مدیریت سرمایه کیان

دیدگاه کاالیی کیان

 ۲بهمن ۵۹۳۱

گزارش کیان از تحوالت بازارهای کاالیی
همزمان با شروع ریاست جماهاوری تاراماو ،جاو

افزایش عرضه نفت شیل در قیمت های بااالی ۱۵

فرصت شش ماهه دولت چین به تاولایادکانانادگاان

نااطمینانی بر بازارهای کاالیی حاکم شاده اسات و

دالر ،به تردید درباره اثربخشی توافق تاریخی اوپک

فوالدهای غیر استاندارد مصرف سنگ آهن این کشور

شاهد نوسان قیمتی در بیشتر بازارها هستیم.

منجر شده است.

را افزایش میدهد.



جو نااطمینانی درباره عملکرد ترامو و پیامدهای آن منجر به شکلگیری هفتهای نوسانی در بازارهای کاالیی شد .مصاحبه ترامو با وال استری ت ژورنال در ابتدای هفاتاه و اباراز
نارضایتی وی از افزایش ارزش دالر ،به ریزش دالر به کمترین ارزش هفت هفته اخیر منجر شد .در روزهای پایانی هفته ،با مصاحبه خانم یلن و تأکید وی بر رشد تدریاجای نار
بهره ،بار دیگر شاخص دالر افزایش یافت ،اما همزمان با شروع رسمی ریاست جمهوری ترامو شاخص بار دیگر به مرز  ۵۵۵دالر برگشت .در حالیکه وعدههای ترامو نویدباخاش
افزایش تقاضا در بازارهای کاالیی است ،این نگرانی وجود دارد که سیاست های حمایتی او نهایت ًا منجر به افت رشد اقتصادی آمریکا شود .از سوی دیگر ،برخی فعااالن باازارهاای
کاالیی معتقدند که سهم آمریکا از کل مصرف کاالیی جهان کمتر از دهههای پیش است و با توجه به صعودهای ماههای اخیر ،نمیتوان چندان به رشد بیشتر قیمات هاا در اثار
افزایش تقاضا در آمریکا دل بست .در مجموع ،به نظر میرسد با توجه به ابهام درباره سیاستهای دولت ترامو ،در بازه کوتاهمدت ،فضای نوسانی مهمترین ویژگی بازارهای کاالیی
خواهد بود.



در شش ماه اخیر و با افزایش قیمت نفت به باالی  ۱۵دالر ،تولید نفت آمریکا نیز  ۱۵۵هزار بشکه افزایش یافته است .این امر ،تحلیلگران و مدیران شرکت های نفتی را باه ایان
نتیجه رسانده که در بازه قیمتی  ۱۵تا  ۱۱دالر ،بازار با عرضه قابل توجه نفت توسط کمپانیهای شیل آمریکا مواجه خواهد شد و این موضوع ،سقف قیمت را در سال  ۲۵۵٠تعییان
خواهد کرد .ذخایر نفت نیز در این هفته به بیشترین مقدار خود در سه دهه اخیر در همین زمان رسید که نشاندهنده عرضه قوی در بازار است .به نظر میرسد روند صعودی ایاجااد
شده در قیمت نفت که در پی خوشبینی زیاد پس از توافق تاریخی اوپک ایجاد شده بود ،با ایجاد تردیدهایی مبنی بر رشد عرضه نفت توسط کمپانیهای شیل در آمریکا و در غیاب
تقاضایی که بتواند مازاد عرضه باقی مانده از گذشته را به خوبی جذب کند ،متوقف شده است.



پیاده سازی سیاست توقف تولید فوالد غیراستاندارد (عمدتاً از قراضه) منجر به افزایش مصرف سنگ آهن چین خواهد شد ،آن هم در شرایطی که دولت قصد دارد تولید سنگ آهن را
نیز کاهش دهد .این خبر مهمترین عامل رشد  ۹درصدی قیمت سنگ آهن در هفته گذشته بود .اما باید توجه داشت که افزایش ظرفیت برنامهریزیشده دیگر تولیدکنندگان سناگ
آهن جهان با کاهش برنامهریزیشده چین برابری می کند ،یعنی سیاست دولت چین (به تنهایی) منجر به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار نمیشود .بنابراین ،مهمترین عاملی کاه
در سال آینده قیمت سنگ آهن را تعیین خواهد کرد ،میزان تقاضا و قیمت فوالد است .ضمناً ،رسیدن ذخایر سنگ آهن در بنادر چین به باالترین رکورد تاریخی ،هشداری است مبنی
بر ناپایداری قیمت این محصول در سطوح فعلی.
آخرین قیمت

بازدهی هفته

بازدهی ماه

آخرین قیمت

بازدهی هفته

بازدهی ماه

۵١۹۳

۰۹

۰٠

نفت (برنت)

۱۱/۱۵

۰۵

۰۵

آلومینیوم (لندن)

-۰۲

۰۴

گاز (هنری هاب)

۹/۹٠

۰۱

-۰۴

مس (لندن)

۱٠۵۷

۰۷

ذغالسنگ کک (استرالیا)

۵٠١/۷۹

-۰۹

-۰۹۵

سرب (لندن)

۲۹۵۳

۰۴

اوره

۲۷۲/١

۰۲

۰١

روی (لندن)

۲٠۹۷

۰۵

۰۱

متانول ( CFRچین)

۹۴۵

۰۹

-۰۴

شاخص سنگ آهن ۷۲۰

١۲/۵۱

۰۹

۰۵

 CFR( HDPEچین)

۵۵۴٠

-۰۹

۰۵

بیلت فوالد (دریای سیاه)

۴۵۵

۰۵

۰۵

محدوده مسئولیت کیان :ای ن گ زار ش من ح ص ر ًا ب رای ف ردی که م ستقیم ًا ب رای وی ار سال ش ده ت هیه گ ردی ده ا س ت .به غیاا ر از
مواردی که افشا و مستقیم ًا به آن اشاره شده ،این گزارش بر اساس اطالعات عمومی که از نظر ما معتبر است ،تهیه شده است .ما در صاددیام کاه
گزارش خود را تا حد امکان بهروزرسانی کنیم ،اما ممکن است عوامل مختلف مانع از انجام این امر شوند.
مدیریت سرمایه کیان
نشانی :تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،پالک  ۵۳طبقه ۴
کد پستی۵۱۵۴۳۴۴١۹۴ :
تلفن۴٠۵١۵۴۵۵ :
نمابر۴٠۵١۵۴۵۴ :
رایانامهinfo@kian.capital :
تارنماwww.kian.capital :

این گزارش پیشنهادی برای فروش یا خرید سهام یا هرگونه اوراق بهادار دیگر ارائه نمیدهد .همچنین ،نتیجهگیریهای موجود در این گزارش هایا
نوع هدف سرمایهگذاری ،توانایی پذیرش ریسک و موقعیت اقتصادی را برای یک مشتری خاص بررسی نمیکند .مشتریان میبایست در مورد استفااده
از توصیه ها یا پیشنهاداتی که در این گزارش مطرح شده ،با توجه به شرایط ویژه خود تصمیمگیری نمایند و یا در صورت نیاز ،از مشاوره حرفهای بهاره
گیرند.
ارزش سرمایهگذاریها و داراییها ممکن است تغییر کند .عملکرد تاریخی لزوماً دلیلی بر روند تغییرات آینده نمیباشد .بازده در آینده تضامایان شاده
نیست و در هر سرمایهگذاری خطر از دست دادن اصل سرمایه وجود دارد.

