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 مقدمه
بخش فلزات ل سال، بحران کرونا یدر اوا هاکاال نامناسبرایط شو  در برخی بازارهای نهایی رکود در پی

بازارهای مالی، کاهش تقاضا و توقف کاال توسط  از جمله اصالح شدید قیمت یمتعدد یهارا با چالش
فضا و مانند خودروسازی، هوا بازارهای نهاییشود شماری از می بینیپیش .نموده است روبرو تولید

 به سرعت بهبود یابد. و ساز اما بخش ساخت ،شوند چشمگیری مواجه عفضاقالم مصرفی با  تولیدات

های واردات اتحادیه اروپا و محدودیت بودهبا مازاد ظرفیت مواجه  هموارهبخش فوالد  از سوی دیگر
اقدام برخی کارخانجات قرنطینه در چین، با وجود تداوم  .هش این مازاد تأثیر چندانی نداشته استبر کا

در  گردیده است. انبارهاموجودی عظیم اند که این امر موجب انباشت نموده به تولید و انبار محصول
این بیش از همه تحت تاثیر به دلیل عرضه خودرو و تجهیزات هوافضا  های اروپاییشرکت میاناین 

 .دهدبه خود اختصاص میدرصد مصرف فوالد اروپا را  20 خودروسازی زیرااند. شرایط قرار گرفته
بر اساس  اند.خطوط و کاهش تولید خبر دادهاز تعطیلی  ودروسازیخ های بزرگتعدادی از شرکت

تولید  ومیلیون تن رسیده  5و  19به به ترتیب استفاده در اروپا و ایاالت متحده التولید ب 1CRU عالما
 نیز صنعت انگلستاناز سوی دیگر  درصد کاهش یافته است. 15 سال تاکنون از ابتدای نیز جهانی فوالد

 سودپیش از بحران کرونا  در حقیقت .، با مشکل روبرو شده استهای هزینهنسبتا باال ساختار به دلیل
در شرایط فعلی اما  ؛ده بوددرصد و حتی در اروپا زیان 5حدود  به طور متوسط این بخش عملیاتی
  است. گردیده صرفماحتماال  ،انباشته سود هرمیزان

خصوص انتشار گازهای این صنعت در خط مقدم برای افزایش اقدامات نظارتی در از سوی دیگر
 .است مودهنتر شرایط را سخت، که این امر دقرار دارای گلخانه

خالص به درآمد  نسبت بدهی ارا بودندی زیرمجموعه مناسب بوده و با هاوضعیت ترازنامه شرکت
با های فعلی کنار بیایند. ها قادر خواهند بود تا با چالش، شرکت2019در پایان سال  2 حدود ملیاتیع

و/یا با ضعف ساختار ضعیف مشتریان نهایی هایی که به ویژه با شرکترود برخی از این حال انتظار می
 رو داشته باشند.در پیش ها مواجهند، چالش سختی هزینه

 کلی بر صنعتمروری 
 تجارت جهانی و مداخله سیاسی شتاب 

 ساز و خودرو ساخت و یهادر بخش زیو ن نیخصوص در چبه افزایش تقاضا 

 مازاد ظرفیت کنترل و مدیریت 

                                           
1   CRU  از طریق تجزیه و تحلیل بازار، ارزیابی قیمت، مشاوره و رویدادها، اخبار تجاری بی نظیری در مورد صنایع فلزی، معدنی و کودهای

 .جهانی ارائه میدهد
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 نقاط قوت
 نیکل، مس، روی، عناصر خاکی کمیاب و  اصلیعالیتهای فلزات فجدید ساختار استمرار ت (

 مینیوم(وآل

 تولیدکنندگان بزرگ جهانی برای دیتول هاینهیهزبودن پایین 

  قطعات و  برقی ریتباتولید  دردر بسیاری از صنایع جهان، به خصوص کاربرد فلزات
 وسایل نقلیه الکتریکیآلومینیومی برای 

 بخش ساخت و ساز متأثر از تقویت 

 در ایاالت متحده آمیزتجدید ساختار موفقیت 

  در بخش معدن ینگینقد جریانافزایش 
 

 نقاط ضعف
  بخش عرضه و تقاضا بر هر دوگیری کرونا همهتاثیر 

  تولید در سراسر جهان ظرفیتنرخ پایین 

 مقامات چینی برای سازماندهی مجدد صنایع فوالد و آلومینیوم از سوی افزایش فشار 

 نیچ یاقتصاد استیبه س ادیز یوابستگ 

 های ساخت و ساز و خودروبخشدر  بزرگهای وجود چالش 

 فوالد(مازاد ظرفیت  تیریضعف مد( 

 کاال متیق نوسان  

  وسعه پایدارو ت محیطیزیست مسائلمتأثر از 
 

 هازیربخش
 در  تعدیل شوند ،2019در اوائل سال گیری اوجپس از قیمتها رسد به نظر می: سنگ آهن

 .نامعلوم استتقاضا نیز  که دورنمایحالی

 بر : مازاد ظرفیت جهانی در این بخش وجود دارد. اما سطح باالی مالیات شرکتهای فوالد
 کند.از برخی بازارهای خاص مانند ایاالت متحده و کانادا حمایت می ،واردات

  برخوردار است.  بسیار قوینقدینگی  باال، ازاین بخش به پشتوانه قیمتهای  :آهنیغیرفلزات
 درصد افزایش یافته است. 17، 2018در سال  (LME) لندن شاخص بورس فلزات

 

  ارزیابی ریسک

 مشکل مواجه گردد. با بخش فلزات ، موجب شد تااقتصادی هایویروس کرونا با توقف ناگهانی فعالیت
درصدی + 2/5+ و 2/3پس از رشد تولید ناخالص داخلی جهان کوفاس، موسسه بینی بر اساس پیش

بسیاری از  .مواجه خواهد شد یدرصد -4/4 ا کاهشب 2020سال در ، 2019و  2018های سالطی 
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تقاضای  ،مصرف کنندگان این بخش از جمله ساخت و ساز، هوانوردی و خودرو به دلیل بحران کرونا
  اند.کاهش داده برای فلزات راخود 

در ایاالت  2020تا می  2019، متوسط ماهانه قیمت فوالد در بازه زمانی می 2خانه فوالد عالمابر اساس 
بهای سنگ آهن نیز  از سوی دیگر، درصد کاهش یافته است. 8و  4، 30متحده، چین و اروپا به ترتیب 

 های گسترده(سوزیآتش در استرالیا و برزیل )به ویژهیی ود عرضه ناشی از شرایط آب و هوابه دلیل کمب
( 2020میو  2019بین می درصد  3/0)متوسط ماهانه تنها کمتری  با شدتبرزیل، و تعطیلی معادن در 

 افت نموده است. 
اوت بوده بین کشورها متف روند آن در. هر چند باشدوضعیت اقتصادی در حال بهبود می وجودبا این 

انوارها خ. از سوی دیگر، مصرف باشدیم گذاریسرمایه از اقدامات حمایتی دولت ربمتکی به شدت و 
 در ،المتسبحران  به دلیل نااطمینانی ناشی از اندازهای احتیاطیبه دلیل کاهش درآمد و افزایش پس

 قرار دارد. گیریپیش از همهتری نسبت به دوران پایین سطح
 

 3ارزیابی ریسک صنعت فلزات در مناطق مختلف جهان                                     

 منطقه 
آمریکای 

 التین
آمریکای 

 شمالی
اروپای مرکزی و 

 شرقی
 آسیا اروپای غربی

خاورمیانه و 
 ترکیه

 باالبسیار  باال بسیار باال باال باال باال ریسک 
  ،باشد.می باالو بسیار  باالدرجات مختلف ریسک شامل چهار درجه کم، متوسط 

 

 اقتصادی  وضعیت
های اقتصادی فعالیت وگردید  سال ه اولشدید خصوصا در نیم کنترلیویروس کرونا منجر به اقدامات 

 ،باشده میرود بخش فلزات که به شدت به اقتصاد جهانی وابستدر نتیجه، انتظار می .ا متأثر ساختر
ید در بخش مدیران خر هیفوظ ها،ثباتی قیمتکه بی. این در حالیسترا تجربه نماید قیمتی زیادی نوسان

ش مشتریان بخکه  آنستدلیل این امر . هایی مواجه خواهد ساختبا پیچیدگی نیز را ایتولیدات کارخانه
گیری بخش ساخت و ساز، به دلیل گسترش همه یبخش خودرو و تا حد کمتر یعنیای، کارخانهصنایع 

 کاهش شدید اقتصاد بازارهای اصلی، به ویژه اقتصادهای پیشرفته و چین با .با مشکالتی روبرو هستند
 نسبت به 2020در سال  درصد 1و  -8/6 به ترتیب) مواجهند 2020در سال اقتصادی خود های فعالیت

  .(2019در سال  یدرصد 1/6و  7/1 رشد
رود مصرف جهانی فوالد، ، انتظار می4صنعت، علوم، انرژی و منابع دولت استرالیا اداره عالمابر اساس 

در حالی که استخراج معادن  درصد کاهش یابد. 5و  5/2،  4/6به ترتیب  2020مس و نیکل در سال 
قرنطینه به طور قابل  اندور تولید آن در، شودمحسوب میبخش کلیدی  عنوانبهدر بسیاری از کشورها 

                                           
2  Steelhome  ، تحلیل های آماری شرکتهای فوالدی را ارائه می نماید.شرکت چینی که اطالعات و 
 2020بینی موسسه کوفاس فرانسه در اکتبر بر اساس پیش 3
4 Australian Government’s Department of Industry, Science, Energy and Resources 



 

 

 

 
3 

 ايرانصندوق ضمانت صادرات 

www.egfi.ir  99آبان ماه 

 

شرایط را برای گسترش  ،شرایط دشوار کار به ویژه در فضاهای بسته زیرا ؛ای کاهش یافته استمالحظه
 275 تعطیلی 2020ژوئن  25 تا،  S&P اطالعات خبری بازار جهانیطبق  نماید.ویروس فراهم می

از  در بسیاری از کشورها استخراج معادندر حال حاضر  البته  کشور گزارش شده است. 36معدن در 
 ، همچنان باشرایط رکود اقتصادیی ناشی از کاهش تقاضا به دلیلبخش فلزات اما ، سر گرفته شده

 .ستهای زیادی روبروچالش
بازگشت به شرایط عادی در همه  اما ،صورت گرفتهکننده معادن در بزرگترین کشورهای تولیدتعطیلی 

 6مس جهان روباز در شیلی، جایی که بزرگترین معدن 5ی آنتوفاگاستامنطقه معدن .آنها یکسان نبوده است
گیری ویروس همه، دومین منطقه آسیب دیده از )سانتیاگو( در آن واقع شده، پس از پایتخت این کشور

این امر منجر که  ندمعدن کاهش یافتتعداد کارگران  گیری،در مواجهه با همه باشد.کرونا در شیلی می
در کشورهای  تعطیلی معادن که کاهش عرضه ناشی ازاین در حالیست .به افت سطح تولید گردید

  گردید.تنزل بهای فلزات موجب  و هشد جبرانبا کاهش تقاضا  تا حد زیادی، تولیدکننده
که یحال، در کاهش یافته 2020و سه ماهه اول  2019بین سه ماهه اول فلزی بخش ین سودآوری چند

 کاهش .است سودآوری خود را کمی افزایش داده ،عملیاتی در پی بهبود درآمدنیکل تنها بخش 
صدی در 24و  12علیرغم افزایش  .یافته استهم ادامه  2020ر سه ماهه دوم داین صنعت سودآوری 

، 2020 و 2019در بازه زمانی سه ماهه اول  رای صنایع مس و فلزات غیرآهنیه ترتیب بببدهی خالص 
برای  های بدهینسبت ثابت باقی مانده است. در همین دوره زمانیها نسبت خالص بدهی به دارایی

ارزش  افزایش 2019ها در سال این بخشاست، زیرا ثابت زیر مجموعه های فوالد و آلومینیوم نیز 
و  4یب )به ترت کمرنگ شداثرات آن به تدریج  2020در ابتدای سال  ا تجربه کردند کهخالص بدهی ر

 . ال(درصد طی یک س 1
یابد، هبود مینسبت به سایر بازارهای مهم در سراسر جهان با سرعت بیشتری ب آسیاژی در رفعالیت متالو

 2020هه دوم بازگشایی معادن که در سه ما شده است. آزاد در این مناطق زودتراقدامات قرنطینه زیرا 
دریجی فعالیت تبهبود بر اساس نماید که میزان این افزایش امکان افزایش عرضه را فراهم می ،آغاز شده

بته این ال گردد.می تعیین ،محصوالت فوالدی متقاضیان اصلیبه عنوان صنایع ساخت و ساز و خودرو 
ین یک چتولید فوالد در  2020طی سال  که. به طوریبهبود بسته به موقعیت جغرافیایی متفاوت است

 .تکاهش یاف  درصد 17و  18  ترتیبتحادیه اروپا و آمریکای شمالی بهادر  اما درصد افزایش،
وجب بهبود های زیربنایی دولت مرکزی مپروژه ،چیندر  2020با آزادسازی اقدامات کنترلی از آوریل 

شت. بین از کرونا بازگ پیشبه سطح  این کشور، تولید فوالد نژوئماه  پایان تاو  این بخش گردید
ا افزایش بهای ورق فوالد در چین کارخانهظرفیت از  برداریبهره ،2020سال  های فوریه و جوالیماه
 درصد رسید. 5/85درصد به  5/70نقطه درصد از  15
با وجود کاهش  درصد کاهش یافت. 90قرنطینه، تقاضای فوالد در ماه آوریل  اقداماتدر پی  هنددر 

                                           
5 Antofagasta 
6 Chuqicamata 
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اند از بازگشتهکرونا به روستاهای خود به  بتالیا، کارگران مهاجری که به دلیل ترس از هاگیریسخت
. مقامات ایاالت ماهاراشترا که بمبئی پایتخت آن نمایندساختمانی خودداری می هایکارگاه هب راجعتم

 اند.نمودهرها درصد کارگران ساختمانی سرمایه مالی کشور را  80زنند تخمین می ،است
نیز وابسته  های عمومیبه زیرساخت ،باشدیماقتصادی مرتبط  رشدبا  که تقاضای فلزات ،اروپادر 

، گذاریبه دلیل کاهش درآمد و سرمایههای مسکونی و غیر مسکونی بخش تقاضا از جانبزیرا  .است
گذاری در بخش ساخت و ساز در سال شود سرمایهبینی می، پیش7یوروفر عالماطبق  .رو به افول است

 درصد رشد نماید. 6/7مجددا  2021درصد کاهش یافته و در سال  5/10، 2020
بر اساس  ادامه خواهد یافت. و تولید فوالد ، کاهش تقاضاکه کرونا هنوز کنترل نشده متحده ایاالتدر 

در آوریل رسید که  5/41مارس به  ماه در 1/49از  9شاخص تولید 8اظهارات موسسه مدیریت تامین
 باشد.پذیر بودن بخش تولید میبیانگر آسیب

در  .بیندصدمه میکماکان  یبخش صنعت بوده و ، کرونا همچنان در حال گسترش آمریکای جنوبیدر 
 2019ئن تولید صنعتی بین ژو، ردیدهگبیشترین آسیب متحمل برزیل که بین کشورهای آمریکای جنوبی 

ین اهای ساخت و ساز و خودروسازی برزیل نیز از بخش درصد کاهش یافته است. 9، 2020و ژوئن 
  .اندمتأثر شدهبحران 

ی پس از کاهش قیمت ناش .است سالمتبحران اقتصادی و  تحول اصلی حاکی ازروند قیمت فلزات 
لومینیوم، آقیمت ماهانه  2020بین ژوئن و آگوست  .ندهست رو به افزایشفلزات اصلی بهای کرونا، از 

 باشد.ین میچدر  به ویژهدرصد افزایش یافته که بیانگر بهبود تدریجی  6و  9، 6روی و نیکل به ترتیب 
 تحرکات پیشرو در درصد افزایش یافته است، زیرا مس شاخص 16قیمت مس به میزان قابل توجه 

توسط قیمت م 2020های ژوئن تا آگوست خانه فوالد، بین ماه اعالم بنایمبر  باشد.اقتصاد جهانی می
کماکان  فلزات بهایدر حالی که رشد نموده است.  %8و  %6ماهانه فوالد در چین و اروپا به ترتیب 

بهای  ،اینهصنایع کارخاافزایش فعالیت در بخش  رود در پیانتظار می، باشدمی 2019تر از سال پایین
 .دوح قبلی خود بازگردبه سط 2021در سال آن 

ین بخش اهای تر به معنی حاشیه سود کمتر برای شرکتهای پایینقیمتبا مراجعه به روند تاریخی، 
 ران مالیبا مقاومت بیشتری نسبت به بحبا این وجود صنعت فوالد همچنان سودآور بوده و  باشد.می

با هزینه  هایکتشر ادغان داشت که البته باید باشد.می 19ید و، در حال عبور از بحران کو2008-2009
 اند. تر بودهمنفی ناشی از این شوک جهانی موفقاثرات  در کنترل ،کمتر و تقاضای پایدارتر
 موتورهای الکتریکیتوسعه مستمر کاهش اثرات زیست محیطی این بخش و در میان مدت، ضرورت 

 انداز این بخش خواهد داشت.تاثیر قابل توجهی بر چشم
 کارگیریبه مستلزم برقی اتومبیل استفاده از شدنهمگانیهمچنین توسعه انرژی بادی و خورشیدی و 
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خودرویی که با نیروی حرارتی نسبت به  خودروی الکتریکی. یک استمس و نیکل  حجم انبوهی
، این میزان ورهای فنی خودبسته به تکنولوژی و ویژگیمس دارد.  نیاز به سه برابر بیشتر ،کندحرکت می

زن وسایل نقلیه تولیدکنندگان اتومبیل که در پی کاهش و متغیر است.برابر  30تا  3برای نیکل بین 
استفاده نمایند و از این  ،تر از فوالد استبرابر سبک 40تا  10دهند از آلومینیوم که باشند، ترجیح میمی

 .رو بخش خودرو دیگر به فوالد وابسته نخواهد بود
کشورهای اروپایی ، 10معامله سبزحفاظت از محیط زیست کمیسیون اروپا موسوم به  طرحراستای در 

اتفاق برداری از منابع طبیعی، ، به ویژه از طریق بهرهاقتصادی پایدار رسیدن به توسعهدر تالشند تا برای 
و  تقاضا برای فلزات و آلیاژهایی مانند آلومینیوم، نیکل، پاالدیوم رودظار مینظر کنند. از این رو انت

های کوچک و متوسط در بخش فلزات در این زمینه، شرکت الهای آینده افزایش یابد.س یطپالتین 
های مستلزم صرف هزینه تحول و گذار بخش فلزاتزیرا ممکن است با مشکالتی مواجه شوند؛ 

 باشد.بخش تحقیق و توسعه و استخراج سنگ معدن میویژه در  ای سنگین به سرمایه
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