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اقتصاد جهان در چهارمین ماه از سال میالدی جدید شاهد کاهش قرنطینهها و محدودیتها در برخی از
کشورهای مهم در اروپا (نظیر آلمان و فرانسه) و افزایش سرعت واکسیناسیون در آن و آمریکا از یکسو و
تشدید شیوع ویروس هند در شبه جزیره هندوستان و اوضاع بسیار وخیم این منطقه از جهان بود.
تعطیلی موقت برخی معادن کامودیتیها در آمریکای جنوبی ( بویژه شیلی) و اعمال محدودیتهای
گسترده در واردات کامودیتیها در راستای کنترل ویروس کرونا ،نمونههایی از این واقعیت بود که در ماه
آوریل ما شاهد آن بودیم .در مجموع درگیری بیش از  200کشور جهان با ویروس منحوس حدود 162
میلیون نفر را در سراسر جهان مبتال و جان بیش از  3/3میلیون نفر را گرفته است .با این وجود
گزارشهای منتشره جدید از سوی نهادهای بینالمللی حاکی از چشمانداز مساعد اقتصاد جهانی در سال
پیشرو است و گزارشهای جدید ،سرعت ریکاوری در اقتصاد جهانی را بیشتر از گزارشهای ماههای
گذشته انعکاس دادند .در حوزه تجارت بینالملل ،آمارهای مربوط به ترانزیت کاال و گزارشهای منتشر
شده از سوی گمرک کشورهای بزرگ حاکی از بهبود تجارت کاالیی بین کشورها در این ماه است که البته
افزایش هزینه حمل و نقل (افزایش قیمت سوخت ،کمبود کشتی و کانتینر و رویداد رخ داده در کانال
سوئز) و برخی اعتصابات کارگری در کشورهای آمریکای التین بر روند روبه رشد آن ها تأثیرگذار بوده
است .البته گزارش منتشر شده از سوی صندوق بینالمللی پول بیانگر جبران کامل افت تجارت کاالیی
سال  2020در سال  2021است .با این وجود افزایش بدهی دولتها که در سال  2020بطور گستردهای
اقدام به پیادهسازی بستههای حمایتی مقابله با کرونا کرده بودند و احتماالً در سال جدید میالدی نیز
ممکن است ادامه یابد ،یکی از مهمترین نگرانیهای اقتصاددانان در سال پیشرو است.
در مجموع براساس گزارشهای منتشره در دو ماه اخیر ،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
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و از ریسک ژئوپلیتیک موجود در منطقه خاورمیانه 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 .البته در حال حاضر ما شاهد ظهور یک
جبهه جدیدی بین اتحاد آمریکا و اروپا در مقابل چین و روسیه هستیم که در ماه مارس و آوریل برخی
اقدامات متقابالنه (نظیر تحریم برخی اشخاص سیاسی در چین و انگلیس و آمریکا) بین آنها رد و بدل
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 چهارمین ماه سال جاری نیز به دلیل افزایش رشد تقاضا
بویژه در ایاالت متحده آمریکا در سطوح باالی خود قرار داشتند ،البته تضعیف شاخص دالر و رشد قیمت
نفت از قیمت آن ها حمایت کرد .قیمت نفت نیز به دلیل تصمیم اوپکپالس (بویژه عربستان) مبنی بر
تداوم سیاست تولید پایین نفت (و افزایش محدود آن در ماههای می ،ژوئن و جوالی) همانند سال 2020
بود که با توجه به نبود ترامپ جهت فشار بر عربستان و چالش بین عربستان و آمریکا در خصوص قتل
خاشقچی (روزنامهنگار منتقد عربستانی) ،کاهش تولید نفت را به عنوان یک ابزار فشار سیاسی از سوی
عربستان بر آمریکا تبدیل کرده است .رونمایی از بسته سرمایهگذاری در زیرساختها به ارزش 2/3
تریلیون دالر از سوی جوبایدن در کنار افزایش تدریجی نرخ تورم در کشورها (و افزایش انتظارات تورمی
در ماههای آتی) نیز از تداوم روند قیمتهای کامودیتی در سطوح باال حمایت کرد .در گزارش حاضر ،پس
از مروری بر وضعیت اقتصاد جهانی در ماه آوریل ،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 آنها در ماه می پرداخته میشود.
جهت دریافت فایل کامل بولتن بازارهای جهانی فلزات اساسی ماه آوریل ،با شماره 021-88703384
تماس حاصل فرمایید.
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