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مس منتشر کردبین المللی گروه مطالعات 
2022اکتبروضعیت تولید مس جهان تا پایان 

ماه بولتندررا2022اکتبردرمسجهانیتقاضايوعرضهبهمربوطاولیههايداده،)ICSG(مسالمللیبینمطالعاتگروه
(از ابتداي سال تا 2022ماهه10درجهانمسدنامعتولیدکهدهدمینشاناولیههايداده.کردمنتشراین گروه دسامبر

SX-EWبه روشاستخراجودرصد3,1حدودکنسانترهتولیدبه طوري که یافته،افزایشدرصد3,5حدودپایان اکتبر) 
رشد داشته است.درصد5دودح

معادن مس
و19-کوویدبهمربوطهايمحدودیتاگرچه 

امیکرون گونهازناشیعفونتپایدارهاينرخ
درکشورهابرخیدررادنامعتولیدکرونا،
در مجموع کرد، امامحدود2022سالابتداي
معادندرتولیدافزایش ازمس جهانیتولید
بهبودهمچنین ویافتهتوسعهمعادن یاجدید

زمانی(2021ابتداییهايماهتولید در مقایسه با
کرونا بهمربوطترگیرانهسختهايمحدودیتکه

.بردسود)داشتوجود
SX-EWتولیددرصدي0,6افزایشوکنسانترهتولیددرصدي8کاهشباجهانمحتوايمستولیدکنندهترینبزرگشیلی،

،19-کوویدبهمربوطنیروي کارغیبتثیرتاتحتشیلیمعادنازتعداديمواجه شد.ي تولیددرصد6در مجموع با کاهش 
.ندگرفتقرارخشکسالیدلیلبهآبعرضهکاهشوافت عیارعملیاتی،مسائل

رگبزمعدندودرفعالیتمدتطوالنیتوقفدلیلبهمحتواي جهان مستولیدکنندهبزرگکشوردومینپرو،تولیدرشد
این کشورتولید.شدمحدوددرصد2بهمحلیجوامعو فعالیت هاياقداماتاین کشور (الس بامباس و کواخونه) ناشی ازمس

.بود) همه گیريازقبل(2019مشابهمدتازکمتردرصد3میالدي2022ه ماه10در
درنیزدرصدي27افزایش. یافتافزایشدرصد31حدودگراسبرگمعدندرزیرزمینیتولیدافزایشنتیجهدراندونزيتولید

معادنسایردریافتهو توسعهجدیدهاي ظرفیتو»کاموآ«جدیدمعدندرافزایشدلیلبهجمهوري دموکراتیک کنگو 
.یافتافزایشدرصد2حدودمتحدهایاالتدرتولیدهمچنین.شدمشاهده

مس تصفیه شده
مستولیدکهدهدمینشاناولیههايداده

(از ابتداي 2022ماهه10درجهانشدهتصفیه
رشد درصد2,6حدودسال تا پایان اکتبر) 

والکترولیتی(اولیهتولیدکهداشته، به طوري
تولیدودرصد3) معدنسنگازالکترو وینینگ

.استیافتهافزایشدرصد0,4قراضهازثانویه
، چینهشدتصفیهتولیداز رسمیاولیههايداده

ازحاکیبزرگ ترین مصرف کننده فلزات پایه
3,1رشد شاملدرصدي3حدودکلیافزایش
.استدر این مدت بودهثانویهتولیديدرصد2,7واولیهتولیديدرصد
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وتعمیرنشدهریزيبرنامهوشدهریزيبرنامههايتعطیلیازايمجموعهباشدهمس تصفیهتولیدرشدجهانی،سطحدر
درتصفیه/ ذوبیکپارچه هايکارخانهدرکنسانترهتولیدمحدودیتواتحادیه اروپاهاي ذوب عمدتا درکارخانهگهدارين

.استشدهمحدودپرووشیلی
نگهداريوتعمیرتعطیلیوعملیاتیهايمحدودیتدلیلبه) وینینگالکترووالکترولیتی(شیلیشدهتصفیهمستولیدکل
وجدیدکارخانه هايافزایشادامهدلیلبهکنگودرشدهمس تصفیهتولید. یافتکاهشدرصد4,5، ذوبيهاکارخانهدر

.یافتافزایشدرصد17حدودالکترو وینینگیافتهتوسعه
تهافیشیافزادرصد0,4) قراضهاز(هیثانومس تصفیه شدهیجهاندیتولکهدهدیمنشانهیاوليبرآوردهاوهادادههمچنین 

.است

مصرف مس
مصرفکهدهدمینشاناولیههايداده

2,7حدودجهانشدهتصفیهمسظاهري
.استداشتهرشد2022هماه10دردرصد

منفیثیرتا19-کوویدبامرتبطهايقرنطینه
هايبخشوجهانیاقتصادبرتوجهیقابل

به جزمناطقتمامدرمسنهاییمصرفکلیدي
سالدرجهانیتقاضاياگرچهداشت. چین

بهبود2020سالشدیدکاهشنسبت به2021
سطحزیرکشورهابرخیدرهمچنانولییافت،
.استماندهباقیگیريهمهازپیش

اتحادیه  درمصرفیافت.افزایشدرصد0,6حدود2022ه ماه10درچینبه جزجهاندرشدهتصفیهمصرف،شودمیبرآورد
.یافتکاهشو یک درصد3به ترتیبمتحدهایاالتوژاپندروپیدا کردیشافزادرصد3اروپا

وارداتدرصدي11افزایشباکهکردرشددرصد4,5) نشدهگزارشموجودي درتغییراتاستثنايبه(چینظاهريمصرف
.شدحمایتشدهتصفیهمس
بازارترازبراي.استیتنهزار307حدودظاهريکسريدهندهنشان2022ماهه10درجهانیشدهتصفیهمساولیهتراز

نظردررانشدهگزارشموجوديدرتغییراتکهکندمیاستفادهچینبرايظاهريتقاضايمحاسبهازICSG،مسجهانی
.گیردنمی

پیوستجدولدرچینموجوديتغییراتبرايشدهتنظیمتصفیهمس جهانیترازجهانی،بازارتحلیلتسهیلبرايبنابراین
شدهارائهرسمی هايموجوديتغییراتمیانگینبرآورداساسبرراجهانیشدهتصفیهمستعادلکهاستشدهگنجانده

دربرآورد شدهتغییراتبر مبنايجهانیشدهتصفیهمستراز.کندمیچین تنظیممسبازاردرتخصصممشاوردوتوسط
.دادنشانتنهزار417دودحرابازارکسريچین،موجودي و ذخایر

بازار مس
) دالر7621,21اکتبر(میانگینبهنسبتدرصد5,4کهبوددر هر تن دالر8029,25نوامبردرLMEنقديقیمتمیانگین
7000ومارس7دردالر10730ترتیببهسپتامبرپایانتا2022سالاز ابتدايمسکفوسقفهايقیمت.داشتکاهش

.بودجوالي15دردالر
بهمجموعدر2022نومابرپایانتا)SHFEوLME،COMEX(فلزاتاصلیهايبورسدرشدهنگهداريمسموجودي

LME0,8درموجودي. داشتافزایش2021دسامبرپایانموجوديبهنسبتدرصد0,5کهرسیدتن951هزار و 191
.یافتکاهشدرصد47امکسکدردرصد افزایش پیدا کرد، ولی SHFE84ودرصد 
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در2022هماه10درچینموجوديکهشودمیتصورمستقل،مشاوردوتوسطشدهارائهبرآوردهايمیانگیناساسبر
.استیافتهکاهشتنهزار110حدود2021سالیپایانسطحبامقایسه

روند عرضه و مصرف مس تصفیه شده جهان-جدول
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2023مس در سال و تقاضايمحرك هاي عرضه 
امیدبخشبازاربلندمدتبنیاديهايشاخصاینکهوجودباوشدداد و ستدزیادينوسان هايبا2022سالطیمسقیمت

هايهزینهافزایشتورم،افزایشجملهازاقتصاد کالنعوامل.یافتکاهشدرصد13ازبیشطی سالقیمت رسد،مینظربه
راهاقیمتتقاضا،کاهشباهمراهعناصراین. گذاشتتأثیر2022سالدرمسقیمت و بازار بربهرهخنرافزایشوانرژي
باره وضعیت پیش روي این فلز در درتحلیلگراناز2022) در پایان سال INNشبکه خبري اینوستینگ(.دادندقرارفشارتحت
پرسش هایی را مطرح کرده که در ادامه می خوانید.آینده

بود؟چگونهمسملکرد قیمتع
اوقات بیشتردرونبودبازدهیاینحفظبهقادرفلز، ولی این رسیدخودحدباالترینبه2022سالدرمسقیمتاگرچه 

بودماانتظاراتازفراتر2022سالابتداي درهاقیمت: گفتRefinitivموسسه تحلیلیاز»نورتونکارن«.بودثباتبیسال
.یافتافزایش،کممشاهدهقابلهايموجوديدر برابرعرضهمحدودرشددلیلبهحديتاکه

2022مس در سال قیمتعملکرد-نمودار

گزارشاساسبر. شدتورموانرژيقیمتافزایشباعثکهکرداحساسرااوکراینوروسیهجنگبروزسال،اوایلمسبازار
.کردتولیدمستنهزار820میالديگذشتهسالدرروسیهمتحده،ایاالتشناسیزمینسازمان

رشدکاهشتواماثروضعیتاین: گفتهم Amalgamated Metal Tradingکارگزاريدرتحقیقاتمدیر،»اسمیتدن«
. کردکمکفشردهنسبتابازارحفظبهکهداشتبه همراه راعرضهوتقاضا

واوکرایندرجنگمورددرزیادابهام هايوجودبااماایم،بودهمیالدي2022سالدرهاقیمتدربزرگینوساناتشاهدما«
».قابل پیش بینی بودروسیه،فلزممنوعیتاحتمال

تقاضايدادند،افزایشرابهرههاينرخمرکزيهايبانککهحالیدرکهبوداین2022هايشگفتیازدیگریکی: وي افزود
.ماندباقیپذیرانعطافقراضه،فشردهبازاروسبزژيانرانتقالکمکبامسجهانی

راامالكبازاردرضعفکهاندگرفتهرونقچیندريبادوخورشیديانرژي هاي مانندهاییبخشبا بیان اینکه اسمیت
.استرشدحالدردرصد4حدودبا نرخ تقاضادر حال حاضر کهکردبرآوردمی کند، جبران
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در هر دالر8387بهدسامبر30درویافتهکاهشدرصد13,6بیش ازکنون تا2022از ابتداي سال مسقیمتمجموع،در
.استرسیدهتن

2023سالدرتقاضا وعرضهپویایی
اسمیت در این .داشتندرا2022بازاردرمتوسطمازادیکانتظاردنامعقويتولیددلیلبه2021سالپایاندرتحلیلگران
.بود،داشتیمانتظارسالابتدايدرآنچهازفشرده تر2022در سال مسبازارت: زمینه گف

زیرابود، ضعیفايغیرمنتظرهطوربهعرضهرشد،شدمتوقفاروپادرجنگدلیلبهتقاضارشدکهحالیدر: افزودوي
.گذاشتراخود ثیرتاپرووشیلیمانندمعدنیکلیديمناطقدراختالالت
معقول رشدانتظارکهگفتبیفتد،اتفاق2023سالدراستممکنآنچهبهنگاهیباRefinitivاز » نورتون«یگر، از سوي د

.باشدي همراهدشواربا استممکناولیههايماههرچنددارد،را2023سالکلدرمستقاضاي
سختگیرانههايسیاستمنفیثیرتازمانی کهژهویبکنیم،میبینیپیشچینازراباالتريتقاضاي2023سالدر:افزوداو

سال بهنسبت2023سال چینمستقاضاي،رسدمینظربه: گفتهماسمیتمشابه،طوربه.یابدکاهشصفرکووید
.بگیردشتابدر این کشور 2022ضعیف

2حدودازرشدنرخ،رودمیظارانتوباشیمامالكبخشاحیايباهمراهسبزانرژيتقویتشاهدبایدآیندهسال: گفتاو
ودستباالبهرههاينرخومداومتورمبااحتماالجهانبقیه.یابدافزایش2023سالدردرصد5به2022سالدردرصد
.کنندمینرمپنجه

را 2023سالدرچینشدهتصفیهمسمصرفيدرصد1,9پیش بینی رشدCRUگروهاز»ادواردزرابرت«در همین زمینه،
.می دهدافزایشدرصد2,4بهجهانبقیهبرايرا و این رقمدارد

فرضهم اکنونRefinitivموسسهپایهمورد:گفتباشد، نورتونروپیشمسعرضهبراياستممکنکهآنچهتوجه بهبا
.بودخواهدگذشتهدههمیانگینازباالتر2023سالدررشد،کندمی

آندرکهبودخواهیمروندازکمترعرضهرشددیگرسالیکنگرانحد،ترینپاییندرموجوديتوجه بهبابه گفته وي، 
اسمیت،نظراز، در حالی که شودمیجهانبرترتولیدکنندگاندرتولیدمانعاختالالتسایروسنگعیارکاهشآب،کمبود
.اندبودهنظمبیوثباتبیکهشودمتکیکشورهاییبهفزایندهطوربهبازارکهاستاینمسعرضهبراينگرانیترینمهم 

بهراجهانی معدنتولیدازدرصد11اکنونهم کشوراینچراکه،استخاصنگرانییک،کنگودموکراتیکجمهوري: گفتاو
ایندیگرکلمش.دشواندازيراه2025و2024هايسالدراستقرارکشورایندرزیاديهايپروژهودادهاختصاصخود
هستیمبیشترياختاللشاهدباالتر،دستمزدهايتقاضايبرايکارگراناعتصاببایابدمیافزایشمسقیمتوقتیکهاست

.باشد2023سالبرايیچالشتواندمیاینو 
وفاگاستاآنتواسکوندیدادرمعدنکارگران. نداشتشگفتیجاي2022سالدرمستولیدکلیديکشورهايدراختالالت

، »السبامباس«حالی که اعتراضات در پرو کار در معادن درکردند،ایمنکارشرایطبراياعتصاببهتهدیدشیلی
را مختل کرد.» آنتاپاکی«و » کونستانتیکا«

خواهدآیندهسالدرمسعرضهبرايچالشترینبزرگ،پرووشیلیدرتولیدامسال مشکالتمعتقد است،CRUازادواردز
».باشدکشوردواینازمعدنرشددرصد80پیش بینی می کنیم که2023سالدر«. بود
ایوتولغوي زیرزمینیفاز،»کوئبرا بالنکا«دوم فازبهادواردزبود،نسبت به آنها هوشیار2023سالبایدکههاییپروژهنظراز

.می کنداشارهشرکت کودلکوپروژهدوودر مغولستان 
دنامععرضهازبزرگیموجاکنونهم : گفتنیزAmalgamated Metal Tradingکارگزاريدرتحقیقاترمدی،اسمیت

.بودخواهد2023سالدردرصدي4حداقلرشدهندهدنشانکهاستراهدرمس
سبزانرژيانتقالدرکلیدينقشعرضهمس،مورددر. هستندروه روبجدیدعرضهبرايهاییچالشباهمچنانمعدن کاران

توجهیقابلکمبودباجاريدههپایانتافلزاینبماند،تغییربدونفعلیتولیدسرعتاگر،رودمیانتظاروکردخواهدایفا
.شدخواهدمواجه
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امیدبخشی کمتراندازچشمکههاییپروژهبراياستممکنبرانگیزچالشاقتصاديمحیطدربودجهتامین: گفتنورتون
باشندمتوسطیتاکوچکهايشرکتازبرخیجذبدنبالبهبزرگکنندگاناستخراجکهرسدمینظربه.باشددشواردارند،

.دارندمدتمیاندرايامیدوارکنندههايپروژهکه
يبرا: گفتدر این زمینه ادواردز.یافتتحققکهداشترا2022سالدریکوچککسريانتظارCRUبازار،تعادللحاظاز

توانمیبنابراین،)تنمیلیون25حدودبازارحجم(داریمتنهزار150ازکمتربه میزانکمیبسیارمازاد2023سال
.استمتعادلمیزان تقریبااینکهکرداستدالل

شد؟خواهد2023سالدرمسبازارحرکتسببعواملیچه
بگیرند؟نظردرباید2023سالآغازبارادیگريصنعتیلیزورهايکاتاچهگذارانسرمایهکهشدپرسیده»اسمیت«ازوقتی
.داردوجودثانویهمستولیددرشتاببرايتوجهیقابلقابلیتگفت:

همچنین . یابدکاهشفشردگیاینبایدباالهايقیمتبهپاسخدراما،بودفشردهبسیار2022در سال قراضهبازار: گفتاو
هايفناورياساسبرامراینبهکمکبرايمحدودیتیاگرچهکرد،خواهدکمکدنامععرضهبرارفشکاهشبهموضوعاین

.داردوجودقراضهتولیدوموجود
به گفته وي.استکردهمسبرقدرتمنديثیرتااعمالبهشروعاکنونهم کهکندمیدنبالراانرژيانتقالپروسهاسمیت، 

سطوحدلیلبهاروپادرهادولتموانع وباالتورمبامواجههدرراوضعیتاینتوانمیآیا،مببینیکهبودخواهدجالباین«
»کرد؟حفظ،بدهیباالي

داردانتظارکند و میدنبالراجدیدانرژيهايبخشازتقاضارشدپتانسیل،Refinitivاز موسسه تحلیلی نورتونهمچنین
دربازیافتهايپروژهبهبیشترتعهدپتانسیلدیگر،سوياز.دهدبادامهخودرشدبهاقتصاديزمینهپسدرنظر گرفتنبدون

.باشداقتصاديبودنايجزیرهافزایشازناشیحدوديتااگرحتیباشد؛مثبتبایدکهداردوجودیافتهتوسعهکشورهاي
.باشندموادوجودصورتدرکشورهابرخیتوسطیاحتمالسازيذخیرهومنابعگراییملیمراقببایدگذارانسرمایهوي گفت:

.بماندباقیکنونیمعامالتیسطوحبهنزدیکآیندهسالدرمسداردانتظارCRU،یقیمتنظراز
ي مناسبیتقاضاوانتظاراتازکمترهمچنانعرضهاگربویژه ،منتفی ندانسترادالرهزار10بااليقیمتبهبازگشتنورتون،

جوکهداریمانتظاراولیه،هايماهدر) باشد. مطمئنا شودکروناهايمحدودیتکاهشباعثکههاییشگفتی(چینسوياز
.بگذاردثیرتااحساساتبرتاریککلیطوربهاقتصادي

هاییمکاندرچین: گفتاو. یابدکاهشچینضعیفتقاضايبهواکنشدرمسقیمتکهداردانتظاراسمیتمدت،کوتاهدر
یافتهکاهشهافعالیتاقتصاد،تقویتبرايدولتهايتالشبا وجودواستمواجهشدیدهايمحدودیتباکینگچونگانندم

.است
دالراحتماالوکندمیواردامالكبازاربهپولزیاديمقدارچینزیرا،داردصعودينگاهآیندهسالبراياسمیت،وجوداینبا

تعجبجايدالرهزار10ازبیشافزایشاست،پایینبسیارموجوديسطحاینکهبهتوجهبا: افزوداو. شودمیضعیفآمریکا
.ندارد

Investingnews.comمنبع: 
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مسبازار پیش بینی بانک هاي وال استریت از 

رار فرار و نشیبیپسالشودمیگرفتهنظردرد جهاناقتصاسالمتبرايپیشرویشاخصعنوانبهسنتیطوربهکهمس
سالدربازار مس کهدارندانتظار،نامشخصبسیارجهانیاندازچشماینکهوجودباحتیتحلیلگرانبرخی . گذاشتسرپشت

شود.بازیابی2023
ومدتکوتاهعرضهمحدودیتازترکیبیکهاندکردهپیشنهاداخیرهايهفتهدراستریتوالهايبانکترینبزرگازبرخی

همان طور که در .بردخواهدصعودسمتبهوضعیت کنونیازراسرخفلزانرژي،انتقالپروسهبامرتبطبلندمدتقاضايت
نزولیفشار«منتشر شده، نوشتند:به تازگیکهیادداشتیدر»ساکسگلدمن«هاياستراتژیستادامه گزارش می خوانید،

بحبوحهدرتقاضاکاهشبینیپیشازناشیوفلزاتبازارمازادبرايزارباانتظاراتبه دلیلحديتا2022سالدرقیمت
».بوده استمعدنیفعالیتگیريشتابوجهانیرشدکندي

و حتی گلدمن اعالم کرده که به نتیجه نرسیدهنیک اسنودان، استراتژیست فلزات خاطر نشان کرد: با این وجود، این موضوع 
هزار تن بوده است.210ه و برآورد این بانک بازار کاتد در کسري باقی ماند

ماجدید ترازدراکنونهم،)تنهزار169(داشتیمانتظار2023سالبرايپیش ترکهمازاديبه همان اندازه مهم، وي افزود:
.استشدهناپدید

بازارو19- کوویدهايقرنطینهواوکرایندرروسیهجنگازناشیانرژيبحرانمتحده،ایاالتپولیهايسیاستدلیلبهمس
600هزار و 10ازبیشبه2022مارسماهدرLMEمسقیمت. پر فراز و نشیبی را سپري کردسال،در چینامالكضعیف

.رسیدتنهردردالر

احتمال ذخیره سازي مجدد چین
احتماالبرود،پیشاقتصادزگشاییباسمتبهچینکرونا درازناشیهايمحدودیتکاهشاگر،استمعتقدساکسگلدمن
.شدخواهدانجامفلز مجددسازيذخیره

بازگرداند،2020ازقبلمصرفنسبتبهراخودمسذخایربخواهدچیناگر: گفتهم در زمینه ذخیره سازي چین اسنودان
.بودخواهدهزار تن500به میزانفیزیکیتقاضايافزایشمعنايبهامراین
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بینیپیشودادافزایشتنهردردالرهزار11بهتندردالر9000ازراقیمت ماهه12بینیپیشفته قبلدو هگلدمن
.دادارتقا2024سالبرايتنهردردالرهزار12و2023سالبرايتنهردردالر9750بهرامسقیمتمیانگین

بانک آمریکا
شرایط با فرض مجموعهبر این باورند که استراتژیست هاي کاالیی بانک آمریکا نیز 

دالر در هر تن 12000به 2023مناسب، مس می تواند در سه ماهه دوم سال 
پولیبرسد. چنین سناریویی مستلزم چرخش فدرال رزرو به سمت سیاست هاي

تسریع باتقاضاازحمایتدالر) وصعودکمتر تهاجمی (محدود کردن انقباضی 
است.انرژيده انتقالشریزيبرنامهپروسه

سالدرآمریکابانکفلزاتاندازچشمگزارشدرکاالاستراتژیست»ویدمرمایکل«
اند.ماندهباقیفشردهفیزیکیبازارهايکالن،مخالفجریان هايبا وجود: گفت2023

کرد: از است، خاطرنشانبودهسابقهبیسطوحدرچینازخارجخریدهايمانده وثابتمسجهانیبیان اینکه تقاضايبا وي
به گفته ویدمر، .استکردهجبرانرامسکن چینبازاردرضعفکاملطوربهبرقهايزیرساختایجادسوي دیگر،
.استاز شکسته شدهگذشتهنیموسالیکطیصنعتیتولیدرشدومسجهانیتقاضايبینهمبستگی

ما،نظراست، افزود: ازساختاريروندیکآغازیک بار اتفاق می افتد یااینآیاکهبوداینکلیديبا بیان اینکه پرسشویدمر
.استکردهحمایتفیزیکیبازارهايومسجهانیتقاضايازسبزهاي مربوط به انتقال انرژيهزینه
انتشار هايسیاستباطمرتبهايبخشازتقاضارشدنرخمورددرآمریکابانکشدهآوريجمعهايکرد: دادهخاطرنشانویدمر
دههدودربالقوهتقاضايرشدمقابل،در. است2030سالتامسمصرفدرصدي4,5افزایشدهندهنشانخالص کربن،صفر

. استبودهدرصد2,1گذشته

دیدگاه فیچ و دیگر نهادهاي مالی
حمایتیهايمحركبامسبهربهضهرگونهکهکردندپیشنهادگذشتههفتهفیچبنديرتبههاي موسسهاستراتژیست

2023سالدرداریمانتظار«: اعالم کردندتحقیقاتییادداشتیدرآنها.شودمیجبرانتقاضاعرضهمدتمیانومدتکوتاه
2023سالدرمعدنعرضه. باشیمداشتهجهاناولیهمسمصرفدرمتوسطافزایشدرصد2حدود،2022سالمشابه
».بگذاردتاثیرآنبراستممکناختالالتگرچهکرد،اهدخورشددرصد4حدود

میالدي 2023سالدرراقیمت) هفتهدوازکمترمصرف(جهانحداقلی مسذخایرومتعادلفیچ بر این باور است، بازار
،2023سالبرايفیچ.شودمیپشتیبانیانرژيانتقالتقاضاي بخش پروسهبامسبلندمدتاندازچشممی کند وحفظ
.دادکاهشتنهردردالر7500به2025و2024هايسالدروحفظ کردتنهردردالر8000رامسنقديقیمت

Fitch Ratings

اندازچشمدرBNP Paribasبانک فرانسوي.دارندترينزولیدیدگاهمدتکوتاهدرحداقلدیگر مالینهادهايوجود،اینبا
کرد.برآوردتنهردردالر6800آیندهرا در فصل نخست سالماههسهسمقیمتخود،2023سال

دالر8250به2024سالپایانتاامایافت،کاهشتنهردردالر6465این بانک بهدومماههسهدر پیش بینیقیمت مس
شدنکندتاثیربراروپاتولیدييهافعالیتافتداریماعالم کرد: انتظارفرانسويدهندهاین وام.افزایش دادتنهردر

.بیفزایدمتحدهایاالتوچینفعالیت
BNP Paribas،درتوجهیقابلمازادبهرابازارچین،تصفیه شدهمستولیدشتاب درومعدنعرضهافزایشپیش بینی کرد

.بگذاردتاثیرهاقیمتبرودهدسوق2023سال
CNBCمنبع: 
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2023صعود از نیمه دوم ه تحلیلگران بامیدواري برخی

دیگرینوسانسالیکشاهدبازاررودمیانتظار،براي مس2022ناامیدکنندهسالازپس،می گویندکاالبازارتحلیلگران
برقیخودروهايبرايتقاضايرشد وانرژيانتقالپروسه جهانی،رکودتحت تاثیر عواملی همچونسرخفلزقیمت زیرا،باشد

ا تغییراتی مواجه) خواهد شد.گرفتار (ب
فلزاتبورسدرمسقیمت،2022نخستماههسهدر. کردآغازبازاردرمحدودعرضهوتقاضاافزایشبارا2022سالمس
شدیدنزولیروندوبودمدتکوتاهقیمتزنیرکورد،وجوداینباداد و ستد شد.تنهردردالرهزار10ازبیشبهلندن
. رساندتنهردردالر7000زیرواخیرسالدوسطحترینپایینبهرامسقیمترکود،فزایندهگرانی هاينازناشی

پایانبهدرصدي13ازبیشکاهشبارا2022سالاما،فاصله بگیردسالهچندسطحترینپایینازتوانست مساگرچه
.رساند

هايسیاستبه باور آنها چراکهبماند،پایینمسقیمت،دارندانتظارکاالهاتحلیلگرانازبسیاريآینده،بهنگاهیبا
.گذاردمی بازاربررامخربتاثیر2023سالنخستنیمهدرحداقلچین،ضعیفتقاضايوپولیسختگیرانه 
رکود ،نجهارکودازترسمواردي مانند «:گفتندخود2023سالاندازچشمگزارشدرGroupINGدرکاالتحلیلگران

قیمتمدتکوتاهاندازچشمبه پیشبردرزروفدرالبهرهنرخافزایشمسیرو19-کوویدهايمحدودیتدلیلبهچیناقتصاد
».کندحمایت می2023سالدرتنهردردالر7500بااليقیمتازعرضهفشردگیوجود،اینباتداوم خواهد بخشید.مس

هردردالر8000بااليراهاقیمتواستمتصور 2023سالدومنیمهدررا مساربازبهبود، GroupINGدر همین حال
تن می بیند.

آنجذابیتونداردخورشیديوباديانرژي،برقیخودروهايدراستفادهبرايجایگزینیهیچمسمعتقدند،INGتحلیلگران
.کندمیحمایتآیندهسالچنددرباالترهايقیمتازگذارانسرمایهبراي

آغازازپسکههستندخوشبینآمریکابانکدرکاالتحلیلگراننیز به آن اشاره شد، CNBCهمان طور که در گزارش شبکه 
. یافتخواهدبهبودسالدومنیمهدرمسقیمت، ناامیدکننده

ساکسگلدمنآمریکا،بانکبامراهه.را داردتنهردردالرهزار12بااليبهپتانسیل رسیدنهاقیمتمعتقد است،بانکاین
مسقیمتماهه12هدفمالیموسسهایندسامبر،اوایلبه طوري کهخوش بین است،صعوديمسصعودبهنسبتنیز

مسقیمتمتوسطساکسگلدمن.بودباالتر)دالر9000(قبلیبینیپیشازکهدادارتقاتنهردردالرهزار11بهراخود
.رسدمیدالرهزار12به2024سالتاآنقیمتمیانگینکهبیندمیتنهردردالر9750حدودرا2023سالدر
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.بگذاردثیرتاتقاضابررکوددارندانتظارزیرا،نیستندبینخوشزیاد مسبهنسبتCIBCبانک کاناداییدرکاالتحلیلگران
پوندهردردالر3,35حدودمیانگینطوربه2023سالستنخنیمهدرمسقیمتکرده کهبینیپیشکاناداییبانکاین

دومنیمهدراین بانکبینیپیشبر اساس . آنهاستقبلیبینیپیشازکمتردرصد11کهباشددالر در تن) 7400(حدود 
.یابدمی افزایشدالر در تن)8000(پوندهردردالر3,65بهمتوسططوربههاقیمت،آیندهسال

کنديخطراتدلیلبه] 2023سالنخستنیمه[دررامسترضعیفهايقیمت«: گفتندCIBCبانک کاناداییانتحلیلگر
سالدررامسمصرفدرصدي2رشدما. کنیممیبینیپیشدالرشدنترقويوي بهرههانرخافزایشادامهجهانی،اقتصاد
ماپایهپیش بینیبراينزولیخطراتباشد،انتظارحدازترعمیقاقتصاديرکوداگرکهحالیدرکنیم،میبینیپیش2023

نمایان خواهد شد.
درکاالارشدتحلیلگر»گلونمکمایک«. نیستندخوشایندمسبهنسبتجدیدسالآستانهدرتحلیلگرانهمه،وجوداینبا

. بودنخواهنداقتصاديیتفعالالوقوعقریبکنديتحملبهقادرصنعتیفلزات:گفتاینتلیجنسبلومبرگ
منبع: کیتکو نیوز

2023سالبازار مس درقطعیتعدم
افزایشباال،تورمچین،در19-کوویدهايپروتکلمورددراطمینانعدمدلیلبهمسبازارنوسان هاي

داشت.خواهدادامه2023احتماال در سالتقاضامدتکوتاهاندازچشمو چالش هايبهرهنرخ
کهدارندانتظارگرفتند،قراربررسیموردآرگوساز سوي موسسه تحلیلی و مشاورهکهبازارياالنفع

.باشدداشتهنوسانامابماند،باالهمچنانجاريمشکالتبحبوحهدر2023اوایلتامسجهانیقیمت
رااقتصاديرشدافت،یافزایشمتحدهایاالتدراخیردههچهارحدباالترینبهسالاواسطازکهتورمی
را به خود مشغول کرده است.فعاالن بازارذهنهمچنانوکندمیتضعیف
آیندهسالبرايبهرهمتمرکز است(عالمتی براي افزایش نرختورمکاهشبررزرو تاکید کرده کهفدرال

بهو ورودياقتصادرکودازجلوگیريآنهدفامسال) زیرابهنسبتکمتريبسیارسرعتباالبتهو
.خواهد بودبحران

ازکاهشماهیافت(پنجمینکاهشساالنهدرصد7,1بهنوامبرماهدر) CPI(کنندهمصرفقیمتشاخص
ها،قیمتفشارکاهشازهایینشانهوجودباحتیدهه).چهاردرسطحباالترینژوئن،دردرصدي9,1اوج

.شودمنجرمسافت تقاضايبهکنندگانمصرفخریدقدرتکاهشکهدارندانتظارهمچنانبازارفعاالن
سراسردرراهااعتراضکهراکووید صفرگیرانهسختاستراتژيجهان،درعمده مسکنندهمصرفچین،

.استنکردهارائهمنسجمیجایگزیناماتقاضاست،به نفعاینوگذاشتکناربود،برانگیختهکشور
چینسازوساختبخشنفعبهتواندمیبازگشاییاینمس،المللیبینمطالعاتگروهگزارشاساسبر

.استدادهاختصاصخودبهرامسنهاییمصرفکلازبخش مهمیکهباشد
نیز2023سالدرکهکنندمیبینیپیشکارشناسانورسیدگذشتهسال20درخودحدباالترینبهدالر
.بگذاردتاثیرمسقیمتبربالقوهطوربهوبماندباقیقوي

ماههسهدرهاقیمتداشتندانتظارگرفتند،قراربررسیموردآرگوستوسطکهمشارکت کنندگانی
بهپاسخگوییبرايموجودعرضهکمبوددلیلبهآنهااکثراماباشد،فعلیسطوححدوددر2023نخست 
نگرانسبزمربوط به انرژيهايطرحوبرقهايشبکهبرقی،نقلیهوسایلبرايرشدبهروتقاضاي
.هستندشدیدکسري

Argusmedia.comمنبع: 
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یلیشیون دولتیسید کمیجدینیش بیمت مس در پیافت ق

8150پوند(هردردالر3,7به2023سالدرمسقیمتبرايراخودبینیپیش،)چیلکوکو(شیلیمسدولتیکمیسیون
هردردالر3,95رامسقیمتجواليدرکوچیلکو.در سال آینده استآن افزایش عرضهکاهش داد که دلیلدالر در تن)

.بودکردهبرآورد2023سالبرايپوند
فلزاینعرضهکهاستدلیلاینبهمسقیمتکاهش پیش بینی: ن زمینه گفتشیلی در ایمعدنوزیر»هرناندومارسال«

.شودمیتوجهیقابلمازادباعثویابدمیدرصد افزایش2,4تنهاتقاضاکهحالیکرد، درخواهدرشددرصد3,9حدود
تورمچین،رشدبیشترتوخامماننددیگريعواملاظهار کرد:کوچیلکواجراییمعاون»مورالسخواکین«در همین حال 

کرده کمکقیمتبینیپیشکاهشبهنیزاروپادرانتظارازترعمیقرکودوطوالنیدورهیکبرايباالبهرههاينرخپایدارتر،
دالر3,98بهبودبرآورده کردهجواليدرکهدالري4میانگینازراخود2022سالبینیپیشکوچیلکوهمچنین است.

کهاستکردهبینیپیش2022سالبرايتنمیلیون5,3راشیلیبرايمستولیدحجمدولتی، آژانسینا.دادکاهش
بهو رسیدن میزان تولید مس این کشوردرصدي7,5رشدبرايکوچیلکو. می یابدکاهشدرصد5,8گذشتهسالبهنسبت

11رکوردبهفلزاینکهدارندانتظارتحلیلگرانرخیبکهحالیدر.استکردهبینیپیش2023سالبراي راتنمیلیون5,7
.استدادهکاهشدرصد14جاريسالدرراهاقیمت،اقتصاديرشدتضعیفیابد،افزایش2023سالدردالرهزار

:گفت، نداردوجودي خاصیتقاضابا بیان اینکه Sucden Financialيکارگزاردر»مونتفوسکورابرت«به گزارش رویترز، 
کنندهمصرفترینبزرگ(چیندربیشترياقتصاديهايمحركبهاینامایابد،افزایش2023سالاوایلتواندمیمس

.داردنیازترگستردهبازارهايدراحساساتبهبودوفلزات)

کزیاکونومفوکوس
نیمهدربایدصنعتیفلزاتومسايبرتقاضابارسلونا درباره مس اعالم کرد:درمستقرتحقیقاتیشرکت،فوکوس اکونومیکز

سقوطثیرتاتحتاحتماالچیناقتصادورسدمیخوداوجبهجهانیبهرههاينرخزیرا،بماندضعیفنسبتاآیندهسالنخست
براياجماعی (اکثریت قریب به اتفاق)بینیپیش،FocusEconomicsگزارشاساسبر.گیردمیقرار19-کوویدوامالك
تنهابابینیپیشکمترینکهاستتنهردردالر7660حدوددرفعلیسطحازکمتر2023سالدرمسقیمتنمیانگی
.استتنهردردالر8775قیمتباالترینوتنهردردالر5430

5000زیربینیپیشتریننزولیبا؛ باشدتنهردردالر8000متوسططوربههاقیمت2024سالدرپیش بینی می شود
.تنهردردالر750هزار و 10آنباالترینودالر
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يوودمکنزدگاهید
وترقويعرضهتقاضا،کاهشگفت:مسنزيوودمکمس تحقیقاتمدیر»پیکنزنیک«

2023سالدرمعدنوفلزاتصنایعدرهاقیمتمیانگینکاهشبهترضعیفاحساسات
منجر خواهد شد:

براساسیفلزاتوفوالدآهن،سنگبرايکلیديوزهحوساز به عنوانساختبخش
خواهدباقیراکدچینمستغالتوامالكبازاروبودخواهدتاثیرگذارجهانیتقاضاي

سایروفوالدوآهنسنگروي،سرب،آلومینیوم،مس،عرضهحال،همیندر.ماند
.داشتخواهند2022سالبهنسبتباالتريرشدنرخهمگیموارد

ادامهخود پیشرويبهمیالدي 2022سالدررقمیدورشددنبالبهلیتیوموکبالتنیکل،اعم ازباتريموادیدتول
.دادخواهد

هاقیمتدرغالبگرایشکنیممیفکرماکلی،طوربهامادارد،وجودآیندهسالدرتقاضاسمتدرصعوديپتانسیل
.بودخواهدنزولی

بهتواندمیاین. طورهمیننیزتامینزنجیرههايمحدودیتودهدمینشانراکاهشازهایینشانهتورمیفشارهاي
بهتواندمیکربنکمانرژيوخودروبخشدربهبود. استانتظارحدازکمترجهانیاقتصاديرکودکهباشدآن يامعن

.کندکمککنندهمصرفهايبخشسایردرتقاضاضعفازبخشیجبران

مس آنگلودیتولاندازش چشمکاه
درکاهش عیار مسمتاثر از2023سالبرايراخودمستولیداندازچشمهفته گذشته» آنگلو آمریکن«شرکت انگلیسی 

تولید انتظار،2023سالبرايشرکتایننیز متصور است. 2022؛ کاهشی که براي هدف کلی سال دادکاهششیلیمعادن
را به تنمیلیونتا یک تنهزار910پیش بینی قبلیبرآورددر کهحالیدرس از معادن خود را دارد،هزار تن م930تا 840

دستورالعملباشد، در حالی کهتنهزار660تا650بین2022سالپیش بینی می شود، تولید مس آنگلو در.بودعمل آورده 
.بودتنهزار 680تا640بینتولید شرکت رقمیقبلی

آغازگذشتهجواليدررامسکنسانترهآزمایشیتولیدوکردهدریافتسرمایهدالرمیلیارد5,5پرودر»کوئالویکو«معدن
درصدي3کاهششرکتاینهمچنین.کندتولیدتنهزار300حدودنخستسال10درآنگلو برآورد کرده که. استکرده
درتولیدکاهشتوانست حديتاکویکوئالودر تولید، چراکه افزایش کردبینیپیشجاريتقویمیسالبرايراکلیتولید
. کندجبرانرا نقاطسایر

فعالیتبازگرداندنبر2022سالدرشرکتتمرکز:گفتگذارانسرمایهبهآنگلو آمریکناجراییارشدمدیروانبالد،دانکن
محلیاختالالتسایرویهوایوآبمشکالتجهانی،صادياقتنوسان هايوبوده19- کوویدبامرتبطاختالالتازپسعادي

.استافزودهتولید بر نگرانی ها عملیاتموثر بر
باتريساختبراياین فلزات کهکندمیاستخراجراآهنسنگوپالتینگروهفلزاتنیکل،مس،» آنگلو آمریکن«شرکت 

.شودمیاستفادهغذاییموادنگهداريايهفناوريوتجدیدپذیرانرژيهايزیرساختخودروهاي برقی،
برايساختاريکمبوداحتمالبود،خواهدقويدرازمدتدرمعدنیموادوفلزاتبرايتقاضاکهحالیدراضافه کرد: وانبالد

هايقیمتلطفبهسهامدارانبهسابقهبیسودهايپرداختازپس.داردوجودانرژيانتقالپروسهيتقاضابهپاسخگویی
.دادکاهشکمترتولیدوهاهزینهها را به دلیل افزایش پرداختجواليدرآنگلو،2021سالدرهاکاالقوي
این.بزندضربههمتایانشوآنگلوهايدرآمدبهتواندمیچین،يتقاضامورددرهاتردیدوجهانیرکوداندازچشمباال،تورم

. دهدبافزایش2024سالتاراتولیدوکندهزینهدالرمیلیارد6,5تا5نهساالآیندهسالسهبراي،داردانتظارشرکت
بع:امن

رویترز
Mining.com
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و بانک ها از قیمت مسموسسه هاپیش بینی چکیده

پیش بینی نام موسسه

بانک آمریکا
مجموعهفرضباکهباورندنیابرزینکایآمربانکییکااليهاستیاستراتژ

هردردالر12000به2023سالدومماههسهدرتواندیممساسب،منطیشرا
.برسدتن

ING
8000يباالراهامتیقواستمتصور2023سالدوممهیندررامسبازاربهبود

.ندیبیمتنهردردالر

PNB Paribas
همچنین . کردبرآوردتنهردردالر6800ندهیآسالنخستفصلدر مسمتیق
افت،یکاهشتنهردردالر6465بهبانکنیادومماههسهینیبشیپدرمتیق

.دادشیافزاتنهردردالر8250به2024سالانیپاتااما

12میالدي 2024ساليبرادالر و 9750را2023در سال مسمتیقنیانگیمگلدمن ساکس
پیش بینی کرده است.دالرهزار

CIBCبانک 
دردالر3,35حدودنیانگیمطوربه2023نخستمهیندرمسمتیقپیش بینی 

دوممهیندرشودیمینیبشیپ. ی استقبلبرآوردازکمتردرصد11وپوندهر
.ابدیشیافزاپوندهردردالر3,65بهمتوسططوربههامتیقندهیآسال

براي وکردحفظتنهردردالر8000رامسينقدمتیق،2023ساليبرافیچ
.دادکاهشتنهردردالر7500به2025و2024يسالها

) تندردالر8150(پوندهردردالر3,7بهرا 2023سالدرمسمتیقینیبشیپکوچیلکو
اعالم کرد.ندهیآسالدرعرضهشیافزاآنلیدلودادکاهش

سفوکوس اکونومیک

حدوددرفعلیسطحازکمتر2023درمسقیمتمیانگیناجماعی برايبینیپیش
وتنهردردالر5430تنهابابینیپیشکمترینکهاستتنهردردالر7660

.استتنهردردالر8775قیمتباالترین
تنهردردالر8000متوسططوربههاقیمت، 2024سالدرپیش بینی می شود

دالر750هزار و 10آنینباالترودالر5000زیربینیپیشتریننزولیباشد؛ با
تن.هردر

آرگوس

داشتندانتظارگرفتند،قراریبررسموردآرگوستوسطکهیکنندگانمشارکت
بهآنهااکثراماباشد،یفعلسطوححدوددر2023نخستماههسهدرهامتیق

هینقللیوسايبرارشدبهرويتقاضابهییپاسخگويبراموجودعرضهکمبودلیدل
دیشديکسرنگرانهاي نويانرژبهمربوطيهاطرحوبرقيهاشبکه،یبرق

.هستند
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2023در سال و نرخ بهره پیش بینی ها از شاخص دالر 

این نرخ در ،درصد افزایش داد و پیش بینی می شود4از نزدیک صفر به بیش از 2022فدرال رزرو، نرخ بهره بانکی را در سال 
داد و به افزایشدرصد2,5بهدرصد2ازراخودبهرهاصلینرخاروپا نیزمرکزيدرصد برسد. بانک5بیش از به 2023سال 

ومتحدهایاالتپولیسیاستگذارانعملکردبهتوجهبا.استراهدر2023سالدربیشتريهاينرخافزایشنظر می رسد،
. گرفته استقراربررسیموردلیلگرانتحسناریو از سويدوآن،اثراتبهدالرشاخصواکنش

رئیس فدرال اولویت هايکه به نظر می رسد یکی ازدرصدي5,1رسیدن نرخ بهره آمریکا بهازپسکهمعتقدندگروه نخست
کانالبهبازگشت دالرامکانوشدخواهدتضعیفدالرشاخصکشید،خواهددستانقباضیهايسیاستازرزرو آمریکاست و

ازدرصد برسد، در حالی که گروه دیگري2یابد. این در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که تورم به میافزایشحديوا90
باوبودنخواهدپذیرامکان2023سالدربهرهنرخسرعتکاهشبهتوجهبادرصدي2تورمثبتکهباورنداینبرتحلیلگران

اینبرآنها. برساندثبتبهراجدیديرکوردتواندنمیولیشد،خواهدیتتقودالرشاخصجدیدسالدربهرهنرخافزایش
. دادخواهدرخ2024سالدراولگروهنظراتکهباورند

اروپا
دربیشتريهاينرخافزایشرسد،مینظربهودادافزایشدرصد2,5بهدرصد2ازراخودبهرهاصلینرخاروپامرکزيبانک
باتوجهیقابلطوربهبایدهمچنانبهرهکه نرخکرداعالممرکزي اروپابانکحاکمیتیشوراي.استراهدر2023سال

میانهدفبهتورمموقعبهبازگشتازوباشدمحدودکنندهکافیاندازهبهکهبرسدسطوحیو بهیابدافزایشثابتسرعت
مروربهکنندهمحدودسطوحدربهرههاينرخداشتننگهکهکردادعااروپامرکزيشود. بانکحاصلاطمیناندرصد2مدت
.کندمیمحافظتتورمی به سمت باالانتظاراتمداومتغییرخطرازهمچنینودهدمیکاهشراتورمتقاضا،کاهشبازمان

عدمانرژي،بحراندلیلبهآیندهماههسهدراستممکنیورومنطقهاقتصادکهباورنداینبراروپامرکزيبانکاقتصاددانان
.شودمنقبضشده شرایط مالیترسختوجهانیاقتصاديهايفعالیتتضعیفاطمینان،

محو شدن جریان هاي عضو پیش بینی کرد، باکشورهايملیمرکزيهايبانکواروپامرکزيبانکازمتشکل»یوروسیستم«
برآورد کرده است.2024درصدي را براي 1,9و 2023ي براي این مرکز رشد نیم درصد.مخالف اقتصاد، رشد بهبود یابد

منبع: بیزینس پالس
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

2022دسامبر31به روز رسانی: 

دربزرگگامیچینزیرارسید،قبل از آنهفتهدودرمیزانباالتریندسامبر به27شنبهسهمسقیمتماینینگ:
.کرداعالمراکوویدمهارسیاستربیشتکاهشجهت
که»کوویدصفر«سختگیرانهسیاستازوکردخواهدمتوقفراقرنطینهبهوروديمسافرانالزامژانویه8ازچین

مارسماهدرتحویلبرايگرفت، بنابراین مسخواهدفاصلهاستکردهمحدودراداخلیتقاضايوصنعتیفعالیت
که البته در روزهاي بعد کاهش رسیدتنهردردالر8668بهویافتافزایشنیویوركسکامکبازاردردرصد3,7

یافت.
نسبتامسقیمتبرايکنونیکالنمحیط اقتصادکلی،طوربه: نوشتندیادداشتیدرHuatai Futuresتحلیلگران

ازکاالترخیصزیرادارد،گهنمحتاطراتاجرانتواندمیعرضههاينگرانیتحلیلگران،گفتهبه.استمطلوب
.استشدهکندکووید،مواردتعدادافزایشدلیلبهشانگهايدرگمرك



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

17

بورساقتصادي وجدیدترین تحوالتنگاهی به 
بادارمدتسپردهیگواهاوراقانتشارمجوزياعتبارموسسهوبانک17تاکنون: گفتيمرکزبانکاعتباراتادارهمعاون

ژهیودارمدتسپردهیگواهاوراقانتشارمجوزنکهیاانیببایعمراندیتوح.اندکردهافتیدررايدرصد23سودنرخ
ابالغکشوریبانکشبکهبهروزهماندروبیتصويمرکزبانکعاملتایهامسال يدسومنشستدرعاميگذارهیسرما
.شودیممنتشردرصد23الحسابیعلسودنرخبااوراقنیاشده،یرساناطالعنیاازشیپکهطورهمان: افزودشد،

اوراقمعامالتورشیپذدستورالعملموادازیبرخ،1401آذر16دربهاداراوراقوبورسسازمانرهیمدتایهمصوبهبا
يسازکسانیبهنمی توادستورالعملنیادرشدهاعمالراتییتغجمله مهم تریناز.شداصالح) گام(مولداعتباریگواه
نییتعاعتبار،وپوليشورامصوبفیتعاربایمتقاضومتعهدبنگاهجملهازدستورالعمليدیکلاصالحاتفیتعار

درریخاتجرائمزانیمشیافزاه،یسرمابازاردرگاماوراقرشیپذجهتاوراقدیسررسبامتناسبیزمانتیمحدود
بازارياجراهاضمانتتیتقوواعتباروپوليشورامصوبدیجديهانرخسبراسادیسررسدرگاماوراقوجهپرداخت

یالزاموگاماوراقنمادهرسقفشیافزابرناظرضوابطنییتعد،یسرسدرگاماوراقنکولازيریجلوگيبراهیسرما
.کرداشارهگاماوراقمعامالتدریبازارگرداناتیعملکردن

گذشتهسالازفرزین.شدیمعرفيمرکزبانکدیجدکلسییرعنوانبهدولتتایهجلسهدرنیفرزمحمدرضا
1400تا1398هايسالدروکارآفرینبانکمدیرههیئترئیس92سالازنیزآنازپیشواستملیبانکمدیرعامل
.بودبانکآنمدیرعامل

بازارمیتنظستادبایهماهنگبدونوجانبهکیاقدامگونههرکهکرددیکاتکاالبورسشرکتبهخطابصمتوزارت
کرداعالمياهیابالغدرماهيدپنجمکاالبورسشرکتمهر،گزارشبه.استیرقانونیغيگذارمتیقفرمولرییتغيبرا
وهگرسرب،مس،،يرووم،ینیآلوممانند،دشویممحاسبهآنهاهیپامتیقدرارزنرخکهیمحصوالتيبرايد12ازکه

) سناسامانهحوالهدالر(مایندالرنرخاساسبرراخودهیپامتیقتوانندیمکنندگانعرضه.. …وییایمیپتروشمحصوالت
یپدرراصمتوزارتواکنشکاالبورسهیابالغنیا.کننداعمالومحاسبه) رانیاارزمتشکلبازار(یتوافقدالرتا

کیاقدامگونههرکهکرددیتأککاالبورسشرکترعاملیمدبهخطابيانامهدرماهيدهفتموزارتخانهنیاداشت؛
.استیرقانونیغيگذارمتیقفرمولرییتغيبرابازارمیتنظستادبایهماهنگبدونوجانبه

کاالبورسدرمسیملشرکتکاتدمعامالت- 1نمودار
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سال اخیر3طیکاالورسبدررانیامسعیصنایملشرکتکاتدمعامالت- 2نمودار

یصادراتنگیردرشدهعرضهکیسولفوردیاستمام: کرداعالمرانیامسعیصنایملشرکتیابیبازارورفروشیمد
نگیردرکیسولفوردیاسمحصولتن1000زانیمامسالآذر29خیتاردر.دیرسفروشبهکاملطوربهکاالبورس
فروشبهکاملطوربهکهبودتنبردالر37محصولنیاهیپامتیقمقدار.شدهفروختوعرضهکاالبورسیصادرات

.دیرس

کهشددستبهدستکاالبورسدرهمت11,8ارزشبهیآتقراردادهزار139وونیلیم2ازشیبامسالماهه9در
215وهزار308قرارداد،زانیمنیااز. کردتجربهپارسالمشابهمدتبهنسبترايدرصد2,6شیافزاارزشلحاظبه

.بودآذرماهبهمربوطهمت1,5ارزشبهقرارداد

فروش محصوالت گروه صنعت در بورس کاال 
دي )10آذر تا 22( از 

ارزش معامالت (میلیون ریال)

261،976،894گروه صنعت
25،421،560شرکت ملی صنایع مس ایران

%10از گروه صنعتسهم شرکت ملی صنایع مس ایران

فروش محصوالت گروه ملی مس در بورس کاال 
دي )10آذر تا 22( از 

ارزش(میلیون ریال)مقدار(تن)

8،18021،799،920کاتد
00مفتول

4002،393،200کنسانتره مولیبدن
7361،228،440سایر
9،31625،421،560جمع
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1401نیمه نخست-ياقتصادرشدنرخ

در1390سالثابتقیمتبه) GDP(داخلیناخالصمحصولایران،آمارمرکزفصلیملیهايحسابنتایجآخریناساسبر
دراست،رسیدهنفتاحتساببدونریالمیلیاردهزار3326ونفتباریالمیلیاردهزار3870رقمبه1401سالاولماههشش
کهبودهریالمیلیاردهزار3217نفتبدونوریالمیلیاردهزار3745نفتباقبلسالمشابهمدتدرمذکوررقمکهحالی
ماههششدرنفتبدونداخلیناخالصمحصولدرصدي3,4ونفتباداخلیناخالصمحصولدرصدي3،3رشدازنشان

.دارد1401سالنخست

وعیصناگروه،2،2یمنفرشدکشاورزيگروههايتفعالیرشته1401سالاولماههششدرکهاستآنازحاکیمذکورنتایج
و) درصد-1,6ساختمانو12,9انرژي،4,9صنعت،0,0معادنسایر،3,2طبیعیگازوخامنفتاستخراجشامل(درصد5معادن
قالبدرایرانآمارمرکزدرفصلیمحاسبات.استداشتهرشد،1400سالنخستماههششبهنسبتدرصد2,6خدماتگروه

.شودمیانجامISIC.Rev4يبندطبقهيمبنابرفعالیترشته42ازمتشکلاصلیبخش18



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

20

زیرشاملمعادنوصنایعگروهماهیگیري،وجنگلداريداري،مداباغداري،وزراعتهايبخشزیرشاملکشاورزيگروهاساساینبر
شاملخدماتگروهوساختمانوطبیعیگازوبرقآب،تأمینصنعت،معادن،سایراستخراجطبیعی،گازوخامنفتاستخراجهايبخش

ارتباطات،واطالعاتپست،انبارداري،ونقل،حملغذا،وجامیناتبهمربوطخدماتیهاي	فعالیتفروشی،وخردهعمدههايبخشزیر
هاي	تیفعالآموزش،شهري،خدماتوامورعمومیهادار،یودامپزشکوکارکسبوخدماتکرایهمستغالت،مه،یبویمالهاي	تیفعال

.استوخانگیشخصیاجتماعی،عمومی،سایرخدماتویاجتماعيمددکاروانسانسالمتبهمربوط
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1401آذر–کنندهمصرفمتیقشاخص
1401آذردرياقطهنتورمنرخ. استقبلسالمشابهماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصد،يانقطهتورمنرخازمنظور

کیدیخريبرا1400آذرازشتریبدرصد48,5نیانگیمطوربهکشوريخانوارهایعنیاست؛دهیرسدرصد48،5عددبه
.اند	کردهنهیهز»کسانیخدماتوکاالهامجموعه«

عمدهگروهيانقطهتورمنرخ. استافتهیشیافزادرصدواحد0،4قبلماهباسهیمقادر1401ماهآذريانقطهتورمنرخ
با»خدماتویرخوراکیغيکاالها«گروهودرصد65,3بهيدرصدواحد2,4کاهشبا»اتیدخانوها	یدنیآشامها،یخوراک«

بهنسبتکهبودهدرصد47،9يشهريخانوارهايبرايانقطهتورمنرخ.استدهیرسدرصد38,9بهيدرصدواحد2شیافزا
قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد51,4ییروستايخانوارهايبرانرخنیانیچنهم. استداشتهشیافزادرصدواحد0,6قبلماه
.استداشتهکاهشدرصدواحد0,9

خانوارهاماهانهتورمنرخکاهش
درصد1،9هب1401آذرماهانهتورمنرخ. استقبلماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصدماهانه،تورمنرخازمنظور

عمدهيهاگروهيبراماهانهتورم. استداشتهکاهشدرصدواحد0,2قبل،ماهدراطالعنیهمباسهیمقادرکهدهیرس
.استبودهدرصد3,3»خدماتویرخوراکیغيکاالها«عمدهگروهيبراودرصدصفر»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«

يخانوارهايبراقبلماهبهنسبتکهبودهدرصد1,2ودرصد2،1بیترتبهییروستاويشهريخانوارهايبراماهانهتورمنرخ
.استداشتهکاهشدرصدواحد0,9ییروستايخانوارهايبراورییتغبدونيشهر
خانوارهاساالنهتورمنرخشیافزا

قبلمشابهدورهبهنسبت،يجارماهبهیمنتهلساکیدرمتیقشاخصاعدادنیانگیمرییتغدرصدساالنه،تورمنرخازمنظور
ماهدراطالعنیهمبهنسبتکهاست دهیرسدرصد45،0بهکشوريخانوارهايبرا1401ماهآذرساالنهتورمنرخ. استآناز

درصد44،3بیترتبهییروستاويشهريخانوارهايبراساالنهتورمنرخنیچنهم.دهدیمنشانشیافزادرصدواحدیکقبل،
شیافزادرصدواحد1,2ییروستايخانوارهايبراوشیافزادرصدواحدیک يشهريخانوارهايبراکهبودهدرصد48,6و

.استداشته
ها	متیقراتییتغ
ازیپ(»جاتیسبز«گروهبهمربوطقبلماهبهنسبتمتیقشیافزانیشتریب»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«عمدهگروهدر
انواع(»درمانوبهداشت«گروه،»خدماتویرخوراکیغيکاالها«عمدهگروهدربوده است.»هایدنینوش«گروهو) کدوسبزو

.اندداشتهقبلماهبهنسبترامتیقشیافزانیشتریب) يسوارلیاتومبانواع(»نقلوحمل«گروهو) دارو
داشتهمتیقکاهشقبلماهبهنسبت»خشکبارووهیم«گروهو) ینیماشمرغ(»گوشتانواع«گروهيجارماهدرنچنیهم

51,7تادهمدهکيبرادرصد42،5ازيانهیهزمختلفيهادهکيبرا1401ماهآذردرساالنهتورمنرخراتییتغدامنه.است
.ستااولک دهيبرادرصد
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ایرانمعدنیشرکت هاي و تحوالت اخبار 

کاردستوردرسرخفلزیمعدنریذخارشد

درمسیملشرکتيفناوروينوآورییگردهمانینخست
یرستمیعلدکترحضورباشهربابکمسمجتمع

يفناورویعلممعاونتندهینمامس،شرکترعاملیمد
مجتمعریمدورانیامسانجمنسیرئ،يهورجماستیر

. کردکاربهآغازشهربابکمس
یملشرکت»نویمس«يفناوروينوآورییگردهمادر

بهيانامهتفاهميامضاباشهربابکمسمجتمعدرمس
.وستیپدرویمیاسازمانیپژوهشيشورا

بهاشارهبایرستمیعلدکترپرس،مسگزارشبه
يهوشمندسازنامبهمسحوزهدريارجسالينامگذار
دربلندیجهشيبرايجهاديگذارهدفازمس،صنعت
.دادخبرمسصنعت
مسعیصنایملشرکترعاملیمد،یرستمیعلدکتر

شعارباییگردهمانیايبرگزارازيخرسنداظهاربارانیا
نهیزم: کردانیب»دیتولپازلکنندهلیتکم،ينوآور«
وصنعتحوزهمیمستقارتباطيبراشدهجادیا

انیبيبرارایمناسبفرصتانیبندانشيهاشرکت
آنهاشدنبرطرفوصنعتتوسعهاتیضروروازهاین

. سازدیمفراهمهاشرکتتوسط
دريهوشمندسازبردیکاتبامسیملشرکترعاملیمد

جهاندرصنعتحوزهرقابتاکنونهم: کرداظهارصنعت،
لزوملهامسنیاوشودیمفیتعريوربهرهويهوشمنددر

راضرورتنیابهتوجهوحوزهنیابهکشورصنعتورود
.دهدیمنشان

يراستادربخشنیاتیتقونکهیابردیتاکبايو
کاردستوردرکشورریذخاتیظرفبامتناسبيوربهره
درمیعظيهايگذارهیسرمابا:افزوداست،گرفتهقرار

،يحفارزاتیتجهيتکنولوژيدرصد100شیافزا
يانرژسازمانباوگوگفت،يحفاردستگاه60سفارش

واکتشافاتدرهوابردلیپتانسازاستفادهجهتدریاتم
نیاتحققدنبالبهحوزهنیابهدیجديهايتکنولوژورود
. میهستهدف
استخراج،حوزهدريگذارهدفحیتشردریرستم

درتنونیلیم800بهاستخراجتنونیلیم200شیافزا
شرکتمهمویآتيهابرنامهجملهازراندهیآسالچهار

يروینوآالتنیماشيصددرصدتیتقو: گفتوبرشمرد
مذاکراترونیاازاست؛برخوردارییباالتیاهمازیانسان

.استگرفتهانجامرابطهنیادرزینیاقداماتو
ودیتولبخشتوسعهدفهبهدنیرسيراستادروي
4ساختازمس،کنسانترهتنونیلیم5دیتولبهدنیرس

دوكیمدرظیتغلکارخانه2سرچشمه،درظیتغلکارخانه
يهاسالدرسونگونمسدرظیتغلکارخانه2نیهمچنو
ذوبکارخانهدوزینذوببخشدر: افزودودادخبریآت

وشدخواهديدازانراهندهیآماه36یطیتنهزار200
وتنهزارچهاربهسرچشمهذوبکارخانهتیظرف
ارتقاتنهزار200بهآبادخاتونذوبکارخانهتیظرف

.افتیخواهد

مفتولدیتولاز سرگیري 
رفسنجانسرچشمهمسدر مجتمع 

سرچشمهمسمجتمعيهايگرختهیروشگاهیپاالریمد
پنجازپسمفتولدیتولخطدوبارهياندازراهازرفسنجان

اضافهورفسنجانسرچشمهمسمجتمعدریلیتعطسال
یملشرکتمحصوالتسبدبهيمتریلیم8مفتولشدن
.دادخبرران،یامس

ینژادغالمعلدرضایحممهندسپرس،مسگزارشبه
سالپنجازپسرانیامسعیصنایملشرکت: افزود
دیتولخطدوبارهياندازراهامساليابتداازیلیتعط

.دادقرارخودکاردستوردررايمتریلیم8مفتول
وخاصموادنیماتباراستا،نیادر: دادحیتوضيو

سرداستارت،يجدراتیتعموازینموردزاتیتجه
.شدآغازخطزاتیتجه
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مشکالت کمبود انرژي در صنعت فوالد
ويانرژکمبود: گفترانیافوالدیملشرکترعاملیمد
دیتولزانیمنیبفوالدصنعتدرازینمورديهاخترسایز
.استانداختهفاصلهکشوردرموجوديهاتیظرفو

اکنون: افزودمعدنيایدنباگوو گفتدرآقاجانلومحمد
خصوصبهفوالدصنعتازینمورديهارساختیزکمبود

يهاشرکتدررافوالددیتولبرقوگازکمبودنهیزمدر
یکاهشراآنروندودادهقرارریتاثتحتکشوريفوالد
.استکرده
باکهیخوبتعامالتباامسالحالنیابا: کرددیتاکوي

بهنسبتفوالدسازانبرقشد،انجامروینوزارتمسئوالن
گازکمبوداما،داشتيبهترتیوضعگذشتهسال

.استآوردهوجودبهرایبزرگمشکالت
فوالدصنعتعرصهفعاالنتظاراننکهیاانیبباآقاجانلو

وجودیمشکلازینموردبرقنیتامدرکهاستنیاکشور
ییکمبودهاشاهدبازهمحالنیابا: افزودباشد،نداشته

.میهستکشوربزرگعیصنادرنهیزمنیادر
سببکشورفوالدصنعتدرگازکمبود: کردانیبوي

ازراخوددیتولازیبخشامسالفوالدسازانکهشده
.بدهنددست

یاکتشافيهاپروانهبانفر3000اشتغال
تجارتومعدنصنعت،وزارتاکتشافاموردفتررکلیمد

انیپاتاامساليابتداازاکتشافپروانه629صدور: گفت
.استکردهجادیااشتغالنفر3448يبراماه،آبان

یمعلیابراهتجارت،ومعدنصنعت،وزارتگزارشبه
اکتشافپروانهزانیمنیاصدوربا: کرداظهاریگیبموال

اتیعملتحتکشورکلمساحتازمربعلومتریک7776
نیشتریبنکهیاانیببایگیموالب.استگرفتهقراریاکتشاف
بهمربوطمدتنیادرشدهصادراکتشافپروانهتعداد
در: دادادامهاست،) يفلزیمعدنمواد(6گروهیمعدنمواد

مواديبرااکتشافپروانهفقره301مجموعدرمدتنیا
ازمربعلومتریک7108حدودکهشدهصادريفلزیمعدن

.شودیمشاملراکشورمساحت
نفر1623يبراصادرشدهپروانهتعدادنیا: کرداضافهيو

.استکردهجادیااشتغال
مدتدرنکهیاانیبباادامهدرصمتوزارتمسوولنیا
وینیتزئيهاسنگ(4گروهیمعدنمواديبراشدهادی

: کردخاطرنشاناست،شدهصادراکتشافپروانه98) نما
درپروانه92با5درگروهشدهصادراکتشافيهاپروانه
نفر519اکتشافپروانهتعدادنیاکهداردقرارسومرتبه

.استکردهکاربهمشغولرا

یمعدنيهاخاكصادراتآزادسازي 

صادراتبودنبالمانع،يابخشنامهدررانیاگمرك
تیرعابا....) وسربآهن،يهاکنسانتره(یمعدنيخاکها

رایاعالمستیلوخاكازفاظتحقانون21مادهموضوع
.کردابالغ

صادراتدفتررکلیمدیشاماناکبریعلمهر،گزارشبه
کرداعالمکشورسراسرگمرکاتبهنامهدررانیاگمرك

سربآهن،يهاکنسانتره(یمعدنيهاخاكصادراتکه
وخاكازحفاظتقانون21مادهموضوعتیرعابا....) و
.استعبالمانیاعالمستیل

: استآمدهشده،صادرماهيدسومکهبخشنامهنیادر
مورخ219/1401/1072815شمارهبخشنامهرویپ

یصادراتيهاتیمحدودلغوموضوع27/07/1401
شمارهنامهریتصووستیپبه،یمعدنمحصوالت

ووارداتمقرراتدفتر19/9/1401مورخ60/225993
نامهبهمنضمتجارتومعدنصنعت،وزارتصادرات

60/192203و29/8/1401مورخ60/208165شماره
آنیمعدنعیصنادفترکلریمد9/8/1401مورخ

یمعدنيهاخاكصادراتضوابطخصوصدروزارتخانه
الزماقدامجهتنایع) …وسربوآهنيهاکنسانتره(

ونیقوانریساتیرعاباومذکوريهانامهمفادبامطابق
.گرددیمالارسمقررات

موضوعیمعدنموادفهرستنیآخرگرددیمدیتأکضمنا
شمارهبخشنامهیطکهخاكازحفاظتقانون21ماده
بهشدهابالغ06/09/1401مورخ251/1401/1305570
.استیباقخودقوت
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مانیسصنعتلیتحل

تولید عجم. میلیون تن است4000شود. تولید جهانی این محصول بیش از کشور جهان تولید می150در حال حاضر سیمان در بیش از 
دهد که است. این آمار نشان میمیلیون تن در دهه اخیر رسیده2000به بیش از 2000میلیون تن در سال 500سیمان در چین از حدود 

د.انرشد تولید جهانی سیمان در دو دهه اخیر عمدتا به واسطه افزایش تولید چین بوده و سایر نقاط جهان سهم بزرگی از رشد تولید نداشته
را در بازارهایی نظیر کنندهترین تولیدکننده و مصرفبزرگاین کشور عنوان هاي عمرانی چین، با توجه به ساخت و ساز باال و برنامه

. ایران با تولید استاین کشور متعلق بهدرصد از تولید و مصرف سیمان 50نمودار زیر بیش از بر اساسفوالد و سیمان دراختیار دارد و 
.گرفته استبندي قرار ردهمیلیون تن سیمان در سال گذشته در رتبه هشتم این 62

(میلیون تن)2021ل سیمان در ساعمدهکشورهاي تولید کننده



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

25

ایرانروند صنعت سیمان در 
این محصول در پروژه هاي عمرانی و توسط خود دولت بیشتر آنجا کهو از است درصد از سیمان کشور تحت کنترل دولت 90حدود 
رود و هماننمیسهامداران براي مشکالت صنعت طرفهاي زیادي از آمده و انتظار پیگیريشود به نوعی تضاد منافع پیشمیمصرف

هاي گذشته شاهد بودیم، این صنعت با حداقل حاشیه سود در حال فعالیت است.طور که در سال
برق و گاز نیاز دارد و طبق روال اخیر شاهد قطعی برق در تابستان براي تداوم فعالیت به منابع انرژي همچونبا توجه به اینکه این صنعت 

کند. ها را مشاهده میو این محدودیتنیستثنی تصنعت سیمان نیز از این قاعده مس،تولیدي هستیمو قطعی گاز در زمستان براي صنایع 
هایی مثل اردیبهشت و خرداد و ها روال تولید خود را دستخوش کمی تغییر قرار داده و تمرکز خود را در ماهاین عامل باعث شده تا شرکت

با کاهش تولید مواجه نباشند، زیرا می شودر گذاشته تا در فصل زمستان که گازشان قطع تا آبان روي تولید محصولی نظیر کلینکشهریور
شود. پس با ها میو باعث کاهش حاشیه سود شرکتست هایی که فاصله زیادي از پاالیشگاه دارند باالهزینه حمل مازوت براي شرکت

امري طبیعی است و نباید با کاهش تولید در یک ماه خاص نگران صنعت قندي مانندهاي این گروه این اوصاف رفتار فصلی براي شرکت
.وضعیت عملکردي شرکت باشیم

ونقل چشمگیر است این کاال نسبتا از آنجا که هم محصول نهایی سیمان و هم مواد اولیه مورد نیاز آن بسیار سنگین بوده و هزینه حمل
درصد 7هاي رونق اقتصادي این عدد به که در بهترین سالبودهتولید درصد5تا 4تجارت جهانی سیمان بین است. غیرقابل تجارت

است.درصد 24در ایران این نسبت .رسیده است
درصد یکهاي صنعت سیمان حدود شرکت سیمانی حضور دارند. ارزش بازار شرکت35در بازار اول و دوم بورس و فرابورس بیش از 

ه طور متوسط در سه درصد است. بتاي صنعت نیز ب26سهام شناور این گروه به طور متوسط دهد. بازار سرمایه را تشکیل میکل ارزش 
.بوده است8/0سال گذشته 

. از بودبازار فیزیکی در بورس کاال بهخردادماه 9معامالت سیمان از تاریخ ورود ،1400سال در سیمانجمله اتفاقات مهم براي صنعتاز
هزار میلیارد تومان فروش رفته است. نکته بسیار مهم در 17میلیون تن انواع سیمان به ارزش 35حدود 1400ابتداي خرداد تا پایان سال 

گذاري خصوص صنعت سیمان این است که شاهد رقابت نسبی براي خرید سیمان در برخی مناطق هستیم و تا حدودي سایه قیمت
گزارش تنهر به ازايتومان هزار 350مان فله که در ابتداي سال،دستوري از صنعت برداشته شده است؛ به طوري که قیمت پایه سی

نرخ ها در زمان تهیه این گزارش نزدیک به یک میلیون تومان به ازاي هر تن تومان در اسفندماه رسید.هزار 450شده بود حداقل به 
تومان هزار 485به 1400ده که در سال تومان بوهزار 250براي صنعت حدود 99متوسط قیمت انواع سیمان در سال رسیده است.

درصد را به خود اختصاص داده 25درصدي دارد، حقوق 30هاي سیمانی هزینه مواد سهم رسیده است. در ساختار بهاي تمام شده شرکت
رشد مواجه با 1401متوسط هزینه حقوق در صنعت در سال ،شودبینی میدرصدي دارند. پیش6و 15ت و انرژي و استهالك، سهم اس

خواهد شد. از طرفی هزینه مواد نیز احتماال با افزایش هزینه حمل، رشدي نسبی را تجربه خواهد کرد.
ونقلهاي حملنقش پررنگ هزینه

گذاران این صنعت، اهمیت و بررسی آن براي سرمایهمی رودهاي اداري و عمومی به شمار ترین هزینهونقل یکی از مهمهزینه حمل
دارد. از آنجا که حمل سیمان به مناطقی که فاصله زیادي با کارخانه دارند، صرفه اقتصادي ندارد و هزینه حمل هر تن سیمان به زیادي 

شرکتی که در غرب کشور قرار دارد، ،توان تصور کردتواند به اندازه قیمت همان میزان سیمان تمام شود، بنابراین نمیبرخی از مناطق می
و بدهدشده خرید مواد اولیه را افزایش تواند بهاي تمامونقل میهاي حملدر شرق کشور داشته باشد. از طرف دیگر، هزینههایی مشتري

رسد با توجه به شرایط درصد بوده و به نظر می35جاري، حدود ونقل در سالاي بر این صنعت وارد کند. افزایش هزینه حملفشار دوسویه
د.، افزایش یابمیزانبیش از ایننیز آینده فعلی سال 

وضعیت تجاري صنعت
هاي صنعت سیمان عالوه بر تامین نیازهاي داخل، پتانسیل صادراتی رسد، شرکتهاي موجود در کشور به نظر میبا توجه به ظرفیت

بر به سیمان ر و سپس کلینکر طی فرآیندي انرژيباالیی نیز دارند. از آنجا که در فرآیند تولید سیمان، مواد اولیه این صنعت ابتدا به کلینک
جاي سیمان صادر کرده و انرژي کمتري را براي سیمان صرف کنند. هاي سیمانی سعی دارند کلینکر را بهشود، بنابراین شرکتتبدیل می
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گرفته یزان صادرات سیمان پیشیتاکنون میزان صادرات کلینکر از م1397روند تجارت سیمان در کشور نیز حاکی از آن است که از سال 
است. 

1401سرنوشت سیمان در زمستان
اما بوده،میلیون متر مکعب 27در شرایط عادي، مصرف روزانه گاز براي صنایع سیمان بنابر اظهارات رئیس هیات مدیره انجمن سیمان، 

شرکت سیمانی، کامال با قطعی 54. در حال حاضر میلیون متر مکعب است6در حال حاضر حداکثر گاز تخصیصی به کل صنعت سیمان، 
6شود اکنون در صنعت سیمان مصرف میکه حداکثر گازي که همطوريه ب، تحت شرایط اعمال محدودیت هستندبقیهگاز مواجه و 

میلیون متر مکعب در روز است. 
تامین	در حال حاضرکه راحتی قابل استفاده استنیز بهشود که آنمانده از سوخت دوم که مازوت است، استفاده میسوخت مورد نیاز باقی

گیرد. طور که باید در اختیار قرار نمیها و... است، آنمازوت مورد نیاز به جهت اینکه اولویت با نیروگاه.نیز با مشکل همراه استمازوت
600عنوان نمونه شود؛ مازوت بهدیگر تامین میمازوت مورد نیاز یک شرکت سیمانی توسط یک شرکت در استان یا شهر به عنوان نمونه

شود با این شرایط که هزینه تولید سیمان با آن، دو تومان است. مازوت تخصیص داده می1300اما هزینه حمل آن ،تومان قیمت دارد
.برابر هزینه تولید (سیمان) با گاز است

ماه و نیم تولید 2دل میلیون تنی کلینکر بوده که معا13اره به ذخیره ت در سخنان رئیس هیات مدیره انجمن سیمان اشمیئز اهنکته حا
اکنون برق همکهکنندبرق مصرف میساعتمگاوات1700واحدهاي سیمانی در شرایط عادي نیز مصرف برق در مورد سیمان است.

به تا اواسط دي ماه که جاآنتا ی شودمهاي بیشتر مگاوات ساعت رسیده و همچنان هم صحبت از اعمال محدودیت1060تخصیصی به 
. ها منجر به محدودیت در تولید خواهد شدمحدودیتساعت هم خواهد رسید. همه اینمگاوات1000زیر 

تومانی تولید کند، 700تا600جاي آنکه با گاز طور واحدهاي سیمانی بهه عنوان نمونه بت.ها هزینه تولید را باال برده اساین محدودیت
لحاظ زیست بهست که فشارهایی همچون مخالفت محیطاحالیتومان تهیه و تولید کند. این در1000باید با مازوت با هزینه حمل باال تا 

سبب اینکه ذخیره آالیندگی و عدم اجازه استفاده از مازوت در برخی مناطق هم وجود دارد و بعضا دو ماه تولید کیلنکر متوقف است. به
.اما در حقیقت کوره خاموش است،رسدافتد و محصول به دست مشتري میتاخیر نمی، تولید سیمان بهکلینکر دارد

P/Fهاي احتمالی این صنعت برخی از شرکت هاي گروه ازهاي سیمانی، با در نظر گرفتن ریسکو تحلیل برخی از شرکتبا بررسی
به سیمان سپاهان، سیمان شرق، سیمان هگمتان، سیمان غرب، سیمان آبیک، توان تري برخوردارند که از این میان میفوروارد مناسب

سیمان فارس خوزستان، سیمان شاهرود و سیمان ارومیه اشاره کرد.
ماه 6یکی از دالیل انتخاب سیمان ارومیه جهت تحلیل بنیادي کمترین میزان رشد این سهم در مقایسه با سهام ذکر شده در باال طی 

هاي سپاها، سشرق، سهگمت، سغرب، سآبیک، سفارس، سرود، و ساروم براي نماد1401در نمودار زیر بازده شش ماههاخیر بوده است.
مقایسه شده است:
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