
 

 

 

 
1 

 صندوق ضمانت صادرات ايران     

www.egfi.ir  79 ماه دی 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

 نکات مهم

انداز تولیدکنندگان باالدستی تا حد زیادی بهبود یافته و رتبه آنها چشم 8102 در سال انداز رتبه: چشم

به ویژه در  -های مالی احتیاطیشود تمرکز بر سیاستبینی میباشد. پیش اندکی رو به ارتقا می

ادامه یابد، در حالیکه شرایط حمایتی  8102در سال  -های مختلف معدنی جهان ترین شرکت بزرگ

دستی جهان، شرایطی پایدار انتظار ا نیز کماکان برقرار است. برای تولیدکنندگان پایینمعمول قیمته

پذیری مالی نسبت به  ها و انعطاف رود، ضمن آنکه وضعیت رو به بهبود فعلی نیز حاکی از سیاستمی

 باشد.های قوی اعتبار می رکود آتی در کنار سنجه

اعتباری برای تولید کنندگان باالدستی و پایین دستی  اقدامات S&Pبر اساس مفروضات  ها: بینی پیش

بینی موسسه درخصوص ثبات نسبی  اندکی بهبود خواهد یافت. با توجه به پیش 8102در سال 

شود. البته  ها و تولید در سال آینده، کاهش خالص بدهیها، دلیل اصلی این بهبود محسوب می قیمت

بر قیمت و تقاضای جهانی لحاظ نگردیده که این خود  تاثیر منفی جنگ تجاری ایاالت متحده و چین

 ها گردد.بینیتواند موجب انحراف از پیش می

ها برای اکثر کاالهای فلزی و معدنی طی دو سال آینده، بینی ثبات قیمت به طور کلی پیش مفروضات:

یگر مبنی بر تعادل بین عرضه و تقاضای جهانی است. از سوی د S&Pکننده  مفروضات  منعکس

ها کماکان به کاهش بدهی خود ادامه دهند که با توجه به فرض استفاده مدبرانه رود شرکت انتظار می

های نوآورانه در جهت منافع سهامداران، محدودیت  گذاری و طرح از وجوه نقد اختیاری برای سرمایه

پذیر  انعطاف 8102سال  تواند آنها )ناشرین اوراق بهادار( را نسبت به رکود بالقوه حداقل در دیون می

 سازد. 

باشد. کاهش تقاضا در چین، چین کماکان عامل اصلی موثر در صنعت فلزات و معادن می ها: ریسک

توانند شرایط نسبتا  های مهمی هستند که می یا افزایش ناگهانی تولید فوالد وآلومینیوم، همچنان ریسک

با این حال، اصالحات مداوم در سمت عرضه نیز  متعادل بازار فلزات و اقالم معدنی را مختل نمایند.

تر از حد انتظار بازار برای برخی کاالها گردد. از سوی دیگر، با توجه  های قوی تواند منجر به بنیان می

به همبستگی تاریخی منفی بین دالر ایاالت متحده و قیمت فلزات، و نیز تغییر موضع تولیدکنندگان 

زارهای صادراتی برای جبران کاهش دمای داخلی، ریسک ارز تبدیل سنگ این کشور به سمت با ذغال

شود با وجود عواملی مانند نوسانات مربوط بینی میبه ریسکی بزرگتر شده است. به طور کلی، پیش
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ها کماکان در نوسان باقی های ژئوپولیتیکی، قیمتها و ریسکهای سایر دولتبه توسعه چین، سیاست

 بمانند.

ها برای اغلب  کارانه حاکم بر ترازنامه ، وضعیت محافظه8102رود تا سال  نتظار میا روند صنعت:

دلیل چارچوب سیاست  دستی ادامه یابد. گرچه در برخی موارد، بهتولیدکنندگان باالدستی و پایین

تواند به عنوان عامل ریسک برای  دهی به سهامداران روندی فزاینده داشته و این خود می مالی، پاداش

کارانه به بهبود رتبه شرکت  های مالی محافظه وضعیت مالی شرکت محسوب گردد. اجرای سیاست

ها در برابر کسادی آتی، از  پذیری ترازنامه نماید به شرط آنکه برای اطمینان یافتن از انعطاف کمک می

 مالی بازدهی حقوق صاحبان سهام استفاده گردد. وجوه نقد ایجادشده جهت تأمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 انداز آن روند رتبه و چشم

برای اکثر ناشرین در بخش فلزات و معادن باثبات بوده و رتبه آنها نسبت به سال  انداز رتبهچشم

، نزدیک به سه چهارم 8102گذشته اندکی بهبود یافته است. از سوی دیگر، در سه ماهه سوم سال 

اندازهای مثبت نسبت به سال پیش بدون . تعداد چشماندی داشتهثباتانداز باچشمناشرین این بخش، 

 انداز رتبه صنایع معادن و فلزات بر حسب منطقهچشم 
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توان گفت  % کاهش یافته است. می2اندازهای منفی به حدود %(، اما سهم چشم01باقی مانده )تغییر 

تقریباً رتبه تمامی مناطق اندکی بهبود داشته است. از نقطه نظر این موسسه، این روند حاکی از رشد 

. باشد فزاینده جریان مثبت نقدینگی برای اکثر ناشرین بخش معدن و فلزات طی سال گذشته می

همچنین جریان مثبت وجوه نقد، موجب افزایش رتبه ناشرین جدید اوراق بهاداری شده که عمدتا در 

 قرار دارند. Bگروه 

 بینی صنعت پیش

به واسطه تقاضای مناسب و رشد نسبتا اندک عرضه، این صنعت بار دیگر با عملکردی قوی، سال را 

ی کاهش یافته، اما با توجه به بروز آن بعد از دو سال تازگ ها بهرساند. با وجود اینکه قیمت به پایان می

این صنعت، احتماالً دیر  0قرار دارند. با توجه به ماهیت ادواریافزایش، کماکان در وضعیت مناسبی 

در چین، آغاز جنگ تجاری و یا سایر عوامل نامشخص،  یا زود عواملی مانند تغییر سیاست تولید

فعلی خواهد شد. در حال حاضر تضعیف روابط تجاری بین موجب خروج روند قیمت از مسیر 

توانند بروز کسادی در این  ایاالت متحده و چین و تقویت نسبی دالر به عنوان عوامل اصلی می

 صنعت را سرعت بخشند.

 صنایع باالدستی

 ه ای پایدار بوده و نسبت ب رتبه تولیدکنندگان باالدستی این صنعت در حد گسترده .ثبات کلی چرخه

توجهی در  سال گذشته اندکی بهبود یافته است. این در حالی است که برای سال آتی، تغییرات قابل

-ها در پی کاهش قابل توجه دیون خود در سال رود اغلب شرکتشود. انتظار میبینی نمیرتبه پیش

ب فلزات، های اخیر، بر حفظ ترازنامه سالم متمرکز شوند. با وجود تثبیت تقاضا و عرضه برای اغل

ها  بینند. طبیعتاً قیمت های جدید بزرگ یا فعالیت تملک نمی ها دلیلی برای آغاز پروژه شرکت

 تقاضا خواهد بود.  -همچنان منوط به تراز واقعی عرضه

  .شده مس و روی از نظر  بینی به تازگی بهای پیشمس و روی کماکان در کانون توجهS&P به ،

-بازی در بازار کاهش های تجاری در سطح جهان و سفتهیکا، تنشدالیلی از جمله تقویت دالر آمر

دالر به ازای هر تن  0811تا  0111ها ادامه یابد ) رود ثبات نسبی قیمت یافته است. همچنین انتظار می

(  و شرایط بازار برای هر دو فلز 8181دالر به ازای هر تن برای روی تا پایان سال  8211برای مس و 

رعکس، در بازار آهن کماکان مازاد عرضه در سطح محدودی وجود دارد که ممکن مناسب باشد. ب

 گردد. 8181دالر به ازای هر تن تا سال  11است موجب تعدیل قیمت به حدود 
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 های طی چند سال گذشته به دلیل نوسانات زیاد قیمت و هزینههای جدید. نبود مشوق برای پروژه

-گذاری در ظرفیتاز تولید کنندگان مشوق کافی برای سرمایه مربوط به توسعه معادن جدید، بسیاری

، نبود 8102ای ضعیف سال   های سرمایه بینی موسسه از هزینه اند. با توجه به پیشهای جدید نداشته

برخی فلزات به ویژه مس را فراهم   تواند موجبات افزایش پایدار قیمت عرضه معنادار در آینده می

 S&Pد تقاضا در چین و سایر مناطق در حال توسعه بستگی خواهد داشت که آورد. رشد آتی، به رون

 گیرد. آن را به عنوان یک عامل مهم ریسک در نظر می

 ها، با فرض مناسب بودن قیمت سنگ. گزارشات دال بر زودهنگام بودن کنارگذاری ذغال

های صادراتی ش قابلیتهایی برای افزایسنگ حرارتی همچنان در پی یافتن راه تولیدکنندگان ذغال

خود در سال جاری هستند، زیرا منابع تأمین انرژی ایاالت متحده بیشتر به گاز طبیعی و منابع 

تجدیدپذیر متکی است. تقاضای کشورهای اروپایی و بازارهای آسیایی به ویژه هند برای ذغال 

-در مرحله اصالحات می که بخش عرضه چینباشد. از سوی دیگر، از آنجاییحرارتی کماکان باال می

باشد، تقاضای این کشور نیز رو به افزایش است. دولت چین قصد دارد معادن کوچک، ناکارا و 

 محیطی را تعطیل نماید.  ناسازگار با مقررات زیست

 صنایع پایین دستی

با اندکی گران جهانی فوالد و آلومینیوم، باثبات توأم انداز رتبه اعتباری تولیدکنندگان و پردازشچشم

سازی ظرفیت در چین و ها، بهینهرسد افزایش قیمت شود. به نظر می  بینی می تمایل به ارتقا پیش

واردات کمتر )خصوصا در ایاالت متحده و اروپا( در سال آینده تداوم یافته و شرایط حفظ عرضه 

ها به طور قیمتمطلوب را فراهم آورد. با وجود رشد اندک تقاضا از سوی اغلب بازارهای نهایی، 

محیطی  شود که پایبندی چین به استانداردهای زیستبینی میعالوه پیش کلی ثابت خواهند ماند. به

ها نیز های بیشتر بر شرکتموجب کاهش مازاد ظرفیت گردد، هرچند این اقدام موجب تحمیل هزینه

دم اطمینان از تاثیر گیری است. ع ، ریسک افزایش نوسان قیمتی در حال شکلS&Pشود. از نظر  می

های تنش تجاری بین ایاالت متحده و چین، افزایش نرخ بهره و تقویت نسبی دالر آمریکا، بر قیمت

 آتی اثر خواهد گذاشت.

 شرایط بسیار ضعیف اقتصاد کالن، تقاضا برای فوالد تخت و ها از بهبود در برزیل. اولین نشانه

صد کاهش داده است. در واکنش به این مسئله، در 11تا  01نواری را ظرف دو سه سال گذشته 

S&P  تولیدکنندگان فوالد در برزیل را کاهش داده است. با وجود قیمت باالی فوالد در رتبه برخی

صورت بسیار تدریجی طی سال آتی افزایش یابد. این  شود حجم تولید بهبینی میسطح جهان، پیش
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ادرات را پرسودتر و واردات را کاهش خواهد داد. افزایش همراه با کاهش ارزش پول ملی برزیل، ص

 ها به ویژه با رتبه پایین گردد. تواند منجر به بهبود رتبه شرکت در نهایت این پویایی می

 .تصمیمات ترامپ در اوایل  شکوفایی صنایع پایین دستی ایاالت متحده به دلیل اقدامات تجاری

ترتیب بر واردات فوالد و آلومینیوم از تمامی  درصدی به 01و  81سال جاری مبنی بر اعمال تعرفه 

کشورها، گرچه تاثیر نسبتاً مثبتی بر عملکرد تولید کنندگان فوالد و آلومینیوم ایاالت متحده داشته، اما 

نندگان و پردازشگران فلزات در داخل را نیز به ک ای و سرمایه در گردش برای مصرف فشارهای هزینه

نسبت به سال قبل  8102همراه آورده است. شایان ذکر است واردات فوالد ایاالت متحده در آگوست 

درصد کاهش یافته است. کماکان قیمت فوالد در ایاالت متحده با قیمت فوالد در چین دارای  01

 باشد.همبستگی می

 2نطقه انداز فوالد متغییر چشمEMEA . در حالی که این صنعت بار دیگر با عملکردی قوی، سال

رساند، ممکن است به دلیل عدم معافیت تولید کنندگان اروپایی از تعرفه  جاری را به پایان می

-شرایط تضعیف گردد که البته این امر تاثیر چندانی بر پرتفوی رتبه 8102آلومینیوم و فوالد، در سال 

درصد سهم بازار تولیدات فوالد تخت اروپا  11های جدید بالغ برداشت. شرکتنخواهد  S&Pبندی 

را در اختیار دارند. یک بازار منسجم و منظم میتواند روند ادواری صنعت را تسهیل نموده و موجب 

 سود بیشتر گردد.

 به دلیل اقدامات تجاری، اختالل در عرضه، بازار برای حمایت از آلومینیوم.  شرایط سخت

های باالی آلومینیوم همچنان  ترشدن  شرایط بازار، قیمت صالحات تولید در چین و در نتیجه سختا

تداوم خواهد داشت. از دیدگاه این موسسه، تقاضای آلومینیوم در حد مناسبی باقی خواهد ماند و طی 

رشد  ماه آینده و با حمایت رشد صنایع جهانی ساخت و ساز و حمل و نقل، با یک نرخ 82تا  08

درصدی تعرفه واردات بر آلومینیوم از  01رقمی افزایش خواهد یافت. اعمال  پایین یا متوسط تک

 3«روسال»( و امکان اعمال تحریم علیه شرکت آلومینیوم 8102مارس  80سوی ایاالت متحده  )از 

روسیه، باعث افزایش بهای این محصول در ایاالت متحده گردیده است. از سوی دیگر اختالل در 

ای روبروست، با محدودیت  عرضه اکسید آلومینیوم نیز تولید آلومینیوم اولیه را که با تقاضای فزاینده

تولید  مواجه نموده است. با وجود این که دولت چین با هدف مبارزه با آلودگی و جلوگیری از

-شدن ظرفیت رود با فعال غیرقانونی آلومینیوم، کماکان بر محدودکردن ظرفیت تأکید دارد، انتظار می

دلیل کسری اندک عرضه آلومینیوم و تقاضای قوی این محصول در سطح جهان،   های جدید تولید به

 تولید آلومینیوم در این کشور افزایش یابد.
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 مفروضات اصلی

 هاثبات عمومی قیمت. 1

متوسط بهای اکثر فلزات و محصوالت معدنی  8181و  8102های طی سال S&Pبر اساس انتظارات 

بینی قیمت عمدتاً بیانگر تعادل کلی بازار ناشی از رشد  مورد بررسی، تقریبا ثابت خواهد بود. این پیش

رهای ناشی از باشد. گرچه با وجود فشا توجه در تولید می پایدار تقاضای جهانی بدون افزایش قابل

 متحده و چین، نوسان قیمت نیز انکارناپذیر است. های تجاری بین ایاالت تقویت دالر و تنش

 . حفظ ترازنامه2

اکثر ناشرین همچنان بر حفظ ترازنامه قوی تأکید دارند. این در حالی است  S&Pبر اساس دیدگاه 

تلف، به اهداف مالی خود از جمله های مخهای معدنی جهان در زمینهکه بسیاری از بزرگترین شرکت

باشند. در کاهش سطح خالص دیون نائل شده و اکنون به دنبال حداکثرنمودن بازدهی سهامداران می

اند؛  دستی نسبت به همتایان باالدستی خود، بدهی بیشتری ایجاد نموده های پایین مجموع، شرکت

 پذیری هستند.  ای بهبود انعطافگرچه بسیاری از آنان نیز در حال بازپرداخت دیون خود بر

 ها افزایش هزینه. 3

های حمل و نقل های باالتر انرژی توأم با افزایش بهای برق و گازوئیل و هزینه قیمت 8102طی سال 

ها با  رود به جای افزایش تورم، شرکت انتظار می 8102منجر به تورم در کل صنعت گردید. در سال 

آالت )با توجه به های خاص یا ماشین تقاضای بیشتری برای مهارت در دست داشتن منابع مالی کمتر،

وری از  ها در تالشند تا با بهبود بهره تراکم نیروی کار در صنعت معدن( داشته باشند. اغلب شرکت

های معدنی  آالت به جای نیروی انسانی، طراحی تکنولوژی، و تغییر در طرح کارگیری ماشین جمله به

 ها مقابله کنند.  ینهبا مشکل افزایش هز

 . سودآوری صنعت فوالد2

نیز سود مناسب خود را  حفظ نمایند و سالی دیگر  8102رود تولید کنندگان فوالد طی سال انتظار می

، عملکرد مناسب این صنعت S&Pرا با عملکرد مالی خوب پشت سر بگذارند. از دیدگاه موسسه 

باشد که از  در اغلب کشورها می GDPانی رشد مناسب ناشی از عرضه نسبتاً پایدار جهانی به پشتیب

ای و اتومبیل نشأت گرفته است. در نهایت های ساخت و ساز، تولیدات کارخانهتوسعه مستمر بخش

گر اصلی این صنعت باشد. کاهش  شود تقاضای چین به مانند سال قبل، همچنان هدایت بینی می پیش

ماه گذشته نیز به شرایط مطلوب  02غازشده در چین طی محیطی آ های نوآورانه زیست ظرفیت و طرح

 عملیاتی کمک خواهد نمود. 

 



 

 

 

 
7 

 صندوق ضمانت صادرات ايران     

www.egfi.ir  79 ماه دی 

 های کلیدیها و فرصتریسک

 چین و تجارت. 0

تقاضای جهانی و قیمت کاالها آسیب خواهند دید.  صورت تاثیر جنگ تجاری بر اقتصاد واقعی، در

های زیربنایی گذاریتقاضا، سرمایهالبته ممکن است دولت چین به منظور کمرنگ نمودن تاثیر کاهش 

که ضرورت کاهش بدهی در کل اقتصاد نیز میزان افزایش  را در حد امکان افزایش دهد، در حالی

 سازد. ها را محدود میهزینه

 . نوسانات قیمت2

شود، البته بینی مینسبتاً ثابت پیش 8181و  8102های بهای اکثر فلزات و کاالهای معدنی طی سال

ای از مفروضات موسسه فاصله بگیرند. توانند به طور قابل مالحظه ها ماهیتاً متغیر بوده و می قیمتاین 

 اند.  های نامطلوب به تازگی شکل گرفتهشایان توجه آنکه برخی ریسک

 2112. رکود قابل توجه اقتصاد جهانی در سال 3

ای بازار کاالها را تحت تاثیر حظهتوانند به طور قابل مالهای ژئوپولیتیک میسیاست دولت و ریسک

های نامطلوب در های کارگری همچنان عوامل اصلی ریسکگرایی منابع و ناآرامیقرار دهند. ملی

شوند.  به عالوه  بازارهای در حال توسعه، خصوصا کشورهای آفریقایی و آمریکای التین محسوب می

کشورها، تأثیر اصالحات عرضه در های دستوری دولت برای صادرات در برخی  تأثیر محدودیت

4کانادا-مکزیک-متحده نامه جدید ایاالت چین، و توسعه مربوط به توافق
و خروج بریتانیا از اتحادیه  

تواند باعث نوسانات بازار گردد. به عالوه، وقتی تولیدکنندگان آمریکایی برای جبران  نیز می5اروپا

 یابد. گردند، ریسک ارز نیز اهمیت زیادی می میکاهش تقاضا به سمت بازارهای صادرات معطوف 

 های سرمایه محدودکمبود عرضه و افزایش تقاضا به دلیل هزینه. 4

های نسبتاً محدود خط لوله، میتواند به افزایش تدریجی عرضه برای های گذشته و پروژهتکمیل پروژه

د عرضه سنگ آهن و مس طی رو بسیاری از کاالهای این صنعت منجر گردد. برای مثال، انتظار می

درصد افزایش یابد. بر خالف سنگ آهن که طی چند سال آینده  0چند سال آتی، ساالنه بین صفر تا 

 گردد. با کاهش ساختاری روبرو خواهد شد، مس در آینده نزدیک با کمبود ساختاری مواجه می

ه چین در زمینه انرژی و های نوآوران عرضه جهانی فوالد و آلومینیوم همچنان منظم توأم با طرح

رود. به عالوه عمدتاً به دلیل سرمایه هنگفت الزم برای رسانیدن ظرفیت حاشیه  زیست پیش می محیط

                                           
4
 The United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) 

5  Brexit 
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متحده  ها بتواند تولید این صنعت در ایاالت رود اعمال تعرفه سود به استانداردهای جهانی، انتظار نمی

 ای افزایش دهد.  را به صورت فزاینده

 سیاست مالی

 یع باالدستیصنا

در سال آینده نیز ادامه یابد. بر اساس ها  کاری حاکم بر ترازنامه شرایط محافظهرسد  به نظر می

نسبتاً ثابت خواهند بود. به  8181و  8102ها در سال ای، هزینههای سرمایهدستورالعمل اخیر هزینه

 شود. بینی نمی عالوه فعالیت تملک در مقیاس بزرگ پیش

های خالص خود را به  اکثر معادن بزرگ به اهداف مالی خود نائل شده و سطح بدهیدر سال جاری، 

اند. بر گذاری رسمی رسانده تر از رقم هدف شده در سیاست مالی یا حتی پایین تر تعریف سطح پایین

-ها را قادر میها، کاهش خالص دیون شرکت خالف بهبود معیارهای اعتباری به واسطه افزایش قیمت

 در دوره رکود بعدی بهتر دوام بیاورند. کند که

 دستیصنایع پایین

های های معدنی جهان آغاز شده، شرکت زدائی )کاهش دیون( که با بزرگترین شرکت روند اهرم

ها هدف خود مبنی بر کاهش قابل دستی را هم درگیر نموده است. به طور فزاینده، شرکت پایین

م نموده و در برخی موارد حتی بدون ایجاد بدهی کسب مالحظه سطح دیون را به صورت علنی اعال

های خود،  دادن به کاهش بدهی دستی در صورت اولویتهای پایینبرند. شرکت و کار خود را پیش می

 با ارتقا رتبه روبرو خواهند شد.
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