سالسومماههسهدررويقیمت-روي
کککمبودوانرژيقیمتافزایش . شودمی جاريسالدرجهانیتقاضايکاهشبهمنجرسازوساختسرعتکاهش. بود

، دشتولیدکاهشباعثهم چیندربرقبنديسهمیهکهحالیدرشد،اروپادرذوبکارخانهچندیندرتولیدکاهشبهمنجر
بنابراین تقاضاي ضعیف بیش از آن بود که با کاهش تولید جبران شود.

درومیانتظار. کندرشدرود،میانتظارپرووچیناسترالیا،ازکههاییافزایشباآیندهسالچنددراستقراردنامععرضه
.یابدکاهشدرصد20تا2023سالدرویابدافزایشدرصد17میالدي 2022سالدررويقیمت

ودریاییيبادانرژي برايگالوانیزهساختارهايازاستممکنامادارد،قرارانرژيانتقالپروسهمعرضدرکمترروياگرچه
.شودمندبهرهبزرگمقیاسدرخورشیديانرژي 
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