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خالصه ای از بولتن ماهانه بازارهای جهانی فلزات اساسی ماه ژانویه (دی-بهمن )99
بر اساس گزارشهای منتشره در ماه ژانویه انتظار میرود ،رشد اقتصادی جهان در سال  2021حسب
پیشبینی کلیه سازمانهای بینالمللی از سال  2020بیشتر خواهد بود .روند رو به بهبود تجارت خارجی،
تولیدات صنعتی و نرخ تورم در بسیاری از کشورهای بزرگ صنعتی جهان نوید بخش بهبود شرایط اقتصاد
جهانی است .با این حال چنین سطح رشدی نیز شکننده بنظر میرسد .نگرانی در خصوص موفقیتآمیز
بودن کامل واکسن کرونا در برابر انواع جهشیافته این ویروس ،بدهی سنگین و کسری بودجه دولتها ،تداوم
تنشهای تجاری و احتماالً تداوم جنگ ارزی به عنوان روی دیگر این سکه ،احتمال کاهش رشدی اقتصاد
ایاالت متحده و چین و انعکاس آثار آن بر دیگر کشورهای صنعتی ،انعکاس تأخیری آثار کاهش سطوح
سرمایهگذاری در سال  ،2020عواملی هستند که میتوانند تأثیرات کاهشی خود را متوجه رشد اقتصادی
جهان در سال  2021کنند .البته نتایج انتخابات ریاست جمهوری در امریکا به احتمال فراوان دولت جدید
این کشور را بسمت انعطاف بیشتر در حوزه سیاست خارجی سوق خواهد داد و از ریسک ژئوپلیتیک موجود
در منطقه خاورمیانه و دریای چین خواهد کاست .این رویداد در کنار خروج موفقیتآمیز بریتانیا از اتحادیه
اروپا ،احتمال ریسکهای تجاری و اقتصادی در حوزههای تجاری را به شدت کاهش داده و به تحریک بیشتر
تجارت در این سال خواهد انجامید .ظاهر شدن آثار سیاستهای پولی چند ماه گذشته ایاالتمتحده میتواند
ضمن کاهش ارزش دالر و کسری حساب جاری این کشور ،کم رشدی اقتصاد این کشور را که بعضاً از آن به
عنوان رکود یاد میشود را به تأخیر انداخته و توام با کاهش ارزش دالر در بازارهای بینالمللی ،افزایش قیمت
کامودیتی را بدنبال داشته باشد .بسیاری از این وقایع حداقل در کوتاه مدت قابل پیشبینی نیستند و به
تدریج در پیشبینیها از سال  2021منعکس خواهند شد ،با این حال در صورت تداوم روندهای حاضر،
انتظار بهبود نرخ رشد اقتصاد جهانی ،تجارت جهانی و تدام کاهش نرخ بیکاری در کشورهای توسعهیافته و
در حال توسعه میرود.
در بازار جهانی فلزات اساسی که در نیمه دوم سال  2020در مسیر صعودی قرار گرفتند و اغلب با رشدهای
مثبت ساالنه ،وارد سال  2021شدند ،در نخستین ماه سال جاری نیز در سطوح باالی خود قرار داشتند،
البته تقویت محدود شاخص دالر بر قیمت آنها فشار آورد .با این وجود افزایش تقاضای خریداران چینی به
دلیل نزدیکی به آغاز سال نو چینی (که موجب افزایش موجودی انبار کامودیتیها برای بسیاری از صنایع
این منطقه شد) از قیمت کامودیتیها حمایت کرد .در گزارش حاضر ،پس از مروری بر وضعیت اقتصاد
جهانی در ماه ژانویه ،به بررسی بازار فلزات اساسی در این ماه پرداخته و با تحلیل عوامل افزایشی و کاهشی
تاثیرگذار (به تفکیک برون بازاری و درون بازاری) در بخش چهارم به پیشبینی قیمت جهانی آن ها در ماه
فوریه پرداخته میشود.
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