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  روي در جهان ات سرب وتولید فلز
درصد روي جهان، بیش از نیمی از تولید جهانی این فلز را  54تولید حدود براساس اطالعات بازار فلزات لندن، آسیا با 
درصد در رتبه دوم قرار گرفته است. آمریکا، اقیانوسیه و آفریقا به ترتیب  23به خود اختصاص داده و پس از آن اروپا با 

  اند. هاي بعدي را در تولید روي به خود اختصاص داده  درصد، جایگاه 2و  4 ،17با 

  : تولیدکنندگان سرب و روي جهان به تفکیک قاره 1نمودار شماره 

   
هزار تن  100میلیون و  11میالدي،  2009هزار تن و در سال  600میلیون و  11میالدي حدود  2008این پنج قاره در سال 

میلیون تن برسد. بین  12میالدي، میزان تولید به بیش از  2011رود در سال  تولید را به خود اختصاص دادند. انتظار می
هاي اول و دوم را در  درصد از کل تولید، رتبه 14درصد و پرو با تولید  28کشورهاي تولیدکننده روي، چین با تولید 
هزار تن و حدود یک درصد از تولید روي  100اند. در این میان ایران با تولید  تولید جهانی این فلز به خود اختصاص داده

  .میالدي، رتبه پانزدهم را کسب کرد 2008جهان در سال 

  بررسی میزان عرضه و تقاضاي سرب و روي
شده حدود  )، عرضه جهانی روي تصفیهILZSGالمللی صنعت سرب و روي( براساس آخرین آمار موسسه مطالعات بین

(بورس فلزات لندن) و بورس شانگهاي و آمار  LMEهزار تن بیشتر از میزان تقاضاي بازار است. میزان ذخایر نزد  175
هزار تن افزایش یافته  189کنندگان، نشان دهنده این است که ذخایر در این دوره تا  دریافتی از تولیدکنندگان و مصرف

درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش به دلیل باال رفتن حجم تولید 7/10است. همچنین تولید روي جهان حدود 
تن بیشتر از  233شده   میالدي عرضه جهانی روي تصفیه 2010در سال  استرالیا، چین، هند، قزاقستان و روسیه است.در 

  . باشد داشته وجود عرضه مازاد تن هزار 161 نیز میالدي 2011 سال در شود می بینی پیش و است بوده  تقاضا

آسیا
54%

اروپا
23%

آمریکا
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اقیانوسیه
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آفریقا
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48%
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جهانی براي روي، تقاضاي چین براي این فلز به روند میالدي با ایجاد بحران و روند نزولی تقاضاي  2007از سال 
 500میلیون و  4میالدي به  2007هزار تن در سال  500میلیون و  3صعودي خود با شیبی تندتر ادامه داد و از میزان مصرف

درصد رشد داشت و  6/10میالدي  2010میالدي رسید. روند رو به رشد مصرف چین در سال 2009هزار تن در سال 
هزار تن برسد. حدود  500میلیون و  5درصد به میزان  8/8میالدي نیز با رشدي حدود  2011شود، در سال  بینی می پیش

درصد  1/4و ژاپن با  6/4درصد، هند با  6/43درصد از مصرف روي جهان به سه کشور آسیایی تعلق دارد. چین با  52
 5/7درصد و آمریکا با  7/19آسیا قرار دارند. اروپا با  کنندگان روي ترین مصرف مصرف جهانی این فلز در رده بزرگ
  ترین کشورها بعد از چین هستند. درصد مصرف جهانی روي، پرمصرف

درصد در تولید برنج و برنز  18درصد از کل فلز روي جهان در تولید فلز گالوانیزه،  50مصارف صنعتی فلز روي حدود 
درصد در  8درصد از میزان کل فلز روي تولیدشده در صنایع شیمیایی،  9د. رون درصد در تولید آلیاژها به کار می 13و 

درصد  48دهد از نظر مصرف نهایی،  ها نشان می بررسی رود.  درصد بقیه در سایر صنایع به کار می 3گري و  صنعت ریخته
ر تولید مصنوعات درصد د 10آالت و تجهیزات فنی،  درصد در تولید ماشین 10روي تولیدي در صنایع ساختمانی، 

گیرد. میزان  درصد در صنایع زیربنایی مورداستفاده قرار می 9ونقل و  سازي و حمل درصد در صنایع اتومبیل 23خانگی، 
بینی  میلیون تن است. پیش 10میلیون تن و  220ذخیره قطعی و تولید معدنی روي(محتوي فلز) معادن جهان به ترتیب 

درصدي تولید در سال  9/10هاي به عمل آمده، به دنبال رشد  دي با توجه به بررسیمیال 2011وضع جهانی روي در سال 
هزار تن روي  300میلیون و  13میالدي و تولید  2011درصدي تولید روي براي سال  6/5میالدي، افزایش 2010
 تولید درصدي 24 رشد به توجه با روي معادن جهانی تولید شود، می برآورد همچنین  بینی است. شده قابل پیش تصفیه
شود تولید در  بینی می هزار تن برسد. پیش 500لیون و می 12 به افزایش درصد 7/10 با میالدي، 2010 سال در چین

درصدي و  6/6هند، قزاقستان و روسیه رشد داشته باشد. همچنین رشد   کشورهاي مکزیک، استرالیا، بزریل، چین،
  بینی است. قابل پیش 2011هزار تن براي سال  300میلیون و  13دستیابی به میزان تولید 

  بررسی وضعیت بازار سرب و روي

تولید معادن جهانی   با وجود کاهش تولید در کانادا و پرو، ،روي و سرب المللی بین مطالعات طبق گزارشات گروه
درصد افزایش را نشان  4.8، 2010، نسبت به همین مدت در سال  2011روي در فاصله زمانی ژانویه تا ماه مارس درسال 

فزایش مصرف رسد ادهد که دلیل این امر میتواند افزایش تولیدات کشورهاي استرالیا، چین و هند باشد. به نظر میمی
درصدي تقاضا ازطرف چین، کاهش تقاضا از جانب  12.1درصد و افزایش  8.5روي پاالیش شده در اروپا به میزان 

درصد  6ژاپن، کره و امریکا را کمی تعدیل کرده است. درکل در سال جاري مصرف روي پاالیش شده درجهان 
  افزایش داشته است.
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رسانده و  آسیب کشور دراین فلزات پاالیش و تولید تاسیسات تمام به 2010 مارس ماه در ژاپن امیسونت و زلزله
تقاضا براي روي را در این کشور به شدت کاهش داده است. طبق گزارشات و آمار منتشر شده انتظار می رود که درپی 

کاسته شود. کاهش تولید در ژاپن، از مصرف عمده روي جهت مصرف در صنایع خودروسازي و گالوانیزه کردن فوالد ،
به گزارش بلومبرگ شرکت هاي بزرگ تولید کننده فوالد در ژاپن میزان تولیدات خود را در سال مالی جاري کاهش 
داده اند. توهو زینک، سومین شرکت تولید کننده روي در ژاپن ، اعالم کرده است که فروش خود را در سال جاري 

صد کاهش خواهد داد. همچنین معدن میت سوي ، بزرگترین معدن در 9.4آپریل آغاز شده است را تا  1ژاپنی که از 
  درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهد. 16تولید روي در ژاپن، قصد دارد تولیدات خود را از ماه آپریل تا سپتامبر 

همچنین بر طبق گزارش بلومبرگ، چین که از واردکنندگان اصلی مواد خام روي است قصد دارد قبل از بسته شدن 
فزایش دهد. با توجه به روند رو به رشد تقاضا ارا  میزان واردات و تولیدات خود 2015تا  2013معادن خود در سالهاي 

  . را خواهیم داشتنتظار کسري عرضه روي در بلند مدت ا

کرده و اخیراً در گزارشی سرمایه گذاران را به خرید فلزات تشویق   الزم به ذکر است بانک آمریکایی گولدمن ساجز،
معتقد است که در آینده میزان تقاضا از عرضه پیشی خواهد گرفت. این در حالی است که روي بدترین عملکرد را در 

و  2011دالر در سال  2475سال جاري بین سایر فلزات داشته است. بانک آمریکایی مریل لینج نیز از میانگین قیمتی تنی 
  گوید.میبراي روي سخن  2012دالر در سال  2500تنی 

  روي در سه سال اخیرسرب و تحوالت قیمت 
و این کاهش سبب شد بسیاري از  دالر کاهش یافت 1000در آغاز بحران مالی و رکود اقتصادي جهان، قیمت روي به 

و پایان رکود، امید به بهبود  2009تولیدکنندگان این فلز، ظرفیت تولید خود را به شدت کاهش دهند. اما از اواسط سال 
قیمت هر تن  2009رایط اقتصادي جهان و رشد تقاضا براي مواد خام به افزایش قیمت روي منجر شد. در اواخر سال ش

یک  2010دالر افزایش یافت و همزمان تولیدکنندگان بر ظرفیت تولید خود افزودند. در نتیجه در سال  2000روي به 
تا  1600سان داشتند. در سال گذشته قیمت روي در محدوده میلیون تن بر ذخیره روي افزوده شد و قیمت ها به شدت نو

دالر بود به طوریکه فعاالن بخش معدن و کارخانه ها را به ادامه  2157ن  دالر در نوسان بود و میانگین قیمتی آ 2600
ت ها کاسته روز کافی است، از رشد قیم 110تولید تشویق کرد. اما افزایش ذخیره روي به میزان یک میلیون تن که براي 

است. این در حالی است که تحلیلگران حفظ شدن قیمت روي را حاصل رشد باالي اقتصادهاي در حال توسعه آسیایی و 
  تقاضاي باالي آنها براي انواع مواد خام می دانند.
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  سال گذشته به نمایش گذاشته شده است: سه روند قیمت جهانی فلزات سرب و روي در 3و  2در نمودار 

 سال گذشتهسه : روند قیمتی فلز سرب در  2نمودار شماره 

 

  

 سال گذشته سه: روند قیمتی فلز روي در  3نمودار شماره

  
  

شود. نوسان بازار جهانی نیز تابع عوامل فراوانی مانند  طریق بازار بورس فلزات لندن تعیین می از جهان در روي قیمت
شده محصول و همچنین هماهنگی  ذخایر شمش روي موجود در انبارهاي جهانی، تولید روي جهان، قیمت تمام

ران مالی جهانی به ویژه در صنعت ها، روند خروج از بح بینی کنندگان روي در بازارهاي جهانی است. براساس پیش عرضه
میالدي آغاز شده است. با توجه به اینکه مصرف عمده فلز روي در صنعت ساختمان  2010سرب و روي، از اواسط سال 

هاي انجام شده حدود  بینی ترین شرایط، پیش است، با رونق مسکن، شاهد رشد مصرف این فلز خواهیم بود. در بدبینانه
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دالر خواهد  100هزار و  3ترین حالت نیز حدود قیمتی  دهد. در خوشبینانه دالر در هر تن را نشان می 200هزار و  2قیمتی 
میالدي درنظر  2011ترین قیمت براي این فلز در سال  دالر را نزدیک 2500بود. در این میان بیشتر موسسات حدود قیمتی 

درصدي را  10میالدي، رشد  2010دالر در سال  270هزار و  2اند که این حدود قیمتی نسبت به متوسط قیمت  گرفته
دهد. از سوي دیگر با توجه به اینکه میزان ذخایر کشف شده روي رو به کاهش است، شرایط بازار این فلز طی  نشان می

به  سال آینده رو به بهبود خواهد بود که این موضوع با افزایش قیمت فلز روي همراه است. عالوه بر این با توجه 4تا  3
بینی  اینکه تقاضاي اروپا براي این فلز رو به افزایش است، روند بحرانی و نزولی صنعت روي پایان خواهد یافت. پیش

کاهش مازاد روي در سال آینده که حاکی از رشد مصرف این فلز است، دورنماي قیمت مناسبی را براي فلز روي نشان 
  دهد. می
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  وضعیت موجودي انبار سرب و روي

 111به  2011سال  اول ماه درسه شده پاالیش روي روي، تولید جهانی و سرب المللی بین مطالعات به گزارش گروه
 افزایش را نشان میدهد. شاخص کیلو تن 95انبارها  موجودي زمانی بازه همین براي و همچنین یافته افزایش کیلوتن
GSCI توسط این نهاد عرضه مازاد پیشبینی برطبق باشد،می اولیه ماده 24براي  شاخصی که پورز، اند استاندارد، 
  است.  داشته درصد افت 8جاري  درسال

 LMEدر بازار  : میزان موجودي انبار سرب در یک سال گذشته 4نمودار شماره 

 

  LMEدر بازار  : میزان موجودي انبار روي در یک سال گذشته 5نمودار شماره 

  

هزار تن  300بین المللی سرب و روي، میزان مازاد روي سال گذشته به حدود طبق آخرین گزارش گروه مطالعات 
  رسیده و این فلز چهارمین سال متوالی را با مازاد عرضه سپري کرده است.
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  جایگاه ایران در صنعت سرب و روي جهان

باشد. همچنین از نظر  هند میایران چهارمین تولیدکننده بزرگ ماده معدنی سرب و روي در آسیا بعد از چین، قزاقستان و 
  باشد. ه پنجم را در آسیا دارا میتولید شمش روي جایگاه ششم و از نظر تولید سرب جایگا

باشد  کیلوگرم در سال می 14/1المللی مطالعات سرب و روي مصرف سرانه روي در ایران  برطبق گزارشات گروه بین
 9/5باشد. متوسط مصرف سرانه در اروپاي غربی  بی میکه این میزان معادل مصرف سرانه روي در آمریکاي جنو

کیلوگرم  5/2باشد. در چین متوسط سرانه مصرف در حدود  کیلوگرم می 4/3کیلوگرم و در آمریکاي شمالی 
اي در جهت افزایش تقاضاي روي بخصوص در  دهد که ایران داراي پتانسیل قابل مالحظه باشد.این مطلب نشان می می

  ها دارد. سیون و زیرساختصنایع گالوانیزا

انداز روشنی درخصوص افزایش تقاضا در ایران وجود دارد. در اروپاي غربی متوسط هدف  در حوزه سرب نیز چشم
باشد. در ایران  کیلوگرم می 15/0کیلوگرم و در هند  7/1باشد. در چین متوسط مصرف سرانه  کیلوگرم می 4سرانه ساالنه 

ها، موتورهاي برقی، برق  مصرفی در اتومبیل اسید ،هاي سرب  باطري باشد. یلوگرم میک 93/0متوسط مصرف سرانه سرب 
  اي در ایران بوجود آورد. تواند بازار عمده در شبکه کامپیوتر و مخابرات می )UPS(جانشین 

زرگ ب معدن دو وجود با ایران. دارد قرار ایران معادن ترین مهم در روي و سرب جهانی ذخایر ازدرصد  3 حدود
آباد و انگوران منابع کافی را براي فعالیت در صنعت سرب و روي داراست. بخشی از تولید روي در کشور مصرف  مهدي

شود. با توجه به محدودیت منابع روي در جهان و مصارف متنوع آن در  توجهی از آن نیز صادر می شود و بخش قابل می
هاي وسایل نقلیه الکتریکی،  بینی شده در باتري ن مصارف نوین پیشصنایع گالوانیزه، تولید آلیاژهاي مختلف و همچنی

 21معدن سرب و روي وجود دارد که  43معدن فلزي کشور؛  195اي براي این فلز وجود دارد. از کل  شده بازار تضمین
 38تعاونی و معدن غیرفعال و هفت معدن در حال تجهیز است. از این تعداد دو معدن دولتی، سه معدن  15معدن فعال، 

 حدود معادن این روي و سرب احتمالی ذخیره کل. است کرده اشتغال ایجاد نفر 1884  معدن خصوصی است که براي
 3 حدود. شود  می استخراج آن درصد 5/0 حدود یعنی تن هزار 200 و میلیون یک ساالنه تنها  که است تن میلیون 222

درصد از  12/2اکنون با تولید  ترین معادن ایران قرار دارد. کشورمان هم درصد از ذخایر جهانی سرب و روي در مهم
روي جهان، رتبه پانزدهم تولید این فلز را به خود اختصاص داده است. کانسارهاي سرب و روي ایران در چند کمربند 

ترین  هستند. مهم جمله آن از آذربایجان و یزد –ناي بند، انارك  -گلپایگان، طبس -اند که کمربند یزد مهم واقع شده
 آباد، مهدي انگوران، بزرگ معدن پنج  کانسارهاي سرب ایران معدن سرب و روي انگوران، ایرانکوه و کوشک است.

 میلیون 2 و تن میلیون 3 تن، میلیون 4 تن، میلیون 20 تن، میلیون 9 ذخیره میزان با ترتیب به  گوشفیل و کوشک عمارت،



 
٩ 

 

درصد روي برآوردي را به 2/17ن تن ذخیره قطعی فلز سرب و روي با عیار متوسط میلیو 83 از بیش تن، هزار 500 و
میلیون تن  13میلیون تن و ذخیره احتمالی آن  9اند. ذخیره قطعی معدن سرب و روي انگوران،  خود اختصاص داده

توي، از معادن کمیاب مح فلز باالي عیار دلیل به انگوران معدن. است درصد  30تا  25گزارش شده است. عیار روي آن 
میلیون تن ذخیره، دومین معدن دولتی است که از نظر ظرفیت ذخایر،  20آباد یزد نیز با  جهان است. معدن مهدي

از آن براي  درصد است، استفاده 6تا  5ترین معدن کشور است، اما به دلیل پایین بودن عیار خاك آن که حدود  بزرگ
تولیدکنندگان صرفه اقتصادي ندارد. تولیدکنندگان عمده روي کشور در حال حاضر هشت شرکت توسعه معادن روي 

هزار تن  700ایران، کالسیمین، باما، معادن بافق، سرمک، سوژمیران، تیران و صنعتی و معدنی شاهین با ظرفیت اسمی 
فت کارخانه بزرگ ذوب روي زنجان، ذوب روي دندي، تولید روي تولید کنسانتره روي در کشور فعالیت دارند. ه

بندرعباس، ذوب روي احیاي قشم، فرآوري مواد معدنی، ذوب روي اصفهان، ذوب روي بافق، شرکت ملی سرب و 
تولید هزار تن در کشور فعال هستند.  187کارخانه کوچک تولید ورق و شمش روي با ظرفیت اسمی  45روي ایران و 

درصدي به  16با رشد  90ماهه نخست سال  4که در تن بوده است  41600بالغ بر  89ماهه نخست سال  4ي در سرب و رو
تن و تولید سرب با  43100تن به  37700درصدي از  14تن رسیده است. در این دوره زمانی تولید روي با رشد  48200

 110بیش از  89درات سرب و روي در سال صاتن رسیده است. همچنین میزان  5100تن به  3900درصدي از  31رشد 
  به مقایسه میزان صادرات سرب و روي کشور در دو سال گذشته پرداخته ایم:  1در جدول شماره  هزار تن بوده است.

  1389و  1388: مقایسه میزان صاردات سرب و روي ایران در سال هاي  1جدول شماره 

 صادرات ایران
 درصد تغییرات 1388ماهه  12 1389ماهه  12

 ارزش(دالر) مقدار(تن) ارزش(دالر) مقدار(تن) ارزش(دالر) مقدار(تن)

 91 65 47،810،518 25،178 91،353،269 41،535 سرب و مصنوعات 

  36 11 105،037،878 61،659 142،815،554 68،697 روي و مصنوعات 
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 جهانی مس بازار بر نگاهی

 الکترونیکی، ساختمانی، فعالیتهاي در زیادي مصارف داراي دنیا مهم و کاربرد پر فلزات از یکی عنوان به مس
 بزرگترین .است بوده الکترونیکی محصوالت به مربوط مس تقاضاي حجم بیشترین .باشد می ... و فلزي محصوالت

 ایاالت و استرالیا پرو، روسیه، ژاپن، اندونزي، شیلی، از عبارتند جهان در شده تصفیه مس کننده تولید کشورهاي

  .برشمرد ایتالیا و آلمان ژاپن، آمریکا، ،هند چین، کشورهاي توان می نیز را مس کنندگان مصرف بزرگترین .متحده
 سال10 طی در .است یافته چشمگیري افزایش اخیر هاي سال در مس جهانی تقاضاي شده انجام هاي بررسی طبق

 مصرف که است حالی در این. اند شده تبدیل مس زمینه در جهان کنندگان مصرف بزرگترین به هند و چین گذشته

  .است مانده باقی ثابت تقریبا کننده مصرف عمده کشورهاي سایر
  

  )تن هزار(جهانی  مس پاالیش یافته مصرف  :6شماره  نمودار

  
  
 از بیشتر تن 242.000 حدود 2010 سال در جهان یافته پاالیش مس مصرف مس، مطالعات المللی بین گروه گزارش به

 تولید با همراه یافته، پاالیش مس شده بینی پیش سطح از بیشتر مصرف .است بوده شده یاد سال در فلز این تولید رقم

  .شود روبرو کسري میزان این با 2010 سال در بازار که شد باعث فلز این انتظار مورد حد از تر پایین
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  )تن هزار( منطقه تفکیک به یافته پاالیش مس مصرف:  7نمودار شماره 

  
  

  :است شده زیرآورده جدول در مختلف صنایع در مس تقریبی استفاده میزان
  

 جهان مختلف نقاط در مس مصرف از مختلف صنایع سهم:  2جدول شماره 

  درصد  نام صنعت
  42  محصوالت الکتریکی و الکترونیکی

  28  ساختمان سازي
  12  تجهیزات حمل و نقل

  9  محصوالت مصرفی عمومی
  9  تجهیزات و ماشین آالت صنعتی

  100  مجموع
  

 دلیل به چین کشور که دارد آن از حکایت مختلف کشورهاي داخلی ناخالص تولید و مس سرانه مصرف بررسی

 سایر با زیادي تفاوت داخلی ناخالص تولید و مس سرانه مصرف لحاظ از است داشته که زیادي اقتصادي رشد

 گذشته مصرف میزان اساس بر 2016 سال تا مس آینده مصرف میزان شود می بینی پیش .دارد یافته توسعه کشورهاي

  .برسد سال در تن میلیون 25 از بیش به درصد 3.7  معادل رشدي با
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  )تن (هزار مناطق تفکیک به شده تصفیه مس تولید نمودار : 8 شماره نمودار

  

  در جهانمس تولید 
و  عمده ترین تولیدکننده این فلز می باشدجهان،  مسدرصد  43براساس اطالعات بازار فلزات لندن، آسیا با تولید حدود 

درصد،  2و  4 ،19به ترتیب با  و اقیانوسیه آفریقا اروپا،درصد در رتبه دوم قرار گرفته است.  32با  آمریکاپس از آن 
  اند. اختصاص دادهبه خود  مسهاي بعدي را در تولید   جایگاه

  جهان مختلف نقاط در مس تولید میزان : 9 نمودار شماره
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  )تن هزار(کشور تفکیک به یافته پاالیش مس تولید : 10شماره  نمودار

  
در آینده اي  بتوانند فلز این بازار کسري علت به مسی کابل و سیم کنندگان تولید رسد نمی نظر به اس بی گزارش به

 هاي پروژه و ژاپن در سازي باز هاي فعالیت دلیل به شود می بینی پیش .شوند رها آن باالي هاي قیمت از نزدیک

 جلوتر عرضه از 2012 سال تا تقاضا چین و هند همچون اي توسعه حال در هاي کشور در ساختی زیر جاري بزرگ

  .باشد
  
  

  (هزار تن) به گزارش گروه بین المللی مطالعاتی مس 2012تا  2005 هاي سال مس طی تقاضاي و عرضه بررسی:  3جدول شماره 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  شرح
پیش بینی 

2011  
پیش بینی 

2012  
  21390  20164  19075  18278  18226  17934  17291  16572  تولید

  20965  20102  19324  18090  18039  18197  17034  16674  مصرف
  -425  +62  -249  +188  +187  -263  +257  -102  مازاد/کمبود
موجودي 
  -  -  1289  1433  1159  1028  1132  867  آخر دوره

  
 صنعت این مصرف الگوي .شود می مصرف کابل و سیم صنعت در جهان سراسر در تولیدي مس از درصد 35 حدود

 المللی بین مطالعات گروه توسط منتشره گزارش اساس بر همچنین .دارد فلز این آینده رشد در اي کننده تعیین نقش

 اندازي راه توسط ٔعمدتا فلز این تولید آن، مصرف رشد و مس باالي هاي قیمت به پاسخ در رود می انتظار مس
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 هاي پروژه طریق از نیز تاحدي و 2008 سال در جهانی مالی بحران در یافته کاهش یا شده متوقف هاي پروژه مجدد

  .یابد افزایش جدید
 نقاط تمام در صنعتی تقاضاي روند رود می انتظار 1390) فروردین در منتشرشده(مس تخصصی نشریه بینی پیش به

  .دهد ادامه را 2010 سال صعودي گرایش همان کننده مصرف بزرگ
درصد از تقاضاي  38درصدي (معادل  4.3، از رشد 2009مصرف ظاهري مس چین پس از رشد فوق العاده در سال 

 6 به جاري سال در چین مس مصرف رشد رقم که شود می بینی پیش برخوردار بوده است. 2010جهانی) در سال 
  .برسد درصد

 اتکاي با حدودي تا تواند می فلز این انبارهاي مجدد سازي پر و تمام نیمه محصوالت تولید در شده بینی پیش رشد

 تلنبار گذشته هاي سال در ٔاحتماال که نشده گزارش هاي موجودي شدن وارد و شده ذوب ٔمستقیما برقراضه بیشتر

 آفریقاي در سیاسی هاي آشوب ژاپن، در سونامی و زلزله شامل متعددي عوامل وجود این با .شود اثر بی اند شده

 تاثیر تحت که آسیا، مس نامطمئن مصرف ومیزان پولی و تجاري هاي سیاست در تغییرات غربی، آسیاي و شمالی

 .شودس م کسري افزایش باعث اطمینان عدم ایجاد با تواند می ،است چین

  .ببخشد سرعت را فلز این براي تقاضا رشد ژاپن، در دیده آسیب هاي پروژه بازسازي معتقدند کارشناسان
  

 مس قیمت جهانی بر تاثیرگذار عوامل
 اما .است مشکل بسیار کاري آن آتی قیمت بینی پیش که طوري به شده زیادي نوسانات دچار هانروز کاال این قیمت

  .برشمرد زیر شرح به توان می را جهانی کاالیی هاي بورس در مس فلز قیمت کننده تعیین مهم عوامل کلی رطو به
 
 نفت جهانی هاي قیمت  )1

 افزایش  .دهد می قرار تاثیر تحت مستقیم طور به مس تولیدي واحدهاي در را انرژي هزینه نفت، قیمت افزایش
 قیمت افزایش پیامدهاي از است، پایه فلزات و کاال بازار در اساسی عوامل از یکی که نقل و حمل هاي هزینه
 دو این تغییرات معموال و داشته مثبت همبستگی مس قیمت با نفت جهانی هاي قیمت بنابراین  .است نفت هاي
 .باشد می جهت هم

 جهان فلزات کننده مصرف بزرگترین عنوان به چین واردات )2

 قیمتهاي به منجر که است جهانی مصرف تقاضاي رشد مفهوم به چین کشور توسط مس فلز واردات افزایش
 می جهانی سطح در فلز این قیمت کاهش به نیز چین توسط مس واردات کاهش برعکس .شود می مس فلز باالتر

  .انجامد
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 لندن فلزات بورس در ها موجودي تغییرات )3

 قیمت ها، موجودي کاهش صورت در و کاهش جهانی بازارهاي در مس قیمت انبارها، موجودي افزایش با
 .یابد می افزایش جهانی

 اختیار در درصد 3 حدود مقدار این از که است، شده زده تخمین تن میلیارد 1.6 حدود دنیا مس منابع کل

 .باشد می ایران
 جهانی اقتصاد انداز چشم )4

 استفاده افزایش از ناشی تقاضا این .است مس تقاضاي آورنده وجود به عامل ترین اصلی جهانی اقتصاد رشد
 افزایش دلیل ترین عمده. است مس آلیاژهاي از شده ساخته جدید محصوالت همچنین و سنتی محصوالت

 جهان بزرگ کشورهاي اقتصادي رشد دیگر عبارت به .است کشورها اقتصاد سریع توسعه از ناشی مس، تقاضاي

 از یکی تواند می فلزي محصوالت تولید افزایش و ساز و ساخت افزایش دلیل به ... و متحده ایاالت چین، نظیر

  .باشد آن هاي قیمت و مس تقاضاي کننده تعیین عوامل
  

 آن تغییرات روند قیمت مس و
  .دهد می نشان را اخیر سال دو طی مس جهانی قیمت تغییرات روند زیر نمودار

  
  : روند قیمت مس در دو سال گذشته 11نمودار شماره 

  
 
  


