مدیریت سرمایه کیان

دیدگاه کاالیی کیان

 ۵۲دی ۵۹۳۲

گزارش کیان از تحوالت بازارهای کاالیی
با حذف محدودیت دولت چی بر تولیییدکینینیدگیان

در حالیکه سیاستهای محدودکننده دولت چییی

به دلیل ابهام در سیاستهای دولتهای چی و آمریکا

ذغال سنگ قیمت ای محصول کاهش یافته است .با

منجر به کمبود عرضه در بازار فوالد نشده با کاهش

و همی طور سطح کلی عرضه چشمانداز قیمت مس

پایان فصل سرما احتمال ادامه ای روند وجود دارد.

قیمت ذغال فشار هزینه بر تولیدکنندگان کم شیده

در سال  ۵۱۵۲نامشخص است.

است.


با افزایش ناگهانی قیمت ذغالسنگ در ماههای پایانی سال  ۵۱۵3دولت چی به اشتباه محاسباتی خود درباره تأثیر محدود کردن عرضه ای محصول پی برد و تصمیم بیه لیغیو
محدودیتها گرفت .در نتیجه ای اقدام قیمت هر دو نوع ذغالسنگ ککشو و حرارتی در یک ماه گذشته کاهش یافت .در ای میان سیاستهای »آنتیدامپینگ« دولت هند –
بزرگتری خریدار کک چی – (وضع تعرفه واردات بر ذغال چی ) و نزدیک شدن به سال نوی چینی به کاهش تقاضا و افت سریعتر قیمت ذغال ککشو کمک کرد .در نتیییجیه
قیمت ذغالسنگ ککشو که یک ماه پیش باالی  ۹۱۱دالر معامله میشد به  ۵١۴دالر رسید.



هفته گذشته برای ذغال حرارتی نیز هفته خوبی نبود و قیمت ای محصول  ۵۱درصد کاهش یافت .کاهش  ۵۱درصدی شاخص بالتیک در یک ماه گذشته نشاندهنده تضیعیییف
تقاضا و نیز نویددهنده کاهش بهای تمامشده ذغالسنگ برای مصرفکنندگان است .بنابرای با پایانیافت فصل سرما احتماالً شاهد افت بیشتر قیمت ذغالسنگ حرارتی خواهیم
بود .وزارت صنایع استرالیا متوسط قیمت ذغال حرارتی در سال  ۵۱۵۲را  ۲۴دالر پیشبینی کرده که گرچه باالتر از پیشبینی قبلی ( 3۹دالر) است حدود  ۵۱دالر با قیمت فعیلیی
فاصله دارد .سرمایه گذاران باید به ای نکته توجه کنند که قیمتهای فعلی ذغالسنگ به هی وجه از نرخهای باالی  ۵۵۱دالر برای اوره پشتیبانی نمیکند و در صورتی که قیمت
ذغالسنگ حرارتی به زیر  ١۱دالر برسد ممک است بار دیگر شاهد افت قیمت اوره به زیر  ۵۱۱دالر باشیم.



کاهش ظرفیت تولید فوالد در چی تأثیر چندانی بر مجموع تولید ای کشور نداشته است چرا که تعطیلی واحدهای با بهرهوری پایی با افزایش تولید در واحدهای با بهرهوری باالتر
جبران شده است .در نتیجه علیرغم سیاستهای محدودکننده دولت چی هنوز اثری از کمبود عرضه در بازار فوالد دیده نمیشود .از سوی دیگر کاهش قیمت ذغالسنگ ککشو

کمی از فشار هزینه بر صنعت فوالد کاسته است .با ای حال هنوز نشانه ای از کاهش قیمت ای فلز دیده نمیشود .یکی از دالیل ای امر وضع تعرفههای آنیتیی دامیپییینیگ در
کشورهای مختلف است که به حفظ قیمت در سطوح فعلی کمک میکند.


بازار مس کماکان پرنوسان و پر ابهام است .در هفته گذشته دولت اندونزی باالخره طبق اعالم قبلی صادرات سنگ و کنسانتره مس را ممنوع اعالم کرد .همی خبر برای رشید
 ۵۱۱دالری قیمت مس کافی بود .درباره چشمانداز قیمت مس در سال  ۵۱۵۲اختالف نظر گستردهای وجود دارد .پیشبینیهای مؤسسات مشهوری چون جی.پی.مورگان گلیدمی
سَکس و دویچه بَنک در بازه  ۴۵۱۱-3۵۱۱دالر پراکنده است .علت ای اختالف گسترده مبهم بودن تأثیر سیاستهای چی و ترامپ بر سطح تقاضای جهانی و همی طور میییزان
کلی عرضه است .برای مثال در حالیکه گروه مطالعات جهانی مس سطح تولید در سال  ۵۱۵۲را برابر با  ۵۱۵3میداند گلدم سکس از کاهش  ۱.۴درصدی عرضه خبر میدهد.
آخرین قیمت

بازدهی هفته

بازدهی ماه

آخرین قیمت

بازدهی هفته

بازدهی ماه

۵۲۳۱

۴۴

۴۵

نفت (برنت)

۲۹/3١

-۴۴

-۴۹

آلومینیوم (لندن)

۴۲

۴۵

گاز (هنری هاب)

۹/۵۴

-۴۵

-۴١

مس (لندن)

۲۲۳۲

-۴۲

ذغالسنگ کک (استرالیا)

۵١۴/۴۵

-۴۵۲

-۴۹۵

سرب (لندن)

۵۵۵۵

۴۳

اوره

۵۲١/3۲

۴۹

۴۵۱

روی (لندن)

۵۲۵۱

۴۲

-۴۵

متانول ( CFRچی )

۹۹۱

-۴۲

-۴۵

شاخص سنگ آه 3۵۴

۲۳/۴۹

۴۵

-۴۲

 CFR( HDPEچی )

۵۵۲۲

۴۹

۴۲

بیلت فوالد (دریای سیاه)

۴۱۱

۴۱

۴۱

محدوده مسئولیت کیان :ای 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 غییی ر از
مواردی که افشا و مستقیم ًا به آن اشاره شده ای گزارش بر اساس اطالعات عمومی که از نظر ما معتبر است تهیه شده است .ما در صیددییم کیه
گزارش خود را تا حد امکان بهروزرسانی کنیم اما ممک است عوامل مختلف مانع از انجام ای امر شوند.
مدیریت سرمایه کیان
نشانی :تهران میدان آرژانتی خیابان الوند پالک  ۵۳طبقه ۴
کد پستی۵۲۵۴۳۴۴١۹۴ :
تلف ۴۲۵١۱۴۱۱ :
نمابر۴۲۵١۱۴۱۴ :
رایانامهinfo@kian.capital :
تارنماwww.kian.capital :

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

