چشم انداز سال  1401بازار
کاالهای منبع پایه (کامودیتی)
با تاکید بر کاالهای حوزه معدن و صنایع معدنی

امیر صباغ – مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری ایمیدرو
اسفند 1400

فهرست مطالب

• معرفی کاالهای منبع پایه و مشخصات عمومی آن
• اهم تحوالت حاکم بر بازار کاالهای منبع پایه
• وضعیت شرکتهای گروه کاالهای منبع پایه کشور (معدن و صنایع معدنی)
•
•
•
•
•

زنجیره های اصلی تولید گروه کاالهای منبع پایه
وضعیت تولیدات
وضعیت قیمتهای داخلی
وضعیت تجارت خارجی
اهم سرمایه گذاری ها

•

ریسکهای بین المللی (جنگ روسیه و چین ،کاهش رشد اقتصادی چین ،بحران شرکتهای ساختماتی چین ،افزایش هزینه حمل و نقل بین
المللی ،کمبود کاالها و مواد اولیه)
افزایش سهم دولت از سود شرکتها
محدودیتهای تنظیم بازار (اعمال عوارض صادراتی ،لغو معافیت صادرات ،افزایش واردات و )...
ریسکهای اقتصاد کالن (کاهش نرخ دالر همزمان با تورم باال)
جبران کسری بودجه دولت از محل رشد قیمت کاالها و خدمات مرتبط با دولت
فشار بر کاهش قیمتها به منظور کنترل تورم و هزینه های جامعه

• ریسکهای حاکم بر گروه شرکتهای منبع پایه
•
•
•
•
•

• چشم انداز سودآوری شرکتهای گروه منبع پایه در سال 1401

www.Telegram.me/Commodities
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تعریف بین المللی کامودیتی ها
• محصوالت با ارزشی که دارای کیفیت مشابه بوده و با تناژ باال
توسط تولیدکنندگان متفاوت ارایه میشود.
• کامودیتی ها به دو دسته نرم (قابل رویش مثل ذرت ،گندم )...
و دسته سخت (منابع معدنی ،مس ،سنگ آهن ،فوالد،
پتروشیمی  ) ...تقسیم بندی شده و دارای مشخصات زیر است:
•
•

•
•
•
•
•

•

عمدتا بدون تعرفه از مرزها عبور میکنند
کشف قیمت آنها عموما از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس
است
عموما دارای تناژ تولید و مصرف بسیار باالیی هستند
شرکت تولیدکننده و برند برای آن مطرح نیست
بازار آن جهانی است
چسبندگی خاص به دالر و سیاستهای فدرال رزرو آمریکا دارند (نرخ
بهره – نرخ اوراق قرضه – ایندکس دالر)
وابستگی قیمتها به یوان چین روندی افزایشی دارد (حدود  %50تولید
کامودیتی دنیا در چین مصرف میشود و بورس های چین معامالت را
بر پایه یوان انجام میدهند)  ...هرچند بخش عمده هجینگ معامالت
در خارج از چین به دالر صورت میگیرد
بزرگترین بازار هجینگ فلزات دنیا LME ،لندن با گردش مالی 11.6
تریلیون دالر یا  4برابر  GDPانگلستان است که حجم معامالت آن
 40برابر تولید دنیا میباشد

کاالهای قابل مبادله

دسته سخت (تجدید ناپذیر)

دسته نرم (قابل رویش)

محصوالت معدنی و نفتی،
سنگ آهن ،آهن اسفنجی،
فوالد ،آلومینیوم ،مس ،پلی
اتیلن ،زغالسنگ ،نفت ،گاز
طبیعی ،قیر ...

محصوالت کشاورزی (ذرت،
برنج ،گندم ،تخم مرغ،
گوشت ،پنبه ،کتان )...

نمونه ای از کاالهای منبع پایه در سایر کشورها
کاالهای منبع پایه در حال عرضه در بورس های کاالیی و انرژی
نام کشور
چین (مصرف کننده بیش از سنگ آهن ،زغالسنگ ،کک ،میلگرد ،ورق فوالدی ،مس ،آلومینیم ،روی ،سرب ،نیکل،
قلع ،طال ،نقره ،فوالد ضدزنگ ،نفت سیاه کم سولفور ،خمیر چوب کاغذسازی،
نیمی از مواد اولیه دنیا)
الستیک ،قیر طبیعی ،ذرت ،سویا ،تخم مرغ ،روغن پالم ،تخته فیبر ،برنج ،پی وی سی،
پلی پروپیلن ،اتیلن بنزن ،ال پی جی ،پلی اتیلن ،نفت خام ...
فوالد ،مس ،روی ،آلومینیوم ،سرب ،نیکل ،قلع ،طال ،نقره ،نفت خام ،گاز طبیعی ،برق،
اروپا
محصوالت کشاورزی ،کربن ،زغالسنگ ...
نفت ،پتروشیمی ،گاز طبیعی ،فلزات ،سوخت و انرژی ،محصوالت کشاورزی ....
روسیه
انرژی ،فلزات با ارزش ،محصوالت کشاورزی ،مس ،روی ،فلزات اساسی ...
هند
سنگ آهن ،گندله آهن ،آهن اسفنجی ،فوالد ،میلگرد ،ورق گرم ،ورق سرد ،طال ،نقره،
ایران
نفت خام ،روی ،سرب ،آلومینیوم ،مس ،پتروشیمی ،پاالیشی

نگاهی به بیزینس بخش معدن و صنایع معدنی در دنیا
با استخراج ساالنه  17میلیارد تن و ارزش فروش  2200میلیارد دالر ،ارزش زنجیره معدن و صنایع معدنی دنیا  %28کل
ارزش منابع طبیعی میباشد %93 ...این ارزش مربوط به  7محصول زیر است (سال :)2017
فوالد زغالسنگ سیمان سنگ آهن مس

طال

آلومینیم

تولید (میلیون تن)  3100 23 2230 4200 7200 1600هزار تن
 %فروش

%43

%16

%10

%7

%6

%5.8

فروش منابع طبیعی دنیا

57.6

 8000میلیارد دالر

%5

!~ 76%

منابع معدنی فلزی-غیرفلزی

منابع معدنی انرژی

2200 B$ = 28% GDP

=72% GDP

منابع معدنی غیرفلزی
سنگهای قیمتی

مواد ساختمانی

الماس -جواهر.......
.....

آجر-سنگ -سیمان -بنتونیت -کائولن-
پتاس -نمک...
گچ...
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مواد صنعتی

منابع معدنی فلزی
فلزات اساسی

فلزات باارزش

فلزات آهنی

(آلومینیم-کبالت-
مس -روی-نیکل)...

طال-نقره-
پالتین...

سنگ آهن-نیوبیوم-
تیتانیم-فوالد..

اهم تحوالت حاکم بر بازار کاالهای منبع پایه
• کاهش رشد اقتصادی چین بعنوان مصرف کننده نیمی از کامودیتی ها در دنیا (سال  2017تا )2019
• حرکت چین به سوی استراتژی آسمان آبی و کاهش کربن (سال  2017تا به امروز)
• تحریم استرالیا توسط چین (سال  2020تا به امروز)
• برنامه  14توسعه چین (تاکید بر مصرف قراضه فوالدی ،توسعه بازیافت ،افت مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه
ای)
• جنگ تجاری چین و آمریکا
• بحران کرونا و کاهش تولید معادن دنیا همزمان با کاهش نرخ بهره بانکی در کشورها و افزایش سرمایه گذاری چین
• کمبود کشتی در دنیا و رشد  5برابری هزینه های حمل دریایی
• رشد اقتصادی فوق العاده کشورها در سال  2021و بهبود تقاضای مواد اولیه
• کاهش نرخ بهره بانکی در چین به منظور تحریک اقتصاد در سال 2022
• وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و کمبود شدید کامودیتیها با محوریت انرژی و افت صادرات کامودیتی دنیا و جهش
قیمتهای انرژی)

سهم چین از مصرف کامودیتی ها در دنیا
سهم چین از تولید فوالد جهانی

چین محرک بازار کامودیتی دنیا
•

•
•

•

سهم سرمایه گذاری در زیرساختهای چین به نسبت  GDPحدود %6.7
است (هند  %3.3و اندونزی  %2.3و کره جنوبی  %1.8و اکثر کشورهای
صنعتی زیر  ... )%1لذا چین نقشی کلیدی در مصرف کامودیتیها در دنیا
دارد  ...بعالوه جاده ابریشم 1600 :میلیارد دالر زیرساخت ...ماهانه حدود
 100میلیارد دالر وام بانکی برای زیرساخت و...
چین هر  3سال معادل  100سال آمریکا سیمان مصرف میکند...
مصرف مس و آلومینیم چین  6.2و  6برابر آمریکا میباشد!
زیرساخت و مسکن در سال  2022همچنان محرک اصلی رشد
اقتصادی چین است و بازار کامودیتیها گرم باقی می ماند!  ...دولت در
حال برنامه ریزی برای حدود  +%5.5رشد اقتصادی در سال 2022
بوده و زیرساخت و مسکن مشابه سالهای اخیر پایه این رشد خواهد
بود که از طریق کاهش نرخ بهره بانکی ،کاهش نسبت سپرده گذازی
بانکها نزد بانک مرکزی محقق خواهد شد
بحران شرکتهای ساختمانی چین توسط بانک مرکزی این کشور در
حال مدیریت است و بعد از حدود  6ماه ،فروش مسکن در این کشور
افزایشی شده و سهام شرکتها صعودی است
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عوامل موثر در قیمت کامودیتی ها

شاخص میزان وام دهی بانکها

شاخص تورم بخش مسکن
وضعیت اقتصادی چین و دنیا

افزایش ارزش یوان
عملکرد و پیش بینی اقتصاد دنیا

نرخ بهره دالر و ایندکس دالر

عرضه
هزینه انرژی (قیمت نفت)
هزینه حمل و نقل (شاخص بالتیک)
سایر

شاخص رشد واردات
شاخص  PMIتولید چین

تقاضا

عوامل موثر
بروی قیمت
کامودیتی ها

شاخص رشد سرمایه گذاری

 1000میلیارد دالر سرمایه گذاری زیرساخت آمریکا
پیش بینی رشد اقتصادی دنیا

شاخصهای رشد مصرف  +رشد دستمزدها  +تورم مصرف  +CPIاشتغال

رشد تولید شرکتهای معدنی بزرگ
زمانبندی بهره برداری از طرحهای توسعه
اعتصابات و سیل و تحوالت عدم عرضه
موجودی انبارهای  LMEو شانگهای و
بنادر دنیا

موجودی سنگ آهن ،روی ،مس ،آلومینیم...

آربیتراژ ،پرمیم ،سیاستهای مقطعی از جمله تعرفه و تحریم ،افزایش ریسک و  ...البته آلودگی هوای چین و تعطیلی واحدها
10

روند تغییرات رشد سرمایه گذاری چین و رشد تولیدات صنعتی این کشور
40%

35%

China Industrial Production Y/Y
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نقش صنعت فوالد در اقتصاد و اشتغال دنیا (نمونه)
فوالد نقطه شروع جنگ جاری آمریکا با دیگر کشورها بود و رییس جمهور آمریکا اعتقاد دارد "اگر شما صنعت فوالد نداشته باشید ،کشور ندارید"

به ازای هر  2شغل مستقیم در تولید فوالد 13 ،شغل غیر مستقیم در زنجیره ارزش ایجاد میشود
اشتغال فوالد

اشتغال وابسته به فوالد دنیا 96 :میلیون نفر ( 6.1میلیون نفر بصورت مستقیم در تولید فوالد 40.5 ،میلیون

نفر در زنجیره ارزش فوالد 49.3 ،میل نفر نیز در صنایع مصرف کننده فوالد)
نقش فوالد در

جمع فروش فوالدسازان 2.5 :تریلیون دالر

اقتصاد دنیا

به ازای هر  $1ارزش افزوده تولید فوالد $2.5 ،ارزش افزوده ناشی از خرید مواد اولیه ،تجهیزات ،انرژی،
ارزش افزوده

خدمات جانبی و  ...ایجاد میشود

فوالد

مجموع ارزش افزوده فوالد و فعالیتهای مرتبط با آن 2900 :میلیارد دالر معادل  %3.8تولید ناخالص
داخلی دنیا ( 500تولید فوالد 1233 ،زنجیره ارزش فوالد1171،مربوط به مصرف کنندگان فوالد)
سهم چین در ارزش افزوده جهانی فوالد  %36و آمریکا %11
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موسسه آکسفورد

تغییر سیاستهای تجاری کامودیتی ها در کشورهای مختلف دنیا
• حتی اگر یک کشور از نظر معدنی ضعیف باشد ...داشتن صنایع پایین دست معدن از
قبیل فراوری و تولید صنایع معدنی و پایین دستی آن یکی از زیرساختهای صنعتی
شدن یک کشور است

آلمان و ژاپن و تایوان و کره جنوبی فاقد ذخایر قابل توجه معدنی هستند ،لکن پیشتاز
تولید انواع محصوالت صنایع معدنی از جمله انواع محصوالت آلومینیم ،فوالد ،مس
و  ...برای مصرف صنعتی هستند
رییس جمهور آمریکا به خوبی از نقش فوالد در اقتصاد دنیا مطلع است
• فوالد اعمال تعرفه  %25بروی کشورهای مختلف دنیا

• واردات فوالد آمریکا ساالنه  28.8میلیارد دالر ( 26.9میلیون تن انواع محصول)  -معادل
 %30مصرف این کشور بوده است
• هدف اعمال تعرفه  %25واردات فوالد ،افزایش ضریب بهره وری از ظرفیت فوالدسازی این
کشور از  %74به +%80است
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ظرفیت مازاد صنایع معدنی دنیا و برنامه حذف آن

• ظرفیت مازاد فوالد جهانی از  700میلیون تن سال  2015به 400
میلیون تن در حال حاضر رسیده که همچنان نزدیک به  4برابر تولید
ژاپن است  ...به منظور مدیریت ظرفیت مازاد فوالد دنیا ،اعضای
گروه  G20در سال  2016اقدام به تشکیل یک کارگروه ویژه
نمودند تا مانع سقوط قیمت فوالد و تعطیلی فوالدسازان شوند 👈
خاتمه فعالیت این کارگروه در ماه نوامبر  2019بوده و چینی ها اقدام
به تمدید آن نکردند!

• برنامه دولت چین در مدیریت ظرفیت تولید فوالد ( 2016الی )2017
•
•
•

•

کاهش ظرفیت تولید فوالد از سطح  1.2میلیارد تن به سقف  1میلیارد تن
(کاهش عرضه)
ادغام فوالدسازان به گونه ای که  %60فوالد آن کشور توسط  10شرکت
تولید شود (کاهش رقابت)
حداقل ضریب تولید به ظرفیت نبایستی کمتر از  %80باشد (رشد بهره وری
و کاهش هزینه)
استراتژی  : 26+2کاهش  %30تا  %50تولید فوالد در  4ماه سرد سال (15
نوامبر 15-مارس) که به منظور کنترل آلودگی هوای  2شهر بزرگ پکن و
تیانجین و  26شهر اطراف آنها صورت میگیرد (کاهش عرضه)

رشد شدید ترازنامه بانکهای مرکزی دنیا و تزریق پول ارزان به اقتصاد کشورها

رشد فوق العاده هزینه های حمل دریایی

(کمبود کانتینر و پرسنل بنادر و کامیون ها و قفل شدن کشتی ها در بنادر دنیا)

تنش سیاسی بین چین و استرالیا و تحریم واردات مواد معدنی از این کشور

جنگ روسیه  -اوکراین

درباره روسیه .....
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

 %12تجارت جهانی نفت
 %53تامین نفت اروپا
 %46تامین گاز اروپا
 %20تامین گندم دنیا
 %44تولید پاالدیم دنیا
 %13پالتینیم دنیا
 %10نیکل دنیا
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کود شیمیایی (رتبه دوم
بعد از کانادا در تولید کود پتاس و نیترات)
سهم  %18در تجارت زغالسنگ حرارتی دنیا
 %6تولید آلومینیم دنیا :بازار دارای  1.5میلیون تن
کسری در  3ماهه پایان  ... 2021موجودی انبارهای
 LMEافت  %9.5در سال جاری و  %36یکساله دارد
 %5تولید مس دنیا
بزرگترین تولیدکننده تیتانیم دنیا – تامین  %40تیتانیم
اروپا

مروری بر جزییات  425میلیارد دالری صادرات روسیه
• از صادرات  425میلیارد دالری روسیه در سال  225 ... 2019میلیارد دالر آن مربوط به نفت
 50...میلیارد دالر گاز_طبیعی  50...میلیارد دالر فلزات  20...میلیارد دالر زغالسنگ ...
 30میلیارد دالر محصوالت معدنی ...و  25میلیارد دالر محصوالت کشاورزی است
•  %55کل صادرات روسیه به اروپا است و حذف آن بسیار پیچیده و بسیار پرهزینه خواهد بود

جهش قابل توجه قیمت کامودیتیها ناشی از جنگ روسیه

شاخص قیمت  23کامودیتی رایج دنیا که توسط بلومبرگ رصد و منتشر
میشود ،در روز سه شنبه اول مارس  2022جهشی +⏫ %4.1داشته و به
باالترین سطح_تاریخ رسیده است

کامودیتی :آیا میدانید رشد قیمت کامودیتیها در هفته جاری  ...سریعترین
رشد قیمت تاریخ است؟ ارقام حاکی از رشد شاخص بیش از  +%16هفتگی
دارد

اثرات جنگ روسیه بر بازار نفت

نفت  :پیش به سوی هدف  $147قیمت نفت
فت با عبور از مقاومت 100$و در ادامه 112$ ...به سوی مقاومت سوم که رقم  147.27$حرکت می
کند و در مسیر رکورد تاریخی ،مقاومت اندکی وجود دارد! بازار تحت کنترل عرضه کنندگان است و لذا انرژی
کافی برای تداوم رشد وجود دارد ...با وجود جهش قابل مالحظه در قیمت نفت جهانی ناشی از تحوالت
روسیه  ...اعضای اوپک همچنان بر برنامه افزایش تنها  400هزار بشکه ای در ماه آینده تاکید داشته و خبری
از آزادسازی سهمیه نیست!
• دو-سوم صادرات نفت روسیه وابسته به تامین کشتی از سایر شرکتهای حمل_دریایی است و با عقب
نشینی بانکها و شرکتهای حمل و نقل دریایی ،تامین کشتی برای آن کشور در حال تبدیل به یک چالش
بزرگ شده و کرایه های حمل دریایی نیز رشد  +%100دارد

نفت ایران :گزینه های مختلف قیمت نفت با فرض لغو تحریم
ایران/بدون لغو تحریم ...و با فرض آزادسازی  50میلیون بشکه
از ذخایر استراتژیک آمریکا/بدون آزادسازی  -بانک
 JPMorganآمریکا

در بهترین گزینه ،قیمت نفت در محدوده  $80در سال  2023و
در بدترین حالت در محدوده  $120خواهد بود

اثرات جنگ روسیه-اوکرایین بر گاز طبیعی
• شاخص قیمت  JKMشمال آسیا رشد
+ %23داشته و به  60دالر  /میلیون بی
تی یو یا  226سنت دالر/مترمکعب رسید
که باالترین سطح تاریخ است  ...نگرانی
از قطع گاز صادراتی روسیه به اروپا
باعث هجوم کشورهای اروپایی به سوی
خرید کشتی های  LNGشده و رقابت
در بازار آسیا را تشدید کرده است
• حدود  %30گاز اروپا از روسیه تامین می
شود و در صورت قطع آن ،این قاره با
کسری  40میلیون تنی گاز طبیعی مایع
یا LNGمواجه خواهد بود که امکان
تامین از سایر منابع وجود ندارد

اثرات جنگ روسیه و اوکراین بر زغالسنگ حرارتی و برق
•  .روسیه سهمی  %18در تجارت جهانی زغالسنگ داشته و با
رشد قیمت نفت و محدودیتهای اعمالی از سوی اندونزی ،حاال
قیمت زغالسنگ عمودی شده است!
• کره_جنوبی به همراه ژاپن و چین و کشورهای اروپایی شاهد
افزایش قابل توجه هزینه های انرژی و به تبع آن رشد تورم
مصرف کننده و تولیدکننده CPI PPIهستند
• کامودیتی این تازه شروع ماجرا است و با افت بیشتر صادرات
روسیه ،ناآرامی و اقتصاد کشورهای غربی بحرانی تر شده و
سیاستمداران آمریکا و اروپا را به سوی یک راهکار عملی در
جهت اطمینان از تامین کامودیتیها و انرژی از روسیه هدایت
میکند

• برق ⏫⏫ %28آلمان
• قیمت برق در آلمان برای فردا  ...رقمی معادل  395یورو/مگاوات
است که رشد  +%28روزانه خواهد داشت
• تحریم روسیه عامل رشد قیمت گاز_طبیعی به باالترین سطح
تاریخ شده و محرک قیمت برق است

اثرات جنگ روسیه و اوکراین بر آلومینیم
آلومینیم در اوج قیمت تاریخی ( 3900دالر) بعالوه با پرمیوم بین  300الی  550دالر در کشورهای مختلف دنیا
صادرات روسیه با عقب گرد خطوط کشتی رانی بین المللی و ممانعت بانکها از گشایش اعتبار اسنادی برای
روسال و سایر شرکتهای تولیدکننده کامودیتی این کشور ،آسیب دیده و عامل بروز کمبود و بحران در بازار
است  ...همزمان موجودی انبارهای LMEنیز نزولی بده و دورنمای تامین این فلز را منفی کرده است

جنگ روسیه و اوکراین و اثرات ان بر فروآلیاژها
• فروتیتانیم  68.8%+⏫ 13.5$ /کیلوگرم تیتان
• به موازی رشد قیمت انرژی ،شاخص قیمت انواع
فروآلیاژ در دنیا و بخصوص اروپا در حال پرواز است
• فروتیتانیم این هفته + %68و فروسیلیس  +%25رشد
هفتگی قیمت دارد !
• روسیه بزرگترین تولیدکننده تیتانیم دنیا و تامین
کننده  %40تیتانیم وارداتی اروپا است ...آمار نشان از
حمل ماهانه  1500تن فروتیتانیم از روسیه به اروپا
دارد ...کشور اوکراین نیز ساالنه حدود  5100تن
فروتیتانیم به اروپا حمل می کند ...تولید خود اروپا
نیز ساالنه  20هزار تن می باشد

اثرات جنگ روسیه – اوکرایین بر زنجیره فوالد

رشد قیمت انرژی  +رشد هزینه های حمل دریایی قراضه از آمریکا  +جهش
تقاضای جهانی فوالد ناشی از کمبود عرضه بدلیل روسیه

سهم باالی  %30اوکرایین و روسیه از تامین گندله دنیا و البته زغالسنگ کک شو

بحران تامین کود شیمیایی و رشد قیمتها

• وزارت صنایع و تجارت روسیه از تولیدکنندگان کود
شیمیایی این کشور خواسته تا صادرات را متوقف و
بروی تامین نیاز داخلی متمرکز شوند
• این موضوع عامل جهش  +%10قیمت کود شیمیایی
در آمریکا شده و بحران مواد غذایی در دنیا را تشدید
می کند
• برزیل یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصوالت
کشاورزی شامل قهوه سویا شکر در تامین کود مورد
نیاز خود ،چالش جدید دارد

شاخص قیمت سویا و روغن پالم در باالترین سطح!

سویا

روغن پالم

• بحران تورم مواد غذایی دنیا ادامه داشته و قیمتها همچنان در حال افزایش است  ...شاخص روغن پالم امروز به /$1909تن رسیده است!  ...اندونزی یکی از دالیل
جهش قیمتها است  ...این شرکت به دنبال مدیریت تامین بازار داخلی خود با قیمت پایینتر بوده و صادرات روغن پالم را محدود به ذخیره سازی کافی از سوی
صادرکنندگان کرده است

• شاخص قیمت سویا در بورس دالیان چین در باالترین سطح  14ساله قرار دارد! رشد قیمت کود_شیمیایی و تنش سیاسی با روسیه از عوامل رشد قیمتها میباشد

اثرات بر محصوالت کشاورزی – غالت و گندم

رشد قیمت گندم در بازارهای جهانی ناشی از بحران روسیه و اوکراین به  %50رسیده و
سرنوشت  %25تا  %30از عرضه جهانی این محصول که مربوط به دو کشور فوق است،
نامشخص است  ...با افزایش نگرانی از امنیت غذایی کشورها ،توصیه می شود ایران سریعا
نسبت به تقویت ذخایر استراتژیک گندم خود اقدام و اطالع رسانی عمومی در خصوص لزوم
کاهش مصرف نان در دستور کار قرار گیرد ⚠️ ...دقت کنیم که بازار دارای کسری است و
لزوما همه چیز با پول حل نمی شود

غالت :با رشد قیمت محصوالت غذایی ناشی از انتظار کاهش عرضه از سوی اوکراین و
روسیه  ...بسیاری از کشورها اقدام به وضع مقررات محدودکننده صادرات این محصول
کشاورزی به منظور اطمینان از امنیت غذایی خود نموده اند!
رومانی به همراه مولداوی و حتی ترکیه و آرژانتین این هفته مقررات محدودکننده
صادرات بر غالت وضع کرده اند  ...این موضوع میتواند بر کشورهای واردکننده از حمله
ایران اثرات نامطلوب گذارد

فلزات اساسی

LME Inventories: Copper -800t 🔻 Aluminum -4,525t🔻 Zinc •
-725t🔻 Nickel -1,362t 🔻
Lead -125t🔻

اثرات جنگ روسیه بر ارزش روبل

• ارزش روبل روسیه در مقابل ارزهای بین المللی از جمله یوان افت شدید
داشته و حداقل به میزان  %25سقوط کرده است
•  %13ذخایر ارزی روسیه به یوان است ( 77میلیارد دالر) و تجارت دو
کشور  112میلیارد دالر است که به معنی تداوم تجارت برای یک دوره
یکساله بوده ،لکن تداوم آن روسیه را دچار مشکل خواهد کرد .کاالهای
چینی هر روز برای واردات به روسیه گرانتر می شود
• راهکار بانک مرکزی روسیه برای مدیریت تحریمها:
•
•
•
•
•
•

بازار سرمایه را فعال بسته است
استفاده از الگوی تهاتر کاالیی
افزایش بهره روبل از  %10به %20
محدودیت انتقال پول به خارج
گسترش استفاده از رمزارزها
خرید طالی فیزیکی و افزایش ذخایر ارزی

• امید روسها به خاتمه جنگ و لغو تحریمهای غرب است که میتواند عامل
بازگشت روبل به روند صعودی شود

اثرات جنگ روسیه بر طال

•
•

•
•

•

با افزایش ریسک اقتصاد جهانی ،شاهد هجوم سرمایه ها به
دارایی های کم ریسک تر از جمله کامودیتیها و طال و البته دالر
هستیم
در حالت عادی ،رشد دالر از دالیل فشار بر قیمت طال است،
لکن چشم انداز رشد قابل مالحظه در تورم جهانی (رشد تورم
آمریکا به ... +%7.9باالترین سطح  40ساله) به همراه ریسکهای
اقتصاد کالن حال حاضر ،میتواند عامل رویکرد مثبت سرمایه
گذاران به طال باشد
بانک  UBSسوییس میگوید هر  $10رشد قیمت نفت ،بین
 %0.25الی  %0.4تورم جهانی را افزایش میدهد
با تشدید وضعیت اقتصاد جهانی و عدم رشد قابل توجه دستمزدها
در امریکا طی ماه فوریه ( +%0در مقابل انتظار  ،)+%0.5انتظار
میرود فدرال رزرو در رشد بهره دالر تاخیر اندازد که عامل حرکت
سرمایه به سمت طال می شود
بانک سرمایه گذاری گولدمن ساکس :تعداد موقعیتهای طال در
هفته گذشته صعودی است و موجودی صندوقهای  ETFطال در
سال جاری  600تن افزای می یابد که عامل تحریک طال به
 $2350می شود (تاکنون  100تن افزایش)

سایر موارد مرتبط با حوزه کامودیتی

سنگ آهن
•
•

•

•

فنر قیمت سنگ آهن با وجود فشار زیاد از سوی دولت چین در
مدیریت قیمتها آزاد شده و قیمتها در بورس دالیان چین و
سنگاپور صعودی است
آمار نشان میدهد که دو کشور اوکراین و روسیه در مجموع
 %30گندله تجاری دنیا را تامین کرده و محدودیتهای بحران
روسیه ،عامل جهش قابل توجه قیمت گندله نسبت به کنسانتره
خواهد شد  ..رشد قیمت گندله بر سنگ آهن نیز اثرات مثبت
خواهد داشت
میزان تجارت هفتگی سنگ آهن چیم در بنادر چین طی  9ماه
اخیر با رشد  +%45از  6.3میلیون تن/هفته به  9.23میلیون تن
رسیده است و وضعیت تقاضا مطلوب است .بعالوه میزان ورود
کشتی به بنادر چین نیز صعودی بوده که باعث جهش %30
موجودی انبارها طی  9ماه اخیر و رسیدن آن به  159میلیون تن
شده است
رشد موجودی انبارهای چین به  159میلیون تن که در محدوده
رکورد تاریخی خود است ،همزمان با اقدام دولت چین در الزام
تجار به فروش موجودی خود ،عامل فشار بر قیمت سنگ آهن
جهانی طی هفته های اخیر بوده است

وضعیت فلز مس در سال 2022
• سهم شیلی در تولید مس دنیا  %25است و عملکرد تولید آن ناشی از خشکسالی
در ماه ژانویه  2022به  429.9هزار تن بوده که کمترین سطح  11ساله بوده و
باعث نگرانی بازار است (افت  -%15ماه به ماه)

• همزمان موجودی انبارهای مس دنیا نیز به کمترین سطح از سال  2005رسیده
که عامل ورود سرمایه جدید به منظور خرید و ذخیره سازی است
• بدون تداوم عرضه مس روسیه به بازارهای جهانی ،موجودی انبارهای مس دنیا در
ماه دسامبر خاتمه می یابد!
• رشد قیمت انرژی بر هزینه های تولید مس در دنیا موثر بوده و عامل افزایش
قیمتها است
• آمار بانک آمریکایی  JPMorganنشان میدهد که در حال حاضر %84
موجودی انبارهای مس دنیا در چین بوده و موجودی زیادی برای مقابله با
شوکهای قیمت در خارج از چین و اروپا وجود ندارد که این موضوع عامل جهش
قیمتهای مس در مواقع بحران در اروپا است!
•  ...سهم چین از موجودی انبارهای ذرت دنیا  %70گندم  %51سویا  %40و نفت
 %26و آلومینیم  %22است

حوزه کامودیتی ایران در بورس

گسترش فعالیت بورسها و شاخصها و خداحافظی با فرمول تثبیت قیمتها
• آلومینا :ایندکس قیمت روزانه فوب استرالیا و برزیل بجای  %23 - %16قیمت شمش آلومینیم LME
• زغالسنگ کک شو ژاپن :متوسط قیمت شاخص جهانی  Metal Bulletin+ Plattsبجای مذاکره
• نفت گسترش بورسهای جهانی در کشورهای دنیا با هدف تمرکز بر تعیین قیمت منطقه ای (بورس نفت شانگهای
)INE

(!)Goodbye To Long Term Contract
وضعیت کامودیتی ها در ایران نیز به سمت قیمت گذاری
در بورسهای کاالیی در حال حرکت است
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تناژ و ارزش معامالت بورس کاالی ایران در ماه
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در سال  1400تا به امروز بیش از  60میلیون تن محصول معدن
و صنایع معدنی و پتروشیمی و شیمیایی و  ...به ارزش  479هزار
میلیارد تومان در بورس کاالی ایران معامله شده که از نظر وزنی
جهش  4.2برابری و ارزشی رشد  2.6برابری دارد!

میلیون تن

60
50
40

200

182

100

ارزش

تناژ

61

0

14

1400

32

10

8

1398

1397

-100
1399

30
20
10
0

محصوالت جدید در مسیر عرضه در بورس کاال
• قطران زغالسنگ
• شیشه
• فروآلیاژها
• چوب و فیبر
• محصوالت کشاورزی
• زغالسنگ

درباره حوزه معدن و صنایع معدنی

پتانسیل بالقوه خدادادی توسعه معدن و صنایع معدنی
ذخایر معدنی کشورهای آسیای میانه  +توسعه
معدنی قزاقستان بدون مرز آبی (جذب سرمایه
گذاری  23میلیارد دالری تا )2017

افعانستان بدون مرز آبی و ذخایر  1000میلیارد
دالری معدنی...بعنوان بازار صادراتی برای ایران نیز
عمل میکند ( 366میلیون دالر سال )94
محرومیت زدایی با توجه به وجود
معادن در نقاط کمتر توسعه یافته
(سنگان ،نواحی شرقی و )...
ذخایر معدنی غنی و متنوع و درصد باالی عیار و روباز
(آهن ،روی ،مس ،طال ،تیتانیم و)...

توسعه چابهار بعنوان
تصمیم حاکمیت

انرژی (گاز) در کنار سواحل دریای بین المللی (فرصت توسعه
صنعت انرژی بر شامل آلومینیم بعنوان جایگزین رو به رشد بجای
مس و فوالد در آینده دنیا)
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وجود شرکتهای معدنی و صنایع
معدنی در کشور و وجود ظرفیتهای
پایه فنی و علمی 5000...معدن و
 620هزار نفر اشتغال...

بازار مصرف داخلی و منطقه ای

منطقه جغرافیایی کشور و دسترسی
به دریای آزاد(خلیج فارس و دریای
عمان)

مشخصات عمومی زنجیره معدن و صنایع معدنی
نیاز به تخصص و فناوری باال بخصوص در شروع زنجیره (اکتشاف) و انتهای زنجیره (صنایع پایین دست)
انرژی و آب بر و نیازمند زیرساخت باال (هر تن فوالد =  4متر مکعب آب و انرژی  576متر مکعب گاز طبیعی)
تناژ جابجایی بسیار باال و حساسیت به هزینه حمل و نقل (نیازمند حمل ریلی و دریایی رقابت پذیر)
اشتغال پایدار (تا  50سال) ایجاد میکند و مناسب برای توسعه منطقه ای است

تا  %50هزینه ها مرتبط با زیرساخت بوده و توسعه زنجیره عامل محرومیت زادیی

است (زیرساخت سنگان= 250 M$انتقال آب شرق)300M$ :

یک الزام برای صنعتی شدن کشورها  ...صنایع معدنی بعنوان یک صنعت پایه بوده و سود آن در زنجیره بعدی نمایان میشود
سرمایه بر – نیازمند نرخ بهره رقابتی از طریق اتصال به فاینانس بین المللی ( 30میلیارد یورو هزینه طرح جامع فوالد!)

محصوالت در بورس کشف قیمت شده و با چین و استرالیا بایستی رقابت کرده و تولیدکننده در مقابل نوسانات بایستی مقاوم باشد

کشورهای دارای بیزینس معدن و صنایع معدنی بایستی بتوانند مدل سرمایه گذاری
خود و پوشش ریسک تغییرات قیمت جهانی را مدیریت کنند
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اهمیت حوزه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران
 102شرکت فعال در بورس با ارزش  75میلیارد دالر ( %25ارزش بازار سرمایه)
فروش ماهانه  50هزار میلیارد تومانی شرکتهای معدن و صنایع معدنی بورسی (حدود  %20کل فروش بورس)
صادرات بیش از  9.5میلیارد دالری محصول زنجیره معدن و صنایع معدنی طی  9ماه – رشد  %91و حدود  %25کل صادرات غیرنفتی کشور

بیش از  10میلیارد دالر طرح توسعه – حدود  4میلیارد دالر آن طی سال  1398به بهره برداری میرسد
تولید ناخالص داخلی حدود  40میلیارد دالری ( 26میلیارد دالر مربوط به شرکتهای بورسی زنجیره معادن) – سهم  %8در GDP
 68نوع ماده معدنی با  37میلیارد تن ذخیره و  5هزار معدن فعال
اشتغال مستقیم  114هزار نفر در بخش معدن و حداقل  0.5میلیون نفر در حوزه صنایع معدنی (مستقیم و غیر مستقیم)

صادرات  9ماهه زنجیره معدن و
صنایع معدنی =  9.5میلیارد
دالر  ...رشد +%90

واردات این حوزه  3میلیارد دالر
(رشد کمتر از )%1
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دسته بندی مواد پایه در بورس
• تولید کود و ترکیبات نیتروژن
• تولید فلزات گرانبهای غیرآهنی
• مواد شیمیایی متنوع
• کانی های فلزی
• آهن و فوالد
• چوب
• محصوالت کاغذی
• زغال سنگ
• سایر مواد معدنی
• انرژی (فراورده های نفتی)
• خدمات مالی (سرمایه گذاری)

وضعیت فروش شرکتها در ماه قبل (شامل  75شرکت تحت رصد)
عملکرد فروش شرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی بورسی در بهمن ماه 1400و تجمعی 11ماهه
ردیف

شرکت

نماد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

فوالد مبارکه اصفهان
ملی صنایع مس ایران
فوالد خوزستان
گل گهر
ذوب آهن اصفهان
معدنی و صنعتی چادرملو
فوالد هرمزگان جنوب
فوالد کاوه جنوب کیش
فوالد خراسان
پارس فوالد سبزوار
آلومینیوم ایران
آهن و فوالد ارفع
فوالد آلیاژی ایران
مس شهید باهنر
کالسیمین
سنگ آهن گهرزمین
گروه صنعتی سپاهان
فوالد امیر کبیر کاشان
صبانور
نورد و تولید قطعات فوالدی

فوالد
فملی
فخوز
کگل
ذوب
کچاد
هرمز
کاوه
فخاس
فسبزوار
فایرا
ارفع
فوالژ
فباهنر
فاسمین
کگهر
فسپا
فجر
کنور
فنورد

مجموع(میلیون ریال)

سهم از

سهم از فروش

فروش کل

معدن و صنایع

صنایع

معدنی

0.52%
0.34%
0.15%
0.07%
0.13%
0.17%
0.07%
0.08%
0.05%
0.00%
0.02%
0.05%
0.04%
0.02%
0.02%
0.09%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

26%
17%
7%
4%
6%
8%
3%
4%
3%
0%
1%
2%
2%
1%
1%
4%
1%
1%
0.4%
0.5%

رشد تجمعی

رشد بهمن نسبت

رشد بهمن1400

فروش تجمعی از ابتدای

به ماه قبل

نسبت به مدت

 1400تا پایان بهمن

(دی )1400

مشابه سال قبل

(میلیون ریال)

127,470,667
84,743,830
36,279,554
18,450,485
31,207,966
41,741,833
17,271,336
19,844,041
12,755,988
0
5,203,604
11,223,111
10,089,236
4,536,619
4,403,741
21,190,090
2,594,360
3,170,825
1,748,853
2,369,750

-4%
11%
-28%
-18%
-1%
11%
9%
17%
70%
-100%
-43%
122%
5%
-6%
74%
30%
-5%
-47%
-66%
48%

52%
144%
38%
-46%
31%
7%
8%
7%
115%
-100%
-39%
128%
42%
43%
104%
19%
124%
-1%
-50%
43%

1,310,081,070
713,211,763
417,433,258
401,758,201
316,822,742
414,449,297
196,977,598
169,297,946
97,372,801
539,201
91,454,407
81,563,617
87,786,532
48,866,316
25,853,750
37,501,704
25,442,663
47,379,528
27,379,710
20,565,651

98%
106%
55%
58%
80%
86%
81%
44%
54%
-92%
45%
41%
55%
80%
58%
30%
82%
91%
58%
68%

497,818,006

1%

35%

۴,۸۹۷,۲۱۹,۷۷۸

77%

فروش بهمن 1400
(میلیون ریال)

سهم تقریبی شرکت های معدن و صنایع معدنی از مجموع فروش تجمعی  11ماهه شرکت های بورسی

20%

بهمن1400
نسبت به مدت
مشابه سال قبل

تنظیم بازار داخلی و ریسکهای مرتبط

معرفی الگوی جدید مدیریت بازار
• در این الگو ،بازارها به دو دسته مازاد عرضه – کسری عرضه تقسیم شده و همزمان با  25ابزار مرتبط با دولت و بورس
کاال ،سعی میشود نسبت به متعادل کردن آن اقدام شود
• کسری و مازاد عرضه شامل  3رنگ متفاوت سبز (بنیادی) ،زرد (قابل پیش بینی) و قرمز (غیرقابل پیش بینی) است

سبز :مازاد عرضه
بنیادی

مازاد عرضه
زرد :پیش بینی مازاد  3قرمز :مازاد پیش بینی
نشده
ماه آتی

سبز :کسری عرضه

کسری عرضه
زرد :پیش بینی
کسری  3ماه آتی

قرمز :کسری پیش بینی
نشده

اخطار قطعی گاز و
متوسط ضریب
ضریب معامله/عرضه متوسط ضریب معامله اخطار قطعی گاز و ضریب معامله/عرضه طی
معامله/عرضه طی برق یا انتظار افت دالر
طی  3دوره متوالی به عرضه طی دوره  3برق و انتظار رشد  3دوره متوالی بیش از
دوره  3ماهه =  %95و و رکود تقاضا (انتظار
%95
دالر یا تقاضا
ماهه بزرگتر از%95
کمتر از %95
مازاد طی یکماه آتی)
کمتر

الگوی مدیریت بازار و نحوه پیاده سازی ابزار در حالتهای مختلف بازار (کسری/مازاد عرضه)
ابزار کنترل بازار

مازاد عرضه
سبز :مازاد عرضه بنیادی

قرمز :مازاد پیش بینی نشده

سبز :کسری عرضه

ضریب معامله/عرضه طی  3دوره متوالی کمتر از %95

متوسط ضریب معامله به عرضه طی دوره  3ماهه بزرگتر از%95

اخطار قطعی گاز و برق و انتظار رشد دالر یا تقاضا

ضریب معامله/عرضه طی  3دوره متوالی بیش از %95

95%

95%

95%

95%

عرضه  %100تولید قابل فروش در بورس کاال ،در

عرضه  %100تولید قابل فروش در بورس کاال ،در

عرضه  %100تولید قابل فروش در بورس کاال ،در

خصوص محصول نهایی ،شرکتها اجازه فروش تا %10

خصوص محصول نهایی ،شرکتها اجازه فروش تا %10

خصوص محصول نهایی ،شرکتها اجازه فروش تا %10

 100%تولید قابل فروش

 100%تولید قابل فروش

 100%تولید قابل فروش

متوسط ضریب معامله/عرضه طی دوره  3ماهه =  %95و کمتر

 1قیمت پایه بورس کاال به نسبت قیمت پایانی قبلی
2

میزان عرضه در بورس کاال

95%

زرد :پیش بینی مازاد  3ماه آتی

کسری عرضه
زرد :پیش بینی کسری  3ماه آتی

قرمز :کسری پیش بینی نشده

اخطار قطعی گاز و برق یا انتظار افت دالر و رکود تقاضا (انتظار مازاد طی
یکماه آتی)

95%

در قالب خرده فروشی با قیمت تابلوی بورس کاال را دارند در قالب خرده فروشی با قیمت تابلوی بورس کاال را دارند در قالب خرده فروشی با قیمت تابلوی بورس کاال را دارند
3

معامالت کشف پرمیوم ماهانه و عرضه حداکثر  %50از تولید کاالهای
قابل فروش با تناژ عرضه باال

4

شرکتهای تنظیم گر بازار در ادامه معامالت تولیدکنندگان

5

سود بازرگانی

6

سقف وزنی واردات به نسبت تولید کشور (خطی ماهانه)

7

خرید عامل توزیع (نماینده تولیدکننده)

8

ضریب اصالح عوارض صادراتی برای تکمیل زنجیره ارزش

9

شرایط خرید تولیدکننده از بورس کاال

10

سقف خرید کدهای بورسی

11

تعییر نرخ بهره بانکی پیشنهادی کارگزاری های بورس کاال

12

تعرفه نگهداری کاال در انبار بورس کاال

13

معامالت اعتباری بلندمدت

مجاز

مجاز

مجاز

مجاز

مجاز

مجاز

بلی (منوط به نگهداری بار در انبارهای مجاز بورس کاال) بلی (منوط به نگهداری بار در انبارهای مجاز بورس کاال) بلی (منوط به نگهداری بار در انبارهای مجاز بورس کاال) بلی (منوط به نگهداری بار در انبارهای مجاز بورس کاال) بلی (منوط به نگهداری بار در انبارهای مجاز بورس کاال) بلی (منوط به نگهداری بار در انبارهای مجاز بورس کاال)
0%

0%

مجاز

مجاز

 10%تولید ساالنه کشور
مجاز

مجاز

مجاز

غیرمجاز

بلی (طبق الگو  -تابعی از اشتغال ،حلقه های بعدی
بلی (طبق الگو  -تابعی از اشتغال ،حلقه های بعدی
بلی (طبق الگو  -تابعی از اشتغال ،حلقه های بعدی
بلی (طبق الگو  -تابعی از اشتغال ،حلقه های بعدی
بلی (طبق الگو  -تابعی از اشتغال ،حلقه های بعدی
بلی (طبق الگو  -تابعی از اشتغال ،حلقه های بعدی
ارزش افزوده ،یارانه انرژی دریافتی ،آالیندگی کربنی  )...ارزش افزوده ،یارانه انرژی دریافتی ،آالیندگی کربنی  )...ارزش افزوده ،یارانه انرژی دریافتی ،آالیندگی کربنی  )...ارزش افزوده ،یارانه انرژی دریافتی ،آالیندگی کربنی  )...ارزش افزوده ،یارانه انرژی دریافتی ،آالیندگی کربنی  )...ارزش افزوده ،یارانه انرژی دریافتی ،آالیندگی کربنی )...
فروش محصول در بورس کاال در خصوص کاالهای
الزام به عرضه  ...و یا ثبت فاکتور فروش در سامانه

فروش محصول در بورس کاال در خصوص کاالهای
الزام به عرضه  ...و یا ثبت فاکتور فروش در سامانه

فروش محصول در بورس کاال در خصوص کاالهای
الزام به عرضه  ...و یا ثبت فاکتور فروش در سامانه

فروش محصول در بورس کاال در خصوص کاالهای
الزام به عرضه  ...و یا ثبت فاکتور فروش در سامانه

فروش محصول در بورس کاال در خصوص کاالهای
الزام به عرضه  ...و یا ثبت فاکتور فروش در سامانه

فروش محصول در بورس کاال در خصوص کاالهای
الزام به عرضه  ...و یا ثبت فاکتور فروش در سامانه

جامع تجارت

جامع تجارت

جامع تجارت

جامع تجارت

جامع تجارت

جامع تجارت
محدود

نرخ پایه

 0.9نرخ پایه

 0.85نرخ پایه

نرخ پایه
غیرمجاز

 +2%افزایش

 +4%افزایش

 1.15برابر نرخ پایه

 1.3برابر نرخ پایه

غیرمجاز

غیرمجاز

15

معافیت مالیاتی صادرکنندگان

ندارد

ندارد

ندارد

16

حداقل پیش دریافت تقاضا در بورس کاال

25%

35%

50%

17

تغییر در نرخ مالیات ارزش افزوده معامالت بورس کاال

18

تغییر پله های مالیاتی فروشندگان بورس کاال

19

سقف وزنی صادرات (خطی ماهانه)

20

عوارض صادراتی (در صورت اختالف نیما-سنا بیش از  %9مالیات ارزش
افزوده)

21

تغییر میزان حقوق دولتی معادن یا قیمت خوراک (گازطبیعی)

22

شرایط صادرات

23

فعالیت شرکتهای عرضه تلفیقی در بورس کاال با اولویت تولیدکننده

24

خرید عامل فروش (عمده فروشی)

25

اعمال عوارض هوشمند صادراتی

کاهش از  %9به %5

 50%اختالف حواله نیما و سنا

 50%اختالف حواله نیما و سنا

 50%اختالف حواله نیما و سنا

افزایش از  %9به %12
60% - 45% -35%

60% - 45% -35%

 5%تولید ساالنه کشور

 5%تولید ساالنه کشور

اختالف حواله نیما و سنا

اختالف حواله نیما و سنا

60% - 45% -35%

اختالف حواله نیما و سنا

برای صادرات ،ضریبی از قیمت فوب

برای صادرات ،ضریبی از قیمت فوب

برای صادرات ،ضریبی از قیمت فوب

برای صادرات ،ضریبی از قیمت فوب

برای صادرات ،ضریبی از قیمت فوب

برای صادرات ،ضریبی از قیمت فوب

عدم فروش در یکبار عرضه در بورس کاال  -مجوز
صادرات تا  3ماه اعتبار دارد

عدم فروش در یکبار عرضه در بورس کاال  -مجوز
صادرات تا  3ماه اعتبار دارد

عدم فروش در یکبار عرضه در بورس کاال  -مجوز
صادرات تا  3ماه اعتبار دارد

عدم فروش در  3عرضه متوالی در بورس کاال  -مجوز
صادرات تا  3ماه اعتبار دارد

عدم فروش در  3عرضه متوالی در بورس کاال  -مجوز
صادرات تا  3ماه اعتبار دارد

عدم فروش در  3عرضه متوالی در بورس کاال  -مجوز
صادرات تا  3ماه اعتبار دارد

مجاز

مجاز

محصول نهایی مجاز

محصول نهایی مجاز

محصول نهایی مجاز

محصول نهایی مجاز

محصول نهایی مجاز

محصول نهایی مجاز

مجاز

مجاز

مجاز

مجاز

مجاز

مجاز

اصول مدیریت بازار دولت سیزدهم :شناسایی چالشهای گذشته و طراحی یک الگوی جامع
مبتنی بر  25ابزار در اختیار دولت متناسب با شرایط کشور

کاهش شوک های
خارجی قیمت بروی
بازار داخلی

• عرضه مواد اولیه تولیدی در بورس
کاال قبل از صادرات +عوارض
صادراتی هوشمند

چند نرخی بودن
نرخ ارز و بر هم
خوردن بازار

• عوارض اختالف نرخ ارز

کاهش فساد و
امضاهای طالیی در
فرایند تولید و عرضه
و صادرات
• توسعه سامانه جامع تجارت و
اتصال آن به بورس کاال و گمرک

تامین کسری مواد
اولیه از محل واردات
با قیمت منصفانه

• تغییر نقش تولیدکننده عمده به
تامین کننده و عرضه تلفیقی

بهبود فرایند عرضه و
پوشش ریسک تامین
مقطعی

کاهش ریسک تغییر
نرخ ارز در کشف
قیمت مواد اولیه

• ذخیره سازی کاالها در انبارهای
بورس کاال برای یک دوره محدود
(تنظیم گران بازار)

• استفاده از الگوی قیمت پایانی
بجای جهانی در تعیین قیمت پایه
معامالت بورس کاال

جهش اقتصادی از
طریق تامین کامل
مواد اولیه مورد نیاز
حوزه تولید و خدمات
• حذف سهمیه بندی مواد اولیه و
تالش در جهت تامین کامل آن

تامین مالی
تولیدکننده و
تسهیل فرایند
توزیع

کاهش سوداگری
در حوزه مواد اولیه
و رصد بازار از تولید
تا توزیع نهایی

پیشبینی پذیری
قیمتهای مواد اولیه
در بازار در افق
میان مدت

برنامه ریزی
بلندمدت تولید و
صادرات

کاهش شوک های
بین المللی قیمت
بروی بازار داخلی

• شفاف سازی نقش نمایندگان
تولیدی و توزیع کاالها

• توسعه سامانه تجارت و اتصال
آن به گمرک و سیستم بانکی

• راه اندازی معامالت آتی 3
ماهه و  6ماهه بر اساس
گواهی سپرده کاالیی

• قراردادهای بلندمدت تامین
مواد اولیه (معامالت کشف
پریمیوم)

• عرضه مواد اولیه در بورس
کاال قبل از صادرات +عوارض
صادراتی هوشمند و انرژی
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اهداف الگوی جدید مدیریت بازار صمت
پیش بینی پذیری بازار
حذف سهمیه ها و کاهش
رانت اختالف قیمت بازار و
بورس کاال

(عرضه های آتی  3ماهه 6 ،ماهه و
 12ماهه و خدمات هجینگ)

انعقاد قراردادهای بلندمدت بین
صنایع باالدست و پایین دست
(کشف پریمیوم)

تسهیل صادرات و حذف
مجوزات و امضاهای طالیی

تامین مالی حوزه تولید از
طریق ابزار بورس کاال

تامین کمبود مواد اولیه از طریق واردات
همزمان با حفظ رقابت پذیری صنایع
(عرضه تلفیقی)

اهداف الگوی جدید
مدیریت بازار

ذخیره سازی کاالها به منظور

عرضه در بورس کاال در مواقع
کمبود (معامالت تنظیم گران بازار)

کنسانتره آهن بین المللی و داخلی
$300
$250

$247

$200
$172
$150

$119.74

$119.13
$100
$50
$0

Iron ore 66% Fe concentrate, cfr Qingdao, $/tonne

کنسانتره سنگ آهن

گندله سنگ آهن
Iron ore 65% Fe blast furnace pellet, cfr Qingdao, $/tonne

1400/12/07

1400/11/24

1400/11/23

1400/11/16

1400/10/19

1400/10/12

1400/09/28

1400/09/23

1400/09/21

1400/09/14

1400/09/08

1400/09/07

1400/08/30

1400/08/23

1400/08/18

1400/08/16

1400/07/19

1400/07/18

1400/07/04

1400/05/31

1400/05/24

1400/05/17

1400/04/27

1400/04/20

1400/04/13

1400/03/30

1400/03/23

1400/02/26

گندله بورس کاالی ایران و جهانی
$350

$300

$222 $250
$200

$150

$150.24
$100

1400/12/11

Direct reduced iron domestic, exw India, rupees/tonne

1400/12/07

1400/11/27

1400/11/24

1400/11/03

1400/10/29

1400/10/22

1400/10/19

1400/10/15

1400/10/12

1400/10/08

1400/10/05

1400/09/28

1400/09/21

1400/09/14

1400/09/09

1400/08/30

1400/08/25

1400/08/17

آهن اسفنجی

1400/07/22

1400/07/19

1400/07/12

1400/07/06

1400/06/28

1400/06/23

1400/06/21

1400/06/14

1400/05/24

آهن اسفنجی جهانی و داخلی
$550

$501
$500

$450

$400

$386.95
$350

$300

SP5)150*150( شمش بلوم
Steel billet import, cfr Manila, $/tonne
Steel billet export, fob ports Iran, $/tonne

1400/12/11

1400/12/09

1400/11/25

1400/11/19

1400/11/04

1400/10/28

1400/10/22

1400/10/21

1400/10/20

1400/10/14

1400/10/13

1400/10/07

1400/09/30

1400/09/23

1400/09/17

1400/09/16

1400/09/02

1400/08/26

1400/08/18

1400/07/07

1400/07/06

1400/06/30

1400/06/16

1400/06/09

1400/06/02

1400/04/15

1400/04/01

1400/03/17

بیلت بورس کاالی ایران در مقایسه با صادراتی و جهانی
$800

$735 $750
$700

$603
$650

$600

$550

$548.81 $500
$450

$400

انتظار رشد بیشتر قیمت شمش فوالد در بورس کاالی ایران
• پاکت مزایده صادراتی برخی فوالدسازان کشور دیروز باز
شده و رقم  $615را برای تحویل فوب ایران تثبیت
کرده است که  +$12و یا حدود  +%2باالتر از رقم فعلی
متال_بولتن است  ...لذا رشد شاخص صادراتی ایران در
گزارش هفته آینده این نشریه بین المللی قطعی است
• گپ قیمت شمش فوالد فوب ایران و شرق آسیا از $78
ابتدای  2022به رقم فعلی  $132افزایش یافته که غیر
منطقی بوده و الزم است طی یک برنامه هماهنگی
مشخص ،قیمتهای صادراتی فوب ایران طی هفته های
آتی تا محدوده  $657در هر تن افزایش یافته تا منافع
کشور و تولیدکنندگان حفظ شود (پتانسیل رشد +%8.9
= $54بدین منظور ،جلسه هماهنگی شرکتهای بزرگ
صادراتی فوالد برای عدم رقابت منفی ،در هفته آتی
برگزار می شود تا در این مسیر حرکت شود

1400/02/01
1400/02/22
1400/03/05
1400/03/19
1400/03/26
1400/04/02
1400/04/16
1400/04/23
1400/05/06
1400/06/10
1400/06/24
1400/06/31
1400/07/28
1400/08/03
1400/08/05
1400/08/19
1400/09/03
1400/09/10
1400/09/13
1400/09/17
1400/09/24
1400/09/27
1400/10/08
1400/10/15
1400/11/13
1400/11/20
1400/11/27
1400/12/11

میلگرد ایران و جهانی
$1,100

$1,000

$829

سبد میلگرد مخلوط
Steel reinforcing bar (rebar) index export, fob China main port, $/tonne

$900

$800

$700

$600

$593.07 $500
$400

1399/01/18
1399/01/25
1399/02/15
1399/03/12
1399/03/19
1399/04/02
1399/04/09
1399/04/24
1399/04/30
1399/05/13
1399/05/20
1399/06/03
1399/06/17
1399/06/31
1399/07/07
1399/07/21
1399/07/22
1399/08/26
1399/09/11
1399/10/08
1399/10/24
1399/11/28
1400/01/16
1400/02/13
1400/03/31
1400/05/23
1400/07/04
1400/08/10
1400/09/03
1400/09/28
1400/10/29
1400/12/09

ورق گرم داخلی و جهانی
$1,200

$1,000

$800

$600

$400

$200

$0

ورق گرم خودرو
Steel hot-rolled coil index export, fob main port China, $/tonne

1399/01/25
1399/03/12
1399/03/26
1399/04/09
1399/05/13
1399/05/27
1399/06/17
1399/07/07
1399/07/21
1399/08/26
1399/10/24
1399/10/29
1399/11/27
1399/12/11
1399/12/20
1400/01/23
1400/01/31
1400/02/20
1400/03/10
1400/05/11
1400/05/23
1400/06/27
1400/07/11
1400/07/24
1400/08/22
1400/09/08
1400/09/20
1400/10/21
1400/10/25
1400/11/23
1400/12/07
1400/12/09

ورق سرد ایران و جهانی
$1,400

$1,200

$1,000

$800

$600

$400

ورق سرد لوازم خانگی
Steel cold-rolled coil export, fob China main port, $/tonne

$200

$0

ریسکهای عمده حوزه کامودیتی

برخی چالشهای عمده حوزه معدن و صنایع معدنی (با محوریت فوالد)
واگرایی زنجیره ارزش (شکست
زنجیره و عدم استراتژی ادغام
افقی/عمودی)

متوسط قیمت پایین فروش
(ارزش افزوده پایین)

کمبود منابع معدنی سنگ آهن و
سایر مواد اولیه (میان مدت)

عدم وجود طرحهای توسعه ای
متناسب با منابع مالی موجود در
زنجیره فوالد

بهره وری نامطلوب و عدم
دسترسی به فناوری روز

مالیات کربن و محدودیت
بازارهای صادراتی

گمرکی کشورهای هدف

قیمت مواد واسطه ای و عدم
دسترسی به آن

سایر چالشها

خطر ریزش دالر و زیانده شدن
زنجیره ارزش

تنظیم بازار و تقویت نگاه درون
گرا به قیمت گذاری زنجیره
فوالد در دولت و مجلس و جامعه

زیرساخت و کمبود گاز و برق و
آب بلندمدت

تحریم و محدودیت دسترسی به
منابع بین المللی

عدم تصمیم سازی ناشی از تعدد
انجمنهای تخصصی بعضا متضاد
در منافع

هزینه حمل دریایی باال و عدم
دسترسی به بنادر بازارهای هدف

افزایش حساسیت دولت و
مجلس و تقویت نگاه کسب
درامد از محل فوالد

احتمال اعمال عوارض صادراتی به منظور مدیریت و تعادل قیمتها در بازار همزمان با لغو معافیت مالیاتی صادرات
ردیف
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22

فهرست کاالهای مشمول عوارض صادراتی
زمان شروع
جدید
نام کاال
سنگ آهن منیتیت
1401/02/01
35%
کنسانتره آهن
1401/02/01
30%
گندله آهن
1401/02/01
20%
آهن اسفنجی
1401/06/15
12%
بریکت آهن
1401/06/15
7%
اسلب و بیلت فوالد
1401/02/01
5%
ورق گرم
1401/02/01
5%
ورق سرد
1401/02/01
0%
ورق قلع اندود
1401/02/01
0%
سیمان
1401/02/01
10%
کلینکر سیمان
20%
فلورین
1401/02/01
25%
1401/02/01
15%
MDI
1401/02/01
15%
تولوئن دی ایزو سیانات()TDI
دی اتیل هگزانول
1401/02/01
15%
استایرن
1401/02/01
15%
1401/02/01
25%
پلی اتیلن ترفتاالت()PET
1401/02/01
25%
پلی وینیل کلراید()PVC
1401/02/01
15%
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ()ABS
1401/02/01
15%
پلی پروپیلن()PP

زمان خاتمه
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29
1402/12/29

رشد هزینه های خدمات و مواد اولیه تحویلی دولت
آروماتیک ها (بنزن –
پارازایلن)

95%
FOB

LAB
PET

نفت خام

پاالیشگاه نفت

نفتا

اتیلن

95% FOB

PVC

95% FOB

95% FOB

پروپیلن

منابع هیدروکربنی

PP

میعانات گاز

اتیلن
گاز خام

پاالیشگاه گاز

اتان

متان
64

PE

)PE + NA( %25
$145متوسط قیمتهای
جهانی و داخلی

آمونیاک – متانول -
اوره

قیمت گاز طبیعی تحویلی به صنایع کشور :گرانتر از ترکیه در مرز آن کشور
طی  3ماه اخیر ،قیمت خوراک گاز طبیعی
تحویلی به واحدهای پتروشیمی بعضا تا
 +%26باالتر از قیمتهای صادراتی ایران به
ترکیه بوده است؟!!
کامودیتی خوشبختانه با پیگیری وزارتخانه
های صمت و اقتصاد و برخی معاونین ریاست
جمهوری ،موضوع سقف  5000تومانی برای
خوراک گازطبیعی و  2000تومانی سوخت در
ستاد اقتصادی دولت مصوب و ابالغ شد

ریسک اینگونه در سایر بخشها شامل حقوق
دولتی معادن ،قیمت برق ،آب ،حمل و نقل،
تعرفه های حمل و نقل ،بنادر و کشتی رانی و
 ...وجود دارد

پیوست

قیمت فوالد –  15سال گذشته  ...و تحوالت اقتصادی عمده
شاخص قیمت بیلت فوالدی – بندر جبل علی امارات

جنگ
روسیه-اوکراین

بحران کرونا و تحریک
اقتصادی با نرخ بهره
پایین و اجرای طرحهای
زیرساخت و مسکن

بحران اقتصادی
2008

$1,400

$1,200

جنگ تجاری چین
و آمریکا و اعمال
تعرفه تنبیهی

برنامه حذف
ظرفیت مازاد و
آسمان آبی

روند نزولی رشد
اقتصادی چین
(فرود آرام)

سرمایه گذاری چین در
زیرساختها و رشد
اقتصادی باال

$1,000
$800
$600
$400
$200

ناپایداری هزینه های حمل دریایی ناشی از بی ثباتی در ناحیه دریای سیاه
هزینه حمل نفت از بندر کوزمینو روسیه به چین در حال
حاضر  200هزار دالر در روز است که رشد
%+⏫ 100هفتگی دارد 👈همزمان با عقبگرد
کشتی ها از بنادر روسیه ،تقاضا برای حمل نفت از سایر
کشورها و البته خاورمیانه صعودی بوده و این موضوع
عامل رشد کرایه حمل کشتی در سایر نقاط دنیا نیز شده
است
• بانکها نه تنها حمل کامودیتیها از روسیه را تحریم
کرده اند ،بلکه خود کشتی های روسی نیز تحریم
شده و لذا بازار عمال کشتی کمتری برای حمل
نفت دارد !
•  %14.5خدمه کشتی های دنیا تبعه روسی و یا
اوکراینی دارند و این پرسنل درخواست بازگشت به
کشور خود به منظور حمایت از خانواده و یا حضور
در جنگ را داشته که خود باعث تاخیر در فرایند
بارگیری و حمل دریایی است

درباره اوکرایین

• صادرکننده عمده غالت ،ذرت ،روغن آفتاب گردان ،گندم
• صادرکننده عمده تیتانیم ،گندله آهن ،زغالسنگ

وضعیت شرکتهای گروه کاالهای منبع پایه کشور
حوزه

معدن و صنایع معدنی

صنایع

تعداد

ارزش
بازار
(همت)

نسبت
P/E

حاشیه سود
عملیاتی

فروش 9
ماهه 1400

 %رشد
نسبت به
مدت
مشابه

رشد
سهام
یکساله

کانی های فلزی

8

592.82

9.22

0.56

833.906.583

%82

%34

زغالسنگ

5

8.29

7.42

0.42

20.578.814

%44

%25-

تولید فلزات گرانبهای غیر آهن

8

311.31

5.89

0.55

724.179.692

%89

%12

سایر مواد معدنی

2

0.53

15.98

0.48

821.894

%121

%43-

آهن و فوالد

8

556.25

6.84

0.40

2.473.328.688

%87

%9

سیمان ،اهک و گچ

8

46.76

7.42

0.37

130.316.176

%70

%36-

سایر محصوالت کانی غیرفلزی

31

17.34

9.86

0.40

38.218.112

%59

%43-

محصوالت فلزی

15

8.21

10.54

0.23

25.491.182

%78

%45-

کاشی و سرامیک

16

7.73

10.04

0.31

18.505.987

%48

%36-

جمع

101

1549.24
%25.4

سهم از کل بازار
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رشد
شاخص
یکساله

%2

مدیریت بحران بدهی شرکتهای ساختمانی چین
• سهام شرکتهای ساختمانی این کشور امروز پنجشنبه در
حال پرواز است و بعضا رشد  %10دارد

• رییس سیاستگذاری بانکی چین CBIRCگفته که
حباب مسکن و مشکل تامین مالی پروژه های این
بخش برطرف شده است
• این خبر میتواند بروی قیمتهای فوالد و سنگ آهن نیز
تاثیر مثبت گذارد

May 01, 2000 (Apr)
Sep 01, 2000 (Aug)
Jan 01, 2001 (Dec)
Jun 01, 2001 (May)
Oct 01, 2001 (Sep)
Mar 01, 2002 (Feb)
Jul 01, 2002 (Jun)
Nov 01, 2002 (Oct)
Apr 01, 2003 (Mar)
Aug 01, 2003 (Jul)
Dec 01, 2003 (Nov)
May 01, 2004 (Apr)
Sep 01, 2004 (Aug)
Jan 01, 2005 (Dec)
Jun 01, 2005 (May)
Oct 01, 2005 (Sep)
Mar 01, 2006 (Feb)
Jul 01, 2006 (Jun)
Nov 01, 2006 (Oct)
Apr 01, 2007 (Mar)
Aug 01, 2007 (Jul)
Dec 01, 2007 (Nov)
May 01, 2008 (Apr)
Sep 01, 2008 (Aug)
Jan 01, 2009 (Dec)
Jun 01, 2009 (May)
Oct 01, 2009 (Sep)
Mar 01, 2010 (Feb)
Jul 01, 2010 (Jun)
Nov 01, 2010 (Oct)
15-Apr-11
09-Aug-11
09-Dec-11
11-May-12
09-Sep-12
18-Jan-13
09-Jun-13
18-Oct-13
13-Mar-14
16-Jul-14
Nov 13, 2014 (Oct)
Apr 15, 2015 (Mar)
Aug 12, 2015 (Jul)
Dec 12, 2015 (Nov)
May 14, 2016 (Apr)
Sep 13, 2016 (Aug)
Jan 20, 2017 (Dec)
Jun 14, 2017 (May)

ارتباط رشد تولیدات صنعتی چین و سرمایه گذاری
55%

... ...تجربه واقعی چین در رشد اقتصادی
اول سرمایه گذاری رشد میکند و به دنبال
!آن با تاخیر تولیدات صنعتی باال میرود

Fix Asset Investment
50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%
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5%

China Industrial Production YoY
0%
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تحریم استرالیا توسط چین
• زغالسنگ چین
• در چین مصرف برق ماه گذشته به  703.3میلیارد کیلووات
ساعت (توان مصرفی =حدود  977هزار مگاوات) رسیده و
رشد ساالنه ⏫ +%9.8ماهانه و ⏫ +%16.2شش ماهه
دارد  ...اثر این رشد تقاضا بیشتر بروی قیمت زغالسنگ
حرارتی است که از محدوده  570یوان هدف دولت به 1009
یوان/تن ( )$155.47افزایش یافته و سود شرکتهای
نیروگاهی این کشور را برباد داده است!
• به منظور مدیریت موضوع  NDRC ...یا شورای برنامه
ریزی چین تصمیم گرفته که مجوز فعالیت  38معدن
زغالسنگ این کشور را برای یک دوره یکساله تمدید کند ...
تا به روند عرضه به بازار ،روزانه  200هزار تن اضافه شده و
بازار متعادل شود  ...باید دید روند رشد تولید این معادن
چگونه خواهد بود و آیا میتواند موضوع تحریم زغالسنگ
استرالیا در بازار چین را جبران نماید؟

تنش سیاسی چین و استرالیا عامل تحریک قیمت سنگ آهن
• تنش در روابط سیاسی استرالیا و چین همزمان با اتمام
تعطیالت چین و رشد تقاضای فوالد ،باعث شد تا در
معامالت روز پنجشنبه  6می  ... 2021شاهد جهت
گیری صعودی قیمت سنگ آهن باشیم و قیمتها برای
اولین بار از مرز  $200عبور کند

• دولت چین امروز به بهانه تداوم رویکرد منفی برخی
دولتمردان استرالیایی ،اقدام به لغو معاهده تجاری
استراتژیک با استرالیا کرد که بیم آن میرود تامین سنگ
آهن این کشور را با چالش مواجه کند!

