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شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
فهیمه رستمیان کارشناس تحلیل بنیادی

مقدمه
سال  7102اولین سالی بودکه در طول مدت آن اقتصاد روندی صعودی داشت .انتظار می رود این روند طی سال جاری با قوت بیشتری
پیش برود .به دالیل مختلف پیش بینی می شود اقتصاد جهانی در سال جاری میالدی  4درصد رشد خواهد داشت .از جمله دالیل آنها
شرایط کلی مناسب ،بهبود شرایط مالی و اینکه سیاست های پولی دنیا همچنان در تطابق قابل قبولی نسبت به استاندارهای تاریخی
است و در آخر احتمال باالی وجود محرک مالی امریکا عوامل موثر بر این پیش بینی می باشد .روند بازارهای جهانی از سوی تحلیلگران
بسیاری مورد پیشبینی قرار گرفته است .آینده شاخص دالر ،بازار بینالمللی سهام ،سیاست پولی حاکم بر ایاالت متحده و سایر کشورها،
بازار فلز زرد و طالی سیاه ،پنج کانون اصلی پیشبینیها را تشکیل دادهاند .جمعبندی نظرات کارشناسان درباره این پنج حوزه از تداوم
روند نزولی شاخص دالر ،چشمانداز افزایشی برای نفت خام و اونس طال ،کاهش دمای سیاست پولی بانکهای مرکزی مهم دنیا بهجز
بانک ژاپن ،افزایش محدود بازدهی اوراق خزانه بلندمدت آمریکا و تداوم رشد بازارهای سهام حکایت دارد .در این گزارش به بررسی
تفصیلی بازار جهانی روی در سال  7102پرداخته خواهد شد.
ذخایر روی
منابع شناسایی شده فلز روی در جهان حدود  0/9میلیارد تن برآورد شده است در سال  7112میزان ذخایر در دسترس روی جهان
حدود  771میلیون تن اعالم شد ،اما این عدد در سال  7101به حدود  751میلیون تن رسید .این افزایش ذخایر به علت اکتشافات
جدید ،ایجاد یا توسعه معادن می باشد .اما این فعالیت های توسعه ای چندین سال طول خواهد کشید و به قیمت فعلی و قیمت پیش
بینی شده روی بستگی دارد.تولید روی از محل بازیافت ،به عنوان یک منبع عرضه روی همچنان برقرار است .قابل ذکر است ساالنه
حدود  4میلیون تن روی بازیافت می شود .تا دهه  ، 0951اکثریت خودروهای تولید شده در آمریکای شمالی برای محافظت در برابر
زنگ زدگی گالوانیزه میشده اند .از آن هنگام تعداد خودروهای گالوانیزه شده سه برابر شده است .این خودرو ها در پایان عمرشان وارد
جریان بازیافت می شوند ،بنابراین انتظار می رود که مقدار روی بازیافتی به شدت افزایش یابد.
عرضه و تقاضای روی در سطح جهان
متال بولتن در توصیف وضعیت بازار روی در سال  7102و پیش بینی آن برای سال  7102بیان می کند که در سال 7102تمرکز بازار
بر آثار کاهش یا قطع عرضه بود که به سرعت این تغییر کرد و جای خود را به تمرکز بر بهبود عرضه داد .اگر بهبود عرضه به خصوص
در سطح معدن بیش از آنچه انتظار می رفت سرعت گیرد ،حرارت را از بازار گاوی گرفته و بسیاری از سرمایه گذاران را تشویق به
سرمایه گذاری در جاهای دیگری با نسبت ریسک به ریوارد بیشتر خواهد نمود.
در سال  7102معادن هند و پرو در تولید رشدی بیش از تولید برنامه ریزی شده داشتند .پروژه های مختلف در سطح جهان نیز بر در
دسترس بودن منابع در سال  7102تمرکز دارد  ،چنانچه  Nyrstarمحدودیت معادن  Middle Tennesseeرا برطرف کرده و
 Techبر مشکالتش در  Red dogغلبه کرده است .بازار روی هر سال بیشتر رو به متعادل شدن می رود .برای سال  7102پیش
بینی می شود که با کمبودی برابر 772111تن مواجه باشیم.

از سویی دیگر عرضه روی در بازار بسیار محدود است اما با راه اندازی معدن  GLECOREدر سال  7102شرایط می تواند بهبود
یابد .اضافه شدن عرضه روی در بازار می تواند عالمتی از نقطه بازگشت قیمت باشد که از ژانویه سال  7102در روند افزایشی قرار
گرفت .متال بولتن معتقد است احتمال اینکه تولید شرکت  GLECOREدر سطوح کنونی قیمت مجددا آغاز گردد زیاد است .شرکت
 GLECOREدرمجموع  511هزار تن در سال از ظرفیت تولید خود در پرو ،استرالیا و قزاقستان کاهش داده است .انتظار می رود
معادن قزاقستان و استرالیا به زودی وارد مدار تولید شود .البته این شرکت اعالم کرده است وارد کردن ظرفیت جدید تولید به نحوی
صورت می گیرد که روند افزایشی قیمت را کند نکند .شرکتهای دیگری مانند  MMGو  VEDANTAنیز قصد دارند به ترتیب
 021هزار تن و  751هزار تن تولید خود را افزایش دهند.
بنابر تحلیل متال بولتن عرضه روی در سال  7102با مشکلی مواجه نخواهد بود.اما بر اساس پیشبینیها ،شکاف بین عرضه و تقاضای
روی تا سال  7175افزایش مییابد .بر طبق پیش بینی تحلیلگران سیتی بانک در سال  7102بازار روی همچنان به لحاظ فیزیکی در
کمبود باقی خواهد ماند و این محدودیت در عرضه افزایش قیمت ها را به همراه خواهد داشت .بنا بر پیش بینی ها کمبود در بازار روی
از  251111تن به حدود 711111تن متعادل خواهد شد.
برای چین در سال  7102پیش بینی شده است که با توجه به اندازه خالص این بازار روند تقاضا همچنان افزایشی بوده ولی این افزایش
با سرعتی آهسته تر ادامه خواهد یافت .در خارج از چین ،انتظار می رود تقاضا در امریکا و اروپا در سال  7102به خاطر فعالیت های
صنعتی در هر دو اقتصاد با سرعت ادامه یابد.
در نمودار پایین تقاضای فعلی) خط زرد (با در نظر گرفتن عرضه فعلی و آتی نشان داده شده است .تولید فعلی) با ظرفیت تولید وضعیت
پایه (در برابر تقاضا قرار گرفته است اما تعدادی برنامه برای تعطیل شدن معادن در آینده وجود دارد .اگرچه چندین پروژه معدنی جدید
وجود دارد ) پروژه احتمالی  ، Aپروژه احتمالی  ، Bتوسعه احتمالی عمر معدن (.با نرخ فعلی ،پیش بینی شده است که تقاضای روی
در چند سال آینده از عرضه پیشی بگیرد که منجر به کسری عرضه روی و الزام استفاده کنندگان روی به انبار کردن روی می شود.
اگرچه ذخایر فراوان روی وجود دارد ،اما قیمت فعلی آن برای توسعه معدن جدید و پروژه های راه اندازی کارخانه ذوب روی جذاب
نیست .اگر پیش بینی سطوح موجودی درست باشد ،این احتمال وجود دارد که قیمت روی تا زمانی که عرضه و تقاضا به تعادل برسد،
افزایش پیدا کند.

در تازه ترین گزارش بانک جهانی مربوط به آوریل  7102بر اثر کمبود عرضه معادن و رشد قوی تقاضا به ویژه در مورد فوالد گالوانیزه
در سه ماهه ابتدایی  7102قیمت روی با  2درصد افزایش به بیش از دو برابر قیمت خود پس از افت در ژانویه  7102رسیده است .بسته
شدن معادن به واسطه برداشت بیش از حد منابع ( در استرالیا و ایرلند) و کاهش داوطلبانه (استرالیا و امریکا)طی سالهای 7105-7102
منجر به کمبود محصوالت روی تصفیه شده گردید و باعث شد موجودی انبارها به ورطه بحران کشیده شوند ..عالوه بر این تولید معادن
چین در سال  7102بر اثر اقدامات نظارتی و سختگیرانه محیط زیستی کاهش یافت ،اگرچه افزایش چشمگیر خروجی معادن در سه
ماهه چهارم سال گذشته میالدی نشان می دهد که معدن کاران کوچک احتماال خود را برای مواجهه با استانداردهای سختگیرانه تر
محیط زیستی سازگار نموده اند .ظرفیت های بزرگ و جدید تولید هر روز رو به افزایش است که از جمله می توان به Duglad
 Riverدر استرالیا و  Gamsburgدر امریکای جنوبی اشاره کرد.

تولید و مصرف
بر طبق گزارشات گروه بین المللی مطالعات سرب و روی ،میزان مصرف روی در دنیا در سال  7114به میزان  01242هزار تن بوده و
با روندی صعودی در سال  7102به مقدار  0825هزار تن رسیده است .در سال  7102میزان تولید فلز روی  08201هزار تن گزارش
شده است .همچنین مقدار مصرف  08258هزار تن بوده است .از ابتدای سال  7102تا پایان ماه آگوست میزان تولید معادن در دنیا
2272هزار تن  ،میزان تولید فلز روی  2940هزار تن و میزان مصرف  9772هزار تن اعالم شده است .داده ها نشان دهنده مازاد
تقاضا و کمبود عرضه در بازار فلز روی می باشد.

استرالیا ،چین ،پرو ،مکزیک و آمریکا بزرگترین ذخایر روی جهان را در اختیار دارند که جمعا حدود  057میلیون تن(معادل 24درصد
ذخایر جهان) را شامل می شود .البته کانه روی در بیش از  51کشور یافت شده است .چین با تفاوت فاحشی نسبت به استرالیا و پرو
بزرگترین عرضه کننده روی می باشد و عالوه بر آن مصرف کننده عمده برای این فلز است.
کشور چین در سال  7102توانست با تولید  4.5میلیون تن در مقایسه با تولید  4.8میلیون تنی سال  7105عنوان بزرگترین کشور تولید
کننده روی را به خود اختصاص دهد .دومین تولید کننده روی کشور پرو می باشد .تولید روی در پرو در سال  7105به میزان  0.4میلیون
تن بود و با کاهش  071هزار تنی به  0.8میلیون تن در سال  7102رسید .بزرگترین کارخانه تولیدکننده روی در پرو  Trevaliمی
باشد که کنسانتره نقره ،سرب و روی تولید می کند .استرالیا سومین کشور بزرگ تولید کننده روی با تولید  251هزار تن می باشد .تولید
سال  7102استرالیا کاهش  51درصدی نسبت به سال  7105داشته است که به دلیل کاهش تولید معدن  MMGبوده است.
مصارف فلز روی
فلز روی از جمله پرمصرف ترین فلزات غیر آهنی محسوب می شود .خواص فیزیکی شیمیایی ،ترکیبات و آلیاژهای متنوع این فلز باعث
شده تا در فهرست فلزات پر مصرف قرار گیرد به طوری که از لحاظ مصرف بعد از آلومینیوم و مس در رتبه سوم قرار دارد.
واکنش پذیری با آهن ،مقاومت در برابر خوردگی ،الکتروشیمی ،نقطه ذوب پایین ،سیالیت ،استحکام،آلیاژپذیری ،شکل پذیری ،مقاومت
کششی باال ،ماده مغذی بودن و التیام دهندگی ،زمینه های کاربردی گوناگون این فلز را فراهم آورده است که از آن جمله میتوان از
پوشش بر روی فلزات برای جلوگیری از پوسیدگی فلزات ،ساخت و سازها ،لوازم منزل ،خودروسازی ،کشتی سازی ،ریخته گری های
سنگین ،ابزار آالت ،آلیاژسازی ،لوازم الکتریکی ،باتری سازی ،کامپیوترها،تجهیزات پزشکی ،الستیک سازی ،رنگدانه ها ،لعاب های
سرامیک ،کاغذ سازی ،صنایع غذایی ،خوراک دام،کودشیمیایی،داروسازی ،لوازم آرایشی نام برد.
این استفاده ها در صنایع نام برده شده بنابر نوع فعالیت آن صنعت اشکال تجاری متنوعی از فلز روی را می طلبد که موجبات ارایه این
محصول به اشکال گوناگون از طرف شرکتهای فرآوری فلز روی را فرآهم می آورد لذا فلز روی به صورتهای شمش ،پودر ،ورق ،کلوخه
ای ،گلوله ای ،میله ای ،دانه ای و پولکی ارایه می شود.
فلز روی به طور گسترده در جهان برای گالوانیزه کردن استفاده می گردد و این حدود  % 51بازار مصرف روی را تشکیل می دهد.موارد
مصرفی بعدی ریخته گری می باشد .بنابراین قیمت روی به شدت به صنایعی مانند خودروسازی و ساختمانی که از فوالد پوشیده با
روی استفاده می کنند وابسته است .
بررسی روند تاریخی قیمت روی
نمودار لگاریتمی تغییرات قیمت روی می تواند نوسانات قیمتی را بطور واضحی توضیح دهد .با توجه به نمودار  0مشاهده می شود که
روی نوسانات نسبتاً قابل توجهی را در این دوره تجربه کرده است .با این وجود مشهود است که قیمت در نیم قرن اخیر روندی افزایشی
داشته و پس از هر دوره ثبات با یک جهش در کوتاه مدت همراه بوده و دیگر به کف قیمتی قبل از جهش بازنگشته است .سه ریزش

اساسی روی در دهه گذشته مربوط به بحران مالی  ، 7110رکود بزرگ  7112و افت تقاضای صنعتی در  7105است .با این حال روند
این فلز نشان می دهد که این دوره ها را می توان به عنوان یک وقفه در رشد قیمت در نظر گرفت ،چرا که پس از همه آن ها توانسته
دوباره خود را احیا کند و دلیل این امر روشن است .وجود عوامل بنیادی تاریخی در محدود کردن عرضه ی این فلز استخراجی در کنار
رشد تقاضای جهانی به سبب افزایش کاربرد صنعتی فلز روی عمده ترین دالیلی که در کل موجب شده تا شاهد چنین روندی باشیم.

نمودار روند تاریخی نوسانات قیمت روی

هزینه استخراج معدنی روی گذشته از اینکه تحت تاثیر شرایط آب و هوایی است ،به عیار خاک و میزان خلوص قابل استخراج بستگی
دارد .این مسئله دو تاثیر عمده بر سطح قیمت بر جای می گذارد .نخست آنکه حاشیه سود معادن را کاهش می دهد و دوم آنکه از
میزان رشد عرضه متناسب با سرعت رشد تقاضا می کاهد .به همین دلیل بطور ساالنه شاهد تعمیق شکاف عرضه و تقاضا تحت کمبود
عرضه هستیم .جدول زیر میزان تولید و مصرف روی را از سال  7107تا پایان  7102نشان می دهد .با انطباق داده های موجود می
توان به این نتیجه رسید که رابطه مستقیمی بین توازن تقاضا با عرضه و قیمت در دوره های مختلف وجود دارد .در هر زمان که میزان
مصرف کمتر از تولید بوده شاهد فشار بر قیمت هستیم .همچنان که مشاهده می شود ،کمبود عرضه در یازده ماه نخست سال 7102
نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن حدود دو برابر شده و از  712هزار تن به  425تن افزایش یافته است که رشد بسیار باالیی تلقی
می شود.

با توجه به نمودار زیر نگاهی دقیق تر به تحوالت قیمت روی در دو سال اخیر حاکی از این است که قیمت تنها در سه ماهه دوم 7102
از رشد بازمانده است و بجز آن در طول دو سال و اند گذشته از  0511دالر در اوایل  7102به بیش از  8551نیز رسیده است که نشان
دهنده رشد  782درصدی طی این مدت است.

نمودار روند قیمت روی در دو سال اخیر

عوامل اثر گذار و چشم انداز قیمتی فلز روی
چین یکی از بزرگترین تولید کنندگان و مصرف کنندگان این فلز در جهان است ،در حال حاضر اعمال سیاست های بازدارنده برای
کنترل آلودگی در چین عمدتا در واحدهای فوالد سازی است و بهره برداری معادن بزرگ روی چندان تحت الشعاع قرار نگرفته است.
با این وجود با کاهش ظرفیت های تولید فوالد که تا پایان  7102به  051میلیون تن خواهد رسید ،رشد تقاضای فوالدی برای فلز روی
را با چالش مواجه خواهد کرد .این در حالی است که نیمی از کاربرد روی بنابر گزارش گروه مطالعات بین المللی سرب و روی ،مربوط
به صنعت فوالد است که عمدتا در گالوانیزاسیون ورق ها کاربرد دارد .ولی از طرفی با توجه به سرمایه گذاری قابل توجه چین در صنعت
خودروهای برقی همچنان پتانسیل های رشد تقاضای روی وجود دارد .مگر اینکه افزایش قیمت موجب روی آوردن به استفاده از
آلیاژهای جانشین مانند آلومینیوم شود .با این حال با وزن دادن به احتماالت پیش رو می توان گفت که تقاضای روی اگر نه با رشد
مواجه شود ،بسیار بعید است که در مدار کاهش قرار گیرد .وضعیت اعمال مقررات زیست محیطی بروی تولید محصوالت معدنی یکی
از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بروی قیمتهای سال  7102است .افزایش قیمت ورقهای گالوانیزه فوالدی در چین نیز یکی از عوامل
تأثیرگذار بر بازار فلز روی بوده است .افزایش تقاضا برای ورقهای گالوانیزه در این کشور طی سال جاری از محرکهای بازار روی بوده
که در سال آتی نیز انتظار میرود تداوم داشته باشد.
بر اساس پیش بینی موسسه متال بولتن قیمت روی در سال  7102خود را باالی  8771دالر تثبیت می کند و میانگین قیمت این فلز
در نیمه نخست سال صعودی خواهد بود .تحلیلگران مکنزی معتقدند تداوم وضعیت جاری در بازار ،باعث رسیدن قیمت به رکورد تاریخی
$ 4111در نیمه سال  7102خواهد شد .گفته می شود در حال حاضر ،قرارداد معادن با واحدهای ذوب بر اساس ضریب بازیابی عیار
 %1.25روی محتوی محاسبه میشود و مانده روی در کنسانتره بعنوان سود واحدهای ذوب فرض میشود .کمبود کنسانتره باعث شده
تا معدنکاران دست باال را در پیش گرفته و به ذوبی ها فشار بیاورند تا محاسبه بر اساس ضریب بازیابی عیار  +%95محتوی صورت
گیرد در واقع سود واحدهای ذوبی بیش از گذشته کاهش خواهد یافت و تداوم دعوی بر سر این موضوع ،مانع رشد تولید و عرضه شمش
روی به بازار شده و عامل کاهش ذخایر انبارهای  LMEبه کمترین سطح سالهای اخیر گردیده و تداوم این اختالف میتواند قیمت
روی را در نیمه سال  7102به مرز  4111دالر برساند .بر این اساس قیمت روی در سال  7102بخصوص در نیمه اول افزایشی بوده و
کسری عرضه تا سال  7171محرک قیمتها خواهد بود.
مؤسسه متال ماینر) ، (MetalMinerمیانگین قیمت 8811هزار دالر بهازای هر تن را برای سال  7102این فلز پیشبینی کرده
است .از طرف دیگر برخی تحلیلگران انتظار دارند که افزایش قیمتها منجر به کاهش تقاضا و استفاده از فلزات جایگزین به جای روی
شود و همین امر در کاهش قیمت موثر خواهد بود .برای مثال انجمن جهانی آمار فلزات ) (WBMSگزارش داده است که مصرف
فلز روی در اروپا با  4/ 8درصد کاهش در سال گذشته میالدی مواجه شده است .همچنین برخی انتظارات مبنی بر بازگشت بیش از
 211هزار تن عرضه جدید به بازار تحت تاثیر افزایش قیمتها که منجر به وسوسه شدن معادن برای استفاده از فضای کنونی قیمتی
است ،باعث محدود شدن نوسانات رو به باالی قیمت روی خواهد شد.
بر طبق پیش بینی سیتی بانک با توجه به خروج موجودی انبارها و محدود شدن توزیع انتظار می رود که قیمت روی به طور متوسط تا
 8211دالر در هر تن در سه ماهه دوم  7102افزایش یابد.

 Focus Economicبرآورد می کند که متوسط قیمت روی برای سال  7102برابر  8119دالر خواهد بود .اغلب پیس بینی های
صعودی بازار روی از این موسسه بود و در باالترین پیش بینی خود برای روی رقم  8827دالر در هر تن برای سال  7102را بیان کرده
است .پایین ترین قیمت هم مربوط به  Danske Bankبوده که رقم  7251دالر در هر تن را پیش بینی نموده است.

در برآوردی دیگر ،بر طبق پیش بینی های صورت گرفته از موسسات مختلف میانگین قیمتی روی در سال  7102در دوره های سه
ماهه به شرح جدول زیر می باشد.

بانک جهانی در پیش بینی خود که در اکتبر  7102منتشر شده بود میانگین قیمت روی را 8111دالر در هر تن برای سال  7102پیش
بینی کرده بود اما در جدیدترین گزارش خود این رقم به  8711دالر افزایش یافته است .این دیدگاه روند رو به رشد قیمت فلز روی را
طی ماههای آتی تایید می نماید.

به هر صورت اگرچه در اکثر تحلیل ها و پیش بینی ها سخن از افزایش قیمت روی بوده اما این نکته را هم باید درنظر داشت که
افزایش قیمت ها مصرف کنندگان را به کاهش ،حذف و یا جانشینی فلزات دیگر با روی تشویق خواهد کرد .بسیار غیر محتمل خواهد
بود که این اقدام در کوتاه مدت و به ویژه برای سال  7102بر روی تقاضا اثرگذار باشد اما در بلند مدت می تواند اثری تعادلی بر بازار
روی داشته باشد.
از عواملی که منجر به پیش بینی صعودی بودن قیمت روی می شود می توان به ذخایر کم بورس فلزات لندن( ،)LMEهزینه پایین
تبدیل کنستانتره به شمش( هزینه های باالی تبدیل کنستانتره به شمش نشان دهنده فراوانی عرضه است)،ثبات تقاضا ،افزایش کسری
ذخایر و تعطیل شدن معادن اشاره نمود.
به طور کلی با وجود انتظار برای افزایش قیمت روی ،نمی شود انتظار داشت که قیمت ها پرواز کنند .چین پتانسیل باالیی دارد تا در
صورتی که قیمت فلز روی جهش زیادی داشته باشد فعال شود .اگرچه داده ها نشان دهنده افزایش قیمت روی می باشد اما عوامل
بسیاری ازجمله جایگزینی ورق های گالوانیزه با سایر مواد در صنعت خودروسازی ،آزادسازی غیرقابل کنترل موجودی کاال ،افزایش
شدید در عرضه روی از سوی معادن چین ،توازن نامنظم در اقتصاد چین و احیای تولید کارخانه های ذوب در چین براین پیش بینی
ها اثرگذار هستند و می توانند منجر کاهش قیمت شوند.

جمع بندی نهایی
یکی از عوامل رشد قیمت کامودیتی ها تضعیف دالر امریکا در مقابل سایر ارزها است .با روی کار آمدن ترامپ به عنوان ریاست
جمهوری امریکا و سیاست های وی که سبب تضعیف شاخص دالر گردید کاالهای دالر محور برای خریدارانی که ارزی غیر از دالر
داشتند ارزان تر شد و در نتیجه تقاضا برای کامودیتی ها باال رفت و در کنار کسری موجود در بازار سبب تقویت قیمت کاالها گردید.
آینده فلز روی روشن است .گسترش جمعیت یکی از محرک های تقاضا برای روی است .ایجاد زیرساختها یکی دیگر از عوامل رشد
تقاضای روی می باشد .رشد تولید اتومبیل بازار بزرگی را برای فلز روی ایجاد کرده است .تولید اتومبیل در سال  7115از  22میلیون
واحد به  94میلیون واحد در سال  7102افزایش یافت و میزان مصرف روی نیز از  01میلیون تن به  08میلیون تن در دوره یاد شده
رشد کرده است .به نظر می رسد تا چندین سال آینده بازار روی همچنان با تقاضا مواجه بوده و شکاف بین عرضه و تقاضا به دالیل
گفته شده کماکان ادامه داشته باشد.
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