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سرمقاله

صنایع  در  آلومینیومی  مفتول  فراوان  کاربردهای  به  توجه  با 

عمده  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  این محصول  مختلف، 

مفتول آلومینیومی در شبکه انتقال و توزیع برق مصرف می شود. از 

در کشور،  آلومینیومی  مفتول  بزرگ ترین مصرف کنندگان  رو  این 

صنایع تولید هادی های الکتریکی و همچنین صنایع تولید سیم و 

کابل برق هستند. جایگزینی کابل های خودنگهدار آلومینیومی به 

جای هادی های مسی در شبکه توزیع برق کشور، اهمیت باالی 

مفتول آلومینیومی را در صنعت برق نشان می دهد. به دلیل اینکه 

مفتول آلومینیومی در طیف گسترده ای از صنایع کاربرد دارد، میزان 

تولید آن در حال حاضر رو به افزایش است؛ به طوری که میزان تولید 

این محصول از 4۰ هزار تن در سال 14۰۰ به ۵۰ هزار تن در سال جاری 

رسیده است. هم  اکنون مفتول آلومینیومی به کشور عراق صادر 

می شود اما در خصوص صادرات به سایر کشور ها، مفتول آلومینیومی 

پس از تبدیل شدن به محصول نهایی صادر می شود.

با رشد تولید این محصول در کشور، موضوع صادرات اهمیت 

ویژه ای پیدا می کند. به همین دلیل باید مسیر های صادراتی هموار 

باشد اما به سبب وجود موانعی، میزان صادرات مفتول آلومینیومی 

در سال  جاری نسبت به سال  گذشته کمی تقلیل یافته است. علت 

این امر را می توان به سیاست گذاری های دولت ربط داد؛ در ظاهر 

شاید مبنای محاسبه قیمت شمش آلومینیوم در بورس کاالی ایران 

بر اساس ارز نیمایی باشد اما با احتساب 1۰ درصد پریمیوم که مقدار 

آن، هم کاذب و هم بیشتر از میزان واقعی است و همچنین رقابت ۵۰ 

درصدی در معامالت این تاالر صنعتی که هیچ نظارتی روی آن وجود 

ندارد، قیمت خرید نهایی مواد اولیه تفاوتی با قیمت گذاری آن بر 

مبنای نرخ ارز آزاد ندارد. در کنار خرید مواد اولیه، هزینه های تمام 

مسائل جانبی تولید هم با نرخ ارز آزاد حساب می شود؛ پس زمانی که 

به تولیدکنندگان اعالم می شود تا ارز حاصل از صادرات خود را به 

نرخ نیمایی در کشور عرضه کنند، صادرات توجیه پذیر نخواهد بود. 

همچنین زمانی که شمش آلومینیوم با قیمتی پایین تر به کشور ترکیه 

صادر می شود، ما چگونه می توانیم با این کشور که هزینه های تولید 

پایینی داشته و بدون وجود تحریم ها، روابط تجاری و مالی مناسبی 

با سایر کشور ها دارد، در بازار های عراق و افغانستان رقابت کنیم؟

دسترسی به مواد اولیه یعنی شمش آلومینیوم با توجه به مقدار 

اندک عرضه و رقابت شدید در بورس کاال، بسیار دشوار شده است. 

دوش  بر  مضاعف  باری  اولیه  مواد  قیمت  افزایش  همچنین 

قیمت  که  زمانی  زیرا  است  آلومینیومی  مفتول  تولیدکنندگان 

آلومینیوم افزایش می  یابد، سایر فعاالن حوزه آلومینیوم می توانند 

قیمت محصول نهایی را افزایش دهند اما تولیدکنندگان مفتول به 

و شرکت های دولتی  آن ها سازمان ها  اصلی  اینکه مشتریان  دلیل 

هستند و امکان هیچ افزایش قیمتی در قرارداد های منعقد شده 

وجود ندارد، در اکثر مواقع متضرر می شوند. برای تهیه مواد اولیه، 

تولیدکنندگان امکان خرید به هر قیمتی را ندارند؛ به همین دلیل در 

برخی مواقع موفق به خرید مواد اولیه مورد نیاز خود نمی شوند. 

انباشته شدن مطالبات تولیدکنندگان از مشتریان دولتی و عدم 

گردش  در  سرمایه  می شود  باعث  سرمایه،  موقع  به  بازگشت 

واحد های تولیدی محدود تر شود.

 نیاز به مفتول آلومینیومی به دلیل گسترش و نوسازی شبکه انتقال 

و توزیع برق کشور و رشد صنعت فوالد، به صورت دائمی وجود دارد. 

به دلیل فرسودگی شبکه سراسری برق، شاهد هدررفت نیرو هستیم و 

این موضوع خود را در پیک مصرف با کمبود برق نشان می دهد. 

بنابراین هرچه این توسعه و نوسازی به تاخیر بیافتد، اقتصاد و صنعت 

کشور هزینه های زیادی را بابت هدررفت نیرو متقبل می شود.

در گام نخست برای حمایت از تولیدکنندگان فعال در این بخش، 

سنگ اندازی در مسیر تولید باید کاهش یابد. همچنین نهاد های 

دولتی تصمیم بر این داشتند تا با ارائه تسهیالت برای گسترش و 

رونق تولید، از صنعتگران حمایت کنند اما نه تنها حمایتی در این 

خصوص انجام نگرفت بلکه اکنون دولت به دلیل عدم پرداخت 

بدهی های خود، به عنوان بزرگ ترین بدهکار به بخش خصوصی 

مانعی در مقابل رشد صنعت و اشتغال زایی شده  است. به دلیل 

اینکه در صنعت سیم و کابل سرمایه گذاری های مناسبی صورت 

گرفته است، سازمان های مربوطه باید سرمایه گذاران را به جای ایجاد 

ظرفیت های جدید به سمت سرمایه گذاری روی ظرفیت های ایجاد 

شده خالی هدایت کنند تا با رقابت های منفی شاهد به خطر افتادن 

سرمایه های ملی نباشیم. 

 صادرات، پاسوز موانع داخلی 

آریا صادق نیت حقیقی
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 پایان انتظار 16 ساله با بهره برداری
 واحد فوالدسازی غدیر نی ریز

محسن مصطفی پور، مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

ایده تمرکززدایی از تولید فوالد در کشور و نقش آفرینی صنایع بزرگ در مناطق محروم، از رایج ترین الگوهای توسعه کشور بوده 
است. سیاست گذاران همواره موتور محرکه تولید را در ایجاد صنایع و طرح های صنعتی در مناطق کم برخوردار می دانند و فوالد، یکی 
از کلیدی ترین و پرکشش ترین صنایع در این زمینه بوده است. یکی از مهم  ترین مواد اولیه صنعت فوالد که تولید آن طی سال های 
اخیر در کانون توجه قرار گرفته است، آهن اسفنجی محسوب می شود؛ اگرچه تولید این ماده اولیه با پیشرفت قابل توجهی همراه 
بوده است اما تولیدکنندگان آهن اسفنجی در کشور، با چالش های مختلفی مانند قطعی گاز و همچنین افزایش قیمت بی رویه آن 
مواجه بوده اند. مجتمع فوالد غدیر نی  ریز، یکی از هشت طرح فوالد استانی تولید آهن اسفنجی و فوالد سازی دولت در راستای 
استراتژی توسعه غیر متمرکز فوالد بوده است. این مجتمع با هدف تولید ساالنه ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و یک میلیون تن فوالد 
در استان فارس و شهرستان نی ریز احداث شده و به بهره برداری رسیده است. علی رغم مشکالت موجود در تامین گاز مورد نیاز 
واحدهای فوالدی، کیفیت آهن اسفنجی تولیدشده در این مجتمع با MD معادل 92.32 درصد، باالتر از نمونه مشابه سایر مجتمع ها 

و قرار دارد و در بورس کاالی ایران عرضه می شود.  فوالدسازی  پروژه  از  بهره برداری  عالوه براین، 
پروژه  تکمیل  و  سرعت بخشی  نی ریز، سالی همچنین  غدیر  فوالد  مجتمع  گندله سازی 

رقم زده است. در همین راستا، خبرنگار پایگاه پرکار را برای این مجتمع فوالدی کشور 
آنالین«  »فلزات  تحلیلی  و  مصطفی پور، خبری  محسن  با  گفت وگویی 
تدارک دیده است که متن کامل آن را در مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز 

ادامه خواهید خواند:

 نیازمند فرهنگ سازی در مصرف گاز هستیم  
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در خصوص تاریخچه مجتمع فوالد غذیر   
نی ریز توضیحاتی ارائه بفرمایید.

هشت  از  یکی  نی ریز،  غدیر  فوالد  مجتمع 

طرح تولید آهن اسفنجی و فوالدسازی در کشور 

از  تمرکززدایی  با هدف  است که در سال 1386 

ملی  شرکت  توسط  کشور  سطح  در  فوالد  تولید 

فوالد ایران )به نمایندگی از ایمیدرو( در شهرستان 

نی ریز پایه گذاری شد. اجرای این پروژه در سال 

1392 با مشارکت 6۵ درصدی هلدینگ صنایع و 

معادن غدیر، شتاب بیشتری به خود گرفت و در 

سال 1396، واحد احیا مستقیم مجتمع با ظرفیت 

به  اسفنجی  آهن  تن  هزار   8۰۰ تولید  اسمی 

بهره برداری رسید. فاز دوم مجتمع با راه اندازی 

کارخانه تولید فوالد با ظرفیت ساالنه یک میلیون 

تن، اوایل سال 14۰2 به بهره برداری خواهد رسید. 

ظرفیت  با  مجتمع  گندله سازی  پروژه  همچنین 

ساالنه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن نیز به سرعت در 

پیشرفت  از  حال حاضر،  در  و  بوده  تکمیل  حال 

فیریکی بیش از 3۰ درصدی برخوردار است.

نی ریز هستند.

مجتمع فوالد غدیر نی ریز چه عملکردی در   
ثبت رسانده  به  تولید طی سال جاری  حوزه 

است؟
و  تابستان  در  برق  قطعی  مشکل  علی رغم 

قطعی گاز در زمستان که برای تمام مجتمع های 

تولید  میزان  توانستیم  داشت،  وجود  فوالدی 

با  مطابق  را  مجتمع  برنامه  در  شده  پیش بینی 

این  سازیم.  محقق  شده  گرفته  نظر  در  بودجه 

مشکالت با حمایت های الزم از جانب سازمان ها و 

مسئوالن ذی ربط به ویژه استاندار فارس و نماینده 

شهرستان نی ریز در مجلس شورای اسالمی مرتفع 

شد. با افزایش سه هزار درصدی سرمایه مجتمع 

عمومی  مجمع  در  سهام داران  حمایت  با  که 

مالی  توان  توانستیم  رسید،  ثبت  به  فوق العاده 

را  توسعه ای  طرح های  اجرای  جهت  مجموعه 

تقویت کنیم. در سال گذشته، توانستیم یک هزار 

با  اوراق مرابحه منتشر کنیم که  تومان  میلیارد 

استقبال بازار سرمایه مواجه شد. در ادامه جهت 

اجرای بخشی از پروژه های شرکت، از این منابع 

استفاده کردیم. در مجموع می توان گفت سال 

نوع  اساس  بر  که  خاصی  مدل  اساس  بر   14۰1

دیدگاه و فرهنگ مشترک بین ارکان مجتمع فوالد 

با  همراه  موفق  سالی  شده،  ایجاد  نی ریز  غدیر 

دستاوردهای بزرگ بوده است.

ارزیابی شما از اهمیت تامین پایدار گاز در   
تولید آهن اسفنجی چیست و افزایش قیمت گاز، 
چه تاثیری بر عملکرد فعاالن این بخش داشته 

است؟
برخی بر این باورند که گاز، تنها به عنوان یک 

نیروی پیشران در کارخانجات تولید آهن اسفنجی 

مورد استفاده قرار می گیرد؛ در صورتی که گاز، 

خوراک و ماده اولیه مورد نیاز تولید آهن اسفنجی 

محسوب می شود. این بدان معناست که عالوه بر 

استفاده  اسفنجی  آهن  تولید  در  که  گندله ای 

می شود، گاز هم باید به میزان کافی تامین شود. 

بنابراین عدم تامین گاز به میزان الزم، اساسا منجر 

اسفنجی  آهن  تولید  کارخانجات  تعطیلی  به 

خواهد شد. بنابراین گاز به عنوان یک خوراک در 

کارخانجات تولید آهن اسفنجی، از اهمیت قابل 

توجهی برخوردار است. برای مثال، اگر میزان گاز 

مورد نیاز مجتمع ما برای تولید آهن اسفنجی ۵4۰ 

هزار مترمکعب باشد و اگر کمتر از این میزان مثال 

۵۰۰ هزار مترمکعب گاز به مجتمع ما تخصیص 

داده شود، همین میزان کمبود اندک هم منجر به 

تعطیلی خط تولید مجموعه خواهد شد. بنابراین 

آهن  کارخانجات  در  گاز  پایداری  میزان  اگر 

اسفنجی وجود نداشته باشد، تولید هم امکان پذیر 

نخواهد بود. از سوی دیگر، از آنجایی که میزان 

بسیار  اسفنجی  آهن  تولیدکنندگان  گاز  مصرف 

بخش  گاز  قیمت  افزایش  است،  توجه  قابل 

یک  فروش  از  حاصل  سود  و  درآمد  از  عمده   ای 

مجموعه را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. در 

سال گذشته، تقریبا با حدود 8۰۰ درصد افزایش 

قیمت گاز مواجه شدیم و اگر قرار باشد سال آینده 

نیز نرخ گاز به همین شکل افزایش پیدا کند، باز 

مواجه  توجهی  قابل  سود  دادن  دست  از  با  هم 

علی رغم مشکل قطعی 
برق در تابستان و قطعی 
گاز در زمستان که برای 
تمام مجتمع های فوالدی 

وجود دارد، توانستیم 
میزان تولید پیش بینی 

شده در برنامه مجتمع را 
مطابق با بودجه در نظر 
گرفته شده محقق سازیم



شماره  258          اسفند ماه  1401 8

گفت و گوی ویژه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مجتمع  سود  و  درآمد  که  زمانی  شد.  خواهیم 

اجرای  و  پیشرفت  سرعت  کند،  پیدا  کاهش 

طرح های توسعه ای با افت قابل توجهی همراه و به 

هم  اجتماعی  مسئولیت های  اجرای  آن،  دنبال 

دشوار خواهد شد.

مجتمع فوالد غدیر نی ریز چه تمهیداتی به   
منظور مدیریت مصرف گاز اندیشیده است؟

با برق  واقعیت امر این است که بحث گاز 

اقدامات  نمی توانیم  ما  و  است  متفاوت  کامال 

چندانی در این زمینه انجام دهیم. برای مثال، 

در  نیروگاه  یک  احداث  امکان  برق،  حوزه  در 

قالب تفاهم های احداث نیروگاه های خود تامین 

وجود دارد اما در حوزه گاز، کلیه امور در اختیار 

دولت است و تولیدکنندگان چاره ای جز تبعیت 

توجه  باید  ندارند.  حاکمیتی  تصمیمات  از 

بخش  در  کشور  گاز  مصرف  عمده  که  داشت 

خانگی است؛ بنابراین اگر فرهنگ سازی مناسبی 

در این زمینه صورت پذیرد و تعامل خوبی بین 

مردم و دولت برقرار شود، الگوی مصرف گاز هم 

اصالح خواهد شد. همچنین مردم باید بپذیرند 

که تبعات قطعی گاز در منازل، به مراتب کمتر 

از قطعی گاز در واحدهای صنعتی است. ایجاد 

به  دولت،  و  مردم  میان  مشترک  فرهنگ  یک 

بهبود مصرف گاز منجر خواهد شد و این مسئله 

دیده  توسعه یافته  در کشورهای  در حال حاضر 

شرایط  در  که  بپذیریم  اگر  بنابراین  می شود. 

اضطرار، تامین گاز بخش صنعتی به تامین گاز 

زودی  به  شود،  داده  ارجحیت  خانگی  بخش 

شاهد نتایج مثبت آن در تولید و اقتصاد کشور 

خواهیم بود. عالوه براین، اجرای امور زیرساختی 

و تکنولوژیکی در صنعت گاز توسط سازمان های 

ذی ربط نیز می تواند تاثیر شگرفی در این زمینه 

داشته باشد.

در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی،   
رویکردهای  چه  نی ریز  غدیر  فوالد  مجتمع 

زیست محیطی را در نظر گرفته است؟
رعایت  همواره  نی ریز،  غدیر  فوالد   مجتمع 

استانداردهای زیست محیطی را فراتر از یک الزام 

تنظیم  برای  به عنوان فرصتی  قانونی  و  حقوقی 

رابطه خود با طبیعت و اقلیم می داند و از این رو، 

اجباری،  استانداردهای  رویه های  از  فراتر 

مجموعه ای از استانداردها، مطالعات و رویه های 

نظارتی برای ارزیابی و مدیریت نحوه تاثیرگذاری 

در  را  اطراف  زیست  بر محیط  فعالیت مجتمع 

دستور کار قرار داده است. حصول اطمینان از 

بهره برداری کافی، تاثیرگذاری مسئوالنه و تضمین 

ایجاد تعادلی پایدار و مولد میان صنعت، طبیعت 

زیست محیطی  رویکردهای  اساس  جامعه،  و 

مجتمع  این  است.  نی ریز  غدیر  فوالد  مجتمع 

 ( زیستی  محیط  گواهینامه های  اخذ  به  موفق 

انرژی،  مدیریت  سیستم  استقرار   )ISO۵۰۰1

موتورخانه،  بازرسی  فنی  معاینه   )ISO16۰۰۰(

و  زیست  محیط  مدیریت  سیستم   )ISO14۰۰1(

گواهینامه صنعت سبز شده است. در راستای 

ادای دین به طبیعت اطراف، مجتمع فوالد غدیر 

با تکیه بر  نی ریز احداث 2۵ هکتار فضای سبز 

گیاهان مقاوم به خشکی و سازگار با اقلیم منطقه 

و  احداث 1۰ هکتار فضای سبز در محوطه مجتمع 

قرار داده است. مشارکت در  را در دستور کار 

انجام  مالی  تامین  با  منطقه  آب  چرخه  بهبود 

مطالعات اولیه پروژه و تهیه طرح توجیهی و فنی 

فروش پساب تصفیه خانه شهر نی ریز به روش بیع 

متقابل، از دیگر اقدامات زیست محیطی شاخص 

مجتمع بوده است. ایجاد کمربند سبز برای مهار 

باد با تکیه بر گیاهان مقاوم به خشکی و سازگار با 

اقلیم منطقه، مشارکت در نگهداشت ۵۰ هکتار 

در  مشارکت  و  نی ریز  آزاد  دانشگاه  باغ 

دیگر  از  نیز  آموزشی  و  ترویجی  فعالیت های 

اقدامات مجتمع فوالد غدیر نی ریز در این زمینه 

به شمار می آیند.
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موازی کاری ثمرات بومی سازی را خنثی می کند
مدیر کنترل کیفی پروژه  شرکت فنی و مهندسی فوالد پایا گفت: علی رغم رشد و ارتقای روزافرون دانش 
متخصصان داخلی و بومی سازی بسیاری از قطعات و تجهیزات مورد استفاده در صنایع فوالد، شاهد این 
هستیم که به دلیل عدم اعتماد به تولیدکنندگان داخلی برخی از قطعات و تجهیزات از شرکت های خارجی 

تامین می شوند.

محمــد منصــوری در گفت وگــو بــا خبرنــگار 

پایــگاه خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنالیــن«، بیــان 

کــرد: شــرکت فنــی و مهندســی فــوالد پایــا در 

بومی ســازی  و  تولیــد  هــدف  بــا   1373 ســال 

در  اســتفاده  مــورد  یدکــی  لــوازم  و  قطعــات 

صنعــت فــوالد و تامیــن نیــاز شــرکت های بــزرگ 

بــه ایــن محصــوالت تاســیس شــد. در  فــوالدی 

حــال حاضــر ایــن شــرکت بــا 2۵ ســال ســابقه و 

فعالیــت در ایــن حــوزه، بخــش قابــل توجهــی از 

قطعــات یدکــی مــورد نیــاز فوالدســازان کشــور را 

تامیــن می کنــد. ایــن شــرکت اکثــر قطعاتــی کــه 

در گذشــته از کشــور ایتالیــا وارد کشــور می شــد 

را بومی ســازی کــرده و اکنــون آن هــا را در اختیــار 

ــه عنــوان  فوالدســازان کشــور قــرار داده اســت. ب

مثــال، کوره هــای قــوس الکتریکــی از بخش هــای 

ــی همچــون  مختلفــی تشــکیل شــده اند؛ تجهیزات

اطــراف  خنک کننــده  آبگــرد  سیســتم های  پنــل 

ــی  کوره هــا در گذشــته توســط شــرکت های دانیل

یــا تنــوا تامیــن می شــدند امــا ایــن مجموعــه در 

نیــاز  تامیــن  و  بومی ســازی  هــدف  راســتای 

داخلــی و همچنیــن قطــع وابســتگی بــه خــارج از 

کشــور، توانســته  اســت بــا مهندســی معکــوس و 

 مدیر کنترل کیفی پروژه  شرکت فنی و مهندسی فوالد پایا:
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ــی،  اســتفاده از دانــش و نیــروی متخصــص داخل

این قطعات را در داخل کشور تولید کند.

 وی در رابطــه بــا مزایــای اســتفاده از ســاخت 

ــه خــارج از کشــور،  داخــل و کاهــش وابســتگی ب

محصــوالت  کیفیــت  خوشــبختانه  کــرد:  ابــراز 

بومی ســازی شــده در داخــل کشــور در مقایســه 

ــا نمونــه مشــابه خارجــی، باالتــر و قیمــت آن هــا  ب

مزایــای  دیگــر  از  اســت.  صرفه تــر  بــه  مقــرون 

اســتفاده از قطعــات و تجهیــزات تولیــد داخــل، 

می تــوان بــه در دســترس بــودن تولیدکننــدگان 

اشــاره کــرد در صورتــی کــه خریــد محصــوالت 

خارجــی بــا فرایند هــای طوالنــی همچــون ثبــت 

ســفارش و خریــد محصــول، حمل و نقــل و ترخیــص 

صــورت  بــه  ایــن مجموعــه  اســت.  همــراه  کاال 

مســتمر فراینــد تولیــد فوالد ســازان در کشــور را 

بررســی می کنــد و هــر زمانــی کــه مشــکلی در 

رونــد تولیــد بــه وجــود آیــد و نیــاز بــه قطعــه ای 

ــا  ــوالد پای حــس شــود، شــرکت فنــی و مهدســی ف

حاضر به خدمت رسانی به شرکت هاست.

ــر کنتــرل کیفــی پــروژه  شــرکت فنــی و  مدی

مهندســی فــوالد پایــا در خصــوص همــکاری ایــن 

مجموعــه بــا شــرکت فــوالد خوزســتان، مطــرح 

کــرد: ایــن مجموعــه همکاری هــای بســیاری بــا 

شــرکت فــوالد خوزســتان از ســال های گذشــته 

تاکنــون داشــته اســت. تمــام قطعــات بــه کار رفته 

اطــراف  خنک کننــده  آبگــرد  سیســتم های  در 

سیســتم های  و  ذوب  کوره هــای  کوره هــا، 

غبارگیــر ایــن شــرکت توســط مجموعــه فنــی و 

مهندسی فوالد پایا تامین می شود.

منصوری در همین راستا ادامه داد: همچنین 

طبق قراردادی که میان این مجموعه و شرکت فوالد 

و  ساخت  طراحی،  است،  شده  منعقد  خوزستان 

نصب خط تولید اسلب عریض که بزرگ ترین پروژه  

توسعه شرکت فوالد خوزستان  در میان طرح های 

بر عهده مجموعه فنی و مهندسی شرکت  است 

فوالد پایا است. به دلیل همکاری های مشترکی که 

خوزستان  فوالد  شرکت  با  گذشته  سال های  از 

پایا  فوالد  مهندسی  و  فنی  مجموعه  داشته ایم، 

توانسته است با ارائه قطعات و تجهیزات با کیفیت 

باال، در وندور لیست شرکت فوالد خوزستان قرار 

گیرد و اعتماد این شرکت را جلب کند.

و  فنی  شرکت  اقدامات  دیگر  درباره ی  وی 

مهندسی فوالد پایا در راستای بومی سازی قطعات و 

تجهیزات، عنوان کرد: در حال حاضر رکوپراتور های  

کوره های احیا و قطعات به کار  رفته در آن ها همچمون 

تیوپ باندل ها که در گذشته از کشور آلمان تهیه 

دانش  با  و  مجموعه  این  تالش های  با  می شد 

متخصصان داخلی، با کیفیت باالتری در ایران طراحی 

و تولید می شوند و دیگر نیاز به واردات آن ها وجود 

ندارد؛ این مجوعه از اولین تولیدکنندگان این تجهیزات 

و قطعات در کشور محسوب می شود.

مدیر کنترل کیفی پروژه  شرکت فنی و مهندسی 

فوالد پایا با اشاره به هدف گذاری های سال آینده این 

مجموعه، اظهار کرد: طبق برنامه ریزی ساالنه ای که این 

مجموعه انجام می دهد، ارتقای میزان تولید محصوالت 

به 12 هزار تن و بومی سازی قطعات و تجهیزاتی مورد 

استفاده در صنایع فوالدی که تاکنون از شرکت های 

خارجی تامین  می شوند، در دستور کار قرار گرفته است.

در  محصول  تن  هزار   9 تولید  جاری  سال  در   

با وجود مسائل  بود.  مجموعه هدف گذاری شده 

اقتصادی پیش آمده و تحریم ها تاکنون توانسته ایم 

هشت هزار تن از این هدف را محقق کنیم. در سال 

آینده با تالش و کوشش بیشتر، قطعا به تولید 12 

هزار تن محصول دست خواهیم یافت.

اعتماد تنها خواسته تولیدکنندگان  
منصوری به بیان خواسته های این مجموعه از 

نهاد های باال دستی پرداخت و افزود: این شرکت 

به عنوان یکی از فعاالن بخش خصوصی، انتظاراتی 

ضمن  نها دها  این  دارد،  باالدستی  نهاد های  از  را 

حمایت از تولیدکنندگان، با اعتماد به دانش فنی 

و  قطعات  بومی سازی  برای  داخلی  متخصصان 

زیرا  کنند؛  استفاده  آن ها  تولیدات  از  تجهیزات، 

علی رغم وجود ساخت داخل این قطعات، به دلیل 

شاهد  داخلی،  تولیدکنندگان  به  اعتماد  عدم 

هستیم همچنان در برخی موارد واردات صورت 

قرار  توجه  مورد  باید  که  دیگری  موارد  می گیرد. 

گیرد، تسهیل واردات برخی قطعات و مواد اولیه 

مورد نیاز از خارج از کشور و حمایت های مالی از 

گردش  در  سرمایه  افزایش  برای  بانک ها  سوی 

مجموعه های تولیدی است. شرکت های فعال در 

توانمندی  و  پتانسیل  این  از  خصوصی  بخش 

برخوردار هستند تا بتوانند تمام نیاز های موجود 

در صنعت فوالد را مرتفع سازند.

وی در خصــوص واردات مــواد اولیــه و قطعــات 

از  برخــی  داد:  توضیــح  مجموعــه،  نیــاز  مــورد 

آن  بــه  قطعــات  تولیــد  بــرای  کــه  متریال هایــی 

نیازمند هســتیم در داخل کشــور تولید نمی شــوند 

و یــا کمیــاب هســتند بــه همیــن دلیــل به ناچــار باید 

اقــدام بــه واردات آن هــا بــه صــورت خــام  کنیــم. از 

مشــکالتی کــه در مســیر تهیــه ایــن اقــالم وجــود 

دارد، می تــوان بــه فراینــد زمان بــر ثبــت ســفارش و 

اثبــات دشــوار عــدم تولیــد آن هــا در داخــل کشــور 

اشــاره کــرد؛ بــا توجــه بــه محدودیــت زمانــی هــر 

پــروژه و اینکــه هــر پــروژه بایــد در زمــان مقــرر بــه 

فرایند هــای  ایــن  شــود،  داده  تحویــل  کارفرمــا 

ــل  ــه تحمی ــش هزین ــر ســبب افزای ــی و زمان ب طوالن

ــه مجموعــه و کاهــش ســرمایه گذاری های  شــده ب

جدید می شود.



شماره  258          اسفند ماه  1401 14

درآمد »ارفع« 44 درصد افزایش یافت
درآمد »ارفع« از فروش ۸69 هزار و 167 تن محصول در پایان 11 ماه سال جاری، به 11۸ هزار و ۸5 
میلیارد و 3۸7 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال پیش، حاکی از رشد 
44 درصدی بوده است. این شرکت موفق به کسب درآمد ۸1 هزار و 563 میلیارد و 617 میلیون ریال از 

فروش 614 هزار و 477 تن محصول در پایان 11 ماه سال 14۰۰ شده بود.

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

»فلزات آنالین«، بررسـی عملکرد شـرکت آهن و فوالد 

ارفـع در 11 ماهـه سـال 14۰1 نشـان می دهـد کـه ایـن 

شـرکت با رشـد 2۰ درصدی تولید، 41 درصدی فروش 

و 44 درصـدی درآمـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

ایـن  بـه  بـوده اسـت. »ارفـع« در حالـی  قبـل همـراه 

اکثـر  کـه  اسـت  کـرده  پیـدا  دسـت  موفقیت هـا 

واحدهـای صنعتـی بـه ویـژه شـرکت های فـوالدی بـا 

بوده انـد.  مواجـه  اخیـر  هفته هـای  در  گاز  قطعـی 

همچنیـن شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در ادامـه مسـیر 

روبه رشـد خود، با سـرمایه گذاری در بخش اکتشـاف 

به زنجیره باالدست تولید فوالد کشور پیوسته است.

رشد 2۰ درصدی تولید »ارفع«  
نمودار 1 حاکی از آن است که شرکت آهن و 

فوالد ارفع در 11 ماه سال 14۰1، توانسته است 7۰4 

هزار و 866 تن شمش فوالدی تولید کند که این 

میزان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، یک 

درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 11 ماه 

سال قبل، 696 هزار و 6۰6 تن شمش فوالدی تولید 

کرده بود.

»ارفع« در 11 ماه امسال، موفق به تولید 887 هزار و 

در  میزان  این  که  است  شده  اسفنجی  آهن  تن   32

از رشد 42  زمان مشابه سال 14۰۰،  با مدت  مقایسه 

درصد برخوردار بود. این شرکت در 11 ماه سال پیش، 

توانسته بود 62۵ هزار و 32 تن آهن اسفنجی تولید کند.

مجموع تولید شرکت آهن و فوالد ارفع در 11 ماه 

تن  و 898  و ۵91 هزار  به یک میلیون  سال جاری، 

محصول رسید که این میزان در هم سنجی با مدت 

زمان مشابه سال پیش، رشد 2۰ درصدی را نشان 

می دهد. این شرکت در 11 ماه سال 14۰۰، توانسته بود 

یک میلیون و 321 هزار و 638 تن محصول تولید کند.

 

فروش شمش فوالدی »ارفع« 26   
درصد افزایش یافت

نمودار 2 نشان می دهد که شرکت آهن و فوالد 

ارفع در 11 ماه سال 14۰1، توانسته است ۵8۰ هزار و 2۵ 

تن شمش فوالدی را در بازار داخلی به فروش برساند 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 

شرکت  این  می دهد.  نشان  را  درصدی   34 رشد 

توانسته بود در 11 ماه سال گذشته، 43۰ هزار و 442 تن 

شمش فوالدی را در بازار داخلی به فروش برساند.

شرکت آهن و فوالد ارفع در 11 ماه امسال توانسته 

است 9۰ هزار و 441 تن آهن اسفنجی را در بازار 

فروش  اینکه  ضمن  برساند.  فروش  به  داخلی 

صادراتی آهن اسفنجی ارفع طی این مدت، پنج هزار 

و 248 تن بوده است و این شرکت موفق به فروش 

مجموع 9۵ هزار و 689 تن آهن اسفنجی در بازارهای 

داخلی و صادراتی شده است.

»ارفع« موفق شد طی 11 ماه سال جاری، 193 

هزار و 4۵3 شمش فوالدی را روانه بازارهای صادراتی 

کند که این میزان حاکی از رشد ۵ درصدی نسبت 

به مدت زمان مشابه سال 14۰۰ است. این شرکت در 

11 ماه سال پیش، 184 هزار و 3۵ تن شمش فوالدی را 

صادر کرده بود.

 ، امسال  ماه   9 در  ارفع  فوالد  و  آهن  شرکت 

توانسته است 773 هزار و 478 تن شمش فوالدی را 

این  که  بفروشد  صادراتی  و  داخلی  بازارهای  در 

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، رشد 

26 درصدی را نشان می دهد. این شرکت توانسته 

بود در 11 ماه سال گذشته، 614 هزار و 477 تن 

شمش فوالدی را در بازارهای داخلی و صادراتی به 

فروش برساند.

در پایان بهمن ماه 14۰1؛
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مجموع فروش شرکت آهن و فوالد ارفع در 11 

ماه سال 14۰1، به 869 هزار و 167 تن محصول رسید 

که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه سال 

قبل، رشد 41 درصدی را نشان می دهد. این شرکت 

در 11 ماه پارسال توانسته بود در مجموع 614 هزار 

و 477 تن محصول در بازارهای داخلی و صادراتی 

به فروش برساند.

 

افزایش 12 درصدی درآمد صادراتی   
شمش فوالدی »ارفع«

در نمودار 3 مشاهده می شود شرکت آهن و 

فوالد ارفع از محل فروش شمش فوالدی خود در بازار 

داخلی طی 11 ماه سال 14۰1، توانسته است 82 هزار 

و 3۰8 میلیارد و 938 میلیون ریال درآمد کسب کند 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 

رشد 46 درصدی را نشان می دهد. این شرکت در 11 

ماه سال 14۰۰، موفق شده بود ۵6 هزار و 32۵ میلیارد 

و 979 میلیون ریال درآمد از فروش شمش فوالدی 

در بازار داخلی به دست آورد.

است  توانسته  امسال،  ماه   11 در  »ارفع« 

درآمد 6 هزار و 9۰۵ میلیارد و 849 میلیون ریال از 

فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی کسب کند. 

ضمن اینکه درآمد صادراتی حاصل از فروش آهن 

اسفنجی ارفع طی این مدت، 4۰4 میلیارد و 922 

به  موفق  این شرکت  و  است  بوده  ریال  میلیون 

 771 و  میلیارد   31۰ و  هزار  هفت  درآمد  کسب 

میلیون ریالی از فروش آهن اسفنجی در بازارهای 

داخلی و صادراتی شده است.

شرکت آهن و فوالد ارفع در 11 ماه سال جاری، 28 

هزار و 46۵ میلیارد و 678 میلیون ریال درآمد از 

فروش شمش فوالدی در بازارهای صادراتی کسب 

کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

پیش، حاکی از رشد 12 درصدی است. این شرکت 

در 11 ماه سال 14۰۰، توانست 2۵ هزار و 237 میلیارد 

و 638 میلیون ریال درآمد از صادرات شمش فوالدی 

خود کسب کند.

شمش  صادراتی  و  داخلی  فروش  درآمد  کل 

فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع در 11 ماه امسال، به 

11۰ هزار و 774 میلیارد و 616 میلیون ریال رسید که 

این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از 

رشد 36 درصدی برخوردار بوده است. این شرکت 

در 11 ماه سال قبل، درآمد 81 هزار و ۵63 میلیارد و 

617 میلیون ریال از فروش شمش خود در بازارهای 

داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

درآمد »ارفع« در پایان 11 ماه سال جاری، به 

118 هزار و 8۵ میلیارد و 387 میلیون ریال رسیده 

زمان  مدت  با  مقایسه  در  میزان  این  که  است 

درصدی   44 رشد  از  حاکی  پیش،  سال  مشابه 

است. این شرکت موفق به کسب درآمد 81 هزار 

و ۵63 میلیارد و 617 میلیون ریال در پایان 11 ماه 

سال 14۰۰ شده بود.

یافت افزایش درصد 26 »ارفع« فوالدي شمش فروش

فوالدي را در بازار داخلی  تن شمش 25هزار و  580، توانسته است 1401ماه سال  11دهد که شرکت آهن و فوالد ارفع در نشان می2 نمودار

ماه سال  11دهد. این شرکت توانسته بود در درصدي را نشان می 34که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، رشد  ه فروش برساندب

.تن شمش فوالدي را در بازار داخلی به فروش برساند 442هزار و  430گذشته، 

تن آهن اسفنجی را در بازار داخلی به فروش برساند. ضمن اینکه  441هزار و  90توانسته است  ماه امسال 11شرکت آهن و فوالد ارفع در 

تن آهن  689هزار و  95شرکت موفق به فروش مجموع تن بوده است و این  248فروش صادراتی آهن اسفنجی ارفع طی این مدت، پنج هزار و 

.اسفنجی در بازارهاي داخلی و صادراتی شده است

 5شمش فوالدي را روانه بازارهاي صادراتی کند که این میزان حاکی از رشد  453هزار و  193ماه سال جاري،  11موفق شد طی » ارفع«

تن شمش فوالدي را صادر کرده  35هزار و  184ماه سال پیش،  11است. این شرکت در  1400درصدي نسبت به مدت زمان مشابه سال 

.بود

تن شمش فوالدي را در بازارهاي داخلی و صادراتی بفروشد که این  478هزار و  773ماه امسال ، توانسته است  9شرکت آهن و فوالد ارفع در 

هزار و  614ماه سال گذشته،  11دهد. این شرکت توانسته بود در را نشان میدرصدي  26میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، رشد 

.تن شمش فوالدي را در بازارهاي داخلی و صادراتی به فروش برساند 477

سنجی با مدت تن محصول رسید که این میزان در هم 167هزار و  869، به 1401ماه سال  11 در ارفع فوالد و آهن شرکت مجموع فروش

تن محصول در  477هزار و  614 ماه پارسال توانسته بود در مجموع 11در  این شرکتدهد. درصدي را نشان می 41مشابه سال قبل، رشد 

.بازارهاي داخلی و صادراتی به فروش برساند
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.تن شمش فوالدي را در بازار داخلی به فروش برساند 442هزار و  430گذشته، 

تن آهن اسفنجی را در بازار داخلی به فروش برساند. ضمن اینکه  441هزار و  90توانسته است  ماه امسال 11شرکت آهن و فوالد ارفع در 

تن آهن  689هزار و  95شرکت موفق به فروش مجموع تن بوده است و این  248فروش صادراتی آهن اسفنجی ارفع طی این مدت، پنج هزار و 

.اسفنجی در بازارهاي داخلی و صادراتی شده است

 5شمش فوالدي را روانه بازارهاي صادراتی کند که این میزان حاکی از رشد  453هزار و  193ماه سال جاري،  11موفق شد طی » ارفع«
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»ارفع« فوالدي شمش صادراتی درآمد درصدي 12 افزایش

، توانسته است 1401ماه سال  11شود شرکت آهن و فوالد ارفع از محل فروش شمش فوالدي خود در بازار داخلی طی مشاهده می3 نموداردر

درصدي را نشان  46میلیون ریال درآمد کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال، رشد  938میلیارد و  308هزار و  82

میلیون ریال درآمد از فروش شمش فوالدي در  979میلیارد و  325هزار و  56، موفق شده بود 1400ماه سال  11دهد. این شرکت در می

.بازار داخلی به دست آورد

ی در بازار داخلی کسب کند. میلیون ریال از فروش آهن اسفنج 849میلیارد و  905هزار و  6ماه امسال، توانسته است درآمد  11در  »ارفع«

میلیون ریال بوده است و این شرکت موفق  922میلیارد و  404ضمن اینکه درآمد صادراتی حاصل از فروش آهن اسفنجی ارفع طی این مدت، 

.از فروش آهن اسفنجی در بازارهاي داخلی و صادراتی شده است یمیلیون ریال 771میلیارد و  310به کسب درآمد هفت هزار و 

میلیون ریال درآمد از فروش شمش فوالدي در بازارهاي  678میلیارد و  465هزار و  28ماه سال جاري،  11شرکت آهن و فوالد ارفع در 
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ماه سال قبل، درآمد  11درصدي برخوردار بوده است. این شرکت در  36ریال رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از رشد 
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روزمرگی، بالی جان تولید شده است
مدیرعامل شرکت پروفیل فوالدی اصفهان، تولیدکننده لوله و پروفیل فوالدی گفت: در کشوری مانند 
ایران که مصرف ساالنه لوله و پروفیل فوالدی، در حدود دو میلیون تن است و صرفا امکان صادرات 
حدود یک میلیون تن از این محصول وجود دارد، شاهد ایجاد 3۰ میلیون تن ظرفیت بالقوه هستیم که 
متاسفانه این ظرفیت به بالفعل تبدیل نشده و منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک مقیاس 

تولیدی شده است.

قاسمعلی جباری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در خصوص مشکالت 

کرد:  بیان  جاری،  سال  در  فوالدی  پروفیل  تولید 

مهم ترین چالشی که طی ماه های اخیر با آن مواجه 

پایدار در نحوه عرضه ورق  نبود سیاست  بوده ایم، 

فوالدی است. متاسفانه هیچ قانون و بخشنام   ه ای 

برای ثبات قیمت ورق فوالدی طی یک بازه زمانی 

کوتاه مدت وجود ندارد و نابسامانی موجود، شرایط را 

این  تولیدکنندگان  هم  و  برای مصرف کنندگان  هم 

محصول بیش از پیش دشوار ساخته است. واقعیت 

امر اینکه ما به نوعی روزمرگی و سردرگمی در تولید 

دچار شده ا یم و روز به روز میزان سرمایه های جاری 

شرکت کاهش پیدا می کند.

افزایش قیمت ورق فوالدی در بورس  
فوالدی،  ورق  قیمت  نوسان  با  ارتباط  در  وی 

عنوان کرد: قیمت پایه اعالم شده ورق فوالدی در 

بورس در آذر ماه امسال، 17 هزار و ۵۰۰ تومان به ازای 

هر کیلوگرم بود و این رقم در دی ماه به حدود 27 

هزار تومان رسید. در حالی که طی روزهای اخیر با 

کمبود ورق در سطح بازار مواجه هستیم، قیمت این 

محصول به حدود 36 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم 

در بازار آزاد افزایش یافته است. عرضه ورق فوالدی 

در بورس درحالی صورت می پذیرد که نباید در هر 

عرضه، بیش از ۵ درصد افزایش قیمت داشته باشیم. 

مشخص نیست که بر چه اساسی معامله ورق در این 

انجام  قیمت  افزایش  با 43٫3 درصد  تاالر صنعتی 

می شود و متاسفانه هیچ سازمان و مقام مسئولی نیز 

پاسخگوی این مسئله نیست. تصمیمات اتخاذشده 

در بورس کاالی ایران، به شدت بازار لوله و پروفیل 

فوالدی را تحت الشعاع خود قرار داده است و گرانی 

نشات  نیز  این بخش  در  بی رویه  قیمت  افزایش  و 

گرفته از همین تصمیمات است.

مدیرعامل شرکت پروفیل فوالدی اصفهان ادامه 

داد: در حال حاضر عرضه ورق فوالدی در بورس از 

تقاضا کمتر است و به همین دلیل مصرف کننده 

چاره ای جز خرید این محصول با قیمت بورس ندارد. 

به  شرایطی  چنین  در  عرضه  مدیریت  خالی  جای 

صنعت  در  اتفاق  این  و  می شود  احساس  شدت 

خودروی کشور نیز به وقوع پیوسته است. در حالی 

که شاهد عرضه چند هزار خودرو و تقاضای چند 

میلیونی برای آن از طریق قرعه کشی هستیم، قیمت 

خودرو به ویژه در بازار آزاد به شدت افزایش یافته 

طریق  از  خودرو  عرضه  شرایطی،  چنین  در  است. 

بورس هم موثر نخواهد بود و قیمت ها همچنان به 

روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

تولید مجموعه در سال جاری نصف   
شده است

جباری با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد تولید خود 

کرد:  تصریح  داده ایم،  دست  از  جاری  سال  در  را 

نوسان قیمت مواد اولیه باعث شده است نتوانیم 

برنامه ریزی مشخصی برای تولید خود داشته باشیم. 

تولیدی  محصوالت  فروش  به  موفق  که  زمانی 

می شویم، باید چند برابر آن، هزینه تامین مواد اولیه 

کنیم و مشخص است در چنین شرایطی میزان تولید 

و سرمایه شرکت کاهش خواهد یافت. این معضل نه 

صنایع  تمامی  بلکه  ما  مجموعه  گریبان  تنها 

پایین دستی فوالد را گرفته است و بدون شک در سال 

آینده بیش از این هم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه حداکثر ورق فوالدی معامله 

شده طی یک ماه در بورس در سال جاری به میزان 

33۰ هزار تن بوده است، تاکید کرد: در حدود 3۰ 
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میلیون تن مجوز تولید برای صنعت لوله و پروفیل 

صادر شده است. با فرض اینکه تا پایان سال جاری 

حدود سه میلیون تن ورق در بورس معامله شود، 

می توان تصور کرد که با چه حجم کثیری از کمبود 

مواد اولیه مواجه خواهیم شد. متاسفانه کارشناسی 

الزم جهت صدور مجوز برای واحدهای تولیدی لوله 

و پروفیل صورت نپذیرفته است و به دنبال آن، شاهد 

تعطیلی روزافزون بسیاری از واحدهای تولیدکننده 

لوله و پروفیل فوالدی در کشور هستیم.

صادرات، هر روز کمرنگ تر از دیروز  
در  اصفهان  فوالدی  پروفیل  شرکت  مدیرعامل 

ادامه به رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات اشاره کرد 

منجر به رونق صادرات غیرقانونی و قاچاق کاال در 

مرزهای کشور خواهد شد.

صادرات  و  تولید  رونق  به  ادامه  در  جباری 

پروفیل فوالدی در کشورهای همسایه به ویژه ترکیه 

به  ویژه ای  نگاه  ترکیه  و گفت: دولت  اشاره کرد 

مقوله صادرات دارد و مشوق های مختلف صادراتی 

برای صادرکنندگان این کشور در نظر گرفته است. 

تولیدکنندگان پروفیل فوالدی در ترکیه، ورق مورد 

نیاز خود را با قیمت ارزان  از روسیه، تامین و پروفیل 

فوالدی را با قیمت مناسب به سایر کشورها به ویژه 

قاره اروپا صادر می کنند. ضمن اینکه تسهیالت 

بانکی بدون بهره در اختیار تولیدکنندگان این کشور 

از  پس  ما  اگر  که  حالی  در  می گیرد؛  قرار 

کرد: در حالی قدرت خرید کارفرمایان و کارگران 

به شدت کاهش یافته است که متاسفانه مسئوالن 

کشور  ملی  پول  ارزش  کاهش  به  توجهی  امر، 

نمی کنند. قیمت حامل های انرژی به ویژه برق و 

افزایش  با  و  شده  همراه  چشمگیری  رشد  با  گاز 

هزینه های تولید، توانایی مالی تولیدکنندگان نیز 

کاهش یافته است. از سوی دیگر، بازار مصرف نیز 

جرات  به  و  است  شده  همراه  افت  با  شدت  به 

می توان گفت فقط ۵ درصد مصرف کنندگان، از 

توانایی مالی برای خرید محصول برخوردارند.

ظرفیت بالقوه صنعت لوله و پروفیل   
فوالدی بالفعل نشده است

اصفهان  فوالدی  پروفیل  شرکت  مدیرعامل 

در ارتباط با حمایت دولت از تولید، خاطرنشان 

مرتبط،  سازمان های  مسئوالن  متاسفانه  کرد: 

رها  خود  حال  به  را  تولیدکنندگان  و  تولید 

کرده اند و به دنبال واکاوی دلیل اصلی کاهش 

ایجاد  رانت  نیستند.  اخیر  ماه های  طی  تولید 

از  بسیاری  توسط گروهی خاص،  بازار  شده در 

مرز  به  را  کوچک مقیاس  تولیدی  واحدهای 

بخش  فدای  تولید،  بخش  و  کشانده  نابودی 

به  تنها  ذی ربط  مسئوالن  است.  شده  خدمات 

دنبال اعالم آمار و ارقام هستند و هیچ گاه علت 

را  تولیدی  واحدهای  از  کثیری  حجم  تعطیلی 

مانند  کشوری  در  نمی کنند.  بررسی  و  تحلیل 

ایران که مصرف لوله و پروفیل فوالدی آن حدود 

امکان  فقط  و  است  سال  در  تن  میلیون  دو 

از این محصول  صادرات حدود یک میلیون تن 

وجود دارد، شاهد ایجاد 3۰ میلیون تن ظرفیت 

به  ظرفیت  این  متاسفانه  که  هستیم  بالقوه 

بالفعل تبدیل نشده و تولید واحدهای نیمه فعال 

نیز به شدت افت پیدا کرده است.

رقابت  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  جباری 

کشنده ایجاد شده در بورس کاالی ایران، منجر 

به کاهش تولید و تعطیلی بسیاری از واحدهای 

تولیدی لوله و پروفیل فوالدی شده است و جای 

خالی مسئوالن و مدیران دلسوز در بخش تولید 

به شدت احساس می شود.

و گفت: در حالی ورق گالوانیزه با نرخ دالر حدود ۵1 

هزار تومان به ازای هر کیلوگرم و ورق گرم با نرخ 

ازای هر کیلوگرم در  به  تومان  دالر 41 هزار و 6۰۰ 

بازارهای صادراتی فروخته می شود که صادرکنندگان 

ملزم به رفع تعهد ارزی بر پایه نرخ ارز نیمایی معادل 

28 هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم هستند. به 

دنبال این مسئله و بر اساس اعالم گمرک کشور، 

صادرات محصوالت فوالدی در دی ماه امسال، 61 

درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. در 

حالی که صادرکنندگان موظف به عرضه 1۰۰ درصدی 

ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما شده اند، 

شاهد افت صادرات بسیاری از واحدهای تولیدی 

طی چند هفته اخیر هستیم. این مسئله در نهایت 

دریافت  به  موفق  فراوان  اداری  بروکراسی های 

تسهیالت بانکی شویم، باید این تسهیالت را با سود 

24 درصد بازپرداخت کنیم. از سوی دیگر، دولت 

قدرتمندی  بین المللی  و  بانکی  روابط  از  ترکیه 

برای  را  صادرات  مسیر  و  است  برخوردار 

صادرکنندگان خود هموار می سازد؛ در حالی که ما 

نه تنها به دنبال اعمال تحریم های شدید اقتصادی، 

نمی توانیم با سایر کشورها روابط تجاری برقرار کنیم 

بلکه مسیر صادرات را هم برای واحدهای تولیدی 

ناهموار می کنیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه ارزش پول ملی روز 

به روز در حال کاهش است و تورم، شرایط تولید 

را بیش از پیش دشوار ساخته است، خاطرنشان 
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رشد4۵.۵درصدیدرآمدشرکت»South3۲«درسال۲۰۲۲نسبتبهسال۲۰۲۱

کاهشحجمبازاروارداتآلومینیومبهبرزیل

تاثیرمشکالتتامینانرژیبررشدتولیدجهانیآلومینیوم

انرژیمزیترقابتیبرایتولیدکنندگانداخلیبود

آلومینیوم
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 میزان تولید آلومینا شرکت »South32« در سال 2۰22 حدود پنج میلیون و 29۰ هزار تن بود که در 
مقایسه با سال 2۰2۰ حدود 1.4 درصد کاهش یافت. یکی از دالیل کاهش تولید آلومینا، آسیب دیدن خط 
استخراج بوکسیت واحد »Brazil Alumina« در برزیل بود. روند تولید آلومینیوم از سال 2۰1۸ تا 2۰22 
صعودی بود. در سال 2۰21 درآمد شرکت »South32« از تولید آلومینا و آلومینیوم حدود سه میلیارد و 66۰ 
میلیون دالر بود. در سال 2۰22 درآمد این شرکت به پنج میلیارد و 33۰ میلیون رسید که این عدد  رشد 45.5 
درصدی درآمد حاصل از تولید آلومینا و آلومینیوم را نشان می دهد. در سال 2۰22 سهم درآمد آلومینیوم از 

درآمد شرکت حدود 59.7 درصد بود که در مقایسه با سال گذشته حدود 2.7 واحد درصد رشد داشت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« و 

به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی آرمان 

آتورپات، شرکت »South32« یک شرکت معدنی و 

از  وسیعی  طیف  شرکت  این  است.  متنوع  فلزی 

کامودیتی ها از جمله بوکسیت، آلومینا، آلومینیوم، 

مس، انرژی، زغال سنگ متالورژی، منگنز، نیکل، نقره، 

سرب و روی را اکتشاف، استخراج، خالص سازی و به 

بازار عرضه می کند. این شرکت همچنین آلومینا و 

فرونیکل تولید می کند عالوه براین ذوب آلومینیوم و 

آلیاژ منگنز را انجام می دهد. پروژه های کلیدی این 

زغال سنگ   ،»Worsley Alumina« شامل  شرکت 

زغال سنگ  برزیل،  آلومینا  جنوبی،  آفریقای  انرژی 

و  ماتوسو  سرو  استرالیا،  منگنز  ایالوارا،  متالورژیک 

کانینگتون است. به  طور عمده این شرکت در استرالیا، 

موزامبیک، کلمبیا، آفریقای جنوبی، آمریکای جنوبی و 

برزیل فعالیت دارد. همچنین عملیات بازاریابی را در 

مرکزی  دفتر  می دهد.  انجام  بریتانیا  و  سنگاپور 

»South32« در شهر پرث، استان استرالیای غربی، 

کشور استرالیا قرار دارد.

شرکت »South32« در زنجیره آلومینیوم با پنج 

 Worsley« مجتمع مشغول فعالیت است. مجتمع

آلومینا  پاالیشگاه  و  بوکسیت  معدن   »Alumina

مجتمع  است.  غربی  استرالیای  در  یکپارچه 

ذوب  کارخانه  یک   »Hillside Aluminum«

آلومینا است که در خلیج ریچاردز، آفریقای جنوبی 

قرار دارد که 1۰۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت 

»South32« است؛ ظرفیت تولید آلومینیوم این 

واحد حدود 72۰ هزار تن در سال است. مجتمع 

»Brazil Alumina« یک معدن بوکسیت یکپارچه، 

پاالیشگاه آلومینا و کارخانه ذوب آلومینیوم است که 

در کشور برزیل قرار دارد. ظرفیت تولید آلومینیوم 

این واحد 447 تن در سال است.

 4۰ درصد سهام »Brazil Aluminum« برای 

شرکت »South32« و 6۰ درصد دیگر سهام آن برای 

شرکت »Alcoa« است. 

مجتمع »Mozal Aluminum« یک کارخانه 

ذوب آلومینیوم در موزامبیک است. ظرفیت این 

واحد حدود ۵8۰ هزار تن در سال ست و 8۰ درصد 

است.   »South32« شرکت  به  متعلق  آن  سهام 

پاریس  توافق نامه  اهداف  از   »South32« شرکت 

حمایت می کند و برنامه این شرکت در بلندمدت، 

خالص  گلخانه ای  گازهای  انتشار  به  دستیابی 

عملیاتی صفر تا سال 2۰۵۰ است. برنامه این شرکت 

در میان مدت، کاهش ۵۰ درصدی انتشار گازهای 

گلخانه ای خالص عملیاتی در سال 2۰3۵ نسبت به 

سال مالی 2۰21 است.

کاهش تولید آلومینا در سال 2۰22  
نمودار 1 میزان تولید آلومینا و آلومینیوم شرکت 

نشان  را   2۰22 تا   2۰18 سال های  در   »South32«

از سال  آلومینا  تولید  روند  به  طور کلی  می دهد. 

2۰18 تا 2۰22 صعودی بود. نرخ رشد مرکب ساالنه 

تولید آلومینا در این دوره پنج ساله حدود 1.1 درصد 

بود. میزان تولید آلومینا در سال 2۰21 حدود پنج 

»South32« رشد 4۵.۵ درصدی درآمد شرکت  
 در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲1
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میلیون و 36۰ هزار تن بود که با افت 1.4 درصدی در 

سال 2۰22 به حدود پنج میلیون و 29۰ هزار تن رسید. 

 Worsley« و   »Brazil Alumina« مجتمع  دو 

آلومینا  شرکت  این  برای  مجموع  در   »Alumina

تولید می کنند. مجتمع »Worsley Alumina« به  

طور متوسط سهم 74.۵ درصدی از تولید آلومینای 

این  آلومینای  تولید  روند  داشت.  را   »South32«

تا 2۰22 صعودی بود. در  واحد در سال های 2۰18 

سال 2۰22 این واحد حدود سه میلیون و 99۰ هزار تن 

سال  به  نسبت  میزان  این  که  کرد  تولید  آلومینا 

گذشته حدود ۰.7 درصد رشد داشت. 

به  طور متوسط سهم »Brazil Alumina« در 

تولید آلومینای »South32« حدود 2۵.۵ درصد 

بود. در سال 2۰22 میزان تولید این واحد حدود یک 

سال  به  نسبت  که  بود  تن  هزار   3۰۰ و  میلیون 

از  یکی  داشت.  افت  گذشته حدود 7.2 درصد 

دالیل افت تولید آلومینا در این واحد، آسیب یکی 

 »ship unloaders« از دو دستگاه های جابه جایی

بوکسیت بود.

شـرکت  آلومینیـوم  تولیـد  رونـد  کلـی  طـور  بـه  

»South32« از سـال 2۰18 تـا 2۰22 صعـودی بـود. نـرخ 

رشـد مرکـب سـاالنه تولیـد آلومینیوم ایـن شـرکت، ۰.2 

درصد بود. میزان تولید آلومینیوم در سال 2۰21 حدود 

982 هزار تن بود که با رشد یک درصدی در سال 2۰22 

تولیـد  واحدهـای  رسـید.  تـن  هـزار   992 حـدود  بـه 

آلومینیـوم شـرکت »South32« شـامل سـه مجتمـع 

 Brazil و Hillside Aluminum« Mozal Aluminum

 »Brazil Aluminum« است. مجتمع »Aluminum

در سـال 2۰1۵ بـه  دلیـل عملیـات تعمیـر و نگهـداری از 

چرخه تولید خارج شد و در فصل چهارم سال 2۰22 به 

چرخـه تولیـد بازگشـت و در ایـن سـال حـدود 3۰۰ تـن 

آلومینیـوم تولیـد کـرد. بـه  طـور متوسـط حـدود 72.6 

 Hillside« در »South32« درصـد آلومینیـوم شـرکت

Aluminum« تولیـد شـد. میـزان تولیـد آلومینیـوم 

حـدود 278  سـال 2۰22  در   »Aluminum Mozal«

هزار تن بود که در مقایسه به سال گذشته حدود 4.9 

نشـان  آتورپـات  ارزیابی هـای  داشـت.  رشـد  درصـد 

می دهـد یکـی از دالیـل رشـد تولیـد آلومینیـوم در ایـن 

افزایـش  بـرای   »P3XLE« فنـاوری از  اسـتفاده  واحـد 

بهره وری در تولید در زمان اوج مصرف برق بود.

رشد درآمد حاصل از آلومینیوم و آلومینا  
 »EBITDA« حاشیه و  درآمد  میزان  نمودار 2 

را نشان   »South32« آلومینیوم شرکت و  آلومینا 

شرکت  درآمد  روند  کلی  طور  به   می دهد.  

»South32« از سال 2۰18 تا 2۰22 صعودی بود. میزان 

درآمد این شرکت از تولید آلومینا و آلومینیوم در سال 

2۰21 حدود سه میلیارد و 66۰ میلیون دالر بود و با رشد 

4۵.۵ درصدی در سال 2۰22 درآمد این شرکت به پنج 

میلیارد و 33۰ میلیون رسید. سهم تولید آلومینیوم در 

درآمد شرکت »South32« در سال 2۰22 حدود ۵9.7 

درصد بود که در مقایسه با سال گذشته حدود 2.7 

واحد درصد رشد داشت. به  طور کلی روند حاشیه 

»EBITDA« در بخش تولید آلومینا و آلومینیوم در 

دوره مورد بررسی صعودی بود. در سال 2۰2۰ حاشیه 

»EBITDA« حدود 22.2 درصد بود که در مقایسه با 

سال گذشته ۵.۵ واحد درصد افت داشت. یکی از 

دالیل افت حاشیه »EBITDA« در سال 2۰2۰، افزایش 

 »EBITDA« بود. حاشیه آلومینا  تولید  هزینه های 

شرکت »South32« در این بخش در سال 2۰21 حدود 

2۵.2 درصد بود و در سال 2۰22 با رشد 7.8 واحد 

درصد به حدود 33 درصد افزایش یافت. با کاهش 

هزینه های مربوط به تولید به ویژه در بخش تامین 

مواد اولیه، حاشیه »EBITDA« در سال 2۰22 با رشد 

خوبی همراه بود.  در سال 2۰23 و 2۰24 پیش بینی 

با  بتواند   »Worsley Alumina« مجتمع  می شود 

ظرفیت کامل، آلومینا تولید کند. پیش بینی شده 

است مجتمع های تولید آلومینیوم این شرکت در سال 

حداکثر  از  تولید  افزایش  با  بتوانند  و 2۰24   2۰23

تولید  انتظار می رود  کنند.  استفاده  ظرفیت خود 

آلومینا در سال های 2۰23 و 2۰24 به حدود پنج میلیون 

و 4۰۰ هزار تن و تولید آلومینیوم نیز به یک میلیون و 9۰ 

هزار تن برسد. 
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فعاالن بازار به موسسه »Fastmarkets« اعالم کردند که با توجه به شرایط مطلوب بازار و افزایش 
ظرفیت تولید، صنعت آلومینیوم برزیل کمتر به واردات وابسته خواهد بود و تصمیم دارد در سال 2۰23 تولید 

فلزات داخلی را در اولویت قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

گفته  به   ،»Fastmarkets« موسسه  از  نقل  به   و 

فعاالن بازار، تصمیم برای افزایش ظرفیت تولید و 

کاهش حجم واردات آلومینیوم به برزیل از مواردی 

هستند که نشان از عزم برزیل در این زمینه دارد.

با پیش بینی کاهش تمایل به صادرات و سخت تر 

تولیدکنندگان  کشور،  این  به  واردات  روند  شدن 

داخلی در حال افزایش پریمیوم به منظور تحویل 

محصول در سه ماهه اول سال 2۰23 هستند.

از   »Fastmarkets« موسسه  ارزیابی  آخرین 

انبارهای  به  تحویل  شرط  با   »P1۰2۰A« آلومینیوم 

منطقه سائوپائولو، پریمیوم 38۰ تا 42۰ دالر در هر تن 

در روز 28 دسامبر 2۰22 را نشان داد که حدود 3۰ تا 4۰ 

دالر به ازای هر تن در مقایسه با پریمیوم 34۰ تا 39۰ 

دالر در هر تن در دو هفته قبل از آن افزایش پیدا کرد.

 »Fastmarkets« در همین حال، ارزیابی موسسه

از آلومینیوم» P1۰2۰A«، با شرط تحویل محصول در 

گمرک بنادر برزیل با تقبل هزینه توسط عرضه کننده 

در روز 28 دسامبر 2۰22، پریمیوم 28۰ تا 3۰۰ دالر در 

هر تن را نشان داد که نسبت به دو هفته گذشته آن 

زمانی که پریمیوم با 1۰ دالر در هر تن کاهش به 28۰ 

تا 31۰ دالر در هر تن در نوامبر 2۰22 کاهش یافت، 

روند ثابتی داشت.

پریمیوم واردات از روز 31 می 2۰22 زمانی که 

1٫94 درصد افزایش یافت و به ۵2۰ تا ۵3۰ دالر در هر 

تن رسید، افزایش نیافته و از آن زمان تاکنون یک 

روند نزولی داشته است.

یکی از معامله گران مطلع از وضعیت بازار اعالم 

کرد اکثر فعاالن بازار در چنین شرایطی معامالتی 

انجام نمی دهند و بیشتر نظاره گر خواهند بود. از 

دلیل  به  دیگر کشورها  از  فلزات  واردات  یک سو، 

عوارض گمرکی سخت تر خواهد بود و از سوی دیگر، 

می تواند  برزیل  جدید  دولت  قوی  ارزی  سیاست 

هزینه واردات را بسیار کاهش دهد و جان تازه ای به 

این بازار ببخشد.

یکی دیگر از معامله گران مطلع از وضعیت بازار 

اعالم کرد که برای واردات بیلت آلومینیوم همچنان 

مشکالتی وجود خواهد داشت. به عالوه فضا برای 

واردات شمش و بیلت آلومینیوم در بازار محدودتر 

برای  شده  تعیین  پریمیوم  چراکه  شد؛  خواهد 

آلومینیوم داخلی کمتر است.

مــــوســــسه »Fastmarkets« پــــریمــیوم بیلت 

اکستروژن آلومینیوم 6۰63 و 6۰6۰ با شرط تحویل 

محصول در گمرک بنادر برزیل با تقبل هزینه توسط 

عرضه کننده در روز 3۰ دسامبر 2۰22 را حدود 48۰ تا 

۵3۰ دالر در هر تن ارزیابی کرد که نسبت به دو 

هفته قبل از آن بدون تغییر بود اما به نسبت ماه 

دسامبر 2۰22 با پریمیوم ۵۵۰ تا 6۰۰ دالر در هر تن، 

حدود 7۰ دالر کاهش در هر تن را نشان داد.

پریمیوم تعیین شده باالتر از 6۰۰ تا 6۵۰ دالر به 

پرداخت  از  پس  کاال  تحویل  شرط  با  تن  هر  ازای 

عوارض گمرکی در بنادر برزیل بود زیرا عوارض و 

هزینه های کلی قیمت واردات را به 7۰۰ دالر در هر 

عوارض  پرداخت  از  پس  کاال  تحویل  شرط  با  تن 

کاهش حجم بازار واردات آلومینیوم به برزیل
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گمرکی در بنادر برزیل می رساند.

قراضه  به  بیشتر  نیازهای  دیگر،  سوی  از 

ثانویه  عرضه  که  است  معنی  این  به  آلومینیوم 

آلومینیوم در برزیل محدودتر شده است و خریداران 

بیشتر به واردات روی می آورند. در چند ماه گذشته 

رقابت بر سر تامین قراضه آلومینیوم در برزیل به 

باال گرفت. یک منبع مطلع اعالم کرد که  شدت 

برخی از تولیدکنندگان به قراضه آلومینیوم وارداتی 

بیشتری نیاز داشتند؛ چراکه ظرفیت تولید در بزریل 

کفاف حجم مورد نیاز آن ها را نمی داد.

تغییرات در بازار  
چهار عامل مهم که دو عامل آن مربوط به مقدار 

تولید داخلی و دو عامل آن مربوط به تجارت خارجی 

بود، در کمک به این تغییر در بازار آلومینیوم برزیل 

نقش داشتند.

اولین مورد، واحد ذوب »Alumar« در شمال 

شرقی ایالت مارانیائو برزیل بود که پس از هفت سال 

عدم فعالیت، دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. این 

واحد ذوب که مالکیت آن به طور مشترک متعلق به 

 447 است،   »South32« و   »Alcoa« شرکت های 

هزار تن در سال ظرفیت تولید دارد که در ماه آپریل 

2۰22 فعالیت خود را دوباره آغاز کرد.

برای  برزیل  در  تولید  ظرفیت  افزایش،  این 

 4۰۰ و  میلیون  یک  به  نزدیک  را  اولیه  آلومینیوم 

هزار تن در هر سال افزایش داد؛ میزانی که از سال 

شرکت  مورد،  دومین  بود.  نشده  مشاهده   2۰14

»Novelis« بود که تصمیم گرفت توسعه ظرفیت 

 2۰21 سپتامبر  ماه  در  را  خود  آلومینیوم  نورد 

تکمیل کند و به دنبال آن اعالم کرد که شرکت در 

برنامه توسعه دیگری سرمایه گذاری خواهد کرد و 

انتظار می رود در نیمه اول سال 2۰24 آن را تکمیل 

افزایش ظرفیت  پروژه ها  این  توسعه  کند. هدف 

تولید از ۵8۰ هزار تن در هر سال به 7۵۰ هزار تن 

در هر سال است.

ذوب  واحــــــد  در  بـــــازیـــــافــــــت  ظــــــرفـــیــــــت 

شــرکت  بــه  متعلــــــــق   »Pindamonhangaba«

»Novelis« واقع در جنوب شــرقی ایالت ســائوپائولو، 

از 39۰ هــزار تــن در هــر ســال بــه 49۰ هــزار تــن در هــر 

 Companhia« شــرکت  و  یافــــــــت  افـــزایش  ســال 

راه انــدازی  عالوه بــر   »Brasileira de Alumínio

مجــدد خــط ذوب شــماره 3 خــود و برنامه ریــزی بــرای 

انجــام ایــن کار بــرای خــط شــماره 1، ظرفیــت بیلــت 

ثانویــه خــود را افزایــش داد. بــه عالوه ظرفیت بازیافت 

را تــا ســال 2۰23 بــه 18۰ هــزار تــن در هــر ســال افزایــش 

خواهد داد.

پایان   2۰22 سال  خارجی،  تجارت  بحث  در 

پرداخت پریمیوم و عوارض گمرکی واردات برای 

آلومینیوم اولیه بود که به مدت هشت سال در 

برزیل دریافت می شد. عالوه براین، دولت برزیل 

از ماه آپریل 2۰23 عوراض جبرانی )هزینه گمرک( 

محصوالت  روی  بر  را  درصدی   14٫93 تا   14٫88

نورد آلومینیوم چینی مانند ورق و فویل اعمال 

خواهد کرد.

بــه موسســــــه  آگاه صنعتــــــی  منبــــــع  یــــک 

»Fastmarkets« اعــالم کــرد اگــر تمــام ظرفیــت 

جدیــد فلــزات اولیــه و نرخ هــای بازیابــی قراضــه در 

نظــر گرفتــه شــود، مشــخص خواهــد شــد کــه حجــم 

آلومینیــوم مــورد نیــاز برزیــل در ســال آینــده بیــش 

از مقدار نیاز تامین خواهد شد.

نرخ بازیابی قراضه آلومینیوم برزیل حدود ۵۵ 

درصد بوده که باالتر از میانگین جهانی آن یعنی 28 

درصد است. با این حال، افزایش مصرف منجر به 

دلیل  به  اخیر  سال های  در  واردات  حجم  افزایش 

محدودیت عرضه داخلی شده است.

یــک معامله گــر دیگــر بیــان کــرد: حقیقــت ایــن 

اســت کــه برخــی از مســائل مربوط بــه هزینه صنعت 

رفــع شــده اســت و قیمت هــای بــورس فلــزات لنــدن 

از ایــن لحــاظ بیشــتر مــورد اعتماد هســتند، به همین 

دلیــل ایــن بــورس خواهــان ســهم بــازار بیشــتری از 

واردات شــد و در آن ســرمایه گذاری انجــام داد و 

اکنــون می تواننــد بخــش بزرگــی از کاالی مــورد نیــاز 

برزیل را تامین کند.

افزایش پرداخت عوارض گمرکی برای   
محصوالت آلومینیوم وارداتی به برزیل

مصرف آلومینیوم در برزیل رو به رشد است و به 

افزایش  تولید  باید ظرفیت  آن  تبع  به  همین دلیل 

نیازهای بیشتر به قراضه 
آلومینیوم به این معنی 
است که عرضه ثانویه 

آلومینیوم در برزیل 
محدودتر شده است 
و خریداران بیشتر به 
واردات روی می آورند
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 ،»ABAL« صنعتی  گروه  گزارش  اساس  بر  یابد. 

تقاضا برای این فلز در سال 2۰21 به باالترین حد خود 

رسید و در سال 2۰22 با 4٫93 درصد افزایش به یک 

میلیون و 66۰ هزار تن رسید.

از توقف فعالیت چندین واحد ذوب در  پس 

دهه گذشته، واردات آلومینیوم اولیه برای اطمینان 

مصرف کننده  تقاضای  افزایش  شدن  برآورده  از 

به عنوان مثال در سال 2۰22،  بود.  نهایی حیاتی 

پریمیوم واردات برای محموله های بدون مشمول 

تعرفه به کشور برزیل برای حجم 3۵۰ هزار تن رزرو 

شده بود که این رقم تا ماه دسامبر 2۰23 به 4٫8 

درصد کاهش یافت.

با  فلز  عرضه  بر  قبل  از  برزیل  ذوب  واحد های 

هزینه های کمتر و به دست آوردن سهم بازار تمرکز 

داشتند. تا روز 9 دسامبر 2۰22 تنها برای حجم 187 

هزار و 13۰ تن مجوز عرضه تحت این پریمیوم صادر 

شده بود. یک تاجر مطلع از وضعیت بازار اعالم کرد 

که نوسانات نرخ  ارز، قیمت های بورس فلزات لندن 

و تعیین پریمیوم جهانی در غیررقابتی کردن روند 

فروش  حجم  افزایش  با  داشتند.  نقش  واردات 

 Companhia« شرکت   توسط  اولیه  آلومینیوم 

Brasileira de Alumínio« و فعال شدن ظرفیت 

از  تولید واحد ذوب »Alumar«، استفاده  مجدد 

مواد آلومینیوم داخلی انتخاب مطمئن تری بود.

در عین حال تولیدکنندگان محلی بیشتر تحت 

فشار بودند که این قضیه خود را در حاشیه سود 

ناچیز بین پریمیوم محصول تحویل داده شده و وارد 

شده منعکس کرد که میزان آن در پایین ترین مقدار 

بازار توسط موسسه  از زمان شروع ارزیابی هر دو 

 13 روز  تا  بود.   2۰14 سال  در   »Fastmarkets«

دسامبر 2۰22، پریمیوم تحویل کاال پس از پرداخت 

عوارض گمرکی در مقصد به طور متوسط ۵ درصد 

باالتر از میزان هزینه تحویل محصول در گمرک بنادر 

برزیل با تقبل هزینه توسط عرضه کننده بود.

از آن زمان، تفاوت بین پریمیوم ها در مقایسه با 

در  درصد   4۰ حداقل  و   2۰21 سال  در  درصد   24

سال های گذشته به 26 درصد افزایش یافته است.

یک تاجر مطلع دیگر از وضعیت بازار اعالم کرد 

که هیچ رقابتی برای واردات به خصوص در نیمه 

دوم سال 2۰22 وجود نداشته است.

عوارض  تعیین  می رود  انتظار  عالوه براین، 

جبرانی )هزینه گمرک( بر روی ورق آلومینیوم چین و 

برخی از انواع فویل، وضعیت بازار محصوالت نورد 

آلومینیوم را به طور قابل  توجهی تغییر دهد.

طبق آخرین داده های موجود در ماه های ژانویه 

تا نوامبر 2۰22، برزیل 121 هزار و 43۵ تن محصوالت 

نوردی وارد کرد که نسبت به حجم 1۰3 هزار و 893  

افزایش  درصد   16٫88 حدود   ،2۰21 سال  در  تن 

داشت. در مقایسه مشابه، واردات محصوالت نورد 

چینی 8۵ هزار و 1۰8 تن نسبت به 7۰٫۰9 درصد از 

حجم کل افزایش یافته است.

اهمیت قراضه آلومینیوم  
صنعتی  گروه  اجرایی  مدیر  دوناس،  جاناینا 

»ABAL« به موسسه »Fastmarkets« اعالم کرد که 

روند عمودی سازی و تجارت منصفانه عامل اصلی 

تقویت صنعت آلومینیوم برزیل است. وی افزود که 

گام بعدی، تمرکز بیشتر بر تولید قراضه است.

تولیــد قراضــه آلومینیــوم برزیــل در ســال 2۰21 

بــه رکــورد 719 هــزار و 9۰۰ تــن رســید کــه 1۰٫46 

درصــد نســبت بــه حجــم 6۵1 هــزار و 7۰۰ تــن در 

افزایــش داشــت. همچنیــن در ســال  ســال 2۰2۰ 

2۰22 بــه همــراه واردات قراضــه، جایگزین مناســبی 

برای فلزات اولیه شد.

به عنوان مثال، در 11 ماهه سال 2۰22، کشور 

برزیل حجم 187 هزار و 8۰3 تن ضایعات آلومینیومی 

وارد کرد که جهشی 41٫۵7 درصدی به نسبت حجم 

132 هزار و 6۵9 تن واردات در بازه مشابه در سال 

2۰21 است. بیشتر این مواد از مکزیک )82 هزار و 

492 تن( و پاراگوئه )21 هزار و 71 تن( وارد شد.

دوناس تاکید کرد که بخش قراضه آلومینیوم باید 

سامان داده شود و این کار می تواند در کمک به کاهش 

انتشار کربن در صنعت نقش اساسی داشته باشد.

این کشور در حال  انتشار کربن  وی افزود که 

آن  میزان  و  است  میانگین جهانی  از  حاضر کمتر 

حدود 4٫۵ تا 6٫۵ تن دی اکسید کربن معادل در هر 

تن آلومینیوم اولیه در مقایسه با 16 تن دی اکسید 

در سطح  اولیه  آلومینیوم  تن  هر  در  معادل  کربن 

جهان است.
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 تاثیر مشکالت تامین انرژی
بر رشد تولید جهانی آلومینیوم

بر اساس گزارش موسسه بین المللی آلومینیوم »IAI«، حجم تولید جهانی آلومینیوم در سال 2۰22 به 
میزان 2 درصد افزایش یافت که نسبت به نرخ رشد 2.7 درصدی در سال 2۰21، روند کاهشی داشت و 

پایین ترین  میزان از سال 2۰19 بود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری رویترز، مقدار تولید در نیمه 

دوم سال 2۰22 به سختی افزایش یافت. حجم تولید 

ساالنه 69 میلیون تنی در ماه دسامبر 2۰22، تنها 231 

هزار تن بیشتر از مقدار پیش بینی عملکرد ساالنه 

جهانی بر اساس آمار دوره چند ماهه در ماه ژوئن 

2۰22 بود.

بر صنایع  را  زیادی  اروپا هزینه  انرژی  بحران 

پرمصرف برق وارد کرد. حجم تولید منطقه ای سال 

گذشته 12٫۵ درصد کاهش یافت که عامل اصلی 

کاهش ۰٫9 درصدی مقدار تولید در بین کشورهای 

غیر از چین بود.

چین به عنوان تولیدکننده برتر آلومینیوم اولیه 

در جهان، برای دومین سال متوالی رشد تولید 4 

درصدی را به ثبت رساند.

در عین حال چین با مشکالت تامین برق نیز 

در  اخیرا  که  می کرد  نرم  پنجه  و  دست 

این  سیچوان  و  یون نان  آب  از  غنی  استان های 

موضوع ملموس بود. مقدار تولید ساالنه چین 

پیش بینی  که  زمانی  از   2۰22 آگوست  در 

ماهه  چند  دوره  آمار  اساس  بر  ساالنه  عملکرد 

6۰۰ هزار تن کاهش یافت، با حجم 41 میلیون و 

46۰ هزار تن به اوج خود رسید.

موضوع پارادوکس حجم تولید آلومینیوم و 

نقش آن در انرژی، در حال حاضر بیشتر بر آن 

آلومینیوم  فلز  تولید  مقدار  است.  شده  تاکید 

انرژی  با  برق  سیستم  یک  ساختن  برای  که 

تجدیدپذیر حیاتی است، به خودی خود به طور 

بودن  دسترس  در  گیرودار  برابر  در  فزاینده ای 

انرژی برق آسیب پذیر خواهد بود.

کاهش تولید مقدار تولید ساالنه   
آلومینیوم در اروپا

مقــدار تولیــد ســاالنه آلومینیــوم اروپــای غربــی 

در مــاه دســامبر 2۰22، حــدود دو میلیــون و 73۰ 

هــزار تــن بــود کــه ۵4۰ هــزار تــن نســبت بــه مــاه 

دســامبر 2۰21 کاهــش داشــت و پایین تریــن میــزان 

تولید در این قرن بود.

حمله روسیه به اوکراین و افزایش قیمت برق 

فعالیت  کاهش  و  تعطیلی  باعث  آن،  از  ناشی 

چندین واحد ذوب در سال 2۰22 شد.

بحران انرژی اروپا اکنون اوج خود را پشت سر 

گذاشت. هزینه برق بار پایه آلمان برای عرضه در 

سال 2۰24 از 47۰ یورو بر مگاوات ساعت در ماه 

فعلی  ساعت  مگاوات  بر  یورو   189 به  آگوست، 

کاهش یافته است.
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برخی از ظرفیت واحدهای ذوب تولید آلومینیوم 

در اروپا در حال رسیدن به نرخ تولید معمول خود 

بزرگ ترین  از  یکی  دانکرک،  ذوب  واحد  هستند. 

واحدهای ذوب اروپا با ظرفیت تولید 28۵ هزار تن در 

سال، 2۰ درصد کاهش ظرفیت تولید در سه ماهه 

چهارم سال 2۰22 داشت اما اکنون این کاهش ظرفیت 

به نرخ معمول تولید تبدیل شده است. هرچند برای 

برخی از واحدهای تولید آلومینیوم، بازگشت به نرخ 

تولید معمول احتماال خیلی دیر باشد.

کشور  ذوب  واحد  تنها  رابطه  همین  در 

اسلواکی با ظرفیت تولید 17۵ هزار تن در سال، پس 

تولید  فعالیت های  تمامی  فعالیت،  سال   7۰ از 

آلومینیوم اولیه خود را متوقف کرد.

واحد ذوب پودگوریتسا در کشور مونته نگرو با 

ظرفیت تولید آلومینیوم اولیه 6۰۰ هزار تن در پایان 

سال 2۰21، فعالیت های خود را متوقف کرد.

و واحد ذوب کشور  پودگوریتسا  واحد ذوب 

اسلواکی هر دو در دسته بندی موسسه بین المللی 

آلومینیوم اروپای شرقی و روسیه لحاظ شده  بودند.

در  ذوب  واحدهای  برای  هم  شرایط  همین 

رومانی و اسلوونی که هر دوی آن ها در سال 2۰22 

به شدت  را  تولید خود  با  مرتبط  فعالیت  میزان 

کاهش دادند، صدق می کند.

سال  در  منطقه ای  تولید  مقدار  حال،  این  با 

یافت که نتیجه ای  2۰22 تنها 1٫4 درصد کاهش 

توقف  اینکه  مگر  است؛  قبلی  انتظارات  خالف 

فعالیت واحدهای ذوب با مقدار تولید بیشتر در 

روسیه جبران شود.

اینکه  به  توجه  با  جبرانی  تولید  مقدار  این 

شرکت »Rusal« قصد داشت واحد ذوب جدید 

راه اندازی   2۰22 سال  در  را  خود   »Taishet«

کند، امکان پذیر خواهد بود؛ هر چند هنوز هیچ 

واحد  پروژه  این  مورد  در  جدیدی  به روزرسانی 

سال  در  تن   ۵۰۰ و  هزار   428 ظرفیت  با  ذوب 

وجود ندارد.

 

کاهش ظرفیت تولید واحدهای ذوب چین  
تــن  هــزار   39۰ و  میلیــون   4۰ تولیــد  مقــدار 

آلومینیــوم چیــن در ســال 2۰22 یــک رکــورد جدیــد 

ســاالنه محســوب می شــد امــا برخــی منابــع آگاه 

از کاهــش و تغییــرات قابــل توجهــی در شــبکه 

اصلی ذوب این کشور خبر می دادند.

در همین رابطه، برخی واحدهای ذوب جدید 

فعالیت تولیدی خود را آغاز کردند و ظرفیت تولید 

در برخی واحدهای ذوب استان های چین به نرخ 

نرمال خود بازگشت. این در حالی است که در 

برخی دیگر از واحدهای ذوب، سهمیه بندی های 

برق به کاهش اجباری ظرفیت تولید این واحدها 

منجر شد. این تعادل در تولید و رشد تدریجی در 

نیمه اول سال 2۰22، به کاهش تولید در ماه های 

پایانی سال تغییر یافت.

واحدهای ذوب چین، سال 2۰22 شاهد تکرار 

انرژی  بحران  طی  اعمال شده  محدودیت های 

جنوب  در  خشک سالی  اما  نبود   2۰21 زمستانی 

غربی این کشور بر نرخ های بهره برداری ذوب تاثیر 

گذاشت. طبق گزارش موسسه »SMM«، حدود 

دو میلیون تن حجم تولید در استان های یون نان، 

سیچوان و گوئیژو در پایان سال 2۰22 از ظرفیت 

تولید خارج شد.

سه  تا  است  بعید  تولید  ظرفیت  کاهش  این 

ماهه دوم 2۰23 و زمانی که با آغاز فصل بارش ها، 

سطح مخازن آب کاهش یافته مورد استفاده در 

سیستم برق آبی منطقه به حالت نرمال برسد، به 

مقدار ظرفیت معمول خود برسد.

هنوز فضای زیادی برای رشد تولید در چین 

وجود دارد و هنوز این ظرفیت به سقف ظرفیت 

تولید تعیین شده دولت با مقدار 4۵ میلیون تن 

نرسیده است. با این حال، دو سال گذشته نشان 

فزاینده ای  به  طور  اینکه چین  امکان  داده است 

بتواند با ظرفیت فعلی خود برای مدت طوالنی 

سوی  از  برق  محدودیت های  اعمال  از  پیش 

بار  متعادل کردن  دنبال  به  که  استانی  مقامات  

انرژی هستند، به ندرت اتفاق خواهد افتاد.
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فشارها برای تبدیل فرایند تولید   
آلومینیوم مبتنی بر انرژی های سبز

در  خشک سالی  مشکالت  که  مسئله  این 

جنوب غربی چین، تولیدکنندگان آلومینیوم را از 

انتقال ظرفیت تولید خود از استان های با واحدهای 

تولید با سوخت زغال سنگ که متقاضی فلزات با 

دی اکسید کربن تولیدی کمتر هستند، منصرف 

نکرده است. فشار بر واحدهای تولید به منظور 

گذار به انرژی های سبز، به یک عامل مهم در تغییر 

اقصی  در  ذوب  واحدهای  تولید  فرایند  ساختار 

نقاط جهان تبدیل شده است.

تولید  درصدی   1۰٫7 رشد  با  التین  آمریکای 

تولید  رشد  سریع ترین  سال 2۰22،  در  آلومینیوم 

رشد،  این  عامل  مهم ترین  داشت.  را  آلومینیوم 

شرکت  ذوب  واحد  مجدد  راه اندازی  تولید 

بر  مبتنی  آن  تغییر  و  برزیل  در   »Alumar«

 4۰ مالک  گفته  به  بود.  تجدیدپذیر  انرژی های 

درصد از سهام شرکت »South32« و با توجه به 

نرخ بهره برداری این نیروگاه در هفت سال گذشته، 

است  ممکن  تولید  در  رشد  سرعت  افزایش  این 

کمی بیشتر از زمان برنامه ریزی شده برای آن به 

طول بینجامد.

شرکت »Alcoa« که مالک 6۰ درصد از سهام 

شرکت »Alumar« به شمار می آید، امیدوار است 

که واحد ذوب »San Ciprian« خود در اسپانیا را 

آن  تغییر  و  تولید  فرایند  ساختن  از دگرگون  پس 

مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر مجدد راه اندازی 

کند. شرکت »Alumar« دو قرارداد تامین انرژی 

از طریق نیروگاه بادی منعقد کرده است که 7۵ 

درصد انرژی مورد نیاز این واحد ذوب با ظرفیت 

228 هزار تنی در سال را پوشش می دهد.

اگر دولت اسلواکی بتواند چارچوب اتحادیه 

کند،  اجرا  را  انتشار کربن  مورد جبران  در  اروپا 

توسط  است  ممکن   »Slovalco« شرکت  حتی 

 »Norsk Hydro« مالک نروژی خود یعنی شرکت

احیا شود.

پارادوکس تامین انرژی و افزایش   
ظرفیت تولید آلومینیوم

انرژی  به  گذار  برای  تعجیل  حال،  این  با 

تولید  در  انرژی  تامین  پارادوکس  تجدیدپذیر 

که  طور  همان  می کند.  برجسته  را  آلومینیوم 

واحدهای ذوب بیشتری به تامین انرژی مبتنی بر 

تولید  حجم  می آورند،  روی  تجدیدپذیر  انرژی 

جهانی آلومینیوم بیش از پیش به در دسترس بودن 

انرژی برق متغیر فصلی وابسته خواهد بود.

عالوه براین، موضوع میزان فصلی بودن تامین 

زیرا  است  تغییر  حال  در  خود  خودی  به  انرژی 

گرمایش جهانی هم خشکسالی های طوالنی تر و 

هم هوای گرم تر در تابستان را به همراه دارد که 

ترکیب این دو، باعث افزایش مصرف انرژی و در 

عین حال کاهش تولید برق می شود.

در چند سال گذشته، مشخص شده است که 

سایر  با  همراه  چین  آلومینیوم  ذوب  واحد های 

چون  اتفاقاتی  زمان  در  همیشه  انرژی بر،  صنایع 

کاهش  برای  اول  ردیف  در  برق  سهمیه بندی 

اجباری ظرفیت تولید خود هنگامی که یک استان 

این کشور تالش می کند میزان مصرف انرژی خود 

را متعادل کند، هستند.

انرژی  مصرف  در  متعادل سازی هایی  چنین 

منطقه ای در حال حاضر بخشی از چشم انداز تولید 

جهانی آلومینیوم است اما ممکن است موجب 

ایجاد نوسانات در سمت عرضه آلومینیوم که با 

مشکالت کمتری در گذشته روبه  رو بوده، شود.

که  می کنند  مطرح  را  احتمال  این  برخی 

ظرفیت تولید به ظاهر غیرقابل توقف آلومینیوم در 

چین حتی قبل از رسیدن به سقف ظرفیت تعیین 

روند  این  ادامه  به  قادر  کشور،  این  دولت  شده 

نخواهد بود.
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انرژی مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی بود
مدیرعامل شرکت تعاونی تولید صنعت آلومینیوم گیالن، تولیدکننده پروفیل آلومینیومی گفت: 
متاسفانه به دلیل افزایش بهای انرژی و قطعی مکرر برق و گاز واحد های صنعتی، در کنار هزینه های 
روبه افزایش تامین مواد اولیه و همچنین هزینه های ثابت تولید، تولیدکنندگان توانایی ادامه مسیر را 
ندارند؛ همچنین مشکالت کمبود سرمایه در گردش و رکود در بازار مصرف، سنگینی مشکالت را بر 

دوش صنعتگران دو چندان کرده است.

پایگاه  با خبرنگار  البرز علی نژاد در گفت وگو 

این  کرد:  بیان  آنالین«،  »فلزات  تحلیلی  و  خبری 

شهرک  در  سال 1386  از  را  خود  فعالیت  شرکت 

صنعتی رشت با تولید پروفیل آلومینیومی ساختمانی 

و محصوالت کرتنوال شروع کرد؛ الزم به ذکر است 

که خط تولید این مجموعه شامل تمام مراحل تولید از 

ریخته گری بیلت آلومینیوم تا رنگ آمیزی پودری 

پروفیل می شود. مواد اولیه مورد استفاده در این 

مجموعه برای تولید محصوالت، ضایعات و شمش 

آلومینیـــــوم است که با توجـــــه به نـــوع محصـــول 

درخواستی مشتری، انتخاب و مصرف می شوند.

هزینه های سربه فلک کشیده تولید  
وی با اشاره به اینکه تامین انرژی، اصلی ترین 

مدیرعامل شرکت تعاونی تولید صنعت آلومینیوم گیالن:

چالشی است که این مجموعه با آن مواجه است، 

مطرح کرد: افزایش بهای گاز و قطعی برق و گاز از 

توسعه  و  تولید  افزایش  مقابل  در  جدی  موانع 

واحــــــد های صنــعــــتی هـــــستند و هـــــــــم اکـــنون 

تولیدکنندگان برای ادامه مسیر تحت فشار قرار 

دارند. قطعی گاز در سال جاری نسبت به سال 

گذشته تاثیرات زیادی بر روند تولید داشته است 
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به طوری که در حال حاضر دو روز در هفته گاز 

مجموعه قطع می شود. با این شرایط، بسیاری از 

واحد های صنعتی دیگری که در شهرک صنعتی 

رشت واقع شده اند، قادر به ادامه تولید نیستند و 

در شرف تعطیلی قرار دارند. در رابطه با قطعی 

مدیریت  و  بوده  صورت  بدین  شرایط  هم  برق 

برای  چندانی  تاثیر  هم  برق  خاموشی  ساعات 

واحد های  به  شده  وارد  خسارت  از  جلوگیری 

صنعتی نداشته است زیرا با قطعی برق، هزینه های 

انسانی  نیروی  حقوق  مانند  مجموعه  ثابت 

علی رغم اینکه روند تولید متوقف شده است باید 

و  انرژی  تامین  محدودیت های  شود.  پرداخت 

با توجه به کاهش میزان  تولید  ثابت  هزینه های 

تولید محصوالت باعث شده اند تا تولیدکنندگان 

متضرر شوند.

صنعت  تولید  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 

بازار  در  رکود  به  اشاره  با  گیالن  آلومینیوم 

مصرف، ابراز کرد: میزان تقاضا و فروش برای 

محصوالت نه تنها برای این مجموعه بلکه برای 

اکثر تولیدکنندگان پروفیل آلومینیومی، نسبت 

به سال گذشته کاهش یافته است. نوسان بهای 

به  که  بازار  در  آلومینیوم  شمش  و  ضایعات 

به  باعث  دارند  صعودی  روند  هفتگی  صورت 

وجود آمدن چنین شرایطی شده است. همچنین 

ضایعات  ارسال  دلیل  به  زمانی  برهه  یک  در 

در  محدودیت  با  استان ها  سایر  به  آلومینیوم 

اما خوشبختانه  بودیم  اولیه روبه رو  تامین مواد 

شاهد  البته  است؛  شده  رفع  مشکل  این  اکنون 

به  هستیم  بازار  در  قیمت ها  روز افزون  رشد 

طوری که طی سه روز قیمت ضایعات آلومینیوم 

1۵ درصد افزایش یافت. علی نژاد در همین راستا 

ادامه داد: در پی افزایش قیمت مواد اولیه که  بر 

مشتریان  است،  تاثیر گذار  محصول  نهایی  هزینه 

کمتر  قیمت  با  محصوالتی  خریداری  به  تمایل 

همچون»UPVC« دارند؛ همچنین تعدد برند های 

مختلف فعال در این زمینه و ارائه طیف گسترده ای 

از قیمت ها هم بر این موضوع تاثیر گذار بوده است. 

در صورتی که کیفیت پروفیل آلومینیومی، دوام و 

ماندگاری آن در شرایط آ ب و هوایی متفاوت قابل 

عالوه براین  نیست؛  محصوالت  این  با  مقایسه 

که  است  فراوان  کاربرد های  با  فلزی  آلومینیوم، 

می توان آن را بازیافت کرده و دوباره به چرخه تولید 

بازگرداند. همچنین وجود محصوالت خارجی به 

فضای  شدن  شدید تر  باعث  پایین تر  قیمت  دلیل 

رقابتی در بازار مصرف شده است. به عنوان مثال 

کشور ترکیه توانسته است با ارائه محصوالتی با 

قیمت پایین تر، رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی 

که  راهکار هایی  کند.  دشوار تر  مصرف  بازار  در 

می تواند باعث خروج از این شرایط شود، تامین و 

انرژی واحد های صنعتی و کاهش  کاهش قیمت 

قیمت مواد اولیه است.

راه حل در دستان تولیدکنندگان داخلی  
و  ماشین آالت  از  استفاده  خصوص  در  وی 

تجهیزات ساخت داخل، تصریح کرد: خوشبختانه 

خط  ماشین آالت  نگهداری  و  تعمیر  با  رابطه  در 

تولید پروفیل با مشکلی مواجه نیستیم، همچنین 

در واحد رنگ آمیزی پروفیل هم به دلیل استفاده 

مواجه  چالشی  با  داخل  ساخت  ماشین آالت  از 

مورد  فوالدی  قالب های  با  رابطه  در  نیستیم. 

استفاده در فرایند پرس اکستروژن در یک برهه 

زمانی با مشکل شکسته شدن آن ها حین فرایند 

تولید مواجه بودیم اما با پیگیری هایی که در این 

با  قالب های  خریداری  با  اکنون  داشتیم  زمینه 

کیفیت باالتر از یک تولیدکننده داخلی دیگر با این 

مسئله روبه رو نیستیم.

مدیرعامــل شــرکت تعاونــی تولیــد صنعــت 

کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  گیــالن  آلومینیــوم 

مشــکالت مالــی و عــدم وجــود ســرمایه در گردش 

کافــی باعــث شــده تــا نتوانیــم بــا تمــام ظرفیــت 

خــود مشــغول بــه کار باشــیم امــا در تــالش هســتیم 

ایــن مشــکالت را رفــع کــرده و میــزان تولیــد خــود 

را افزایــش دهیــم. البتــه بــه دلیــل عــدم حمایــت از 

صنعــت آلومینیــوم و حــل نشــدن مشــکالت اکثــر 

واحد هــای تولیــدی کــه در نهایت تعطیلــی آن ها را 

بــه همــراه دارد، چشــم انداز روشــنی بــرای ایــن 

صنعــت پیش بینــی نمی شــود و مــا هــم بــا ایــن 

شرایط به آینده امیدوار نیستیم.

 افزایش بهای گاز و 
قطعی برق و گاز از موانع 
جدی در مقابل افزایش 
تولید و توسعه واحد های 

صنعتی هستند و هم اکنون 
تولیدکنندگان برای ادامه 

مسیر تحت فشار قرار دارند





مـــس

افزایش3۰درصدیدرآمد»فباهنر«تاپایانبهمنماه۱4۰۱

رونقصنعتمسوابستهبهبهبودوضعیتاقتصادچین

صادرکنندگانمس،ازبازیابیفعالیتهایاقتصادیچینسودمیبرند

شرکت»BHP«،سهامداربزرگترینمعدنمسدرجهان
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  افزایش ۳۰ درصدی درآمد »فباهنر«
 تا پایان بهمن ماه 14۰1

مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی و همچنین ارائه خدمات شرکت مس شهید باهنر در 
11 ماه سال 14۰1، به 63 هزار و 4۸۰ میلیارد و 51۸ میلیون ریال رسیده است که این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، 3۰ درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 11 ماه سال 14۰۰، توانسته 

بود 4۸ هزار و ۸66 میلیارد و 316 میلیون ریال درآمد کسب کند.

ــگاه خبــری و تحلیلــی  ــگار پای ــه گــزارش خبرن ب

مــاه ســال جــاری  آنالیــن«، عملکــرد 11  »فلــزات 

شــرکت صنایــع مــس شــهید باهنــر نشــان می دهــد 

ایــن شــرکت توانســته اســت بــه رشــد قابــل توجهــی 

در درآمــد حاصــل از تولیــد و فــروش محصــوالت 

مســی و آلیــاژی خــود تــا پایــان دی مــاه 14۰1 دســت 

پیــدا کنــد. ایــن موفقیــت در حالــی ثبــت شــده 

ــرخ ارز و همچنیــن  ــه دنبــال نوســان ن اســت کــه ب

عــدم عرضــه مناســب کاتــد مــس در بــورس کاالی 

ــاری از  ــر، بسیـــــ ــه های اخیـــــ ــی هفتــــ ــران طــــ ایــــ

بــا  آلیــاژی  و  مســی  محصــوالت  تولیدکننــدگان 

چالــش کمبــود نقدینگــی و همچنیــن مــواد اولیــه 

کافــی مواجــه بوده اند.»فباهنــر«، همــواره یکــی از 

شــرکت های موفــق کشــور در حــوزه صــادرات بــوده 

و عملکــرد خوبــی را بــه ویــژه در صــادرات لولــه 

مســی بــه ثبــت رســانده اســت. فــروش صادراتــی 

ایــن محصــول در شــرکت صنایــع مس شــهید باهنر 

در ایــن مــدت بــا رشــد 2۰ درصــدی نســبت بــه 

مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

افزایش 5 درصدی تولید تسمه و ورق   
برنجی

نمودار 1 نشان می دهد که شرکت صنایع مس 

توانسته است  باهنر در 11 ماه سال 14۰1،  شهید 
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چهار هزار و 417 تن لوله مسی تولید کند که این 

پیش، 4  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  میزان 

درصد افزایش داشته است. این شرکت در مدت 

مشابه سال پیش، موفق به تولید چهار هزار و 219 

تن لوله مسی شده بود.

»فباهنر« طی 11 ماه سال جاری، توانست دو 

هزار و 24۵ تن مقاطع مسی تولید کند. این شرکت 

در 11 ماه سال 14۰۰، دو هزار و 683 تن مقاطع مسی 

تولید کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در 11 ماه امسال، موفق 

شد هفت هزار و 244 تن تسمه و ورق مسی تولید 

کند. این شرکت در 11 ماه سال گذشته، هفت هزار و 

۵۵۰ تن تسمه و ورق مسی تولید کرده بود.

»فباهنر« همچنین در 11 ماه سال جاری، 6۵8 

تن لوله برنجی تولید کرده است. این شرکت در 11 

ماه سال 14۰۰، موفق به تولید 67۰ تن لوله برنجی 

شده بود.

شــرکت صنایــع مــس شــهید باهنــر طــی 11 مــاه 

امســال، هفــت هــزار و 728 تــن مقاطــع برنجــی تولیــد 

کــرده اســت. ایــن شــرکت در 11 مــاه ســال گذشــته، 

توانســته بــود هشــت هــزار و 1۰1 تــن مقاطــع برنجــی 

تولید کند.

شرکت مس شهید باهنر در 11 ماه سال جاری، 

توانست 9 هزار و 788 تن تسمه و ورق برنجی تولید 

کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

پیش، ۵ درصد رشد داشته است. این شرکت در 11 

ماه سال قبل، 9 هزار و 274 تن تسمه و ورق برنجی 

تولید کرده بود.

مجموع تولید »فباهنر« در 11 ماه سال 14۰1، به 

3۰ هزار و 421 تن محصول رسیده است. این شرکت 

در 11 ماه سال پیش، توانسته بود در مجموع 32 هزار 

و 479 تن محصول تولید کند. 

 فروش داخلی »فباهنر« 2۰ درصد   
افزایش یافت

نمودار 2 حاکی از آن است که شرکت صنایع 

مس شهید باهنر در 11 ماه سال 14۰1، توانسته است 

دو هزار و 211 تن لوله مسی در بازار داخلی به فروش 

برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

پیش، 1۰9 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 

11 ماه سال قبل، یک هزار و ۵۵ تن لوله مسی در بازار 

داخلی فروخته بود.

شرکت مس شهید باهنر طی 11 ماه سال جاری، 

موفق به فروش یک هزار و 613 تن مقاطع مسی در 

بازار داخلی شده است. این شرکت در 11 ماه سال 

گذشته، یک هزار و 8۰1 تن مقاطع مسی در بازار 

داخلی به فروش رسانده بود.

»فباهنر« در 11 ماه امسال، توانسته است پنج 

هزار و 893 تن تسمه و ورق مسی را در بازار داخلی 

به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته، 18 درصد افزایش داشته است. 

این شرکت در 11 ماه سال پیش، چهار هزار و 976 تن 

تسمه و ورق مسی در بازار داخلی فروخته بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر موفق شد طی 11 

داخلی  بازار  در  برنجی  لوله  تن  امسال، 326  ماه 

بفروشد. این شرکت در 11 ماه سال قبل، موفق به 

فروش 44۵ تن لوله برنجی در بازار داخلی شده بود.

شرکت مس شهید باهنر در 11 ماه سال جاری، 

چهار هزار و 934 تن مقاطع برنجی در بازار داخلی 

فروخته است. این شرکت در 11 ماه سال پیش، پنج 

هزار و 41 تن مقاطع برنجی در بازار داخلی معامله 

کرده بود.

»فباهنر« طی 1۰ ماه امسال، موفق به فروش 

بازار  چهار هزار و 411 تن تسمه و ورق برنجی در 

داخلی شده است که این میزان در مقایسه با مدت 

مشابه سال پیش، 6۰ درصد رشد را نشان می دهد. 

این شرکت در 11 ماه سال گذشته، توانسته بود دو 

هزار و 7۵7 تن تسمه و ورق برنجی را در بازار داخلی 

به فروش برساند.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 11 ماه سال 

جاری، 19 هزار و 388 تن محصول در بازار داخلی به 

فروش رسانده است که این میزان، حاکی از رشد 2۰ 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 

این شرکت طی 11 ماه سال گذشته، 16 هزار و 7۵ تن 

محصول در بازار داخلی فروخته بود.

شرکت مس شهید باهنر در 11 ماه سال جاری، 

بازارهای  روانه  را  مسی  لوله  تن   244 و  هزار  یک 

صادراتی کرد که این میزان در هم سنجی با مدت 

شرکت صنایع مس 
شهید باهنر در 11 ماه 
سال جاری، 19 هزار 

و 3۸۸ تن محصول در 
بازار داخلی به فروش 
رسانده است که این 

میزان، حاکی از رشد 2۰ 
درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته است
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مشابه سال 14۰۰، رشد 14 درصدی داشته است. این 

شرکت در 11 ماه سال گذشته، یک هزار و 9۰ تن لوله 

مسی در بازارهای صادراتی معامله کرده بود.

»فباهنر« در 11 ماه امسال، توانسته است 216 تن 

مقاطع مسی در بازارهای صادراتی به فروش برساند. 

این شرکت در 11 ماه سال 14۰۰، موفق به فروش 464 

تن مقاطع مسی در بازارهای صادراتی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی 11 ماه سال 

در  مسی  ورق  و  تسمه  تن  شد 87۵  موفق   ،14۰1

بازارهای صادراتی به فروش برساند. این شرکت طی 

11 ماه سال گذشته، یک هزار و 767 تن تسمه و ورق 

مسی در بازارهای صادراتی فروخته بود.

مس  صنایع  شرکت  صادراتی  فروش  مجموع 

شهید باهنر در 11 ماه امسال، به دو هزار و ۵۵7 تن 

سال 14۰۰،  ماه  در 11  این شرکت  رسید.  محصول 

روانه  تن محصول  و 332  بود چهار هزار  توانسته 

بازارهای صادراتی کند.

»فباهنر« طی 11 ماه سال 14۰1، توانسته است 9 

انواع  هزار و 743 تن محصول خدماتی در زمینه 

محصوالت مسی و آلیاژی عرضه کند. این شرکت در 

تن محصول  و ۵۵3  هزار  سال گذشته، 1۰  ماه   11

خدماتی عرضه کرده بود.

مجموع فروش شرکت مس شهید باهنر در 11 

ماه سال جاری، به 31 هزار و 688 تن محصول رسید 

که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، 2 

درصد رشد داشته است. این شرکت در 11 ماه سال 

محصول  تن   96۰ و  هزار   3۰ بود  توانسته   ،14۰۰

فروخته بود.

 

رشد 149 درصدی درآمد داخلی لوله   
مسی »فباهنر«

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 11 ماه سال 14۰1، 

توانسته است 6 هزار و 126 میلیارد و 6۵8 میلیون 

ریال درآمد از فروش لوله مسی در بازار داخلی به 

دست آورد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

این  است.  داشته  افزایش  درصد   149 قبل،  سال 

شرکت در 11 ماه سال گذشته، دو هزار و 461 میلیارد 

و ۵43 میلیون ریال درآمد از فروش لوله مسی در بازار 

داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در 11 ماه سال جاری، 

موفق به کسب درآمد چهار هزار و 364 میلیارد و 11۵ 

میلیون ریالی از فروش مقاطع مسی در بازار داخلی 

شده که این میزان حاکی از رشد 2 درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال قبل است. این شرکت در 11 ماه 

سال پیش، چهار هزار و 276 میلیارد و 673 میلیون 

ریال درآمد از فروش مقاطع مسی در بازار داخلی به 

دست آورده بود.

»فباهنر« طی 11 ماه امسال، توانسته است 18 

از  هزار و 379 میلیارد و 689 میلیون ریال درآمد 

فروش تسمه و ورق مسی در بازار داخلی کسب کند 

که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه سال قبل، 

37 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 11 ماه 
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سال پیش، 13 هزار و 377 میلیارد و 912 میلیون ریال 

درآمد از فروش تسمه و ورق مسی در بازار داخلی 

کسب کرده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی 11 ماه سال 

14۰1، موفق به کسب درآمد یک هزار و 96 میلیارد و 

بازار  در  برنجی  لوله  فروش  از  ریالی  میلیون   969

داخلی شده است. این شرکت در 11 ماه سال گذشته، 

و 22  میلیارد  و 36۵  هزار  یک  درآمد  بود  توانسته 

میلیون ریالی از فروش لوله برنجی در بازار داخلی به 

دست آورد.

شرکت مس شهید باهنر در 11 ماه سال جاری، 1۰ 

هزار و ۵۰۵ میلیارد و 23۵ میلیون ریال درآمد از 

فروش مقاطع برنجی در بازار داخلی کسب کرده که 

به  از رشد 28 درصدی نسبت  این میزان، حاکی 

مدت زمان مشابه سال گذشته است. این شرکت در 

11 ماه سال قبل، هشت هزار و 21۰ میلیارد و 841 

میلیون ریال درآمد از فروش مقاطع برنجی در بازار 

داخلی کسب کرده بود.

کسب  به  موفق  امسال،  ماه   11 در  »فباهنر« 

درآمد 12 هزار و ۵۰3 میلیارد و 779 میلیون ریالی از 

فروش تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی شده که 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 99 

درصد افزایش داشته است. این شرکت در 11 ماه 

سال گذشته، توانسته بود 6 هزار و 263 میلیارد و 3۰4 

میلیون ریال درآمد از فروش تسمه و ورق برنجی در 

بازار داخلی به دست آورد.

شــرکت صنایــع مــس شــهید باهنــر توانســته 

اســت طــی 11 مــاه ســال جــاری، ۵2 هــزار و 976 

فــروش  از  درآمــد  ریــال  میلیــون  و 64۵  میلیــارد 

محصــوالت خــود در بــازار داخلــی به دســت آورد که 

ایــن میــزان در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل، 

47 درصــد رشــد را نشــان می دهــد. ایــن شــرکت در 

11 مــاه ســال قبــل، 3۵ هــزار و 9۵۵ میلیــارد و 29۵ 

میلیــون ریــال درآمــد از فــروش محصــوالت خــود در 

بازار داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در 11 ماه  سال جاری، 

توانسته است سه هزار و 2۵ میلیارد و 486 میلیون 

بازارهای  در  مسی  لوله  فروش  از  درآمد  ریال 

صادراتی کسب کند که این میزان در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته، 2۰ درصد رشد را نشان 

می دهد. این شرکت در 11 ماه سال پیش، دو هزار 

و ۵۰8 میلیارد و 122 میلیون ریال درآمد از فروش 

لوله مسی در بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

و  امسال، ۵18 میلیارد  »فباهنر« طی 11 ماه 

8۵۰ میلیون ریال درآمد از فروش مقاطع مسی در 

بازارهای صادراتی به دست آورد. این شرکت در 11 

ماه سال 14۰۰، موفق به کسب درآمد یک هزار و 69 

میلیارد و 772 میلیون ریالی از فروش مقاطع مسی 

در بازارهای صادراتی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 11 ماه سال 

14۰1، درآمد دو هزار و 1۵4 میلیارد و 988 میلیون 

بازارهای  در  مسی  ورق  و  تسمه  فروش  از  ریالی 

صادراتی کسب کرده است. این شرکت در 11 ماه 

سال گذشته، چهار هزار و 83 میلیارد و 67۵ میلیون 

ریال درآمد از فروش تسمه و ورق مسی در بازارهای 

صادراتی به دست آورده بود.

مجموع درآمد صادراتی »فباهنر« در 11 ماه 

امسال، به 6 هزار و 14۰ میلیارد و 6۰1 میلیون ریال 

 ،14۰۰ سال  ماه   11 در  شرکت  این  است.  رسیده 

توانسته بود 9 هزار و 72 میلیارد و ۵9۵ میلیون 

خود  محصوالت  صادراتی  فروش  از  درآمد  ریال 

کسب کند.

همچنین شرکت صنایع مس شهید باهنر طی 11 

و 472  میلیارد  و 363  ماه سال جاری، چهار هزار 

زمینه  در  خدمات  ارائه  از  درآمد  ریال  میلیون 

محصوالت مسی و آلیاژی کسب کرد که این میزان 

در هم سنجی با مدت مشابه سال 14۰۰، نشان از رشد 

21 درصدی دارد. این شرکت در 11 ماه سال قبل، سه 

هزار و 838 میلیارد و 426 میلیون ریال درآمد از ارائه 

خدمات به دست آورده بود.

و  داخلی  فروش  از  حاصل  درآمد  مجموع 

صادراتی و همچنین ارائه خدمات شرکت مس 

شهید باهنر در 11 ماه سال 14۰1، به 63 هزار و 

48۰ میلیارد و ۵18 میلیون ریال رسیده است که 

این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

3۰ درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 

 866 و  هزار   48 بود  توانسته   ،14۰۰ ماه سال   11

میلیارد و 316 میلیون ریال درآمد کسب کند.
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 رونق صنعت مس وابسته به بهبود وضعیت اقتصاد چین

 سال 2۰23 با افزایش تقاضا برای مس، آغاز و موجب افزایش سرمایه  در این بازار شد. پیش بینی 
می شود که خروج سریع چین به عنوان بزرگ ترین خریدار فلزات در جهان پس از یک سال قرنطینه 

مرتبط با ویروس کرونا به بهبود تقاضا در این بازار کمک کند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری رویترز، قیمت سه ماهه مس 

بورس فلزات لندن »LME« در روز 17 ژانویه 2۰23 

برای اولین بار از ماه ژوئن 2۰22 به حدود 9 هزار 

دالر در هر تن رسید. این فلز در اواسط ماه ژانویه 

حدود 9 هزار و 13۰ دالر معامله شد که از آغاز ماه 

افزایش  درصد   9٫6 حدود  تاکنون،   2۰23 ژانویه 

داشته است.

این نوسان قیمت به دلیل تغییر در موقعیت 

سرمایه گذاری در موقعیت های خریدوفروش در 

کاالی  و  بازرگانی  بورس  و  لندن  فلزات  بورس  

شیکاگو »CME« است که موجب پیش بینی روند 

صعودی در این بازار شد.

بیشترین تمایل سرمایه  گذاران در سال 2۰22 به 

بازار مس بود. اعمال  سمت موقعیت فروش در 

قرنطینه در چین، بحران انرژی در اروپا و افزایش 

شدید نرخ بهره در ایاالت متحده آمریکا، همگی 

دالیلی برای افزایش نیافتن شدید قیمت مس در 

سرمایه گذاری،  سود  بازگشت  بودند.  بازار  این 

نشانه ای از این موضوع است که بسیاری پیش بینی 

چشم اندازی روشن را در این بازار دارند.

 

پیش بینی افزایش قیمت در بازار مس  
بر اساس آخرین گزارش تعهدات معامله گران 

آمریکا، مدیران صندوق های سرمایه گذاری در ماه 

ژانویه 2۰23 به سرعت به دنبال سرمایه گذاری در 

 »CME« بورس  در  مس  فلز  خرید  موقعیت های 

 32 قیمت  افزایش  موجب  کار  این  با  و  بودند 

درصدی فلز مس در این بازه زمانی شدند. در عین 

حال، تعداد 6۵ هزار و 7۰3 قرارداد موقعیت خرید 

مس در ماه ژانویه 2۰23 به ثبت رسید.

روند  پیش بینی  راستای  در  قیمت  افزایش 

صــعودی در بـــازار مـــــس، موجــــب کاهـــش ثبــت 

قراردادهای موقعیت های فروش از حدود 4۰ هزار و 

هفته  در  قرارداد  و 9۰7  هزار  به 36  قرارداد   8۰7

منتهی به روز 17 ژانویه 2۰23 شد.

سرمایه گذاری مرتبط با موقعیت های خرید در 

بازه زمانی مذکور، منجر به ثبت حدود 28 هزار و 

796 قرارداد شد که بیشترین تعداد از ماه آپریل 

و  مالی  شرکت  تحلیلگران  گفته  به  بود.   2۰22

سرمایه گذاری »Citi«، وضعیت مشابهی در بازار 

افزایش  و  بود  جریان  در  نیز  لندن  فلزات  بورس 

قیمت حدود سه میلیارد دالری از موقعیت های 

و  مالی  شرکت  داد.  قرار  تاثیر  تحت  را  فروش 

سرمایه گذاری »Citi« اعالم کرد که سرمایه گذاری 

در یک موقعیت فروش با حجم 4۰۰ هزار تنی فلز 

مس در اواسط سال 2۰22، قیمتی در حدود هفت 

هزار و 8۰۰ تا هشت هزار و 6۰۰ دالر داشت. این 

شرکت افزود تا جایی که این حجم از موقعیت های 

فروش از قبل پوشش داده نشود، ممکن است در 

کوتاه مدت موجب تاثیرگذاری بر قیمت مس شود.
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 افزایش ثبت قراردادهای باز  
افزایش تمایل سفته بازان به بازار مس در چندین 

تجاری  فعالیت های  و  است  مشهود  گذشته  ماه 

جهانی، نشانه هایی از بهبود وضعیت بازار این فلز پس 

از تجربه یک رکود طوالنی مدت را نشان می دهد.

لندن  فلزات  بورس  رابطه، هر سه  در همین 

»LME«، بورس »CME« و بورس آتی شانگهای 

»ShFE« شاهد کاهش مداوم حجم عرضه و ثبت 

سال  اول  نیمه  و   2۰21 سال  در  باز  قراردادهای 

2۰22 بودند. اعمال سیاست های انقباضی در بازار 

بورس  و  ماه جوالی 2۰22 متوقف شد  در حدود 

فلزات لندن و بورس »CME« با رشد ثابت ساالنه 

حجم در پایان سال 2۰22 مواجه شدند.

حجم مس بورس فلزات لندن در سال 2۰21، 

تنها 1٫9 درصد کاهش یافت که نشان از عملکرد 

انعطاف پذیر آن در مقابل یک سال وضعیت آشفته 

بازار فلز نیکل در بورس فلزات لندن بود.

 »CME« تعداد ثبت قراردادهای باز آتی بورس

در پایان ماه نوامبر 2۰22، به 149 هزار و 642 قرارداد 

 2۰14 سال  از  میزان  پایین ترین  که  یافت  کاهش 

است. تعداد ثبت این قراردادها از آن زمان به بعد، 

به 198 هزار و 18 قرارداد فعلی بازگشته است.

در همین راستا، تعداد ثبت قراردادهای اختیار 

معامالت بورس »CME« افزایش یافت. تعداد ثبت 

قراردادهای اختیار معامالت ماهانه به رکورد 126 

هزار و 171 قرارداد در ماه نوامبر 2۰22 رسید.

این افزایش ثبت قراردادها به ثبت قراردادهای 

بورس  در  جدیدتر  هفتگی  معامالت  اختیار 

یافت که ۰٫1 حجم  »CME« و فلز مس گسترش 

قرارداد اصلی است. همچنین حجم معامالت از 

زمان عرضه در ماه می 2۰22 تاکنون، معادل بیش از 

6۰۰ هزار تن مس است. به نظر می رسد قیمت مس 

پس از یک سال تجربه وضعیت نابسامان، دوباره 

شاهد حضور سرمایه گذاران در این بازار است.

روند افزایشی قیمت مس  
علی رقـــم  ســـرمایه گذاران  مجـــدد  تمایـــل 

چشـــم انداز بـــازار مـــس و رکـــود صنعتـــی در اروپـــا 

ایـــاالت  در  اقتصـــادی  رشـــد  شـــدید  کنـــدی  و 

متحده آمریکا افزایش یافت.

بانک جهانی در نیمه دوم ماه ژانویه 2۰23 

پیش بینی رشد جهانی اقتصاد را برای سال 2۰23 

از 3 درصد به 1٫7 درصد کاهش داد که کمترین 

سرعت رشد به نسبت رکود اقتصادی سال های 

از سال  اقتصادی  و 2۰2۰ و کندترین رشد   2۰۰9

1993 است.

با این حال، واضح است که افزایش موقعیت 

خرید مس در درجه اول وابسته به بهبود وضعیت 

اقتصاد چین است که نیازمند اقداماتی در جهت 

احیای بخش امالک و افزایش زیرساخت های فلزات 

مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر بیشتر است.

شایان ذکر است که قیمت مس تحت الشعاع 

قیمت سنگ آهن قرار گرفته است که حتی بیشتر 

در ساخت وساز امالک در چین مورد استفاده قرار 

می گیرد. در عین حال، حجم معامالت سنگ آهن 

بورس آتی دالیان در روز 14 ژانویه 2۰23 با جهش 3 

درصدی، به باالترین سطح در 17 ماه گذشته رسید.

قیمت مس و  سنگ آهن پس از تعطیالت سال 

نوی چینی و با توجه با افزایش فعالیت های مرتبط با 

تولید در چین، دوباره افزایش یافت.

خواهد  سرنوشتی  چه  مس  قیمت  اینکه 

داشت و چه مقدار می توان به رشد این بازار در 

گذر  با  که  است  موضوعی  بود،  امیدوار  آینده 

زمان مشخص خواهد شد. وضعیت نامشخص در 

ویروس  جدید  گونه های  سرایت  میزان  مورد 

کرونا، نامعلوم بودن زمان برون رفت بازار امالک 

بر صادرات،  آن  احتمالی  منفی  تاثیر  و  رکود  از 

بیش از هر عامل دیگری بر کاهش رشد اقتصادی 

موثر خواهد بود. اگر قیمت فلز مس در وضعیت 

بازیابی و افزایش قرار دارد، در واقعیت موضوعی 

به  بود.  خواهد  فلز  این  بازار  برای  ناامیدکننده 

در  سرمایه گذاری  به  عالقه مندان  دلیل  همین 

صبر  خصوص  این  در  که  است  بهتر  مس  بازار 

پیشه کنند.
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  صادرکنندگان مس، از بازیابی فعالیت های 
اقتصادی چین سود می برند

 به گفته شرکت  »Alliance Bernstein«، بازارهای جهانی هم زمان با لغو محدودیت های کرونایی در 
چین، به طور کامل فرایند قیمت گذاری را آغاز نکرده اند. همچنین صادرکنندگان مس نیز از آغاز عادی 

شدن فعالیت های اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین سود خواهند برد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بــه  نقــل از خبرگــزاری بلومبــرگ، کریســتین 

فیــل پـــاتــــس، مــــــــدیر پــــــورتــفــــولیو در شـرکــــت 

»AllianceBernstein LP« در نیویــورک اعــالم 

کــه  مــس  ماننــد  بخش هایــی  بــرای  کــرد: 

محدودیت هــای عرضــه همچنــان باقــی مانــده و 

نزولــی  همچنــان  آن هــا  انبــار  موجــودی  ســطح 

اســت، مبنــای مناســبی بــرای تعییــن قیمت هــای 

باالتر وجود دارد.

مهمی  صادرکنندگان  که  کرد  تصریح  وی 

مانند شیلی، پرو، جمهوری دموکراتیک کنگو و 

زامبیا این افزایش قیمت را اعمال خواهند کرد.

فیل پاتس در مصاحبه ای بیان کرد که چین 

تقاضای  و حجم  مالی  دلیل ذخایر  به  هم  هنوز 

رشد  جهت  مناسب تری  بستر  نشده،  ابراز 

از  سطحی  هنوز  حال،  این  با  دارد.  اقتصادی 

ریسک نهفته در مورد ادامه روند تغییر این اقدام 

سیاستی در چین وجود دارد. در حالی چین پس 

سیاست های  سخت گیرانه  اجرای  سال،  سه  از 

که  می کند  تغییر  دستخوش  را  صفر  کووید 

نگرانی ها در مورد احتمال ظهور سویه های جدید 

این ویروس افزایش پیدا کرده است.

بازارهای نوظهور و پیشتاز  بر  پاتس که  فیل 

تمرکز دارد، بیان کرد که اعمال این رویکرد جدید 

در مراحل اولیه خود است و با سواالتی روبه رو 

است که دیگر اقتصادها با آن مواجه هستند.

 قیمـت مـس در بـورس فلـزات لندن در هفته 

دوم مـاه ژانویـه 2۰23، بـه باالتریـن حـد خـود از 

از   ناشـی  کـه  یافـت  افزایـش   2۰22 ژوئـن  مـاه 

احسـاس خوش بینـی بـود و با شـروع فعالیت های 

اقتصـادی عـادی چین بعـد از اعمال قرنطینه های 

مرتبـط بـا بیمـاری کرونـا ایجـاد شـد؛ چراکـه ایـن 

امـر موجـب افزایـش حجـم تقاضـا در بزرگ تریـن 

چیـن  یعنـی  جهـان  در  فلـز  ایـن  مصرف کننـده 

خواهد شد.

در عین حال حجم تولید فلزات صنعتی به 

و  است  افزایش  حال  در  گسترده  طور 

سرمایه گذاران بر روی اقدامات محرک چین در 

مصالح  به  تقاضا  افزایش  برای  امالک  بخش 

ساختمانی اطمینان دارند.

تحـرکات جانـب عرضـه نیـز بـر بـازار اثرگـذار 

بـوده اسـت. ارز رایـج کشـور شـیلی بـه نـام پـزو، 

یکی از بهترین عملکردها در سال 2۰23 در میان 

ارزهـای آمریـکای التین را داشـته کـه این عملکرد 

توسط خبرگزاری بلومبرگ رصد شده است.

در همین رابطه ارزش ارز پزو شیلی بیش از 

یافت.  افزایش  دالر  ارز  به  نسبت  درصد   3

در  را  افزایش  باالترین  نیز  شیلی  ارز  همچنین 

بخش بازارهای نوظهور در دوره مذکور تجربه 

بی ثباتی  و  اعتراض ها  اینکه  به  توجه  با  کرد. 

تاثیر  بازار  احساسات  بر  پرو  کشور  سیاسی 

در  کشور  این  سول  نوئوو  ارز  ارزش  گذاشته، 

سال 2۰23 حدود ۰٫6 درصد افزایش یافته است.
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 شرکت »BHP«، سهام دار بزرگ ترین معدن مس در جهان
معدن اسکاندیدا در کشور شیلی با ظرفیت تولید حدود یک میلیون و 51۰ هزار تن، بزرگ ترین معدن 
مس جهان است که حدود 57.5 درصد از سهام این معدن به شرکت »BHP« تعلق دارد. این شرکت معادن 
بزرگ مس دیگری از جمله معدن »Antamina« در کشور پرو با ظرفیت تولید حدود 45۰ هزار تن دارد. حدود 
4۰ درصد از درآمد شرکت »BHP« در سال مالی 2۰22 از فروش سنگ آهن، 21 درصد از فروش مس و 
حدود  1۸ درصد از فروش زغال سنگ بود. کشور چین با سهم 54 درصدی از کل درآمد، بزرگ ترین 
واردکننده محصوالت این شرکت به  شمار می رود. از این بین، حدود 6۰ درصد از واردات چین مربوط به 
سنگ آهن و 21 درصد از آن مربوط به مس اعالم شده است. حدود 26 درصد از مس خریداری شده توسط 

چین در سال 2۰22، به  منظور تولید کاالهای بادوام مصرفی و 21 درصد برای ساختمان سازی بود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« و 

اقتصادی  از روابط عمومی شرکت مشاوره  نقل  به 

آرمان آتورپات، شرکت »BHP« یک شرکت چندملیتی 

است که در زمینه استخراج مواد معدنی از قبیل مس، 

نیکل، پتاس، سنگ آهن، روی، مولیبدن، زغال سنگ و 

تولید نفت و گاز طبیعی فعالیت می کند. ساختمان 

مرکزی شرکت »BHP« در ملبورن کشور استرالیا قرار 

مناطق  بزرگی در  معادن  این شرکت  است.  گرفته 

مختلف دنیا ازجمله کشورهای استرالیا، برزیل، کانادا، 

شیلی و آمریکا دارد.

معدن اسکاندیدا در کشور شیلی با ظرفیت تولید 

حدود یک میلیون و ۵1۰ هزار تن مس، بزرگ ترین 

معدن مس جهان است که حدود ۵7.۵ درصد از 

سهام این معدن به شرکت »BHP« تعلق دارد. این 

معدن، یکی از مهم ترین منابع درآمد کشور شیلی به  

شمار می رود و نقش مهمی را در اقتصاد این کشور بر 

عهده دارد. گفتنی است که 1۰۰ درصد از انرژی مورد 

نیاز برای تولید مس در این معدن از طریق منابع 

انرژی پاک تامین می شود. عالوه بر اسکاندیدا، دو 

این  در   »Cerro Clorado« و   »Spence« معدن 

کشور نیز به شرکت »BHP« تعلق دارند و از دیگر 

به  شمار می روند. معدن  معادن بزرگ مس جهان 

»Antamina« در کشور پرو، هفتمین معدن بزرگ 

مس در جهان به شمار می آید و ظرفیت تولید آن 

حدود 4۵۰ هزار تن در سال اعالم شده است. شرکت 

»BHP«  حدود 33.7 درصد از سهام این معدن را به 

خود اختصاص داده  است. تولیدات اصلی این معدن 

کنسانتره مس و روی هستند. فلزات دیگری مانند 

نقره و مولیبدن از محصوالت جانبی هستند که در 

در   »Jansen« معدن  می شوند.  تولید  معدن  این 

کانادا، یکی از معادن شرکت »BHP« است که از 

شمار  به   دنیا  در  پتاس  تولید  معادن  بزرگ ترین 

می رود. حجم تولید پتاس این معدن حدود چهار 

این  معادن  است.  در سال  تن  هزار  و 3۰۰  میلیون 

منطقه  در  عمدتا  استرالیا  غرب  در  شرکت 

»Queensland« در غرب این کشور قرار گرفته اند. 

و  نیکل  سنگ آهن،  معادن  این  تولیدات  عمده 

از  است. عالوه براین، حدود ۵۰ درصد  زغال سنگ 

در   »Samarco« آهن  سنگ  معدن  مجتمع  سهام 

کشور برزیل نیز به شرکت »BHP« تعلق دارد.

یکی از پروژه های بزرگ شرکت »BHP«، استخراج 

مس از منطقه آریزونا در آمریکا است. انتظار می رود 

این منطقه پس  از شروع بهره برداری، به بزرگ ترین 

معدن مس آمریکای شمالی تبدیل شود. حدود 4۵ 

درصد از سهام این پروژه به شرکت »BHP« و مابقی آن 

به »RioTinto« تعلق دارد.

رشد 12 درصدی درآمد نسبت به سال   
مالی گذشته

روند درآمد شرکت »BHP« از سال 2۰18 تا 2۰22 

نوسانی بوده  است. در سال مالی 2۰22، حدود 28 

درصد از درآمد شرکت از فروش مس تامین شد. در 

سال مالی 2۰22، درآمد شرکت حدود 62 میلیارد و 1۰3 

میلیون دالر اعالم شد که حدود 12 درصد نسبت به 

سال گذشته افزایش داشت. با توجه به شیوع کووید و 

محدودیت های آن، درآمد شرکت » BHP« در سال 

2۰2۰ نسبت به سال مالی قبل آن، حدود 14.7 درصد 

کاهش یافت و به 37 میلیارد و 79۰ میلیون دالر رسید. 

با شروع بازیابی پس از کووید و همچنین رشد قیمت ها 

به ویژه در مورد فلز مس در بازارهای جهانی، درآمد 
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شرکت »BHP« روند افزایشی پیدا کرد.

حدود 4۰ درصد از تناژ تولید شرکت »BHP« در 

سال مالی 2۰22 متعلق به سنگ آهن، حدود 21 درصد 

مس و حدود 18 درصد متعلق به زغال سنگ بود. سهم 

تولید محصوالت مسی از کل تولیدات شرکت در سال 

سال 2۰19  به  نسبت  درصد  واحد  2۰22 حدود 1.6 

معدن  تولید  درصدی   4 کاهش  داشت.  کاهش 

اسکاندیدا بر اثر مشکالت لجستیکی را می توان یکی از 

عوامل مهم کاهش فروش و متعاقبا درآمد مس این 

شرکت در سال 2۰22 دانست.

طبق گزارش شرکت »BHP«، کشور چین با سهم 

خریدار  بزرگ ترین  درآمد،  کل  از  ۵4درصدی 

محصوالت این شرکت در سال 2۰22 به شمار می رود. 

از این بین، حدود 6۰ درصد از خریدهای چین مربوط 

به سنگ آهن و 21 درصد از آن مربوط به مس اعالم 

شده است. حدود 26 درصد از مس خریداری شده 

توسط چین در این سال به  منظور تولید کاالهای بادوام 

مصرفی و 21 درصد از طرف صنعت ساختمان سازی 

آن بود.

 

افزایش تعداد کارکنان در دستور کار   
»BHP« شرکت

سرمایه های  مهم ترین  از  یکی   انسانی،  نیروی 

صنایع معدنی است که شناخت و بهبود ویژگی های 

کمی و کیفی آن همواره در دستور کار مدیران صنایع 

مختلف قرار می گیرد. از سوی دیگر، استفاده از افراد 

بومی برای هر شرکت فعال در صنایع معدنی همواره 

حائز اهمیت بوده است. حدود ۵8 درصد از کارکنان 

شرکت »BHP« در سال 2۰22 از افراد بومی کشور 

استرالیا و حدود 17 درصد از قاره آمریکای شمالی 

بودند. مطابق برنامه ریزی های صورت  گرفته تا سال 

2۰26، تعداد کارکنان معادن آمریکا حدود 1۰ درصد، 

استرالیا حدود 8 درصد و کانادا حدود 2۰ درصد نسبت 

در سال 2۰22،  یافت.  افزایش خواهد  به سال 2۰2۰ 

از کارکنان شرکت »BHP« زن و  حدود 33 درصد 

تعداد  سهم  می رود  انتظار  که  بودند  مرد  مابقی 

کارکنان زن تا سال2۰26 به حدود 4۰ درصد از کل 

برسد. با توجه به مسائل زیست محیطی ناشی از 

گرمایش  و  سنگ آهن  و  مس  مانند  فلزاتی  تولید 

زمیــــــن بـــه دلیــــل انتشـــــــار کـــــربن دی اکســـــید، 

تعهدنامه هایی از طرف سازمان ملل برای کنترل و 

کاهش این امر تعیین شده است که از معروف ترین 

آن ها می توان به تعهدنامه پاریس اشاره کرد. در این 

تعهدنامه ها، الـــزام کـــــاهــــش انتشــــارات کـــــربنی 

مقدار  حداکثر  برای  هدف گذاری  و  مشخص 

انتشارات کربنی شرح داده شده  اند. به  طور کلی، 

3سه  به  را  صنایع  منتشر شده  دی اکسید  کربن 

گستره نوع 1 و 2 و 3 تقسیم می کنند. انتشار کربن 

دی اکسید  کربن  حجم   ،1 گستره  دی اکسید 

منتشرشده برای تولید محصول به  طور مستقیم را 

کربن  انتشار  میزان  مثال،  طور  به   می کند.  بیان 

دی اکسید از ماشین آالت و تجهیزات یک شرکت 

در این دسته قرار می گیرد. گستره نوع 2 به انتشار 

کربن دی اکسید به  صورت غیرمستقیم و از طریق 

تامین انرژی برای تولید محصول اشاره دارد. گستره 

با  حتی  دی اکسید  کربن  انتشار  هرگونه   3 نوع 

احتساب حمل ونقل محصول و یا حتی میزان انتشار 

کربن دی اکسید هر کدام از مواد اولیه مورد نیاز هر 

شرکت برای تولید محصول را در برمی گیرد. طبق 

گزارش ساالنه شرکت »BHP« با گسترش مصرف 

انرژی های پاک در معادن تولید سنگ آهن و مس، 

میزان انتشار گستره نوع یک کربن دی اکسید در 

کربن  انتشار  و  درصد   ۰.9 حدود   2۰22 سال 

دی اکسید نوع 2 حدود 3.1 درصد نسبت به سال 

کربن  انتشار  حجم  کرد.  پیدا  کاهش  قبل  مالی 

دی اکسید نوع 3 در این سال حدود 364 میلیون تن 

بود که نسبت به سال قبل حدود ۰.1 درصد کاهش 

داشت. مطابق برنامه ریزی های صورت  گرفته در 

سال 2۰2۰ و جایگزینی مصرف انرژی های تجدید پذیر 

با برق تولید شده از سوخت های فسیلی، این شرکت 

انتظار دارد انتشار کربن دی اکسید خود را تا پایان 

به سال 2۰2۰  نسبت  دهه 2۰3۰ حدود 3۰ درصد 

کاهش دهد.
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سرب و روی

مسکنهایموقتیبرایصنعتسربورویکارسازنیست
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مسکن های موقتی برای صنعت سرب و روی کارساز نیست 
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی شاهین، تولیدکننده کنسانتره سرب و روی گفت: واردات مواد اولیه 
چاره ساز مشکل اساسی صنعت سرب و روی کشور یعنی خوراک مورد نیاز واحد های تولیدی نیست. با 
وجود منابع و معادن متعدد در ایران، عدم سرمایه گذاری روی این منابع سبب شده تا صنعت سرب و 

روی در حال حاضر از شرایط خوبی برخوردار نباشد. 

پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  عربیان  سعید 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، بیان کرد: شرکت 

معدنی و صنعتی شاهین اولین مجموعه ای است 

که در ایران کارخانه فلوتاسیون را احداث کرده و از 

سال 133۰ در این زمینه مشغول به فعالیت است؛ 

شده  واقع  مرکزی  استان  در  مجموعه  این  معدن 

است و اگر حمایت های الزم به عمل آید با اجرای 

طرح های توسعه ای در صدد گسترش فعالیت های 

مجموعه هستیم.

وی به بیان چالش های موجود در بخش معدن 

پرداخت و گفت: موانع زیادی پیش روی فعالیت های 

معدنی به خصوص در حوزه سرب و روی وجود دارند 

که می توان به مشکالت ناشی از تحریم ها، عدم 

برای  اصل  یدکی  قطعات  واردات 

ماشین آالت معدنی، افزایش 

ابالغ  و  تولید  هزینه های 

بخشنامه های متعدد در زمان های کوتاه، اشاره کرد. 

یکی از مشکالت اصلی، مستهلک بودن ماشین آالت 

معدنی است. ماشین آالتی که در این حوزه مورد 

استفاده قرار می گیرند، قدیمی بوده و حداقل 3۰ سال 

است که از عمر آن ها می گذرد؛ به همین دلیل این 

تعمیرات  و  قطعات  تعویض  به  نیاز  ماشین آالت 

اساسی دارند اما برای تهیه قطعات یدکی اصل به 

دلیل وجود اجناس بی کیفیت و همچنین وجود افراد 

سودجو در بازار با مشکل روبه رو هستیم. اگر قطعات 

خریداری شده از کیفیت مناسبی برخوردار نباشند 

هم  باز  که  کنیم  آن ها  جایگزینی  به  اقدام  باید 

هزینه ای مضاعف برای ما به همراه دارد. در کنار 

بی کیفیت بودن اجناس، افزایش قیمت این قطعات 

حتی بیش از نرخ رشد دالر در بازار، خود مسئله 

دیگری است؛ همچنین زمانی که 

می یابد  کاهش  دالر  قیمت 

فروشندگان قیمت قطعات را 

معدنی  ماشین آالت  واردات  نمی دهند.  کاهش 

توانسته تا حدودی این مشکل را رفع کند اما به سبب 

شده،  وضع  کشور  علیه  که  تحریم هایی  وجود 

نمی توانیم ماشین آالت جدید خریداری کنیم و به 

ناچار مجبور هستیم، ماشین آالتی که پنج سال از 

ساخت  آن ها می گذرد، وارد کشور کنیم.   

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی شاهین در 

همین راستا ادامه داد: افزایش هزینه های بهره برداری 

از معادن سرب و روی که ناشی از افزایش حقوق 

با لغو  دولتی معادن، عدم حمایت از معدن داران 

قانون معافیت های صادراتی در سال 14۰۰ و خرید 

قطعات یدکی با نرخ ارز آزاد، است باعث شده تا 

معدن داران تحت فشار زیادی باشند. 

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی شاهین:
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همچنین در حال حاضر رفع تعهد ارزی با نرخ تسعیر 

ارز نیمایی یا سنایی در کنار مخارج سنگین تولید 

سبب شده تا صادرات مقرون به صرفه نباشد. 

لزوم توجه به بخش معدن  
به  سرمایه گذاری  عدم  به  اشاره  با  عربیان 

منظور گسترش تکنولوژی و دانش تولید سرب و 

روی در کشور از کنسانتره سولفوره، اظهار کرد: به 

این حوزه،  دلیل عدم سرمایه گذاری مناسب در 

واحد های تولیدکننده داخلی نیازی به کنسانتره 

تولیدی ما ندارند و این کنسانتره به کشور چین 

صادر می شود. در گذشته یک واحد تولیدی در 

کشور از این نوع کنسانتره استفاده می کرد که با 

روش تهاتر کاال با شرکت معدنی و صنعتی شاهین 

تامین  منبع  که  زمانی  از  اما  داشت  همکاری 

کنسانتره این واحد تغییر کرد، کنسانتره تولیدی 

مجموعه ما صادر می شود. ما در مجموعه معدنی 

برای  سرمایه گذاری هایی  شاهین،  صنعتی  و 

استفاده از این نوع کنسانتره و تولید شمش انجام 

دادیم اما علی رغم وعده هایی که در جهت حمایت 

وجود  دلیل  به  می شود،  داده  تولیدکنندگان  از 

به  اداری زمان بر و طوالنی، موفق  بروکراسی های 

ثمر رساندن این پروژه ها نشدیم. 

واحد های  خوراک  کمبود  با  رابطه  در  وی 

تولیدکننده شمش سرب و روی در کشور، ابراز 

خاک  منابـــع  کــــــاهش  با  کرد: 

معدنی اکسیدی در کشور باید به استفاده از خاک 

معدنی سولفوره روی بیاوریم زیرا سرمایه گذاری ها 

به منظور اکتشاف ذخایر معدنی اکسیدی در کشور 

با تاخیر شروع شده و به بهره برداری رسیدن آن ها 

کمی زمان می برد. در این میان واحد های تولیدکننده  

شمش سرب و روی که به خاک اکسیدی وابسته 

هستند؛  مواجه  اولیه  مواد  تامین  مشکل  با  بودن 

راهکار اول استفاده از خاک معدنی سولفوره است و 

راه دیگر واردات مواد اولیه از سایر کشور ها که در 

حال حاضر از ترکیه و قاره آفریقا در حال انجام است. 

با توجه به وجود منابع سرب و روی در کشور، احیای 

معادن و سرمایه گذاری در بخش معدن بسیار حیاتی 

است اما عدم حمایت از سرمایه گذاران و فرایند های 

اداری طوالنی ، باعث نادیده گرفته شدن این بخش و 

که  صورتی  در  است.  شده  کنسانتره  واردات 

محصوالت  تولید  بخش  در  خوبی  سرمایه گذاری 

نهایی سرب و روی در کشور انجام شده  است؛ اگر 

این واحد های تولیدی به دنبال احیای معادن باشند، 

می توانند ظرفیت هایی که در کشور خالی ماند ه اند 

را پوشش دهند و توان تولیدی کشور را ارتقا دهند. 

توان رقابت با رقیبان را داریم   
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی شاهین با 

بیان اینکه تقاضا برای محصوالت نهایی سرب و روی 

در جهان افزایشی است، یادآور شد: با واردات مواد 

اولیه از سایر کشور ها شاید هزینه تمام شده محصول 

کمی افزایش یابد اما این موضوع باعث نمی شود تا 

نتوانیم با کشور های همسایه همچون ترکیه رقابت 

این  در  کار  نیروی  و  انرژی  هزینه های  زیرا  کنیم 

کشور ها بسیار باالتر از ایران است؛ قیمت پایین انرژی 

و نیروی کار ارزان ایران افزایش هزینه های ناشی از 

واردات مواد اولیه را جبران می کند. تنها مشکلی که 

به آن اشاره شد، عدم سرمایه گذاری در بخش معادن 

است؛ اگر تولیدکنندگان داخلی با 1۰۰ درصد ظرفیت 

خود مشغول به تولید شوند، به دلیل وجود منابع 

سرشار، می توانیم نسبت به کشور های همسایه با 

قدرت بیشتری در بازار های بین المللی عرض اندام 

کنیم.   عربیان در خصوص دورنمای صنعت سرب و 

روی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اوضاع و شرایط 

عمده  و  ندارد  تعریفی  کشور  در  صنعت  این 

تولیدکنندگان فعال در این حوزه با یک سوم ظرفیت 

خود مشغول به تولید هستند؛ با ادامه این شرایط، 

علی رغم میل صنعتگران سرنوشتی جز تعطیلی در 

صنعت  این  حفظ  برای  بود.  نخواهد  آن ها  انتظار 

استراتژیک در کشور، نیاز است تا دولت با ایجاد 

انگیزه و حمایت، در صدد جذب سرمایه گذاری های 

جدید جهت توسعه تولید معدنی سرب و روی در 

کشور باشد. تقاضا برای سرب در داخل و به طور کلی 

در جهان کاهش نیافته است اما مشکل اصلی، تامین 

خوراک مورد نیاز واحد های تولید شمش سرب کشور 

است؛ واردات باتری های فرسوده برای تامین خوراک 

واحد های تولیدکننده سرب یک راه حل موقتی است 

اما صورت مسئله همچنان باقی 

مانده است.   
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فلزات  آلیاژی و آلیاژها

تغییررویهآمریکاوفرصتطلبیچیندربازارتنگستنفلزی

چین،قطباصلیتولیدومصرففلزمنیزیمدرجهان

افزایشقیمتقلعدربحبوحهخریدحجمانبوهیازاینفلزدرچین
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  تغییر رویه آمریکا و فرصت طلبی چین 
در بازار تنگستن فلزی

 تنگستن، فلزی استراتژیک است که با توجه به استحکام و نقطه ذوب باال، کاربردهای ویژه ای در 
صنایع مختلف دارد و از این  رو تجارت این فلز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است اما تجارت آن 
در حجم کم انجام می شود و همانند بسیاری از فلزات، چین پرچمدار صادرات این محصول است. 
تغییر  با  اما  بود  استراتژیک  محصول  این  صادرکننده  بزرگ ترین  آمریکا  سال 2۰17،  از  پیش 
سیاست های اعمالی، این کشور موضع خود را از صادرکننده به واردکننده تغییر و جای خود را به چین 
داد. در این میان، در ژاپن با پیشرفت روزافزون صنایع، تقاضای باالتری از فلز تنگستن نمایان شد 

که در نهایت به دو برابر شدن حجم واردات فلز تنگستن در این کشور انجامید.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، تنگستن، فلزی خاکستری و به رنگ 

فوالد بوده و به دلیل ترد بودن آن، کار کردن بر روی 

از  پس  اما  است  دشوار  خام  صورت  به   آن 

و  می کند  پیدا  خوبی  شکل پذیری  خالص سازی، 

سختی آن چندین برابر فوالد خواهد شد و انجام 

عملیات بر روی آن آسان می شود. تنگستن خالص را 

می توان با کشش، اکسترود و فورجینگ شکل داد 

اما در اکثر مواقع برای شکل دهی، از فرایند زینتر 

برای این فلز استفاده می شود. این عنصر در برابر 

اسید، باز و خوردگی مقاومت خوبی از خود نشان 

می دهد و این ویژگی، این فلز را به عنصری خاص 

بدل کرده است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که حدود 

۵۰ درصد از تنگستنی که در دنیا مورد استفاده 

به  تنگستن  کاربید  ساخت  در  می گیرد،  قرار 

مصرف می رسد. حدود 4۰ درصد از این فلز در 

ساخت انواع آلیاژها مورد استفاده قرار می گیرد 

و تنها کمتر از 1۰ درصد آن در ساخت ترکیبات 

شیمیایی به کار می رود.
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شکست آمریکا توسط چین در   
صادرات فلز تنگستن

که  باالیی  استحکام  دلیل  به  تنگستن  فلز 

دارد، در تجهیزات نظامی، موشکی و به علت 

مورد  الکتریکی  تجهیزات  در  باال  ذوب  نقطه 

اهمیت  به  توجه  با  می گیرد.  قرار  استفاده 

می توان  تنگستن،  فلز  مصرف کننده  صنایع 

نتیجه گرفت این فلز، فلزی استراتژیک به شمار 

ویژه ای  اهمیت  از  آن  جهانی  تجارت  و  می آید 

این گزارش، تجارت جهانی  برخوردار است.در 

فلز تنگستن در قالب واردات و صادرات جهانی 

مورد  ادامه  در  صادراتی  مقاصد  و  مبادی  و 

فلز  جهانی  صادرات  است.  گرفته  قرار  بررسی 

تنگستن در بازه زمانی 2۰12 تا 2۰21 در نمودار 1 

ارائه شده است.

همان طور که نمودار 1 نشان می دهد، روند 

زمانی  بازه  در  جهان  در  فلزی  صادرات  کلی 

از حدود دو هزار  مورد بررسی کاهشی بوده و 

تن در سال 2۰12، به حدود یک هزار و 7۰۰ تن در 

کاهش  معنای  به  این  و  رسیده   2۰21 سال 

محصول  این  درصدی   1.7 سالیانه  صادرات 

نمایان  وضوح  به  نمودار  این  در  آنچه  است. 

فلز  صادرات  مالحظه  قابل  کاهش  است، 

امر  این  دالیل  از  است.  آمریکا  از  تنگستن 

برای  کشور  این  تقاضای  افزایش  به  می توان 

موجب  تقاضا  افزایش  این  کرد.  اشاره  تنگستن 

کاهش صادرات از این کشور شده است که در 

نهایت چین، سهم قابل توجهی از بازار تجارت 

حال  در  و  است  کرده  خود  آن  از  را  آمریکا  از 

حاضر به  عنوان بزرگ ترین صادرکننده تنگستن 

از  درصد   ۵7 بر  بالغ  چین  می شود.  شناخته 

صادرات فلز تنگستن جهان را تامین می کند و 

این  صادرکننده  بزرگ ترین  حاضر  حال  در 

اگرچه  می شود؛  شناخته  جهان  در  محصول 

صادرات  کاهش  در  چین  نقش  شدن  پررنگ 

تنگستن آمریکا بی تاثیر نبود اما عمده علت آن، 

از  جلوگیری  برای  آمریکا  سیاست های  تغییر 

خروج فلز تنگستن و اقدام به واردات این فلز به 

جای صادرات آن است.

ژاپن، مهره اصلی بازار فلز تنگستن  
و  تنگستن  فلز  جهانی  واردات   ،2 نمودار  در 

بزرگ ترین مقاصد صادراتی برای فلز تنگستن در بازه 

زمانی 2۰12 تا 2۰21 مورد بررسی قرار گرفته است. 

و  صادرات  در  اختالف  اندکی  است  ذکر  شایان 

آن،  علت  که  می خورد  چشم  به  جهانی  واردات 

خطاهای احتمالی در ارائه آمار و اطالعات گمرک 

نمودار  که  طور  همان   است.  مختلف  کشورهای 

فلز  جهانی  واردات  می دهد،  نشان  نیز  مذکور 

تنگستن در بازه زمانی مورد بررسی روندی صعودی 

پیموده و سالیانه به  طور متوسط ۵.8 درصد رشد 

پیدا کرده است.

کشور  شد،  عنوان  نیز  پیش تر  که  طور  همان  

آمریکا با تغییر سیاست خود از بزرگ ترین صادرکننده 

بزرگ ترین  از  یکی  به  جهان  در  فلزی  تنگستن 

واردکنندگان این محصول بدل شده است. هم اکنون 

بزرگ ترین واردکننده این محصول ژاپن است که به  

دارد،  اختیار  در  که  پیشرفته ای  صنایع  واسطه 

تقاضای قابل توجهی برای فلز تنگستن دارد و با توجه 

به اینکه خود دارای ذخایر تنگستن نیست، نیاز خود 

را از واردات از سایر کشورها تامین می کند. همین 

مسئله باعث شده است ژاپن در واردات این فلز در 

جهان پیشتاز باشد. گفتنی است واردات تنگستن 

فلزی ژاپن از 19۰ هزار تن در سال 2۰12، به 76۰ هزار 

تن در سال 2۰21 رسیده که این به معنای رشد 16 

درصدی سالیانه واردات این محصول بوده است.

بورکینافاسو نیز از جمله کشورهایی است که در 

سال 2۰19 اقدام به افزایش واردات این محصول کرده 

قابل  تقاضای  بورکینافاسو  اینکه  به  با توجه  است. 

توجهی از تنگستن ندارد، احتماال نقش واسطه را ایفا 

است.  پرداخته  فلز  این  مجدد  تجارت  به  و  کرده 

تایوان نیز از سال 2۰19 واردات تنگستن را افزایش داد 

فلز  تقاضای  افزایش  می توان  را  امر  این  علت  که 

تنگستن در این کشور دانست.
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 چین، قطب اصلی تولید و مصرف فلز منیزیم در جهان

فلز منیزیم، حدود 2.5 درصد از عناصر پوسته زمین را تشکیل می دهد و پس  از آلومینیوم و آهن، سومین 
فلز فراوان در ساختار زمین به  شمار می رود و به دلیل سختی زیاد، قابلیت بازیافت باال و هزینه تولید کم در 
صنایع مختلف، جهت کاهش وزن محصول بدون تضعیف استحکام کلی محصول مورد نظر، مورد استفاده 
قرار می گیرد. تولید فلز منیزیم در جهان، 95۰ هزار تن در سال 2۰21 برآورد شده است که چین با در اختیار 
داشتن ۸4 درصد از سهم تولید، بزرگ ترین تولیدکننده منیزیم در جهان محسوب می شود. همچنین این 

کشور با کسب 57 درصد از سهم مصرف، بزرگ ترین مصرف کننده منیزیم در جهان نیز به شمار می رود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

از  آتورپات، فلز منیزیم، حدود 2.۵ درصد  آرمان 

از  و پس   را تشکیل می دهد  پوسته زمین  عناصر 

ساختار  در  فراوان  فلز  سومین  آهن،  و  آلومینیوم 

پوسته زمین به  شمار می رود. این ماده به  صورت 

آزاد در طبیعت یافت نمی شود و اغلب به صورت 

 ،»MgCO3« منیزیت  کربنات  معدنی  ترکیبات 

کربنات دولومیت »)CaMg)CO32«، بسیاری از 

سیلیکات های رایج از جمله تالک و الیوین و بسیاری 

از انواع آزبست و همچنین به صورت هیدروکسید 

)بروسیت(، کلرید »6H2O∙KMgCl3« و سولفات 

)کیزریت( نیز یافت می شود.

عنصر شیمیایی منیزیم، به  عنوان سبک ترین فلز 

ساختاری شناخته می شود که به  دلیل سختی زیاد، 

قابلیت بازیافت باال و هزینه تولید کم در کاربردهای 

مختلف، جهت کاهش وزن محصول بدون تضعیف 

می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  آن  کلی  استحکام 

صنعت خودروسازی و حمل و نقل، بزرگ ترین صنعت 

مصرف کننده فلز منیزیم محسوب می شوند که به  

ساخت  به  می توان  آن،  کاربرد  مهم ترین  عنوان 

قطعات هواپیما و موشک، بدنه خودرو، دوچرخه و 

مانند  دیجیتالی  تجهیزات  ورزشی،  وسایل  سایر 

لپ تاپ، تلویزیون و گوشی همراه، ماشین آالت چاپی 

و … اشاره کرد.

با توجه به  کاربرد گسترده منیزیم، در این گزارش، 

تولید و مصرف آن در کشورهای برتر تولیدکننده در 

جهان، طی سال های 2۰12 تا 2۰21 مورد بررسی قرار 

گرفته و در نمودارهای 1 و 2 ارائه شده است. ذکر این 

نکته ضروری است که به  دلیل عدم دسترسی به 

داده های موجودی انبار در کشورهای مورد بررسی، با 

استفاده از میزان تجارت هر یک از کشورها، مصرف 

ظاهری این ماده برآورد شده که جهت بررسی تجارت 

آن از کد تعرفه 81۰411 استفاده شده است.
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چین در صدر تولیدکنندگان منیزیم جهان  
نمودار 1، بیانگر تولید سالیانه کشورهای برتر 

تولیدکننده منیزیم بوده که بر اساس این نمودار، 

میزان تولید فلز منیزیم در جهان، با 2 درصد رشد 

سالیانه، از 8۰2 هزار تن در سال 2۰12، به 9۵۰ هزار تن 

در سال 2۰21 رسیده است. چین با در اختیار داشتن 

84 درصد از سهم تولید، بزرگ ترین تولیدکننده فلز 

منیزیم در جهان محسوب می شود. تولید منیزیم در 

چین طی بازه زمانی مذکور، با 2 درصد رشد ساالنه، 

از 698 هزار تن به 8۰۰ هزار تن رسیده است.

به  اسرائیل  و  روسیه  کشورهای  چین،  از  پس 

ترتیب با در اختیار داشتن 6 درصد و 2 درصد از سهم 

تولید در سال 2۰21، به ترتیب در جایگاه دوم و سوم 

کشورهای تولیدکننده منیزیم قرار دارند که تولید 

منیزیم در روسیه، با 8 درصد رشد ساالنه، طی بازه 

زمانی 1۰ ساله مورد بررسی، از 29 هزار تن به 6۰ هزار 

تن رسیده است. همچنین میزان تولید این فلز در 

اسرائیل با 2 درصد کاهش ساالنه، از 27 هزار تن در 

سال 2۰12، به 22 هزار تن در سال 2۰21 رسیده است.

الزم به  ذکر است که فلز منیزیم را می توان از 

آب دریا و آب نمک طبیعی و همان  طور که در 

دولومیت،  از  است،  شده  گفته  گزارش  ابتدای 

منیزیت و سایر مواد معدنی به دست آورد. بنابراین 

اغنای کشورهای چین، روسیه و اسرائیل از منابع 

نام برده،  کشورهای  تا  است  شده  موجب  مذکور 

سهم عمده ای از تولیدات فلز منیزیم را در اختیار 

قابل   1 نمودار  در  که  همان طور  باشند.  داشته 

مشاهده است، میزان تولید معدنی منیزیم از سال  

2۰12 تا 2۰17 روند صعودی را طی کرده است اما در 

سال 2۰18، میزان تولید منیزیم در جهان، با کاهش 

تولید ۵۰ هزار تنی نسبت به سال قبل از آن مواجه 

شد. تعطیلی بسیاری از کارخانجات تولید منیزیم 

در نیمه دوم سال 2۰18 توسط دولت مردان چین 

جهت کاهش آلودگی و صرفه جویی انرژی، مهم ترین 

ظرفیت  کاهش  عالوه براین،  است،  بوده  آن  دلیل 

تولید منیزیم اولیه در ایاالت متحده آمریکا نیز در آن 

سال، از دیگر دالیل کاهش رشد تولید در آن سال به  

شمار می رود. با توجه به اطالعات در دسترس از 

پروژه های  افزایش  آمریکا،  زمین شناسی  سازمان 

توسعه ای تولید منیزیم از آب نمک دریاچه در چین 

و برخی از کشورها، کشف ذخایر جدید دولومیت و 

احداث  همچنین  و  آن  از  حاصل  منیزیم  تولید 

کارخانه های جدید تولید منیزیم از سرپانتین موجود 

در باطله های آزبست، ازجمله عوامل رشد تولید 

شروع  می رود.  به  شمار   2۰19 سال  در  منیزیم 

همه گیری ویروس کرونا و اعمال محدودیت های 

حاصل از آن، منجر به روند نزولی تولید منیزیم در 

سال های 2۰2۰ و 2۰21 شده است.

 

سهم عمده چین از مصرف جهانی   
منیزیم

همان  طور که گفته  شده است، عالوه برتولید، 

میزان مصرف منیزیم در سال های 2۰12 تا 2۰21، در 

قرار  بررسی  مورد  نیز  تولیدکننده  برتر  کشورهای 

گرفته که در نمودار 2 نشان داده شده است. مطابق 

با این نمودار، چین با در اختیار داشتن ۵7 درصد از 

سهم مصرف، بزرگ ترین مصرف کننده منیزیم در 

جهان محسوب می شود که میزان مصرف آن طی 

درصدی   ۰.1 ناچیز  کاهش  با  مذکور،  زمانی  بازه 

روبه رو بوده و در سال 2۰21 حدود ۵2۰ هزار تن برآورد 

شده است.

روسیه نیز با در اختیار داشتن 7 درصد از سهم 

مصرف، دومین کشور بزرگ مصرف کننده منیزیم 

در جهان شناخته می شود. میزان مصرف منیزیم 

آن با 1۰ درصد رشد ساالنه، طی بازه زمانی 1۰ ساله 

مورد بررسی، از حدود 27 هزار تن به 63 هزار تن 

از  چین،  در  خودروسازی  صنعت  است.  رسیده 

منظر شمار خودروی تولیدشده نسبت به صنایع 

خودروسازی سایر کشورها در جایگاه نخست قرار 

و  خودروسازی  صنعت  که  آنجایی  از  دارد. 

حمل و نقل، بزرگ ترین صنعت مصرف کننده منیزیم 

مصرف  به  منجر  مسئله  این  می شود،  محسوب 

دالیل  از  که  شده  کشور  این  در  منیزیم  باالی 

چین  در  منیزیم  مصرف  و  تولید  روند  مشابهت 

کشور  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر  است. 

اسرائیل علی رغم اینکه سومین کشور تولیدکننده 

منیزیم در جهان محسوب می شود، تنها 1 درصد از 

سهم مصرف منیزیم در جهان را در اختیار دارد و 

بخش عمده منیزیم تولیدی از این کشور، به سایر 

و  برزیل  مانند  منیزیم  مصرف کننده  کشورهای 

کانادا صادر می شود.

شایان  ذکر است که مصرف ساالنه منیزیم در 

سال های مورد بررسی با افت و خیز زیادی همراه 

صنعت  در  موجود  نوسان های  است.  بوده 

خودروسازی در جهان، از مهم ترین عامل تاثیرگذار 

در مصرف منیزیم در کشورهای برتر مصرف کننده و 

سایر کشورها در جهان محسوب می شود.
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  افزایش قیمت قلع در بحبوحه خرید حجم انبوهی
 از این فلز در چین

وضعیت قیمت فلز قلع در سال 2۰23 و پس از تجربه فراز و نشیب های فراوان در سال 2۰22 با 
نوسانات بیشتری مواجه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری رویترز، قیمت سه ماهه قلع 

بورس فلزات لندن »LME« در ماه مارس 2۰22 به 

باالترین حد خود یعنی ۵1 هزار دالر در هر تن رسید 

و در ماه اکتبر 2۰22، به 17 هزار و 3۵۰ دالر کاهش 

تولید  هزینه های  از  کمتر  زمان  آن  در  که  یافت 

بسیاری از واحدهای تولید بود.

به  آن  با توجه به رشد قیمت قلع و رسیدن 

ماه  ابتدای  در  آن  قیمت  دالر،  هزار   3۰ سطح 

و  یافت  افزایش  درصد   17 حدود   2۰23 ژانویه 

بورس  پایه  فلزات  میان  در  را  قوی ترین عملکرد 

فلزات لندن داشت.

تعلیق فعالیت تولیدکننده قلع در کشور پرو 

دلیل  به   »Minsur San Raphael« معدن  در 

شد  موجب  کشور،  این  اجتماعی  ناآرامی های 

افزایش قیمت ها در بازار پیش بینی شود. با این 

حال، احتماال مهم تر از پویایی بازار، میزان تمایل 

چین به واردات این فلز بوده است.
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دلیل  به   2۰22 سال  در  قلع  قیمت  کاهش 

بهبود و افزایش عرضه پس از رفع محدودیت های 

تقاضا  کاهش  همراه  به  کرونا،  ویروس  با  مرتبط 

برای لحیم قلع در بخش الکترونیک پس از افزایش 

این محدودیت ها در سال های 2۰2۰ و 2۰21 بود.

خریداران چینی مقدار زیادی از فلز مازاد قلع 

تعادل در  بتوانند  تا  انبارها ذخیره کردند  را در 

همچنان  را  جهان  نقاط  دیگر  در  عرضه  زنجیره 

متعادل نگه  دارند.

 افزایش صادرات فلز قلع از مبدا   
چین

چین در سال 2۰22، حدود 31 هزار و 11۵ تن 

قلع تصفیه شده وارد کرد که نسبت به حجم چهار 

هزار و 9۰۰ تن حجم واردات در سال 2۰21، یک 

افزایش را نشان داد که باالترین حجم واردشده 

این فلز از سال 2۰12 بود.

این افزایش برای روند واردات و صادرات فلز 

کار نشده قلع هم وجود داشت. چین همچنین 

حدود 1۰ هزار و 733 تن فلز قلع صادر کرد که 

بیشترین حجم این عرضه به کشورهای همسایه 

آسیایی خود بود. این کشور حدود دو هزار و 2۵ 

تن از فلز قلع هم به هلند علی رغم وجود مشکالت 

تامین  زنجیره  از  بخش هایی  در  مدت  طوالنی 

فیزیکی در خارج از چین صادر کرد.

با این حال، افزایش حجم واردات محموله های 

وارداتی به این معنی است که واردات خالص 2۰ 

دهه  یک  در  حجم  باالترین  تنی،   38۰ و  هزار 

گذشته بوده است.

سال  در  چین  قلع  تامین کننده  بزرگ ترین 

2۰22 اندونزی بود که حجم صادرات آن به چین 

از سه هزار و ۵۰۰ تن در سال 2۰21، به 24 هزار و 

8۰۰ تن افزایش یافت.

 14 را  خود  قلع  صادرات  کل  حجم  اندونزی 

درصد در سال 2۰21 و ۵ درصد دیگر آن را در سال 

2۰22 افزایش داد. با در نظر گرفتن حجم عرضه 

78 هزار و 117 تن در سال 2۰22 که باالترین میزان 

از سال 2۰17 بود، همچنان روند تاثیر عرضه در 

بازار به دلیل تمایل بیش از حد چین برای خرید 

قلع کاهش یافت.

حجم   ،»SMM« موسسه  گزارش  اساس  بر 

ثابت  تولید قلع تصفیه شده چین در سال 2۰22 

بود و به 16۵ هزار و 9۰۰ تن رسید. به همین دلیل 

هرگونه کاهش تامین مواد اولیه داخلی چین باید 

با افزایش 32 درصدی واردات کنسانتره قلع، از 

جمله افزایش 27 درصدی از تامین کننده اصلی 

این کشور یعنی میانمار، کاهش پیدا می کرد.

با  مرتبط  قرنطینه  اعمال  اینکه  به  توجه  با 

ویروس کرونا بر حجم تقاضای قلع چین نیز در 

حجم  افزایش  بود،  گذاشته  تاثیر   2۰22 سال 

واردات این فلز نشان داد که در صورت افزایش 

ذخیره سازی قلع در انبارها، امکان کاهش قیمت 

وجود خواهد داشت.

افزایش بازیابی قیمت قلع، عاملی برای ادامه 

تمایل چین به منظور تمرکز بر واحدهای وارداتی 

خود خواهد بود.

 

افزایش ذخایر انبار مازاد قلع در چین  
حال  در  چین  واردات  حجم  تفاسیر،  این  با 

تغییر  را  تقاضای قلع  حاضر چشم انداز عرضه و 

داده است.

در عین حال بخشی از مازاد عرضه در سال 

2۰22 اکنون در چین انبار شده است. ذخایر انبار 

قلع بورس آتی شانگهای »ShFE« از دو هزار تن 

در ماه سپتامبر 2۰22، به 6 هزار و 843 تن فعلی 

رسیده است که باالترین میزان از ماه می 2۰21 

محسوب می شود.

در مقابل، ذخایر ثبت شده در بورس فلزات 

لندن از پنج هزار تن، به دو هزار و 94۵ تن در بازه 

زمانی مشابه کاهش یافت. اختالف قیمت بورس 

فلزات لندن در ماه ژانویه 2۰23 به حالت کانتنگو 

رسید که نشان دهنده وجود فلز عرضه نشده و 

ثبت نشده بیشتر در بازارهای سایه است.
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پریمیوم های بازار فیزیکی نیز کاهش یافت و 

با  قلع  فلز  پریمیوم    »Fastmarkets« موسسه 

شرط تحویل در بندر روتردام را حدود یک هزار 

بورس  نقدی  قیمت  از  بیش  که  تن  هر  در  دالر 

میزان در  این  ارزیابی کرد.  است،  لندن  فلزات 

مقایسه با اوج آن در سال 2۰21 که یک هزار و 7۵۰ 

دالر بود، کاهش را نشان داد.

روزهای کمبود قلع به پایان رسیده است. در 

دیگر  در  قلع  فلز  بودن  دسترس  در  حال  عین 

افزایش  بدون  که  نیست  چیزی  آن  کشورها 

نه  عالوه  به  می افتاد.  اتفاق  هم  چین  واردات 

لندن،  فلزات  بورس  انبار  ذخایر  نه  و  پریمیوم  

هنوز به سطح قبل از سال 2۰2۰ نرسیده  است.

موجب  چین  به  قلع  واردات  حجم  افزایش 

تاثیر گذاشتن بر زنجیره تامین دیگر کشورها شده 

است. به عنوان مثال، توقف عملیات بهره برداری 

معدن »Minsur« یا نوسانات فصلی در صادرات 

اندونزی و کسب صدور مجوز صادرات در آغاز 

هر سال از جمله این تاثیرگذاری ها هستند.

 

تغییر در موقعیت خرید و فروش قلع  
در حالی که چین روند عرضه و تقاضای قلع را 

تغییر داده است، بازیابی قیمت به همان اندازه 

و  خرید  موقعیت  در  توجه  قابل  تغییر  باعث 

فروش صندوق سرمایه گذاری شده است.

صندوق های سرمایه گذاری در ماه سپتامبر 

فروش  موقعیت  و  قرارداد  ثبت  به سمت   2۰22

خالص قلع بورس فلزات لندن روی آوردند؛ چراکه 

قیمت ها به شدت در حال کاهش بود. بر اساس 

موقعیت  معامله گران،  تعهدات  گزارش  آخرین 

فروش خالص از آن زمان به سمت موقعیت خرید 

تغییر کرده و ثبت قراردادها به تعداد ۵86 عدد 

افزایش یافته است.

تغییر بزرگ در بازار بورس آتی شانگهای رخ 

داده است؛ جایی که کاهش قیمت قلع با افزایش 

فعالیت های  رکورد  و  قرارداد  ثبت  برای  تمایل 

معامالتی همراه بود.

حجم عرضه قلع بورس آتی شانگهای در سال 

2۰21 دو برابر شد و در سال 2۰22 حدود 1۰ درصد 

ثبت  در  افزایش  تعداد  این  که  یافت  افزایش 

این  در  معامالتی  فعالیت  سال  یک  در  قرارداد 

بورس یک رکود محسوب می شد.

در همین راستا، هنوز مشخص نیست که چرا 

فلز قلع توجه سرمایه گذاران زیادی را در بورس 

آتی شانگهای به خود جلب کرده است اما اقدام 

رویکرد  ویژگی های  تمام   ،2۰22 سال  معامالتی 

کاهشی در بازار را داشت.

نشانه های رویکرد کاهشی در بازار هم اکنون 

با افزایش قیمت ها در حال کمرنگ شدن است. 

ثبت قراردادهای باز بازار قلع از تعداد 1۰2 هزار و 

1۰6 قرارداد، به 71 هزار و 218 قرارداد در هفته 

 2۰23 سال  در  چینی  نو  سال  تعطیالت  از  قبل 

شدید  کاهش  نشان دهنده  که  یافت  کاهش 

موقعیت های فروش است.

متعادل شدن قیمت قلع  
قیمت قلع اکنون به یک سطح متعادل رسیده 

بازار  مصرف کنندگان  که  است  باال  آنقدر  نه  و 

فیزیکی را نگران کند و نه آنقدر پایین است که 

روند عرضه موجود را تهدید کند.

 »First Tin« توماس بانگر، مدیر اجرایی شرکت

که در حال توسعه پروژه های قلع در آلمان و استرالیا 

است، در سمینار سرمایه گذاری در قلع که توسط 

اداره تجارت بین المللی در ماه دسامبر 2۰22 برگزار 

شد، اعالم کرد که سناریوی قیمت ایده آل برای 

پروژه های جدید می تواند در محدوده قیمتی 2۵ 

هزار تا 3۰ هزار دالر باشد.

بازگشته  این محدوده  به  قلع  قیمت  اکنون 

است اما اینکه آیا می تواند برای یک دوره زمانی 

طوالنی در این محدوده ثابت باقی بماند یا خیر، 

موضوع بسیار متفاوت دیگری است که باید در 

نظر گرفته شود.

خریدهای حجم انبوه قلع توسط چین، منجر 

به کاهش مشکالت در بازار فیزیکی جهانی در 

یک دوره مازاد عرضه شده است اما تمایل مجدد 

سرمایه گذاران چینی به بازار قلع نشان می دهد 

فلز  این  قیمت  نوسان  در  زیادی  عوامل  که 

تاثیرگذار هستند.

در حالی که چین روند 
عرضه و تقاضای قلع را 
تغییر داده است، بازیابی 

قیمت به همان اندازه 
باعث تغییر قابل توجه در 
موقعیت خرید و فروش 
صندوق سرمایه گذاری 

شده است
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فلزات آلیاژی و آلیاژها
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

 احتمال تعادل عرضه و تقاضا در بازار مواد باتری ها 
در سال ۲۰۲۳

بازار وسایل نقلیه الکتریکی )EV( و تقاضا برای مواد موجود در باتری ها در کل سال 2۰22 با وجود 
چالش های جهانی در بازار از جمله جنگ در اوکراین و اختالالت ناشی از اعمال قرنطینه مرتبط با 
ویروس کرونا، رشد مناسبی را تجربه کرد. سوالی که مطرح می شود این است که روند این بازار به چه 

جهتی خواهد رفت؟

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

قیمت   ،»Fastmarkets« موسسه  از  نقل  به   و 

لیتیوم با شروع سال 2۰23 همچنان تحت فشار باقی 

ماند و قیمت های مواد مختلف موجود در باتری ها 

تا 4٫7 درصد  بین ۰٫6 درصد  در مناطق مختلف 

کاهش یافت. روند عرضه و تقاضا در بازار به حالت 

سکون رسیده است و تولیدکنندگان باتری با نرخ 

بهره برداری پایین فعالیت می کنند و همان طور که 

انتظار می رفت با تمرکز چین بر تعطیالت سال نو 

چینی، فعالیت تولید مواد موجود در باتری ها در ماه 

ژانویه 2۰23 کاهش یافت.

قیمــت حمــل مــواد موجــود در باتری هــا از راه 

ــد کاهشــی را  ــن، رون ــازار چی ــال ب ــه دنب ــز ب ــا نی دری

تجربــه کــرد. در عیــن حــال رونــد تقاضــا از ســوی 

مصرف کننــدگان صنایــع پایین دســتی همچنــان بــر 

بــازار تاثیــر می گــذارد. کل صنایــع از اواخــر مــاه 

نوامبــر 2۰22 رونــد تولیــد خود را کاهــش داد که این 

یافــت.  ادامــه  مــاه ژانویــه 2۰23  اواخــر  تــا  رونــد 

موسســه »Fastmarkets« اطــالع یافتــه اســت کــه 

چندیــن تولیدکننــده بــزرگ باتــری در هفته هــای 

آینــده بــا 3۰ تــا ۵۰ درصــد ظرفیــت بهره بــرداری خــود 

فعالیــت خواهنــد کــرد. قیمت هــای داخلــی چیــن 

نیــز طــی دوره تعطیــالت ســال نــو میــالدی و در 

هفتــه اول ســال نــو چینــی بــه رونــد کاهشــی خــود 

ادامــه داد. قیمت هــای بــازار فیزیکــی در اروپــا نیــز 

بــا توجــه بــه رونــد نزولــی جهانــی ناشــی از کاهــش 

قیمــت  و  یافــت  کاهــش  چیــن،  در  قیمت هــا 

ــوم  ــل کاهــش قیمــت لیتی ــه دلی ــز ب اســپودومن نی

روند نزولی به خود گرفت.

امکان پیشی گرفتن حجم عرضه از   
رشد تقاضا در سال 2۰23

چین  در  قیمت ها  نزولی  روند  که  حالی  در 

حکم فرما است و انتظار می رود حجم عرضه از رشد 

تقاضا در سال 2۰23 پیشی بگیرد، به نظر می رسد 

قیمت  کاهش  روند  نگران  چندان  تولیدکنندگان 

فعلی نیستند. موسسه »Fastmarkets« اعالم کرد 

به  آن ها  فروش  و  خرید  سفارش های  لیست  که 

نسبت تکمیل شده است؛ با اینکه همچنان تقاضای 

مشتریان به خرید احساس می شود. این موسسه 

همچنین بر این باور است که در سال 2۰23، احتمال 

روند  زیرا  دارد  وجود  قیمت ها  در  صعودی  روند 

عرضه همچنان با مشکالتی برای رسیدن به بازار 

دست و پنجه نرم می کند. در دوره قبل از سال نو 

چینی، روند کاهش و افزایش قیمت ها وجود داشت 

اما انتظار می رود افزایش قیمت  ها پس از تعطیالت 

سال نو چینی ظاهر شود که با کمک آن می توان 

ارزیابی انعکاسی بیشتری از بازار ارائه کرد. به طور 

کلی پیش بینی می شود سال 2۰23 بازار با محدودیت 

کمتری مواجه باشد.

موسسه »Fastmarkets« از قبل مازاد عرضه 

جزئی را در سال 2۰23 پیش بینی کرده بود اما اکنون 

خودروهای  باتری  برای  تقاضا  افزایش  دلیل  به 

الکتریکی و برخی اختالالت مورد انتظار در روند 

عرضه، این مازاد عرضه در بازار به کسری تبدیل شده 

است. انتظار می رود که در پاسخ به تصویب قانون 

کاهش تورم، فروش باتری خودروهای الکتریکی در 

آمریکا در سال 2۰23 حدود 8۰ درصد و در سال 2۰24 

نسبت به پیش بینی های قبلی 1۰7 درصد رشد پیدا 

کند. همچنین پیش بینی می شود که حجم عرضه از 

معدن با 3۵ درصد افزایش ساالنه به 984 هزار تن 

برسد که عمدتا توسط استرالیا و چین تامین می شود. 

در نتیجه با گسترش مداوم ظرفیت فرآوری در چین، 

توسعه  ظرفیت های کوچک تر در شیلی و آرژانتین و 

تولید واحدهای   افزایش مداوم ظرفیت  همچنین 

»Kemerton« و »Kwinana« در استرالیا، انتظار 

با 37 درصد  فرآوری شده  می رود عرضه ظرفیت 

افزایش ساالنه به 886 هزار تن در سال 2۰23 برسد.  

موسسه »Fastmarkets« پیش بینی کرده است که 
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حجم کل عرضه تعدیل شده با افزایش 184 هزار تنی 

لیتیوم کربن معادل ساالنه به 849 هزار تن لیتیوم کربن 

معادل در سال 2۰23 برسد و تقاضای ظاهری از 181 تن 

به 864 تن لیتیوم کربن معادل افزایش یابد که در 

نتیجه موجب کسری تقریبا 14 هزار لیتیوم کربن 

معادل خواهد شد. با این حال، بالتکلیفی زیادی در 

مورد روند تقاضا در سال 2۰23 وجود خواهد داشت 

زیرا انتظار می رود فشارهای تورمی جهانی و افزایش 

نرخ بهره موجب کاهش قدرت خرید مشتریان شود. 

همچنین باید در آینده نظاره گر پایان یافتن پرداخت 

در  مالیاتی  برنامه های  معرفی  و  چین  در  یارانه ها 

بازارهای اروپایی باشیم.

ادامه روند عرضه کبالت و احتمال   
تجربه روند نزولی در این بازار

عرضه جهانی کبالت در بازار که روند مناسبی را 

طی می کند، انتظار می رود در سال 2۰23 با روند نزولی 

مواجه شود و خریداران نیز برای ذخیره مجدد این فلز 

در انبار عجله ندارند. موسسه »Fastmarkets« با 

تجدید نظر در مورد روند تعادل در عرضه و تقاضا در 

سال گذشته، پیش بینی مواجهه بازار با حجم مازاد 

کمتری نسبت به آنچه که پیش تر انتظار می رفت را 

ارائه کرد. با وجود تضعیف تقاضا در پایان سال 2۰22، 

کاهش عرضه از جمهوری دموکراتیک کنگو به این 

معنی بود که زمان روند کاهشی در بازار به اندازه 

پیش بینی های قبلی ادامه نداشت. ارقام فروش و 

تولید به نسبت تولیدکنندگان چینی به کاهش نرخ 

بهره برداری توسط تولیدکنندگان مواد واسطه باتری 

فعال »PCAM« و در راستای کاهش فعالیت خرید 

اشاره دارد.

نیمــه اول ســال 2۰23 احتمــاال دارای ویژگــی و 

شــرایطی مشــابه نیمــه دوم ســال 2۰22 خواهــد بــود 

و  اســت  فــراوان  اولیــه  مــواد  عرضــه  آن  در  کــه 

خریــداران همچنــان منتظــر بهبــود تمایــل صنایــع 

پایین دســتی بــرای عرضــه هســتند. همچنیــن حجم 

پایین دســتی  تقاضــا در بخش هــای مهــم صنایــع 

پایــان  کــه  مســئله  ایــن  یافــت.  خواهــد  کاهــش 

پرداخــت یارانه هــا در چیــن چــه تاثیــری بــر رونــد 

تقاضــای خودروهــای الکتریکــی و کبالــت در نیمــه 

اول ســال 2۰23 دارد، موضوعــی قابــل  توجــه خواهــد 

بــود. در حــال حاضــر، موسســه »Fastmarkets« بــر 

بــاور اســت کــه رونــد تقاضــای خودروهــای  ایــن 

بــا ســایر بخش هــا ماننــد  الکتریکــی در مقایســه 

صنایــع لــوازم الکترونیکــی مصرفــی که در ســه ماهه 

پایانــی ســال 2۰22 ضعیــف عمــل کــرد، در برابــر رکود 

اقتصــادی مقاومــت بیشــتری از خــود نشــان داد. بــه 

عــالوه در حــال حاضــر، حجــم عرضــه فــراوان اســت و 

خریــداران بــه مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود دسترســی 

دارنــد. چیــن تصمیــم گرفــت تعرفــه واردات فلــز 

کبالــت را از اول مــاه ژانویــه 2۰23 حــذف کنــد. ایــن 

تعرفــه پیش تــر در اواخــر ســال 2۰21 از 4 درصــد بــه 2 

درصــد کاهــش یافتــه بــود. علی رغــم ایــن اقــدام، 

احساســی کــه در بــازار اســتنباط می شــود این اســت 

کــه بــه دلیــل وجــود تقاضــای ضعیــف در ایــن بــازار، 

تاثیــر عمــده ای بــر حجــم معامــالت کبالــت نخواهد 

داشــت. گفتــه می شــود کــه خریــداران مــواد اولیــه 

خــود را در حــد نیــاز تهیــه می کننــد. بــا ضعیــف 

ــت در برخــی از  ــرای کبال ــی ب شــدن تقاضــای جهان

بخش هــای اصلــی و زنجیــره نهایــی صنایــع، ایــن 

اقدام می تواند منجر به کاهش بیشــتر قیمت های 

جهانــی و کاهــش پریمیــوم کبالت شــود امــا در حال 

حاضــر کــه بازار در چین در حالت ســکون قــرار دارد، 

انتظــار مــی رود کــه ایــن اقــدام بــه عنــوان یک حرکت 

نمادین تلقی شود.

اجرای پروژه های جدید کبالت  
پیــش  نتایــج   »Nico Resources« شــرکت 

مطالعــه امکان  ســنجی )PFS( خــود را بــرای پــروژه 

در   »Wingellina« کبالــت  و  نیــکل  شــاخص 

اســترالیای غربــی در هفته آخــر ماه دســامبر 2۰22 را 

منتشــر کــرد. پــس از عملیاتــی شــدن ایــن پــروژه، 

انتظــار مــی رود کــه ایــن پــروژه نیــکل و کبالــت ســبز، 

پایــداری بــرای صنایــع الکتریکــی و ذخیره ســازی 

انــرژی بــرای حداقــل 42 ســال آینــده تولیــد کنــد. 

شــرکت »Nico Resources« گــزارش داد کــه پــروژه 

»Wingellina« یــک پــروژه گســترده بــا پتانســیل 

تبدیــل شــدن بــه یکــی از بزرگ تریــن معــادن نیــکل و 

کبالــت اســترالیا بــا حجــم تولیــد حــدود 4۰ هــزار تــن 

در ســال نیــکل و ســه هــزار تــن کبالــت در ســال بــر 

اساس ذخایر سنگ معدن فعلی خواهد بود.

ایــن  عوامــل نشــانه های دلگرم کننــده ای بــرای 

کــه  هســتند  اســترالیا  کبالــت  و  نیــکل  صنعــت 

بازاریابــی خــود را بــر اســاس توانمندی هــای موجــود 

ضــروری  معدنــی،  مــواد  فــرآوری  و  اســتخراج  در 

مبتنــی بــر اســتانداردهای رویکــرد راهبری محیطی، 

اجتماعــی و شــرکتی و انتشــار کربــن پایین تــر ارزیابی 

می کنند. این مســائل همچنان چالشــی برای پایگاه 
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سنتی تامین کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو 

و صنعت در حال توسعه کشور اندونزی است.

 

بازار نیکل با کاهش تقاضای مبتنی بر   
سطح اقتصاد کالن بازار مواجه است

قیمت سه ماهه نیکل بورس فلزات لندن در 

روز  پایان  در  و  یافت  کاهش   2۰23 سال  ابتدای 

معامالتی 6 ژانویه 2۰23، به 27 هزار و 6۵۰ دالر در 

هر تن رسید که 9٫4 درصد کاهش را نشان داد. بازار 

نیکل که با کاهش تقاضای مبتنی بر سطح اقتصاد 

اساس گزارش گروه  بر  و  است  مواجه  بازار  کالن 

بین المللی مطالعات نیکل »INSG« مبنی بر رسیدن 

حجم مازاد بازار تجمعی آن به حدود 78 هزار تن تا 

در  بازار  این  که  می رود  انتظار   ،2۰22 اکتبر  ماه 

وضعیت مازاد باقی بماند.

 موسســه »Fastmarkets« مــازاد بــازار بــرای 

ســال 2۰22 را بــه طــور کلــی 89 هــزار و 1۰۰ تــن بــرآورد 

نیکل هیدروکسید مخلوط »MHP«، میزان نوسان 

درصد بورس فلزات لندن با شرط تحویل محصول در 

گمرک کشور چین با تقبل هزینه توسط عرضه کننده، 

شرایط قیمتی در کشورهای ژاپن و کره جنوبی به 

نسبت 72 درصد از قیمت نیکل بورس فلزات لندن 

را بدون تغییر نسبت به هفته اول نیمه دوم ژانویه 

2۰23 ارزیابی کرد. با این وجود، این رقم نسبت به 

عدد 8۰ تا 83 درصدی که در ماه نوامبر 2۰23 به 

دست آمد،کمتر است.

موسسه »Fastmarkets« پیش بینی می کند 

که حجم بازار مازاد نیکل به حدود 236 هزار و 8۰۰ 

تن در سال 2۰23 و 2۰4 هزار و 2۰۰ تن در سال 2۰24 

برسد. پیش بینی می شود که قیمت نیکل در سال 

2۰23 به 29 هزار و 2۰۰ دالر در هر تن و در سال 2۰24 

به 3۰ هزار دالر در هر تن برسد.

 

قیمت گرافیت تحت فشار روند نزولی   
حجم تقاضا کاهش می یابد

گرافیت،  تولید  فصلی حجم  کاهش  وجود  با 

قیمت های گرافیت در سال 2۰23 تحت فشار روند 

نزولی روند تقاضا و قیمت ها، کاهش یافت. در حالی 

که قیمت های گرافیت الیه ای در چین در راستای 

کاهش حجم تولید فصلی، ثبات خود را با توجه به 

قیمت های  می کنند،  حفظ  عرضه  روند  کاهش 

گرافیت کروی در پاسخ به روند نزولی تقاضای بخش 

باتری های الکتریکی کاهش می یابد.

ــه ای در حــال  ــا قیمت هــای گرافیــت الی در اروپ

کاهــش اســت کــه این رقم ها نه تنها منعکس کننده 

رونــد نزولــی تقاضــا در بخش هــای ســنتی، بــه  ویــژه 

صنعــت فــوالد اســت بلکــه نشــان از کاهــش نــرخ 

ــا  ــه ای ب حمل ونقــل دارد. قیمــت ورقــه گرافیــت الی

خلــوص 94 درصــد و مــش 1۰۰، بــا شــرط تحویــل 

محصــول در گمــرک کشــور چیــن به خریــدار بــه 83۰ 

ارزیابــی  کــه  حالــی  در  رســید؛  تــن  هــر  در  دالر 

بــا  کــروی  گرافیــت  قیمــت  از   »Fastmarkets«

خلــوص 99٫9۵ درصــد C و انــدازه ذره 1۵ میکــرون، با 

شــرط تحویــل محصــول در گمــرک کشــور چیــن بــه 

خریــدار از حــدود دو هــزار تــا ســه هــزار دالر در هر تن 

ــا دو هــزار و 8۰۰ دالر در هــر تــن  بــه دو هــزار و ۵۰۰ ت

در  لنــدن  فلــزات  بــورس  انبــار  ذخایــر  می کنــد. 

ســطوح پاییــن تاریخــی خــود باقــی  مانــد و در روز 6 

ژانویــه 2۰23، بــه ۵4 هــزار و 822 تــن رســید کــه 

اندکــی از حجــم ۵۵ هــزار و 476 تنــی در روز 3۰ 

آتــی  بــورس  ذخایــر  بــود.  کمتــر   2۰22 دســامبر 

شــانگهای نیــز بــه پایین تریــن حــد تاریخــی خــود 

رســید و بــا اندکــی افزایــش در روز 6 ژانویــه 2۰23، بــه 

حدود دو هزار و 93۰ تن رســید که نســبت به حجم 

دو هــزار و 496 تنــی در روز 3۰ دســامبر 2۰22 اندکــی 

افزایــش داشــت. قیمــت ســولفات نیــکل چیــن بیــن 

36 هــزار تــا 37 هــزار یــوان در هــر تــن ارزیابــی شــد و 

بــا  2٫7 درصــد کاهــش، بــه حــدود 37 هــزار تــا 38 

هزار یوان در هر تن کاهش یافت.

قیمت سولفات نیکل از زمان رسیدن به باالترین 

میزان خود یعنی 41 هزار تا 41 هزار و ۵۰۰ یوان در هر 

تن در اواخر نوامبر 2۰22، روند نزولی داشته است. 

پرداخت  قابل  شاخص   »Fastmarkets« موسسه 
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گرافیــت  قیمت هــای  همچنیــن  یافــت.  کاهــش 

الیــه ای ریــز و درشــت در اروپــا کاهــش یافــت و 

موسســه »Fastmarkets« ارزیابــی می کند قیمت 

گرافیــت الیــه ای با خلــوص 94 درصد C، مــش 1۰۰، با 

شــرط تحویــل محصــول در گمــرک انبارهــای اروپــا به 

خریــدار از 8۰۰ دالر در هــر تــن بــه 77۵ دالر در هر تن 

کاهش پیدا کند.

 با کاهش فروش خودروهای الکتریکی،   
قیمت گرافیت در حالت نوسانی باقی خواهد 

ماند
قیمت گرافیت در یک دوره کوتاه مدت در 

حالت نوسانی باقی ماند و این روند کاهشی تا ژانویه 

روند  چین  در  می رود  انتظار  یافت.  ادامه   2۰23

نزولی قیمت مواد اولیه موجود در باتری ها ادامه 

داشته باشد که این موضوع منعکس کننده کاهش 

به  پاسخ  در  الکتریکی  تقاضای خودروهای  حجم 

تغییر در پرداخت یارانه به شرکت های تابعه دولت 

چین و صنعت خودروهای الکتریکی است. به عالوه 

برای  الکتریکی  قیمت خودروهای  انتظار می رود 

مصرف کنندگان در چین و در دوره تعطیالت سال نو 

چینی آینده افزایش یابد.

کاهش نرخ حمل ونقل و کاهش تقاضا از سوی 

از  جلوگیری  موجب  نیز  سنتی  مصرف کنندگان 

کوتاه مدت  در  اروپا  در  گرافیت  قیمت  افزایش 

خواهد شد. در عین حال ممکن است شاهد افزایش 

قیمت گرافیت در چین در دوره پس از تعطیالت 

سال نو چینی با از سرگیری فعالیت تولید کنندگان 

فروش  کاهش  انتظارات  به  توجه  با  اما  باشیم 

خودروهای الکتریکی، امکان افزایش قیمت در سه 

ماهه اول سال 2۰23 حتمی نیست.

همه نگاه ها به شرکت های هندی در   
حوزه بازیافت باتری  ها

بحث  مورد  موضوع  همچنان  باتری  بازیافت 

شرکت  بود.  خواهد   2۰23 سال  در  همگان 

»Redwood« اعالم کرد که حداقل سه میلیارد و 

در  باتری  بازیافت  پروژه  در  را  دالر  میلیون   ۵۰۰

از آمریکا که به  کارولینای جنوبی، در منطقه ای 

سرعت در حال تبدیل شدن به قطب تولید باتری و 

خودروهای الکتریکی است، هزینه خواهد کرد.

وزارت دفاع آمریکا نیز مبلغ 74 میلیون دالر برای 

الکتریکــی  خودروهــای  باتــری  بازیافــت  پــروژه   1۰

ــرده در حــوزه  اختصــاص داده اســت. پروژه هــای نامب

ــه اســتفاده از  باتــری خودروهــای الکتریکــی، منجــر ب

باتری هــای مقیاس پذیــر خودروهــای الکتریکی پــس از 

بازیافــت و بــرای بــار دوم می شــود. ایــن فراینــد شــامل 

تولیــد داشــته باشــد. برآوردهــای صنعــت حاکــی از آن 

اســت که هند تا پایان ســال 2۰3۰، بیش از 14۵ هزار تن 

باتــری لیتیوم یــون اســتفاده شــده خواهــد داشــت کــه 

ارزشــی بیــش از یــک میلیــارد دالر در صــورت بازیافــت 

شــرکت  آورد.  خواهــد  ارمغــان  بــه  باتری هــا  ایــن 

»Lohum« در زمینــه بازیافــت باتــری در هنــد پیشــرو 

اســت کــه صفــر تــا 1۰۰ فراینــد بازیافــت را خــود انجــام 

می دهــد. از دیگــر شــرکت های هنــدی کــه در زمینــه 

سیستم های ذخیره انرژی ثابت و پروژه هایی می شود 

کــه بــر جداســازی مــواد اولیــه پیشــرفته موجــود در 

باتری هــا، افزایــش مقیاس پذیــری آن هــا و ادغــام مجدد 

مــواد اولیــه موجــود در باتری هــای لیتیوم یونــی تمرکــز 

دارنــد. شــرکت »Electra« قصــد دارد واحــد پاالیــش 

فلزات موجود در باتری های اســتفاده شــده خود را در 

اســتان انتاریــو کانــادا راه انــدازی کنــد و تصمیــم دارد تا 

پایان ســه ماهه اول ســال 2۰23،  حدود پنج تن در ســال 

بازیافــت باتری هــا فعالیــت می کننــد، می تــوان بــه 

شــرکت »Attero« کــه فلــزات موجــود در باتری هــای 

خودرو هــای الکتریکــی را بازیافــت می کنــد، شــرکت 

»Gravita« کــه باتری هــای اســید ســرب را بازیافــت 

می کنــد، شــرکت »e-Bike Go« کــه زباله هــای تولیــد 

خودروهــای الکتریکــی خــود را بازیافــت می کنــد و 

شــرکت »Tata Chemicals« کــه قصــد فعالیــت در 

توسعه بازیافت باتری ها را دارد، اشاره کرد.
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افزایش قیمت سولفات نیکل در چین
قیمت سولفات نیکل برای اولین بار طی دو ماه گذشته با افزایش تمایل خریداران پس از 

تعطیالت سال نو چینی در سال 2۰23 افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

بــه  نقــل از موسســه »Fastmarkets«، ارزیابــی  و 

قیمــت هفتگــی ایــن موسســه  بــرای ســولفات نیــکل 

ــت  ــر 22٫۵ درصــد، کبال ــل 21 درصــد و حداکث حداق

حداکثر 1۰ قســمت در میلیون با شــرط تحویل درب 

کارخانه هــای چیــن در روز ســوم مــاه فوریــه 2۰23، 

حــدود 37 هــزار تــا 38 هــزار یــوان )پنــج هــزار و 46۰ تــا 

پنــج هــزار و 6۰8 دالر( در هــر تــن بــود کــه نســبت بــه 

هفته قبل از آن 3٫4۵ درصد افزایش داشت.

تقاضــای جدیــد بــرای ســولفات نیــکل پــس از 

اینکــه هلدینــگ »Tsingshan«، فعــال در تولیــد 

بــه  شــروع  چیــن،  در  نیــکل  و  زنگ نــزن  فــوالد 

تولیــد پلیــت بــرش نخــورده نیــکل بــا اســتفاده از 

ســولفات نیــکل بــه عنــوان مــاده اولیــه در مــاه 

ایــن موضــوع  ژانویــه 2۰23 کــرد، نمایــان شــد. 

منجــر بــه کاهــش قیمــت بیشــتر در بــورس آتــی 

شــانگهای بــه دلیــل انتظــارات فعــاالن بــازار از 

افزایش عرضه در بازار فیزیکی شد.

یــک تاجــر مطلــع از وضعیــت بــازار مســتقر در 

شــانگهای اعــالم کــرد کــه رونــد صعــودی در بــازار 

 »Tsingshan« سولفات نیکل با تصمیم هلدینگ

ــد  ــی کــه رون ــکل در زمان ــد ســولفات نی ــرای خری ب

بازار کاهشی بود، افزایش یافت.

یــک تولیــد کننــده نیــکل در مــورد ایــن اقــدام 

هلدینــگ »Tsingshan« گفــت اگــر جهــش در 

بــازار ســولفات نیــکل ناشــی از تقاضــای واقعــی 

چــرا  پــس  اســت،   )EV( الکتریکــی  خودروهــای 

افزایشی در قیمت لیتیوم اتفاق نیفتاده است؟

ســولفات  داخلــی  قیمت هــای  عــالوه  بــه 

کــه  زمانــی   2۰22 دســامبر  مــاه  از  چیــن  نیــکل 

قیمت هــای نیــکل مــات و کاتدهــای پلیــت بــرش 

نخــورده نیــکل در حــال افزایــش بودنــد، در رونــد 

 »Fastmarkets« نزولــی قــرار داشــت. موسســه

ــازار، تولیدکننــدگان را  بیــان کــرد ایــن رونــد در ب

متمایل به استفاده از سولفات نیکل کرد.

در  نیــکل  قیمــت   ،2۰22 دســامبر  مــاه  در 



65         اسفند ماه  1401        شماره  258 

فلزات آلیاژی و آلیاژها
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

ــاالی 3۰ هــزار دالر در   ــه ب ــدن ب ــزات لن ــورس فل ب

هــر تــن رســید. ایــن رقــم تنهــا در مــاه مــارس 2۰22 

زمانــی کــه بــورس فلــزات لنــدن معامــالت نیــکل 

را بــه دلیــل محدودیــت شــدید عرضــه بــه حالــت 

تعلیق درآورد، مشاهده شد.

در همیــن حــال، در هفتــه اول مــاه فوریــه 

2۰23، زمانــی کــه قیمــت ســولفات نیــکل و نیــکل 

واحدهای هــای  بــود،  یکســان  تقریبــا  مــات 

تولیدکننــده نیــکل در چیــن تصمیــم بــه خریــد 

سولفات نیکل به جای نیکل مات گرفتند.

اگــر  کــه  کــرد  اعــالم  نیــکل  تاجــر  یــک 

مــواد  از  اســتفاده  دنبــال  بــه  تولیدکننــدگان 

ــد ســولفات  ــال هســتند، خری ــدی فع واســطه کات

قطعــا منطقی تــر اســت زیــرا ســولفات و نیــکل 

مات سطح قیمتی مشابهی دارند.

جهش اخیر در بازار سولفات نیکل نیز پس از 

کاهش تولید در اواسط ماه دسامبر 2۰22 رخ داد. 

منابع مطلع در بازار بیان کردند که این روند نزولی 

پاسخی به کاهش تولید باتری توسط تولیدکنندگان 

در صنایع پایین دستی در ماه نوامبر 2۰22 بود. به 

گفته برخی منابع آگاه، ذخیره سازی مجدد در انبار 

کاالها پس از تعطیالت سال نو چینی نیز بر وضعیت 

این روند بازار تاکید می کند.

چشم انداز ضعیف بازار خودروهای   
الکتریکی

منابع مطلع بازار بر این باور بودند که افزایش 

خودروهای  صنعت  در  نیکل  سولفات  تقاضای 

الکتریکی همچنان می تواند زمان بر باشد.

گفته می شود که تقاضای معمول مصرف از 

خودروهای  پایین دستی  صنایع  سازندگان  سوی 

پرداخت  سیاست  چین  اینکه  از  پس  الکتریکی 

توسعه  منظور  به  که  را  ساله خود  یارانه های 13 

سریع صنعت خودروهای الکتریکی خود در پایان 

سال 2۰22 متوقف کرد، کاهش می یابد.

همچنیــن کاهــش تقاضــا بــرای خودروهــای 

مــاه  از  آن  ضعیــف  چشــم انداز  و  الکتریکــی 

در  موجــود  فلــزات  بــازار  بــر   ،2۰22 دســامبر 

فلــزات  ســایر  اســت.  گذاشــته  تاثیــر  باتری هــا 

موجــود در باتری هــا ماننــد لیتیــوم و کبالــت نیــز 

تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفتند.

 »Fastmarkets« طبق ارزیابی قیمت موسسه

 2۰٫۵ غلظت  با  کبالت  سولفات  بار  اولین  برای 

درصد کبالت، با شرط تحویل درب کارخانه های 

چین قیمت آن با کاهش دو هزار یوانی، از 4۰ هزار 

تا 41 هزار یوان در هر تن در روز سوم فوریه 2۰23 

به حدود 38 هزار تا 39 هزار یوان در هر تن در روز 

هشتم ماه فوریه 2۰23 رسید.

 بــه دلیــل تقاضــای ضعیف تــر از ســوی صنعــت 

خودروهــای الکتریکــی، منابــع بــازار نیــز نســبت بــه 

افزایش اخیر در بازار سولفات نیکل تردید داشتند.

یکــی از واحدهــای تولیــد مــواد واســطه اعــالم 

کــرد کــه پنجــره بهره بــرداری از شــرایط آربیتــراژ، 

ــرا  ــاه طــول می کشــد زی ــا ســه م ــا دو ت معمــوال تنه

فعالیت هــای مرتبــط بــا خریــد بــه زودی شــکاف 

ــکل را از  ــکل و ســولفات نی ــزات نی ــن فل ــی بی قیمت

افزایــش  از  نمی تــوان  همچنیــن  می بــرد.  بیــن 

تقاضــای خودروهــای الکتریکی مطابق با انتظارات 

اطمینان حاصل کرد.

از مشــوق های  اســتفاده  زمــان  چیــن  دولــت 

مالیاتــی خودروهــای الکتریکــی در مــاه آگوســت 

2۰22 را تمدیــد کــرد و متقاضیان خرید خودروهای 

الکتریکــی را از پرداخــت مالیــات ۵ درصــدی خرید 

خــودرو معــاف کــرد. همچنیــن مقامــات محلــی 

چیــن پرداخــت یارانه هــای منطقــه ای مرتبــط بــا 

خودروهــای الکتریکــی بــه منظور رشــد اقتصــاد این 

صنعت را از ابتدای سال 2۰23 افزایش دادند.

و  باتجربــه  نیــکل  تاجــر  یــک  حــال،  ایــن  بــا 

مســتقر در شــانگهای بیــان کــرد کــه کــه حداقل بر 

اســاس عامــل فصلــی بــودن میــزان عرضــه و تقاضــا، 

رونــد تقاضــا بــرای ســولفات نیکل از ســوی صنعت 

خودروهــای الکتریکــی تــا ســه ماهــه دوم ســال 

2۰23 تغییر نخواهد کرد.

یکــی دیگــر از تولیدکننــدگان مــواد واســطه بــا 

سفارشــات  از  الکترونیکــی  لیســت  بــه  اســتناد 

ــد  ــه رون ــد و فــروش اعــالم کــرد کــه نســبت ب خری

تقاضــای خودروهــای الکتریکــی در آینــده کمــی 

بدبین است.

 اگر تولیدکنندگان به 
دنبال استفاده از مواد 
واسطه کاتدی فعال 

هستند، خرید سولفات 
قطعا منطقی تر است زیرا 

سولفات و نیکل مات 
سطح قیمتی مشابهی 

دارند
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بورس و  اقتصاد

پیشبینی»Fastmarkets«مبنیبرافزایشقیمتفلزاتپایهتاپایان۲۰۲3

تاثیرمنفیموجودیانبارفلزاتبورسآتیشانگهایبرآیندهبازارفلزات
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 پیش بینی »Fastmarkets« مبنی بر افزایش قیمت 
فلزات پایه تا پایان ۲۰۲۳

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« و 

به  نقل از موسسه »Fastmarkets«، بر اساس گفته های 

تحلیلگران این موسسه نظیر بوریس میکانیک رضایی، 

کائو،  یانگ  و  فریدا  اندی  کول،  اندی  مور،  جیمز 

پیش بینی می شود که اثرات آغاز مجدد فعالیت های 

عادی اقتصادی چین، بازیابی اقتصادی ایاالت متحده 

آمریکا و مواضع با رویکرد انبساطی کمتر بانک فدرال 

رزرو آمریکا در سه ماهه سوم یا چهارم سال 2۰23 آشکار 

و منجر به بهبود کلی وضعیت در بازار فلزات پایه تا پایان 

سال 2۰23 شود.

میکانیک رضایی اعالم کرد که کسادی اقتصاد 

در سطح کالن بازار به رشد اقتصادی بدل خواهد شد.

آغاز مجدد فعالیت های عادی اقتصادی چین، 

یکی از مهم ترین عوامل کالن اقتصادی خواهد بود 

زیرا چین بزرگ ترین مصرف کننده فلزات پایه است. 

مور بیان می کند که کوچک ترین تغییرات اقتصادی 

در چین بر اقتصاد تمام دنیا تاثیر خواهد گذاشت.

هرچند تاکنون اثرات مثبت اقتصاد کالن چین 

در سال 2۰23 نیز احساس شده است، دولت چین 

رشد در نظر گرفته شده در تولید ناخالص داخلی این 

کشور را حدود 4٫۵ درصد تا ۵٫۵ درصد اعالم کرد.

متحده  ایاالت  در  اقتصادی  رشد  پیش بینی 

بوده است. تصور  به نسبت چین دشوارتر  آمریکا 

در  نزدیک  آینده  در  اقتصادی  رکود  که  می شود 

شدید  رکود  این  چقدر  اینکه  اما  دهد  رخ  آمریکا 

خواهد بود و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، هنوز 

مشخص نیست.

اکثر تحلیلگران بر این باورند که رکود اقتصادی 

تورم  می رسد  نظر  به  بود.  خواهد  جزئی  آمریکا 

این  اوج خود رسیده که  به  آمریکا  ایاالت متحده 

نرخ  رزرو  فدرال  شود  باعث  است  ممکن  عامل 

افزایش بهره کمتری را اعالم کند. این تصمیم فشار 

منفی را بر ارزش دالر آمریکا وارد می کند که به نوبه 

خود به نفع قیمت فلزات پایه خواهد بود.

بتوان  اگر  که  کرد  مطرح  رضایی  میکانیک  

وضعیت ارزش دالر آمریکا را پیش بینی کرد، بر مبنای 

آن وضعیت فلزات اساسی مشخص خواهد شد.

شاخص دالر آمریکا در روز 3۰ دسامبر 2۰22 پس 

از رسیدن به باالترین میزان خود در سال 2۰22 یعنی 

114٫24، در پایان روز معامالتی 27 سپتامبر به رقم 

1۰3٫38 رسید. در آغاز سال 2۰22، این شاخص حدود 

96٫19 را ثبت کرد که بسیار پایین تر از رقم مذکور بود.

درصد   Fastmarkets موسسه  تحلیلگران  تیم 

تغییرات قیمت فلزات پایه از سه ماهه چهارم سال 

2۰22 تا سه ماهه چهارم سال 2۰23 را به شرح مس 

درصد،   4٫۵ منفی  آلومینیوم  درصد،   7٫3 مثبت 

نیکل مثبت 12٫7 درصد، روی مثبت 6٫8 درصد، 

سرب مثبت 8٫9 درصد و  قلع مثبت 27٫3 درصد 

پیش بینی می کنند.

آن ها درصد تغییر میانگین ساالنه قیمت فلزات 

پایه برای سال 2۰23 در مقایسه با سال 2۰22 را به 

تحلیلگران موسسه »Fastmarkets« پیش بینی می کنند تا پایان سال 2۰23 قیمت ها در سراسر 
مجموعه فلزات پایه افزایش یابد. انتظار می رود قیمت  فلزات نیکل و مس در سال 2۰23 بهترین 
عملکرد را داشته باشند و تا پایان سال افزایش زیادی را از خود نشان دهند؛ در حالی که سرعت رشد 

قیمت آن ها به شدت به بازیابی اقتصادی چین بستگی دارد.
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شرح مس مثبت 1٫7 درصد، آلومینیوم منفی 1٫3 

 1۰٫7 منفی  روی  درصد،   4٫6 مثبت  نیکل  درصد، 

درصد، سرب مثبت ۰٫7 درصد و قلع منفی 2۰٫6 

درصد پیش بینی می کنند.

مقایسه درصدهای تغییر میانگین سه ماهه چهارم 

2۰22 یک الگوی کلی مثبت را برای فلزات مذکور به جز 

آلومینیوم که تنها فلزی است که پیش بینی می شود 

مقایسه  اما  می دهد  نشان  یابد،  کاهش  آن  قیمت 

پیش بینی های  ساالنه  میانگین  تغییر  درصدهای 

متفاوتی را نشان می دهد. 

ساالنه  مقایسه های  ارائه  تحلیلگران،  گفته  به 

زیرا  نمی کند  بیان  را  مناسبی  پیش بینی های 

نوسانات قیمت زیادی در سال 2۰22 وجود داشته 

است. به عالوه قیمت های باال در اوایل سال 2۰22، 

درصدهای تغییر میانگین ساالنه را افزایش داد.

تحلیلگران پیش بینی می کنند که فلزات مس و 

نیکل بهترین عملکرد را در سال 2۰23 داشته باشند. 

در ادامه به تفکیک به هر فلز پایه اشاره شده است.

فلز مس  
وضعیت فلزات مس و نیکل به شدت مبتنی بر 

بازیابی اقتصادی چین است. کول بیان کرد که هر 

دوی این فلزات از رشد بازار خودروهای الکتریکی  

بهره خواهند برد. هر دوی آن ها در پایان سال 2۰22 

با کاهش ذخایر انبار در بورس ها مواجه شدند.

در  لندن  فلزات  بورس  در  جهانی  ذخایر مس 

پایان سال 2۰22 حدود 81 هزار و 1۰۰ تن و در پایان ماه 

آپریل 2۰22 حدود 1۵6 هزار و ۵۰ تن بود.

اگرچه ذخایر جهانی نیکل در روز 22 نوامبر 2۰22 

به پایین ترین حد 14 سال اخیر خود یعنی 49 هزار و 47۰ 

تن رسید اما در ماه دسامبر همین سال، این میزان 

اندکی بهبود یافت و به ۵4 هزار و 444 تن رسید.

افزایش  با  که  می کنند  پیش بینی  تحلیلگران 

هزینه های تولید که فشار تورمی بر پریمیوم های 

تغییر  موجب  می کند،  وارد  اروپا  در  شده  تعیین 

پریمیوم کاتد مس گرید A با شرط تحویل محصول 

تقبل  با  خریدار  به  هلند  روتردام  بندر  گمرک  در 

هزینه توسط عرضه کننده و رسیدن به 74 دالر در 

هر تن خواهد شد. میزان پریمیوم در روز 28 دسامبر 

2۰22، حدود ۵۰ تا 1۰۰ دالر در هر تن ارزیابی شد.

که  می شود  پیش بینی  تحلیلگران،  گفته  به 

ذخایر انبار مس در سال 2۰22 با کسری 3۰7 هزار 

تنی مواجه شود که در صورت بازیابی تقاضا، باعث 

افزایش قیمت ها خواهد شد.

بر  مبنی  اخباری  پخش  دنبال  به  اتفاق  این 

 First« کانادایی  شرکت  بین  مذاکرات  شکل گیری 

منظور  به  پاناما  دولت  و   »Quantum Minerals

 ،»Cobre Panama« جلوگیری از تعلیق فعالیت معدن

یکی از بزرگ ترین معادن مس جهان منتشر شد.

همچنین احتمال تاخیر در حمل ونقل کنسانتره 

مس در سه ماهه اول سال 2۰23 به دلیل آتش سوزی 

دسامبر   22 روز  در  شیلی   »Ventanas« بندر  در 

2۰22 وجود دارد. به دنبال این خبر، شاخص تعرفه 

در  محصول  تحویل  شرط  با  مس  کنسانتره  ذوب 

گمرک بنادر آسیا و اقیانوسیه با تقبل هزینه توسط 

عرضه کننده، 1٫۵ درصد کاهش یافت اما با ارزیابی 

انجام شده درروز  3۰ دسامبر 2۰22، این شاخص با 

2٫4 درصد افزایش به 8۵٫3 دالر در هر تن رسید.

فلز نیکل  
به  بسیار  فلز مس،  قیمت  مانند  نیکل  قیمت 

نحوه آغاز مجدد فعالیت های عادی اقتصادی چین 

بستگی دارد. تعداد باالی موارد ابتال به کرونا در این 

از تمایل  کشور آسیای شرقی ممکن است بخشی 

بازار را در نیمه اول سال 2۰23 کاهش دهد.

ساختاریافته  تجاری  مالی  چشم انداز  اساس  بر 

تحلیلگران برای فلز نیکل، پس از گذشت سه ماهه دوم 

2۰23، حجم تقاضا از نظر فصلی باید افزایش یابد.

را  ماه ها  بدترین  کرونا  بیماری  با  چین  مبارزه 

برای  چین  دولت  تالش های  و  گذاشت  سر  پشت 

کنترل این بیماری نتیجه بخش بود. به عالوه فدرال 

رزرو ایاالت متحده آمریکا باید موضعی با رویکرد 

اتخاذ  بهره  نرخ   افزایش  مورد  در  کمتر  انبساطی 

می کرد. این تحلیلگران بیان کردند که قیمت نیکل 

باید از آن زمان به طور پایدارتر افزایش یابد.

در مورد بازار خودروهای الکتریکی چین در سال 

بازار  فعاالن  زیرا  دارد  وجود  ابهاماتی  هنوز   2۰23

مطمئن نیستند که آیا تقاضا، کاهش 3۰ درصدی و 

به گفته تحلیلگران، 
پیش بینی می شود که 

ذخایر انبار مس در سال 
2۰22 با کسری 3۰7 

هزار تنی مواجه شود که 
در صورت بازیابی تقاضا، 
باعث افزایش قیمت ها 

خواهد شد
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یارانه اعالم شده خریداران در پایان سال 2۰22 را جبران 

می کند یا اینکه عکس این موضوع اتفاق خواهد افتاد.

مورد  نیکل  تامین  اصلی  منبع  نیکل،  سولفات 

 »Fastmarkets« استفاده در باتری ها است. موسسه

قیمت سولفات نیکل را حداقل 21 درصد، حداکثر 22٫۵ 

درصد، کبالت حداکثر 1۰ قسمت در میلیون با شرط 

تحویل محصول درب کارخانه های چین و میانگین 

قیمت 37 هزار تا 38 هزار یوان )۵,3۵2 تا ۵,496 دالر( 

در هر تن در روز 3۰ دسامبر 2۰22 ارزیابی کرد.

با پیش بینی رشد چشمگیر تولید جهانی باتری های 

لیتیوم یونی در سال های آتی، تقاضا برای نیکل از 

افزایش  اندازه  همان  به  احتماال  باتری ها  صنعت 

می یابد. محققان موسسه »Fastmarkets« پیش بینی 

می کنند که حجم تقاضا برای نیکل برای استفاده در 

باتری های خودروهای الکتریکی، نشان دهنده حجم 

حدودی 28۰ هزار تنی در سال فلز نیکل در سطح جهان 

است که با حدود 1۰ درصد تقاضای جهانی برای نیکل 

صنعت  رشد  میزان  همچنین  دارد.  مطابقت 

خودروسازی چین در سال 2۰23 بر قیمت نیکل در سال 

آینده تأثیر خواهد داشت.

با  نیکل در سال 2۰22  بازار  به عالوه وضعیت 

میزان نقدینگی پایین و نوسانات قیمت در بورس 

فلزات لندن مشخص شد. گفتنی است که شرکت 

سه  در   »Global Commodities Holdings«

ماهه اول سال 2۰23، به دنبال نارضایتی فزاینده در 

میان فعاالن بازار نسبت به نوسانات قیمت و تعلیق 

ماه  در  لندن  فلزات  بورس  توسط  نیکل  معامالت 

فیزیکی  بازار  معامالت  پلتفرم  یک   ،2۰22 مارس 

نیکل را راه اندازی خواهد کرد.

فلز آلومینیوم  
 ،2۰22 چهارم  ماهه  سه  مقایسه  به  توجه  با 

آلومینیوم تنها فلز پایه ای است که پیش بینی کاهش 

قیمت برای آن انجام شده است. با توجه به رشد 

اقتصاد مثبت در سطح کالن بازار، چشم انداز حجم 

تقاضا برای آلومینیوم همچنان نامشخص است.

در همین رابطه تحلیلگران در مورد پیش بینی 

قیمت آلومینیوم محتاطانه عمل کردند. پیش بینی 

فلزات  بورس  آلومینیوم  ماهه  قیمت سه  می شود 

به   2۰23 دسامبر  تا  اکتبر  ماه   های  بازه  در  لندن 

2,177 دالر در هر تن برسد که از قیمت 2,227 دالر 

در هر تن در سه ماهه آخر سال 2۰22 کمتر است.

که  زمانی  تقاضا  حجم  کاهش  کائو،  گفته  به 

تقاضای  به  به طور مداوم منجر  افزایش قیمت ها 

مهم  دلیل  یک  می شود،  محصول  یک  برای  کمتر 

برای پیش بینی کاهش قیمت آلومینیوم است.

وی دالیل این پیش بینی را کاهش حجم تقاضا و 

افزایش عدم اطمینان در مورد تعداد مبتالیان به 

ویروس کرونا در چین و همچنین نرخ بهره فدرال 

رزرو ایاالت متحده آمریکا عنوان کرد.

به عنوان مثال، در بازار آلومینیوم به ویژه در 

روند  تورم،  با  انرژی همراه  باالی  هزینه های  اروپا، 

عرضه و تقاضا را در نیمه دوم سال 2۰22 مختل کرد.

با این حال، بسته به نحوه عرضه و تقاضای چین در 

سال 2۰23، این روند ممکن است تغییر کند. مور بیان 

کرد پیش بینی می شود بازار آلومینیوم تصفیه شده در 

سال 2۰22 متعادل شود که این برخالف پیش بینی 

کسری متوسط 43۵ هزار تنی قبلی است.

بهبود   2۰22 سال  پایان  تا  آلومینیوم  پریمیوم 

پریمیوم  مثال،  عنوان  به  داد.  نشان  را  جزئی 

انبار بندر  آلومینیوم P1020A، با شرط تحویل در 

روتردام، حدود 22۵ تا 22۵ دالر در هر تن در روز 21 

 2٫27 افزایش  با  که  شد  ارزیابی   2۰22 دسامبر 

درصدی در مقایسه با ارزیابی قبلی، نشان دهنده 

این میزان  بازار در سال 2۰23 است.  افزایش رشد 

احتمال دارد تا پایان سال 2۰22 حفظ شود.

در عین حال کل بازار آلومینیوم در سال 2۰22 

در حالت رویکرد انقباضی قرار نداشت.

آلومینیوم  بسته بندی  بخش  مانند  بخش هایی 

علی رغم پشت سر گذاشتن سالی پرتالطم، افزایش هایی 

را تجربه کردند و برخی از فعاالن بازار آن را بخشی ضد 

رکود توصیف کردند که احتماال تا سال 2۰23 رشد آن 

ادامه خواهد داشت.

فلز قلع  
تحلیلگران پیش بینی می کنند که قیمت قلع تا 

پایان سال 2۰23 افزایش بیشتری خواهد یافت. کول 

اعالم کرد که این روند افزایشی قیمت پس از تجربه 

کاهش حجم تقاضا 
زمانی که افزایش 

قیمت ها به طور مداوم 
منجر به تقاضای کمتر 

برای یک محصول 
می شود، یک دلیل مهم 
برای پیش بینی کاهش 
قیمت آلومینیوم است
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کاهش قیمت یک امری طبیعی است. قیمت سه 

ماهه قلع از سال 2۰22 با 39,19۵ دالر در هر تن آغاز 

شد. تا پایان روز معامالتی 2۰ دسامبر 2۰23، قیمت آن 

به 23,913 دالر در هر تن رسید که 39 درصد کاهش را 

نشان داد. قیمت قلع همچنین به سرعت و میزان 

موفقیت و بازیابی اقتصاد چین بستگی دارد؛ چراکه 

این کشور بیش از 4۰ درصد از مصرف جهانی قلع را 

به خود اختصاص داده است.

فلز روی  
تحلیلگــران نســبت بــه کاهــش قیمــت روی بــورس 

فلــزات لنــدن در کوتــاه مــدت امیــدوار هســتند و 

ــه  پیش بینــی می کننــد کــه قیمــت ســه ماهــه روی ب

پایین تریــن حــد خــود در ســه ماهــه اول ســال 2۰23 

یعنی 2,88۰ دالر در هر تن برسد.

هزینه هــای بــاالی انــرژی بــر واحدهــای ذوب 

اروپــا تاثیــر گذاشــته اســت و چندیــن واحــد ذوب 

بــه خاطــر همیــن افزایــش هزینه هــا فعالیــت خــود را 

متوقــف کرده انــد. در حالــی کــه واحــد ذوب روی 

دوبــاره   »Budel« شــهر  در   »Nyrstar« شــرکت 

بسیار نامشخص باقی می ماند و خوش بینی کمتری 

در مورد آغاز مجدد فعالیت های عادی اقتصادی 

چین وجود دارد. بخش عمده ای از تقاضای سرب 

از سوی صنعت خودروسازی مصرف می شود که 

خودروها  در  اسیدی  سرب  باتری های  از  آن  در 

استفاده می کنند.

 میزان عرضه و تقاضای فلز سرب در صنعت 

خودرو بسیار باال است. تقاضای سرب معموال به 

سرب  باتری های  زیرا  می شود  انجام  فصلی  طور 

اسیدی خودروها باید در اوج تابستان و زمستان 

باعث  موضوع  این  که  شوند  بازیافت  و  تعویض 

این فصل ها  نامتعارف در  تقاضاهای  ایجاد حجم 

می شود. مور بیان کرد که فلز سرب نقش مهمی در 

بازار خودروهای الکتریکی ایفا می کند. در مقایسه 

دارای  سرب  باتری های  لیتیومی،  باتری های  با 

بازیافت  زیرساخت  و  بزرگ تر  باتری  محدوده 

قدیمی تری هستند. بنابراین مور معتقد است که 

فلزات  رقابت  وجود  با   2۰23 سال  در  سرب  فلز 

موجود در باتری دیگری مانند لیتیوم، جایگاه خود 

را در بخش خودروهای الکتریکی حفظ خواهد کرد.

کــرد، دیگــر واحــد ذوب  آغــاز  را  فعالیــت خــود 

شــرکت »Nyrstar« در شــهر »Auby« فرانســه، 

وارد فاز مراقبت و نگهداری شد.

تخمیــن زده می شــود کــه حجــم 7۰۰ هزار تــن در 

ســال ظرفیــت تولیــد واحدهــای ذوب کاهــش یابــد و 

یــا بــا نــرخ بهره بــرداری کمتــری فعالیــت  کننــد. ایــن 

موضــوع همــراه بــا توقــف فعالیــت تولیــد بــه دلیــل 

ذوب  واحدهــای  در  نگهــداری  و  تعمیــر  انجــام 

محدودیــت  حفــظ  موجــب  شــمالی،  آمریــکای 

ســاختاری در بــازار روی تصفیــه شــده می شــود و 

فشــار بیشــتری بــر موجودی هــای قابــل رصــد بــا 

وجود کاهش حجم تقاضا وارد می کند.

پیش بینــی می شــود تــا ســه ماهــه چهــارم ســال 

2۰23، قیمــت روی بــه 3,1۰۰ دالر در هــر تــن افزایش 

یابــد و رونــد رشــد اقتصــادی در ســطح کالن در 

بازار چین و ایاالت متحده آمریکا بهبود یابد.

فلز سرب  
چشم انداز  کوتاه مدت،  در  کرد  عنوان  فریدا 

لندن در سال 2۰23  فلزات  بورس  تقاضای سرب 



شماره  258          اسفند ماه  1401 72

بورس و اقتصاد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

  تاثیر منفی موجودی انبار فلزات بورس آتی 
شانگهای بر آینده بازار فلزات

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

ــه  ــه  نقــل از خبرگــزاری رویتــرز، چیــن همچنــان ب و ب

عنوان کشــور برتر در تولید جهانی مطرح اســت اما 

اعمــال دو ســال قرنطینــه ناشــی از شــیوع ویــروس 

کرونــا، تاثیــر معمــول ایــن کشــور بــر قیمــت فلــزات را 

کاهش داده است.

کــه  امیدوارنــد  صعــودی  بــازار  تحلیلگــران 

بازیابــی کامــل اقتصــادی به افزایــش در روند تقاضا 

بــدل شــود، بــه ویــژه از آنجایــی کــه بــه نظر می رســد 

سیاســت گذاران در صــدد ایجــاد ثبــات در بخــش 

آیــا چیــن می توانــد چنیــن  امــا  امــالک هســتند 

انتظارات بزرگی را برآورده کند؟

افزایــش شــدید موجــودی انبــار فلــزات بــورس 

آتــی شــانگهای، موجــب ایجــاد تردیــد در اظهارنظــر 

آن  بــه دنبــال  و  بــازار صعــودی شــد  تحلیلگــران 

ــک  ــورس فلــزات لنــدن پــس از تجربــه ی شــاخص ب

رونــد نزولــی در مــاه فوریــه 2۰23، تنهــا 3 درصــد 

رشد ساالنه را تا به امروز به ثبت رساند.

 

افزایش رشد فصلی موجودی انبار   
کاالها

تحلیلگران بازار صعودی فلزات در چند هفته 

انبار  موجودی  سریع  رشد  نگرانی  با  گذشته 

بورس آتی شانگهای »ShFE« را بررسی کردند.

ایــن رشــد موجــودی انبــار بــورس آتــی شــانگهای 

معمــوال یــک رویــداد فصلــی اســت. بســیاری از 

پایین دســتی فعالیــت  تولیدکننــدگان در صنایــع 

نــو چینــی متوقــف  خــود را در تعطیــالت ســال 

کردنــد امــا واحدهــای ذوب بــه طور مداوم فعالیت 

می کننــد کــه ایــن امــر موجــب افزایــش موجــودی 

انبــار کاالهــا شــده اســت. عاملــی کــه توجهــات 

بیشــتری را بــه ســمت خــود جلــب کــرده ، رشــد 

فصلی موجودی انبار کاالها در سال 2۰23 است.

در همیــن رابطــه موجــودی آلومینیــوم ثبــت 

شــده توســط بــورس آتــی شــانگهای از 9۵ هــزار و 

881 تــن در پایــان مــاه دســامبر 2۰22، بــه 268 هزار و 

شاخص فلزات پایه بورس فلزات لندن در ماه ژانویه 2۰23 حدود 1۰ درصد افزایش یافت؛ چراکه 
سرمایه گذاران پیش بینی کردند اقتصاد چین رشد خواهد کرد.
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تــن در روز جمعــه 1۰ فوریــه 2۰23 افزایــش   984

یافت.

ذخایــر مــس بــه همــان انــدازه رشــد چشــمگیری 

داشــت و از 69 هــزار و 268 تــن بــه 242 هــزار و 9 تــن 

در مــدت مشــابه رســید. افزایــش موجــودی انبــار 

بــورس آتــی شــانگهای در بــورس بین المللــی انــرژی 

ذخایــر  و  شــد  مشــاهده  هــم   »INE« شــانگهای 

موجــودی انبــار مــس آن از 16 هــزار و 48 تــن بــه 68 

هزار و 627 تن افزایش یافت.

افزایــش  بیشــترین  ایــن  حجمــی،  نظــر  از 

ــی از زمانــی اســت کــه چیــن  ــار فصل موجــودی انب

بــرای اولیــن بــار در ســال 2۰2۰ وارد قرنطینــه شــدید 

مرتبط با ویروس کرونا شد.

در عین حال چشم انداز بازار صعودی نیست 

به ویژه زمانی که کاهش پریمیوم مس یانگشان که 

شاخصی از تقاضای وارداتی محسوب می شود، به 

دقت تحت نظر گرفته شده است. در حال حاضر 

پریمیوم بازار فلز موسسه »SMM« با تجربه یک 

روند کاهشی 22٫۵۰ دالر در هر تن ارزیابی شد که 

یعنی 1۵2٫۵۰  اکتبر 2۰22  ماه  قیمت  باالترین  از 

کمتر است.

امکان افزایش موجودی انبار کاال در   
بورس آتی شانگهای در سال 2۰23

بــا ایــن حــال، ایــن افزایــش موجــودی انبــار کاال 

در بــورس آتــی شــانگهای بــا برخــی پیش بینی هــای 

احتیاطی مهمی همراه است.

ذخایر موجودی انبار آلومینیوم و مس هر دو 

پس از تجربه سطوح بسیار پایین در حال افزایش 

آتی  بورس  آلومینیوم  انبار  موجودی  هستند. 

شانگهای در پایان سال 2۰22، به کمترین میزان خود 

از سال 2۰16 رسید و ذخایر مس بورس آتی شانگهای 

طی 18 ماه گذشته، پایین ترین میزان خود را در دهه 

گذشته سپری کرد.

عالوه برایــن، گفتنــی اســت که ســایر فلــزات در 

تعطیــالت ســال نــو چینــی اخیــر، افزایــش ظرفیــت 

موجودی انبار کمتری را ثبت کردند.

ذخایــر روی بــورس آتــی شــانگهای از ابتــدای 

مــاه ژانویــه 2۰23 تاکنــون بــا 8۵ هــزار و 216 تــن 

افزایــش، بــه 1۰۵ هــزار و 669 تــن رســید اما همچنان 

از حجــم 17۰ هــزار تنــی کــه در اوایــل ســال 2۰22 بــه 

ثبت رسیده بود، کمتر است.

موجــودی ســرب یــک افزایــش جزئــی را بــه ثبت 

رســاند و از حجــم 1۵ هــزار و 6۵۰ تــن بــه ۵۰ هــزار و 

867 تن در سال جاری رسید.

آتـــی  بـــورس  از  دریافتـــی  ســـیگنال های 

ــانگهای نشـــان از هیچگونـــه ثباتـــی نـــدارد کـــه  شـ

ممکـــن اســـت بـــه دلیـــل پویایی هـــای مختلـــف در 

هر بازار خاص باشد.

همچنیــن بــا توجــه بــه فاصلــه گرفتــن چیــن از 

اجــرای سیاســت کوویــد صفــر و وارد شــدن بــه ســال 

جدیــد، در مقایســه الگوهــای موجــودی انبــار ســال 

رونــد  و  می کنــد  آغــاز  را  خــود  فعالیت هــای 

شــروع  دوبــاره  انبارهــا  موجــودی  ذخیره ســازی 

می شود.

طبــق گفتــه شــرکت گلدمــن ســاکس، هــدف 12 

ماهــه 11 هــزار دالر در هــر تــن در اوایــل مــاه مــارس 

2۰23، در مقایســه بــا 8,86۰ دالر فعلــی، نشــان از 

رونــد صعــودی قیمــت مــس دارد. البتــه هنــوز 

دیگــران در مــورد ویژگــی احتمالــی افزایــش موجــود 

انبار چین متقاعد نشده اند.

جولیــوس بائــر معتقــد بــه رونــد نزولــی در بــازار 

اســت. وی افــزود کــه بــه نظــر نمی رســد نیــازی بــه 

ذخیره ســازی مجــدد وجــود داشــته باشــد و امیــدی 

هم به افزایش تقاضای فلزات نیست.

2۰23 با الگوهای گذشته مشکالتی وجود دارد.

مقایســه ایــن الگوهــا ممکــن اســت بســیاری از 

ــز را متقاعــد کــرده باشــد کــه  ــدگان فل مصرف کنن

زودتــر وارد رونــد توقــف موقــت فعالیت هــا بــه 

دلیــل تعطیــالت شــوند و برنامه ریــزی ســاالنه خــود 

را گسترش داده و تقویت کنند.

سیاست نظاره گری در بازار  
تــا زمانــی کــه الگــوی موجــودی انبــار فصلــی 

چیــن بــه طــور کامــل اجــرا نشــود، پیش بینــی زمــان 

تغییرات آن دشوار خواهد بود.

ــج  ــا پن ــار ی ــار معمــوال حــدود چه موجــودی انب

هفتــه پــس از تعطیــالت ســال نــو چینــی بــه اوج 

خــود می رســد زیــرا بخــش صنایــع پایین دســتی 

زمــان بــرای عرضــه و تقاضــا در مــاه ژانویــه 2۰23 

از  یکــی  نظــر  بــه  و  شــد  ســپری  ســریع  بســیار 

بانک هــای ســوئیس، فرصت هــای خریــد بهتــری 

باید در سال 2۰23 ایجاد شود.

تمرکز اظهار نظر درباره روند صعودی و نزولی 

میـزان  و  اسـت  چیـن  محـور  حـول  فلـزات  بـازار 

موجـودی انبـار بـورس آتـی شـانگهای بـر اهمیـت 

قیمـت بـاال بـا در نظـر گرفتـن افزایـش حجـم تقاضـا 

پس از تعطیالت سال نو چینی، تاکید دارد.

در عیــن حــال، مشــارکت کنندگان بــازار فلــزات 

چــاره ای جــز اســتفاده از سیاســت  نظاره گــری در 

بــازار ندارنــد و بایــد منتظــر تغییــرات چــه از لحــاظ 

زمانــی و چــه از لحــاظ کمیــت موجودی هــای بورس 

آتی شانگهای باشند.
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پیش بینی قیمت طال و عوامل موثر بر آن در سال ۲۰۲۳

داود رئیسی، مدیرعامل شرکت معادن و صنایع 

معدنی کارند صدر جهان طی یادداشتی اختصاصی در 

نوشت:  آنالین«  »فلزات  تحلیلی  و  خبری  پایگاه 

پیش بینی می شود که کاالهایی از جمله طال و نقره در 

سال 2۰23 از جمله با ارزش  ترین دارایی های موجود در 

بازار و گروه های مالی پیشرو و شرکت های تحقیقاتی 

جهانی باشند. تحلیلگران مختلف )Goldman Sachs؛ 

 CNBC.com( وب سایت های خبری و مالی ،)LBMA

 REUTERS.com، Forbes.com ، Investing.com،

scbgold.com، Capital.com و …( و حتی سیستم 

آمریکا  متحده  ایاالت  مرکزی  بانک  یا  رزرو  فدرال 

 Fed اختصار  به  که   )Federal Reserve System(

نامیده می شوند نیز این موضوع را تایید می کنند. 

 LBMA )The London Bullion Market تحلیلگران

Association( نیز کامال نسبت به قیمت طال طال و 

براساس  و  هستند  خوش  بین   2۰23 سال  در  نقره 

پیش  بینی آن ها قیمت طال 3٫3 درصد افزایش نسبت به 

سال 2۰22 خواهد داشت.

بازار  قیمت  نوسانات  روی  بر  مختلفی  عوامل 

معرفی شده  اند که مهم ترین آن ها ارزش دالر آمریکا و 

سیاست پولی FED )43 درصد( است. قیمت طال تمایل 

دارد به اقدامات فدرال رزرو واکنش نشان دهد زیرا 

برخالف سایر فلزات صنعتی، قیمت آن معموال تحت 

تاثیر عرضه و تقاضا نیست. در عوض، قیمت طال به 

اقدامات فدرال رزرو مانند افزایش و کاهش نرخ بهره 

واکنش نشان می دهد. عامل مهم دیگر نیز تورم است 

که جایگاه دوم )14 درصد( را به خود اختصاص داده و 

در نهایت فاکتورهای ژئوپلیتیکی )11 درصد( مطرح 

پیش  بینی های  ادامه  در   .)2۰23 ,LBMA( هستند. 

قیمت طال در سال 2۰23 که توسط موسسات معتبر 

مالی و خبرگزاری های مهم ارائه شده است و همچنین 

نظرات تحلیلگران، ارگان ها و نهادهای مربوطه به صورت 

مختصر بررسی شده اند.

مجله اقتصادی فوربز  
سایت فوربز، شرکت رسانه  ای و مجله اقتصادی 

آمریکایی، در مقاله  ای که در روز 13 ژانویه 2۰23 

منتشر کرد، به افزایش شدید قیمت طال در سال 

2۰23 اشاره و طال را از جمله کاالهایی عنوان کرد که 

باید در لیست خرید گذاشته شود. به طور کلی  

پیش بینی ها   ،2۰23 سال  در  گفت  می توان 

خوش بینانه تر هستند اما باید در خاطر داشت که 

از  بسیاری  هستند.  پیش  بینی  فقط  موارد  این 

همان  با  ارتباط  در  طال  قیمت  مورد  در  ابهامات 

محرک  های اقتصادی هستند که موجب کند شدن 

رشد طال در سال 2۰22 شدند. از جمله این محرک ها 

رزرو،  فدرال  توسط  بهره  نرخ  افزایش  به  می توان 

افزایش  ایاالت متحده،  اوراق خزانه  ارزش  افزایش 

ارزش دالر ایاالت متحده و عدم اطمینان پیرامون 

محسوب  طال  بازار  بزرگ ترین  که  چین  در  تقاضا 

می شود، اشاره کرد.

مخالف  بادهای  و  ابهامات  وجود  علی رغم 

احتمالی، طال در سال 2۰23 حرف  های زیادی نیز برای 

گفتن دارد. فدرال رزرو همچنان در حال افزایش نرخ 

بهره است اما سرعت آن را کاهش خواهد داد؛ اگرچه 

کاهش سیاست های کووید 19 تاثیر منفی بر اقتصاد 

تغییر  همین  داشت،   2۰22 دسامبر  ماه  در  چین 

سیاست ها بی شک به تولید ناخالص داخلی قوی تری در 

چین منجر می شود.

از اواخر سال 2۰22، معامالت آتی طال روند صعودی 

را آغاز کرد. این درست زمانی بود که ارزش دالر آمریکا 

روند نزولی نشان داد؛ در حالی که به هر نحوی یک 

سری نوسانات نیز وجود خواهد داشت، چشم انداز 

کلی طال در سال 2۰23 درخشان است. مجله فوربز به 

سیگنال هایی برای قیمت طال در سال 2۰23 نیز اشاره 

کرده است.

دالر آمریکا ممکن است یک بار دیگر افزایش قیمت 

نشان دهد زیرا انتظار می رود فدرال رزرو به افزایش نرخ 

آخرین  اگرچه  ادامه دهد؛  در طول سال 2۰23  بهره 

افزایش نرخ بهره نشان داد که سرعت آن کاهش یافته 

است. این نرخ ها بر ارزش اوراق خزانه ایاالت متحده نیز 

تاثیر می گذارد. اگر دالر قوی بماند، جهش قیمت طال 

را دشوارتر می کند. حتی اگر نرخ ها کاهش یابند، باز هم 

می  توان یک سال مثبت را برای طال پیش  بینی کرد که 

شامل افزایش تقاضا در چین با کاهش محدودیت های 

کووید 19 است. چیزی که در ماه دسامبر شاهد آن 

بودیم، واکنش منفی اقتصاد چین به نوسان اخیر در 

سیاست های کووید 19 بود که با تعطیلی مشاغل و 

مبارزات کارگری همراه شد.

معرض  در  می تواند  کاالها،  سایر  مانند  طال 

کوتاه  زمانی  افق های  در  ارزش  شدید  نوسانات 

باشد. با این حال در دراز مدت، طال به طور کلی به 

نظر  در  پایدار  بسیار  سرمایه گذاری  یک  عنوان 

گرفته می شود.

براساس آخرین پیش بینی انجام شده توسط بانک جهانی، در صورتی که افزایش نرخ بهره 
همچنان ادامه یابد، قیمت طال در سال 2۰23 حدود 4 درصد کاهش خواهد یافت.
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شبکه خبری رویترز  
خبری  توسط شبکه  منتشر شده  گزارش  طی 

رویترز در روز 17 ژانویه 2۰23 و مصاحبه  ای که با 

دیــــــوید مــــگـــر، مدیر معامالت فلزات در شرکت 

مدیر  فریزر،  جان  و   »High Ridge Futures«

بود،  شده  انجام   »C.N« گروپ  سیتی  اجرایی 

آمریکا،  متحده  ایاالت  رزرو  فدرال  که  شد  اعالم 

افزایش نرخ بهره را در اواخر بهار یا اوایل تابستان 

سال  در  چین  حال،  همین  در  کرد.  خواهد  کند 

2۰22 شاهد کاهش رشد اقتصادی بود اما مقامات 

مجمع جهانی اقتصاد معتقدند که بازگشایی این 

کشور بعد از همه گیری کووید 19 می تواند رشد 

جهانی را فراتر از انتظارات پیش ببرد. خرید طال در 

چین قبل از تعطیالت سال نو که از 21 ژانویه آغاز 

به  مجله  این  می یابد.همچنین  افزایش  می شود، 

نقل قول از تحلیلگران گلدمن ساکس مطرح کرد: 

به حدود  انتظار داریم قیمت طال در سال 2۰23 

یک هزار و 9۵۰ دالر در هر اونس افزایش یابد.

  »Capital.com« وب سایت
سایت  این  در  منتشر شده  مقاله  از  خالصه ای 

اقتصادی معتبر در مورد پیش  بینی قیمت طال در 2۰23 

و محرک های اخیر آن بیان شده است.بازار طال تحت 

تاثیر اثرات متقابل تورم باالو مداوم بانک های مرکزی به  

ویژه فدرال رزرو آمریکا بوده که نرخ های بهره را با هدف 

مبارزه با افزایش قیمت  مصرف کننده افزایش داده 

است. قیمت طال تا روز هشتم فوریه پس از رسیدن به 

1949 دالر در اولین روز ماه که باالترین سطح از آوریل 

2۰22 بود، تا یک هزار و 827 دالر کاهش یافت. قیمت 

این فلز گران بها از آغاز سال 2۰23 بیش از 2٫84 درصد 

افزایش یافته است که به دلیل بازگشایی مجدد چین و 

برای  قطعا  است.  فلز  این  برای  پیوسته  تقاضای 

سرمایه گذاران سوالی که مطرح می شود این است که 

با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی و کالن اقتصادی آیا باید بر 

روی طال سرمایه گذاری کرد یا خیر؟

مهم ترین عوامل محرک قیمت طال  
قیمت طال توسط نیروهای عرضه و تقاضا شکل 

می گیرد؛ اگرچه همواره ارزش این فلز فراتر از ارزش 

از  از سرمایه گذاران  برخی  بوده است.  آن  ابزاری 

یا  رکود  زمان  در  امن  دارایی  یک  عنوان  به  طال 

دوره های عدم اطمینان به عنوان محافظی در برابر 

تورم استفاده می کنند. از لحاظ تاریخی، دوره های 

زیرا  است  بوده  مثبت  طال  قیمت  برای  باال  تورم 

سرمایه گذاران تمایل دارند از ارزهای تحمیلی به سمت 

این فلز زرد فرار کنند. از این رو سیاست های پولی 

بانک های مرکزی در کنترل تورم، کلیدی در افزایش 

قیمت طال است. طال به عنوان یک کاالی قابل مبادله 

بر اساس دالر آمریکا تعیین می شود که رابطه معکوس با 

دالر آمریکا ایجاد می کند. هنگامی که دالر آمریکا در 

برابر سایر ارزها افزایش می یابد، طال ارزان می شود که به 

تقاضا آسیب می زند. از سوی دیگر، وقتی دالر کاهش 

می یابد، قیمت طال را افزایش می دهد زیرا این فلز برای 

خریداران خارجی ارزان تر می شود.

استفاده  تولید جواهرات  برای  از طال همچنین 

می شود که به ویژه در چین و هند و برخی از بزرگ ترین 

خریداران جهان، برای جشنواره ها و عروسی ها محبوب 

بزرگ ترین   ،»Statista« گزارش  اساس  بر  است. 

واردکنندگان طال در سال 2۰21، سوئیس، هند، بریتانیا 

و چین بودند.

دالر آمریکا  
قیمت طال تا حد زیادی تحت تاثیر شاخص ضعیف 

دالر آمریکا )US dollar Index or DXY( قرار گرفته 

فوریه 2۰23،  ماه  رزرو در نشست  فدرال  زیرا  است 

افزایش نرخ بهره را به 2۵ واحد پایه »bps« از ۵۰ واحد 

در ماه دسامبر 2۰22و 7۵ واحد در ماه ژانویه در همین 

راستا کاهش داد. ماه نوامبر 2۰22، نشان دهنده کند 

شدن انقباض پولی است.

دالیل مختلفی را می توان برای افزایش قیمت دالر 

نام برد. از جمله این دالیل می توان به فضای نامطمئن 

اقتصاد کالن، نگرانی در مورد تورم باال، چشم انداز رکود، 

کند شدن رشد اقتصادی در چین و تاثیر جنگ روسیه و 

سایر  فروش  به  وادار  را  سرمایه گذاران  که  اوکراین 

دارایی ها کرده است، اشاره کرد.

DXY  )شاخص دالر آمریکا( که عملکرد دالر را در 

روز 28  در  می کند،  اندازه گیری  دیگر  ارزهای  برابر 

سپتامبر به 114٫68- در مقابل باالترین سطح آن از آوریل 

2۰۰2 رسید. با این حال، از آنجایی که به نظر می رسد 

سیاست انقباض پولی فدرال رزرو، سیگنال هایی از 

نزدیک شدن به این روند صعودی را نشان می دهد، 

برخی از تحلیلگران معتقدند دالر به باالترین حد خود 

 »HSBC« رسیده است. استراتژیست های ارز خارجی

 2۰22 دسامبر  اواخر  در  مشتریان  به  یادداشتی  در 

نوشتند: ما انتظار داریم که صعود قدرتمند دالر آمریکا 

در سال گذشته، طی سال 2۰23 روند معکوس طی کند 

که حاصل کاهش نرخ بهره توسط »Fed« بوده است. به 

عبارت دیگر، ارزش دالر روند نزولی خواهد داشت.

آیا رکود  در افزایش قیمت طال موثر است؟  
اقتصاددانان بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا 

خاطرنشان کردند که در حال حاضر در بازارهای اوراق 

قرضه به ویژه منحنی بازده معکوس )رویدادی که در آن 

نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت کمتر از اوراق قرضه 

کوتاه مدت است(، شاهد پویایی هستیم. از طرف دیگر، 

باید توجه داشت رکود لزوما خبر بدی برای طال نیست. 

به طور معمول، قیمت فلزات گران بها از جمله طال در 

دوران رکود کاهش می یابد. در رکود سال 198۰، قیمت 

طال به میزان 6 درصد کاهش یافت که تا حدی به این 

دلیل بود که در آغاز سال 198۰، قیمت طال به شدت 

افزایش یافته بود و فدرال رزرو نیز سرانجام نرخ های بهره 

را باالتر از تورم قرار داد. با این حال، در دوره  های رکود 

بعدی، قیمت طال کمتر از سایر فلزات کاهش یافت و 

سریع تر نیز به به حالت اول و یا روند افزایشی برگشت. 

بازار طال تحت تاثیر 
اثرات متقابل تورم باالو 
مداوم بانک های مرکزی 

به  ویژه فدرال رزرو آمریکا 
بوده که نرخ های بهره را 
با هدف مبارزه با افزایش 

قیمت  مصرف کننده 
افزایش داده است
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قیمت طال معموال در پایان رکود نسبت به ابتدای رکود، 

کمی باالتر است.

در ماه جوالی 2۰22 شورای جهانی طال )سازمان 

متولی توسعه بازار صنعت طال(، پیش  بینی کرد که این 

کاال ممکن است با دو باد مخالف کلیدی روبه رو شود. 

تحقیقات شورا، عوامل منفی که می توانند موجب 

کاهش قیمت طال شوند را دو عامل نرخ بهره اسمی 

باالتر و دالر بالقوه قوی  تر معرفی کرد. با این حال، این 

شورا همچنین خاطرنشان کرد که اثرات منفی بالقوه 

موارد فوق ممکن است توسط عوامل حمایتی دیگر از 

جمله تورم شدید و پایدار همراه با بازی طال در برابر سایر 

کاالها، نوسانات بازار حاصل از تغییر در سیاست پولی و 

ژئوپلیتیک و نیاز به فاکتورهای حفاظتی موثر که بر 

همبستگی های بین سهام و اوراق قرضه غلبه کند، 

موازنه یا متعادل شود.

پیش  بینی قیمت طال برای 2۰23  
تحلیلگران گروه فناوری آلمانی »Heraeus« نظر 

خود در مورد آینده بالقوه طال را در روز 6 دسامبر 2۰22 

ارائه کردند. قیمت دالر هرگونه افزایش بالقوه قیمت 

طال را تعیین خواهد کرد. پیش بینی می شود که فدرال 

رزرو در مقطعی در سال 2۰23 جهت  گیری سیاست 

خود را تغییر دهد زیرا تورم همچنان کاهش می یابد و 

احتمال تضعیف اقتصاد ایاالت متحده به یک نگرانی 

مبرم تر تبدیل می شود. این مسئله می تواند منجر به 

تغییر جهت دالر و در نتیجه افزایش قیمت بالقوه طال 

شود. پیش  بینی می شود طال در محدوده  ای بین یک 

هزار و 92۰ دالر در هر اونس تا یک هزار و 62۰ دالر در هر 

اونس معامله شود.

سرمایه گذاری  مدیر  و  مدیرعامل  کینر،  یورگ 

شرکت سوئیس آسیا کپیتال، در پیش بینی های خود 

نشان  بیشتری  خوش بینی  طال  قیمت  به  نسبت 

می دهد. بر اساس اظهار نظر وی در روز 28 دسامبر در 

طال  قیمت   ،»CNBC« در   »Street Signs Asia«

می تواند تا چهار هزار دالر در هر اونس در سال 2۰23 

افزایش یابد زیرا افزایش نرخ بهره و ترس از رکود باعث 

بی ثباتی بازارها شده است.

وی اضافه کرد که بسیاری از اقتصادها ممکن 

است در سه ماهه اول با کمی رکود مواجه شوند. این 

مسئله در نهایت منجر به کاهش سرعت افزایش نرخ 

بهره توسط بسیاری از بانک های مرکزی و جذاب تر 

شدن طال خواهد شد.

کینر تصریح کرد: از سال 2۰۰۰، متوسط بازدهی طال  

بین 8 تا 1۰ درصد در سال است. شما نه در بازار اوراق 

قرضه و نه در بازر سهام به چنین بازدهی دست نیافته 

و فعال هم نخواهید یافت. طال یک محافظ تورم بسیار 

خوب است.

از روز هشتم ماه فوریه 2۰23، وب سایت پیش بینی 

الگوریتم است،  بر  »Wallet Investor« که مبتنی 

پیش بینی کرد که قیمت این کاال تا پایان سال به یک 

هزار و 91۵ دالر افزایش خواهد یافت.

این وب سایت، در پیش بینی  های بلندمدت خود 

بود زیرا پیش بینی  این فلز گران بها خوش بین  برای 

قیمت طال برای سال 2۰2۵، شاهد افزایش قیمت تا 

2۰17 دالر تا ماه فوریه همان سال بود. پیش بینی قیمت 

طال در پنج سال آینده این وب  سایت، قیمت طال تا 

 Gov .فوریه 2۰28 را دو هزار و 219 دالر نشان می دهد

Capital )مبتنی بر الگوریتم( در پیش بینی بلندمدت 

خود از روز هشتم فوریه، روند صعودی را در قیمت طال 

ارائه کرد. پیش بینی این سایت برای قیمت طال در سال 

2۰23، افزایش آن به دو هزار و 78 دالر تا پایان سال بود؛ 

در حالی که پیش بینی قیمت طال برای سال 2۰2۵، 

نشان دهنده متوسط قیمت چشمگیر چهار هزار و 916 

دالر تا پایان سال بود. پیش بینی قیمت طال از سوی 

»TradingEconomics« بیانگر این است که این کاال 

تا پایان سه ماهه اول سال 2۰23 به قیمت یک هزار و 

کالن  مدل های  شد.  خواهد  معامله  دالر   888

که  دادند  نشان  تحلیلگران  انتظارات  و  وب سایت 

قیمت این فلز گران بها در 12 ماه آینده به یک هزار و 961 

دالر خواهد رسید.

بر  مبتنی  سایت  وب  یا  تحلیلگر  هیچ  تاکنون 

الگوریتم، پیش بینی از قیمت طال برای سال 2۰3۰ ارائه 

نکرده است. در پایان این وب  سایت، به سرمایه  گذاران 

و افراد فعال در حوزه طال پیشنهاد می کند که همواره 

ارائه  بازار،  باید به خاطر داشت که نوسانات باالی 

تخمین های بلندمدت دقیق را دشوار می کند. پس باید 

آخرین  و  داد  انجام  روزانه  صورت  به  را  تحقیقات 

و  بنیادی  و  فنی  تحلیل های  اخبار،  بازار،  روندهای 

نظرات تعداد زیادی از تحلیلگران بررسی کرد

 

  »SBCGold« سایت
در این سایت، تحلیل های تعداد زیادی از صاحب  

نظران فعال در حوزه اقتصاد و تجارت در خصوص 

قیمت طال در سال 2۰23 مطرح شده که به تعدادی از 

آن ها در جدول زیر اشاره شده است.

بر  این وب  سایت که مبتنی  بر اساس اعالم   

جهان،  رهبران  قیمت گذاری،  متخصصان  نظرات 

تحلیلگران صنعت و بانک های بزرگ است، مهم ترین 

فاکتورهایی که می توانند موجب افزایش قیمت طال 

رکود  بهره،  نرخ  کاهش  از  عبارت  شوند،  در 2۰23 

جهانی، تورم، کاهش تقاضا برای رمز ارز، کاهش ارزش 

بانک مرکزی،  توسط  آمریکا، خرید مداوم طال  دالر 

تنش  های ژئوپلیتیکی و حباب بدهی غیربانکی 8۰ 

میلیارد دالری است. همچنین مهم ترین فاکتورهایی 

که می  توانند موجب کاهش قیمت طال شوند نیز 

شامل افزایش مداوم نرخ بهره و تقاضای ضعیف در 

پیش  بینی  آخرین  براساس  هستند.  سرمایه گذاری 

انجام شده توسط بانک جهانی، در صورتی که افزایش 

نرخ بهره همچنان ادامه یابد، قیمت طال در سال 2۰23 

حدود 4 درصد کاهش خواهد یافت.
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