1
Commodity Market Developments and Forecasts, with a
focus on metals in the world economy
ماهنامه مسئولیتی در قبال محتوای متن ترجمه شده ندارد و مسئولیت محتوا به طور کامل با نویسنده اصلی مقاله می باشدLs.
ترجمه  :فرید فتحی
کارشناس توسعه و بازاریابی

WWW.imf.org

بررسی بازارکامودیتی ها و جایگاه فلزات اساسی در اقتصاد جهانی
بعد از تجربه جهش هاي بزرگ قيمتي در قيمت كاموديتيها؛ در يك سال اخير شاهد افت چشمگيرآنها در بازارهاي جهاني
بوده ايم .عليرغم رشد كوتاه مدت قيمت نفت در يك بازه زماني كوتاه مدت؛ مجددا به دليل مازادعرضه و نگراني نسبت به
تقاضاي نفت شاهد روند نزولي قيمت نفت بوديم .قيمت فلزات نيز به دليل كاهش رشد تقاضاي چين و افزايش عرضه بسياري
از فلزات همچنان تحت فشار است  .قيمت مواد غذايي نيز به دليل افزايش برداشت محصوالت در سال جاري همچنان نزولي
است
قيمت كاموديتي ها از فوريه  5102چهارده درصد كاهش داشته است  .قيمت نفت عليرغم اين كه در دورهاي كوتاه مدت به
دليل كاهش سرمايه گذاري ،مقداري از افت قيمت خود را جبران كرد اما دوباره به دليل افزايش عرضه توسط كشورهاي عضو
اوپك و توافق هسته اي ايران با كشورهاي جهاني روندي نزولي به خود گرفت .قيمت گاز طبيعي و زغال سنگ كه مستقيماً از
قيمت نفت تاثير ميپذيرند نيزكاهش داشته است  .قيمت فلزات اساسي و محصوالت كشاورزي نيز به ترتيب  01و  8درصد
كاهش داشته است .مازاد عرضه كه منظور از آن تفاوت بين توليد جهاني نفت و مصرف جهانيآن است عليرغم كاهش
چشمگير سرمايهگذاري در صنعت نفت در سال  5102نيزهمچنان ادامه پيداكرد  .در آمريكا تعداد سكوهاي نفتي از اكتبر
 5102به نصف كاهش يافت  .دركشورهاي عضو اوپك نيزعليرغم كاهش قيمت نفت ،توليد و عرضه نفت افزايش يافته و حتي
از سقف توليد  11ميليون بشكه در
روز كه خود اين سازمان تعيين كرده
بود  0/2 ،ميليون بشكه بيشتر شد .
روسيه نيز ركورد توليد نفت خود را
جابه جا كرد .عالوه براينها توافق
هسته اي ايران با قدرت هاي جهاني
كه باعث لغو تحريمهاي بين المللي
عليه ايران خواهد شد نيز در كاهش
قيمت نفت تاثيرگذار بوده است.
انتظار مي رود كه صادرات نفت ايران
بعد از لغو تحريم ها افزايش يابد .
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با لغو تحريم ها انتظار مي رود كه ايران ظرفيت خود را در  5سال آينده  211تا  811هزار بشكه در روز افزايش دهد؛ البته
درصد زيادي از افزايش عرضه نفت ايران در ماه هاي آتي در معامالت نقدي نفت حاضر پيشخور شده است .انتظار مي رود
تقاضاي جهاني نفت در سال  5102نزديك به  0/7ميليون بشكه در روز افزايش يابد كه اين ميزان افزايش براساس آمارهاي
آژانس بين المللي انرژي بيشترين نرخ رشد در  2سال گذشته بوده است  .با اين وجود نوسان دربازارهاي بورس جهان نگراني
نسبت به نرخ رشد اقتصاد جهان را كه ممكن است برتقاضاي جهاني براي نفت تاثير گذار باشد را افزايش داده است  .عدم
اطمينان دربازارهاي مالي جهان برقيمت نفت در ماه آگوست فشار بسياري آورد .با اين وجود قراردادهاي آتي نفت اشاره به
افزايش قيمت ها دارد  .پيش فرض
هاي اصلي شاخص ميانگين قيمت
نقدي محصوالت نفتي صندوق بين
المللي پول كه براساس قيمت هاي
آتي تنظيم شده است قيمت ساالنه
نفت براي 5102را به طورميانگين
 20/25دالر در هر بشكه درسال
 5102معادل  21.12دالر و براي
سال  22/ 25، 5107دالر تخمين
مي زند .
قيمت فلزات اساسي از فوريه  5102سيزده درصد كاهش داشته است  .قيمتها در كوتاه مدت به دليل نگراني از ميزان عرضه
اندكي افزايش يافت اما از اواسط ماه مي مجددا شاهد روند نزولي قيمت ها بوديم .كاهش نرخ برابري ارزي چين و نوسانات
بورس هاي بين المللي نگراني ها نسبت به تقاضاي فلزات را افزايش داد  .اقتصاد چين كه از سال 5115محرك اصلي نرخ
رشد جهاني بوده اس ت نزديك به نيمي از تقاضاي فلزات اساسي را به خود اختصاص داده است .پيش بيني مي شود كه قيمت
فلزات اساسي در سال 5102به ميزان  55درصد و در سال  5102به ميزان  9درصد كاهش داشته باشد  .قيمت هاي آتي
نشان دهنده ادامه كاهش قيمت ها
است  .اما عدم اطمينان بااليي نسبت
به تقاضا ( مخصوصاً تقاضاي چين )
و ميزان عرضه وجود دارد .
قيمت محصوالت كشاورزي از فوريه
 5102نزديك به  8درصد افت و
قيمت مواد غذايي  2درصد افت
داشته است كه اين كاهش قيمت
در تمامي مواد غذايي اصلي به جز
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گوشت كه اندكي افزايش داشته است بوده است.قيمت غالت عليرغم آبو هواي نه چندان مناسب آمريكاي شمالي و اروپا
كاهش يافت  .قيمت مواد خام محصوالت كشاورزي نيز نسبت به فوريه  5102و نسبت به اوج قيمت آن در  5100كاهش
داشته است  .قيمت پنبه كه به دليل كاهش عرضه ،اندكي افزايش داشته است تنها استثنا در اين بخش بوه است  .قيمت
نوشيدنيها روندهاي متفاوتي داشته است  :قيمت قهوه در واكنش به افزايش بسيار كم توليد برزيل كاهش يافت اما قيمت
چاي بعد از خشكسالي در كنيا افزايش يافت  .قيمت كاكائو نيز در سه ماهه دوم 5102در نتيجه خشكسالي و آب و هواي
نامناسب در غنا افزايش يافت  .قيمت ساالنه مواد غذايي پيش بيني مي شود كه در سال  5102نزديك به  07درصد كاهش
داشته باشد  .عمده كاهش قيمت مربوط به غالت و روغن هاي گياهي مخصوصاً گندم و سويا خواهد بود  .در سال 5102
ميزان كاهش قيمتها  2درصد پيش بيني شده است .
فلزات در اقتصاد جهانی
كاهش قيمت فلزات اساسي عليرغم اين كه در يك سال اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است اما اين كاهش قيمت از5100
شروع شده است .بعضي از تحليل گران با اشاره به اين كه در پايان روند نزولي كاموديتيها هستيم اين دوره را يك دوره
بحراني به حساب مي آورند .سقوط ادامه دار قيمت فلزات با دوره افزايش توليد و مصرف فلزات همراه شده است  .در واقع بعد
از يك دوره افزايش چشمگير قيمت فلزات در دهه قبل سرمايه گذاري در توليد فلزات اساسي رشد چشمگيري پيدا كرد  .در
همان زمان قيمت هاي باال منجر به تغييراتي در سمت تقاضا شد  .اين تغييرات منجر به كاهش تدريجي قيمت فلزات اساسي
از  5100شد كه منجر به كاهش سرمايه گذاري در اين بخش مخصوصاً در معادن با هزينه باال و سود كم شده است .در ادامه
مقاله بررسي جامعي در مورد فلزات و
و بازار جهاني آن صورت خواهد
گرفت.
مراکز اصلی تولید و مصرف
فلزات درجهان
مراكزعمده توليد و مصرف فلزات در
چند كشور محدود متمركز شده است
 .چين مركزاصلي توليد و مصرف
فلزات اساسي درجهان به شمار مي
رود كه اين امر باعث شده است اين كشور و وضعيت اقتصادي آن عاملي تعيين كننده و مهم در قيمت فلزات در جهان باشد .
از ديد اقتصادي ،سنگ آهن با فروش جهاني ساالنه  552ميليارد دالر مهمترين و پركاربردترين فلز در بين فلزات اساسي است.
فوالدكه از سنگ آهن توليد ميشود درساخت و ساز ،تجهيزات حملو نقلي و ساخت ماشينآالت بيشترين كاربرد را دارد .در
گذشته قيمت سنگ آهن در مذاكرات مابين كارخانه هاي فوالدسازي ژاپن و توليد كنندگان تعيين مي شد  .اما در سال هاي
اخير بازار آن شفاف تر شده و عمده قيمت ها در بندرهاي چين تعيين ميگردد .بزرگترين توليد كننده سنگ آهن دردنيا
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چين است كه حدود نيمي از توليد سنگ آهن دنيا را در اختياردارد و بعد از آن استراليا و برزيل قراردارند  .توليد سنگآهن به
طرز قابل توجهي به ميزان سرمايهگذاري در آن وابسته است كه در سالهاي اخير كاهش چشمگيري داشته است  .عمده
تقاضا براي سنگ آهن از ج انب كشورهاي توليد كننده فوالد از جمله چين است كه بيش از نيمي از مصرف جهاني سنگ آهن
را در اختياردارد .
مس دومين فلز اساسي پرمصرف در جهان با فروش ساالنه  011ميليارد دالر است  .مس در ساخت و ساز و در ساخت سيم
هاي برق بيشترين كاربرد را دارد  .شيلي بزرگترين ت وليدكننده مس در دنياست و بعد از آن چين و پرو قراردارند  .تعداد كمي
شركت درگيرتوليد مس هستند كه شركت كدالكو شيلي بزرگترين توليد كننده اين فلز است  .قيمت مس به دليل اينكه در
بورس فلزات لندن و بازار هاي آتي مس تعيين مي شود ساز و كار قيمت گذاري بسيار شفاف تري نسبت به سنگ آهن دارد .
چين نزديك به نيمي از مصرف جهاني مس را در اختيار دارد .
سومين فلز اساسي با ساالنه 91ميليارد دالر فروش جهاني آلومينيوم است.آلومينيومبيشترينكاربرد را درصنعت هوافضا و
صنايع و بخشهايكه نيازمند فلزي شفاف هستند دارد .توليدكننده هاي بزرگ آلومينيوم در مكان هايي كه برق ارزان و فراوان
است واقع شده اند  .بزرگترين توليد كننده آلومينيوم چين و بعد از آن روسيه ،كانادا و امارات هستند  .قيمت آلومينيوم به
دليل تكيه بر برق در توليد آن  -قيمت برق در بسياري از كشورها به شدت تنظيم شده است -از ديگر فلزات ساز و كار
مشخص تر و با ثبات تري براي قيمت گذاري دارد .بازيافت و فرآوري بخش مهمي در فرآيند توليد آلومينيوم به شمار مي رود
زيرا فرآيند بازيافت آلومينيوم از
فرآيند توليد اوليه آن انرژي كمتري
مصرف مي كند .چين بيش از نيمي
از مصرف جهاني آلومينيوم خام را در
اختيار دارد اما اقتصادهاي پيشرفته
بيشتر متكي به آلومينيوم فرآوري
شده هستند.
نيكل چهارمين فلز در بين فلزات
اساسي با بازاري  21ميليارد دالري
است و بيشتر به صورت آلياژ فوالد
ضد زنگ به كار برده مي شود .
سنگ نيكل دركشورهاي بسياري از
جمله فيليپين استخراج ميشود و دو شركت  Valeبرزيل و  Norilskروسيه بزرگترين توليدكنندههاي آن بوده و بيش از 51
درصد توليد جهاني آن را در اختيار دارند  .نيكل عموماً از سنگ نيكل و از طريق تصفيه سنتي و فرآيندهاي كاهشي كه فلزي
با درجه خلوص  72درصد از آن بدست ميآيد توليد مي شود.
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چين نزديك به نيمي از مصرف نيكل تصفيه شده را در اختيار دارد و بعد از آن ژاپن قرار دارد  .اندونزي كه در سال 5105
نزديك به  %57توليد جهاني نيكل را در اختيار داشت در سال  5102به منظور ايجاد مشوق هايي براي افزايش تصفيه و
فرآوري آن قانوني براي ممنوعيت صادرات نيكل وضع كرد .اين امر فرصت را براي فيلپين و نيوكالدونيا فراهم كرد تا سهم بازار
خود را افزايش دهند اما آنها
در شرايطي نبودند تا بتوانند
تقاضاي چين را كه به واردات
سنگ نيكل از اندونزي وابسته
بود تامين كنند .در حال
حاضرموجودي نيكل فرآوري
شده در دنيا به شدت افزايش
يافته است.
بازار فلزات چطور متحول
شد ؟
در دهههاي گذشته بازار فلزات
تغييرت بزرگي را در حجم و
ساختار شاهد بوده است  .توليد
جهاني فلزات در نتيجه رشد
سريع سرمايه گذاري در سال
هاي گذشته به شدت افزايش
يافت  .در طرف تقاضا در اين
سال ها حجم تقاضا از غرب به
شرق تغيير مسير داد كه بيشتر
اين امر به دليل رشد سريع
اقتصاد چين رخ داد  .در طرف عرضه ،توليد فلزات غيرآهني مثل فلزات گرانبهايي چون طال به دليل رشد سريع سرمايه گذاري
در آمريكاي التين و كشورهاي هاي حومه صحراي آفريقا از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه تغيير يافت .
به دليل سرمايه گذاري كشورهاي ثروتمند عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ميزان كشف معادن در
سال هاي بعد از دهه  91دركشورهاي حومه صحراي آفريقا،آمريكاي التين و كشورهاي حوزه درياي كارائيب دو برابر شد  .در
نتيجه اين امر الگوي تجارت جهاني فلزات به دليل تغييرات عمده در بخش تقاضا و عرضه فلزات تغييرات زيادي را به خود
ديد .البته ذكر اين نكته ضرورت است كه توليد آلومينيوم و فوالد بيشتر در كشورهايي است كه منابع سنگ آهن و بوكسيت
فراواني داشته و دسترسي به بنادر ،دسترسي آسان به انرژي و دسترسي راحتتري به بازارهاي جهاني دارند.
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در طرف تقاضا تغييرعمده در ساختار بازار به دليل افزايش شديد تقاضاي فلزات چين نسبت به كشورهاي توسعه يافته بود كه
اين امر چين را به بزرگترين مشتري و مصرف كننده فلزات تبديل كرد  .رشد سريع مصرف فلزات چين اصليترين نيروي
تغييرالگوي مصرف فلزات در دنيا از سال 5111بوده است  .در نتيجه اين امر چين در حال حاضر به بزرگترين مصرف كننده
بيشتر فلزات در دنيا تبديل شده
است  .بعد از چين در كشورهاي
هند  ،روسي و كره جنوبي نيز شاهد
افزايش مصرف فلزات بوده ايم  .اين
در حالي است كه ميزان مصرف در
ژاپن تاحدي كاهش يافته است .
در طرف عرضه سرمايه گذاري در
حال كاهش است  .در حقيقت
اطالعات موجود از شركت هاي
توليد كننده سنگ آهن مشخص
ميكند كه رشد سرمايه گذاري در
دهه قبل كه قيمت فلزات در
باالترين حد قيمت خود بودند از
سال 5100در حال كاهش است .
همانطور كه قبالً ذكر شد در فلزات
آهني  ،سرمايه گذاري شاخص
مناسبي براي تعيين ميزان عرضه در
آينده به شمار مي رود  .براي فلزات غيرآهني ميزان واقعي موجودي معادن شاخص مناسب تري براي پيش بيني عرضه در
آينده است  .در اين مقاله مجموعه اطالعات منحصر به فردي از كشف معادن و منابع جديد به كار گرفته شده است تا بتوان با
استفاده از آن ارزيابي مناسبي از ميزان استخراج معادن جديد داشت  .ارزيابي اين منابع نشان مي دهد كه قيمت نقش اندكي
در كشف معادن جديد دارد  .پيشرفت سريع سازمان هايي كه حق بهره برداري از معادن موجود در آمريكاي التين و آفريقا را
در اختيار دارند منجر به افزايش نسبي تعداد معادن تازه كشف شده از دهه  0991شده است .
الگوي تجارت جهاني فلزات در دهه اخير به واسطه تغيير عمده در تقاضاي فلزات از غرب به شرق و تغيير عمده در عرضه
فلزات از شمال به جنوب تغيرات عمده اي داشته است  .در سال  5115فلزات عمدتاً از كانادا و روسيه به اياالت متحده و از
استراليا به ژاپن ،كره و چين صادر مي شد  .در مقايسه در سال  5102بيش از نيمي از صادرات فلزات از استراليا ،برزيل و
شيلي به چين مي باشد  .چين با افزايش سهم خود از  01درصد در سال  5115به 22درصددر سال  5102بزرگترين وارد
كننده فلزات به شمار مي رود  .بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه وابستگي بسياري به صادرات فلزات دارند  .صادرات
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فلزات در اين كشورها كه درصد بزرگي از  GDPاين كشورها را شامل مي شود به سرعت در حال افزايش است  .صادرات
فلزات در كشورهايي چون شيلي  ،موريتاني و نيجر بيش از نيمي از صادرات كاالهاي اين كشور را شامل مي شود .اين كشورها
در مقابل نوسانات قيمت فلزات از جمله نوسان اخير قيمت فلزات و كاهش چشمگير قيمت آن كه در نتيجه تغييرات تقاضاي
وارد كنندگان عمده مخصوصاً چين بسيار آسيب پذير هستند .

تالش هاي اخير چين براي متعادل كردن اقتصاد خود از طريق افزايش سرمايه گذاري و تشويق مصرف داخلي نه تنها باعث
كاهش تقاضاي چين براي فلزات شده است بلكه باعث تغييرات اساسي در تقاضا مي شود كه ممكن است اثرات متفاوتي در
فلزات مختلف شود .فلزات بهطورگسترده در ماشين آالت  ،ساخت و ساز  ،تجهيزات حملو نقل و صنايع كارخانهاي مورد
استفاده قرار مي گيرند و اين در حالي است كه نفت بيشتر در صنعت حمل و نقل استفاده مي شود .كاهش رشد توليد
ماشين آالت و ساخت و ساز از سال  5101منجر به كاهش تقاضا براي فلزات شده است  .متقابالً شاخص قيمت فلزات كاهش
يافته است  .رشد بالقوه سهم بخش هاي خدماتي ميتوانند منجر به كاهش مصرف فلزات شود  .علي رغم رشد دراماتيك
واردات فلزات در چين واردات فلزات كمتر از  5درصد  GDPاين كشوررا به خود اختصاص داده است .
چشم انداز فلزات اساسی
كند شدن رشد سرمايه گذاري در چين ،سقوط بازار سهام اين كشور از ماه ژوئن و مازاد عرضه فلزات فشار بسياري را بر قيمت
فلزات وارد كرده است  .با در نظ ر گرفتن اين نكته كه كاهش قيمت فلزات از مدت ها قبل شروع شده است  ،سوالي كه مطرح
ميشود اين است كه درآينده چه پيش ميآيد  .همانطور كه قبالً اشاره شد با توجه به قيمتها دربازارهاي آتي كه نشان
دهنده كاهش قيمت هادر آينده است پيش بيني ميشود افت قيمت فلزات همچنان ادامه داشته باشد  .اما بدون توجه به
قيمت هاي آتي بهتر است به بررسي عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضاي فلزات بپردازيم .در طرف تقاضا پيش بيني ميشود كه
رشد اقتصادي چين همچنان پايين بماند اما عدم اطمينان نسبت به مدت زمان و مقدار كاهش اين رشد وجود دارد .يك
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بررسي اقتصادي با استفاده از داده هاي تاريخي و شاخص قيمت فلزات صندوق بين المللي پول از توليدات صنعتي چين نشان
ميدهد كه افت قيمتها مي تواند به درستي بااستفاده از كاهش توليدات صنعتي توضيح داده شود.عالوه براين با استفاده از
رگرسيون ساده مي توان فهميد كه افت توليدات صنعتي در چين در ماههاي اخير ميتواند باعثكاهش بيشتر قيمت فلزات
شود .
در طرف عرضه كاهش سرمايه گذاري مي تواند منجر به كاهش قابل توجه قيمت فلزات در آينده نزديك شود  .قميت پايين
انرژي در واقع باعث كاهش هزينه هاي استخراج و فرآوري فلزاتبهويژه مس،فوالدوآلومينيوم شده است .قيمت پايين فلزات
ميتواند منجر به تعطيلي معادن با هزينه هاي باال شود .
در تحقيقي كه توسط شركت مشاور معادن و فلزات  SNLو در ارتباط با بحث هزينه -قيمت انجام شده است نشان مي دهد
كه در در زمان روند نزولي قيمت فلزات ،قيمت مس حداقل  9درصد فلزات با هزينه توليد باال كاهش يافته است كه اين امر
نشان مي دهد كه قيمت مي تواند افت بيشتري داشته باشد .توسعه بخش استخراج فلزات در آمريكاي التين و آفريقا در
نتيجه اصالح و بهبود ساختار سرمايهگذاري در اين مناطق بوده است .بنابراين عرضه بيش از حد منجر به پايين آوردن قيمت
فلزات مي شود  .اين تعادل بين تقاضاي ضعيف تر و افزايش در عرضه -اگر همچنان ادامه داشته باشد -نشان ميدهدكه قيمت
فلزات همچنان تحت فشار و پايين خواهد بود .ريسك به اشتباه افتادن اين نظريه تنها در صورتي خواهد بود كه ميزان سرمايه
گذاري در توليد فلزات كاهش يابد كه در اين صورت شاهد رشد قيمت فلزات خواهيم بود.

